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Шевчук Сергій Романович 

Ужгородський національний університет 

 

ПЕРЕДУМОВИ ТА ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ КОНФЛІКТУ В НАГІРНОМУ КАРАБАСІ 

 

Дана стаття є присвячена аналізу досить кровопролитної війни початку ХХI століття та 

сучасності. Нагірний Карабах це територія в якій зацікавлена Вірменська та Азербайджанська сторона. 

Ця територія протягом багатьох років знаходиться під тиском з обох сторін і ніхто не знає в який 

момент можуть пролунати постріли. В даній статті проаналізована історія та зародження даного 

конфлікту. Ключові слова: Азербайджанці, Вірмени, війна, припинення вогню, мобілізація, кордон. 

 

Міжнародну ситуацію ХХ ст. можна характеризувати, як століття конфліктів. Розпад Радянського 

Союзу відкрив проблеми, що існували за «залізною завісою». Вірмено-азербайджанський конфлікт за 

Нагорний Карабах є потенційно небезпечним для всього Азійського регіону. Вирішення цієї проблеми 

стоїть на місці так, як сторони висувають один до одного надзвичайно високі умови. Етнічний конфлікт між 

вірменами та азербайджанцями, котрий переріс у війну з 1988 р. по 12 травня 1994 р., переважно за 

контроль над Нагірним Карабахом. Військові сутички не припинилися і після підписання перемир'я. 

Дивлячись на це, історики стверджують, що територія сучасного Нагірного Карабаху в II ст. до н. е. 

була приєднана до Великої Вірменії і протягом багатьох століть становила частину провінції Арцах. У 

другій половині XVIII ст. Нагірний Карабах з переважаючим вірменським населенням увійшов до 

Карабаського ханства, а в 1813 р. у складі Карабаського ханства за Гюлістанським мирним договором – до 

Російської імперії. На початку XX ст. Нагірний Карабах двічі (у 1905-1907 і 1918-1920 рр.) ставав ареною 

кровопролитних вірменськоазербайджанських зіткнень. Особливої гостроти вірменсько-азербайджанське 

протистояння щодо належності Нагірного Карабаху набуло під час першої спроби об’єднання 

Азербайджану, Вірменії та Грузії у складі Закавказької федерації навесні 1918 р. Федерація, що проіснувала 

до 26 травня 1918 р., розпалася, головним чином, через вірменсько-азербайджанську суперечку за Карабах, 

Зангезур і Нахічевань [2, c. 120].  

Жителі карабаської території мали власну культуру, звичаї за віросповіданням були мусульманами. 

На початку ХХ ст. Нагірний Карабах двічі ставав ареною міжетнічної боротьби у 1905-1907 та 1918-

1920 рр. У 1919 р. Ліга Націй на Паризькій мирній конференції визнала цю територію суперечливою [3]. 

Після встановлення радянської влади в Закавказзі у 1920-1921 рр. боротьба за Карабах перемістилася 

з військової у політичну площину. Спочатку більшовицький уряд Росії спонукав Ревком Азербайджану 

ухвалити в грудні 1920 р. постанову, за якою Карабах, Зангезур і Нахічевань переходили під вірменський 

контроль, проте керівник уряду радянського Азербайджану Н. Наріманов відмовився виконувати це 

рішення. Натомість у березні 1921 р. до тексту «Договору про братерство і дружбу» між Радянською Росією 

й Туреччиною увійшло положення, за яким Нахічевань і Карабах вже мали перейти під контроль 

радянського Азербайджану. Остаточно азербайджансько-вірменське розмежування в межах СРСР закріпив 

Декрет від 7 липня 1923 р., підписаний в Баку. У серпні 1923 р. адміністративний центр Нагірного Карабаху 

було перенесено з Шуші до Степанакерта, а в листопаді 1924 р. відбулося офіційне проголошення Нагірно-

Карабаської автономної області (НКАО). З часом Нагірний Карабах був відділений від Вірменії 

Лачинським коридором [5]. 

За часів Радянського Союзу Нагірний Карабах належав до Азербайджанської Республіки. 70 років 

бакінська влада здійснювала по відношеню до карабахців різні форми етно-релігійної, демографічної та 

економічної дискримінації, намагаючись вижити вірмен з території Карабаху та заселити цю територію 

мігрантами-азербайджанцями [1, c. 176]. 

Цей конфлікт – єдиний на території колишнього Радянського Союзу, що його безпосередніми 

учасниками стали дві незалежні держави – Азербайджан і Вірменія. З часу ескалації конфлікт у Нагірному 

Карабасі є джерелом зростаючої загрози для регіональної безпеки Кавказу і усього Середнього Сходу. 

Зростає й геополітичне значення нагірно-карабаської проблеми у зв’язку з відкриттям значних покладів 

вуглеводнів в Каспійському регіоні та пов’язаних з їх транспортуванням міжнародних проектів будівництва 

стратегічних транспортних магістралей, безпосередньо наближених до зони конфлікту. В цілому 

етнополітичний конфлікт у Нагірному Карабасі негативно впливає на перспективи розвитку економіки 

країн регіону та загальну ситуацію європейської безпеки і стабільності. Попри те, що вірменсько-

азербайджанська суперечка за Нагірний Карабах триває вже понад 100 років, з них останні 20 років – 

перебуває у стані «холодного протистояння», комплексного політологічного аналізу конфлікту досі не 

проведено, незважаючи на значну кількість праць з досліджуваної проблеми [3]. 
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Особливої гостроти вірменсько-азербайджанське протистояння щодо належності Нагірного Карабаху 

набуло під час першої спроби об’єднання Азербайджану, Вірменії та Грузії у складі Закавказької федерації 

навесні 1918 р. Федерація, що проіснувала до 26 травня 1918 р., розпалася, головним чином, через 

вірменсько-азербайджанську суперечку за Карабах, Зангезур і Нахічевань. Після встановлення радянської 

влади в Закавказзі у 1920-1921 рр. боротьба за Карабах перемістилася з військової у політичну площину. 

У наступні роки вірменська еліта неодноразово прагнула спонукати політичне керівництво СРСР 

передати населений переважно вірменами Нагірний Карабах до складу Вірменської РСР, однак Кремль 

ігнорував ці звернення. 

Можемо сказати, що сам початок загострення конфлікту відбувся у 1987 р., приводом стало селище 

Чахардли Шахморського району Азербайджанського РСР. Чахардли не було включено до Нагірно-

Карабаського Автономної області, головою Чахардли було обрано вірмена, бакінська влада зняла його з 

посади, а населення вимагали покинути територію Азербайджану. Керівництво Шахморського району 

здійснили два погроми в Чахардли в жовтні та грудні 1987 р. Після цих подій, вірмени Карабаху прийшли 

до висновку, що подальше знаходження під владою Баку може призвести до катастрофи. 

У жовтні 1987 у вірменській республіці пройшли студентські страйки з вимогою відділення Карабаху. 

20 лютого 1988 сесія обласної Ради Нагірно-Карабахської автономної області звернулася у Верховну Раду 

СРСР, Верховну Раду Азербайджанської РСР і Верховну Раду Вірменської РСР з проханням передати область 

до складу Вірменії. До цього часу 78% проживаючих у Нагірному Карабасі – вірмени. ВР Азербайджану – 

прохання про приєднання Карабаху до Вірменії відхилила, Вірменська ВР, навпаки підтримала [6, с. 250]. 

21 лютого 1988 року в Єревані відбулися мітинги на підтримку вірменського Карабаху. Зібралося 

близько мільйона людей. 22 лютого – акція переросла в зіткнення. Десятки людей поранені, два 

азербайджанця вбиті. У ніч з 27 на 28 лютого – почалися погроми у вірменському Сумгаїті. У перший же 

день, за офіційними даними, тут загинуло 26 вірмен і 6 азербайджанців. Азербайджанці спішно покинули 

Карабах. Михайло Горбачов, генеральний Секретар ЦК КПРС відмовився передавати Карабах під 

протекторат Вірменії. 

Вперше в СРСР потоки біженців, внутрішніх переселенців стали залишати свої будинки. З 

Азербайджану 300 тисяч вірмен. З Вірменії – 120 тис. азербайджанців. На частини рвалися змішані сім'ї. 

З обох сторін стали спішно формуватися збройні загони. Війна 1988 року за Нагірний Карабах між 

азербайджанцями і вірменами, перша в СРСР – локальна війна. 

У 1989 році Вірменська РСР ввела блокаду Нахічеванської АРСР. Народний фронт Азербайджану 

оголосив економічну і транспортну блокаду Вірменії. 

У січні 1990 року сторони обмінялися першими артилерійськими обстрілами. У Баку почалися 

масові погроми вірменів. Загинуло 90 осіб. Горбачов ввів в Баку 76-ю Псковську і 106-ю Тульську 

повітряно-десантні дивізії [7, c 118]. 

10 грудня 1991 року в Нагірному Карабасі відбувся референдум, результатом якого могла б стати 

повна незалежність краю. Спроба не вдалася. В Карабасі почалася повномасштабна війна. 

На початку 1992 р. азербайджанська армія розгорнула наступ на півночі НагірногоКарабаху, але, 

незважаючи на чисельну та технічну перевагу, не змогла досягти значних успіхів. У відповідь армія 

Нагірного Карабаху та з’єднання збройних сил Вірменії розгорнули контрнаступальну операцію на 

південному напрямку, головною метою якої було захоплення Лачинського коридору, що з’єднував 

територію Вірменії з територією Нагірного Карабаху. У результаті успішних дій вірменські збройні 

формування захопили Лачинський коридор та стратегічно важливий вузол Шуша і 27 березня 1993 р. 

розгорнули широкомасштабний наступ на східному та південному напрямках. Цей наступ було сплановано 

з метою створення так званої «розширеної зони безпеки» навколо Нагірного Карабаху. Наступальні 

операції вірменських збройних формувань навесні-влітку 1993 р. принесли значні успіхи. Було відкрито 

другий коридор між Вірменією та Нагірним Карабахом через Кальбакар, захоплено територію 

Азербайджану, загальною площею 40 тис. кв. км [4, c. 38]. 

Ескалація Нагірно-Карабаського конфлікту спричинила втручання ООН, НБСЄ (ОБСЄ) та інших 

міжнародних організацій, які намагались припинити збройну конфронтацію. Але спроби посередництва в 

переговорах принесли лише тимчасове зниження інтенсивності бойових дій. У жовтні 1993 р. на південно-

східному напрямку було проведено черговий наступ вірменських сил, у результаті якого азербайджанській армії 

було завдано нищівної поразки. Були захоплені шість адміністративних районів (25% території Азербайджану) з 

містами Фізулі та Кельбаджар, 700 тис. азербайджанців стали біженцями. У грудні 1993 р. азербайджанська 

сторона здійснила спробу контрнаступу в північній частині Нагірного Карабаху, але безуспішно. 18 лютого 

1994 р. в Москві міністрами оборони Азербайджану й Вірменії за посередництвом міністра оброни Росії 

П. Грачова був підписаний Протокол про повне припинення вогню та воєнних дій, а також досягнуті умови 

розведення військ ворогуючих сторін на узгоджені рубежі. Важливу роль в урегулюванні конфлікту 
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намагаються відігравати міжнародні організації, хоча на його початку особливої активності не виявляли. Так, 

ООН тривалий час залишалася пасивним спостерігачем, обмежившись резолюціями Ради Безпеки, в яких 

засуджувались військові дії і підтверджувалась територіальна цілісність «усіх держав регіону», без конкретизації 

агресора. Усю роботу з вирішення конфлікту ООН передоручила НБСЄ, яка вже в березні 1991 р. сформувала 

комітет з 19 членів для врегулювання конфлікту і зробила все, щоб його призупинити і не дати Росії від 

виглядом проведення миротворчої операції повернутися до Азербайджану. 

Вірменська сторона зробила наголос на історичній приналежності краю Вірменії, на незаконність 

включення Нагірного Карабаху до складу Азербайджанської РСР, на право народів на самовизначення [10]. 

Азербайджан вказував на давні зв’язки Карабаху з Карабахським ханством, і на принцип 

непорушності кордонів. Кожен залишився при своєму. 

У 2001 році, в Парижі, а потім в Кі-Уесті (США), потім в 2006 році знову в Парижі сторони 

спробували за міжнародного посередництва знайти вихід з азербайджано-вірменського глухого кута. Але 

нічого з того не вийшло [8]. 

Можем побачити, що серед конфліктів, які мали місце на Кавказі з 1988 року, конфлікт навколо 

Нагірного Карабаху займає за заподіяними ним людськими стражданнями та матеріальними руйнуваннями 

друге місце (хоча і зі значним відривом) після чеченського. Але за своїм геополітичним значенням і за 

ризиком перерости у війну, що охоплює цілий регіон, він є найбільш небезпечним серед усіх конфліктів у 

пострадянській Євразії. Це – єдиний конфлікт, про який говорили, з певних причин, як про конфлікт, що 

несе в собі загрозу «третьої світової війни». 

Вірмено-азербайджанський конфлікт визначається як етно-територіальний, ще наслідком конкретних 

соціальних, економічних, політичних та етнічних процесів. Говорячи про даний конфлікт, треба сказати, що 

тут поєднані три головні групи причин: політичні, територіальні та етнічні.  

Головною причиною Нагірно-Карабахського конфлікту можна назвати територіальні претензії 

конфліктуючих сторін. 
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Актуальність. Різноманітність маскаронів на фасадах львівських споруд ХІХ – початку ХХ ст. 

захоплює багатогранністю художніх образів та стилістичних вирішень. Як елемент архітектурно-декоративної 

пластики маскарон доповнює та оздоблює фасад споруди. Частина масок характеризуються високим рівнем 

пластичного виконання, що залежить від професійної майстерності їх авторів. Актуальність дослідження 

полягає у виявленні прізвищ митців що брались за створення львівських маскаронів ХІХ –початку ХХ ст. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ґрунтовну базу, для розв'язання проблеми авторства 

львівських маскаронів, створюють численні праці що присвячені архітектурі та скульптурі Львова ХІХ –

початку ХХ ст. До них належать роботи таких науковнців, як І. Жука, Ю. Бірюльова, Х. Ковальчук, 

В. Вуйцика, А. Німенка, М. Протас, В. Овсійчука, І. Мельника, та ін. В цих роботах знаходимо імена 
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авторів проектів і скульптурних оздоб фасадів, а також незначні згадки про маскарони, їх датування та 

місцезнаходження. 

Цінну інформацію щодо питання авторства маскаронів також мають статті М. Яцківа, Ю. Бірюльова, 

І. Жука, І. Сьомочкіна та ін., що присвяченні творчості окремих львівських скульпторів періоду ХІХ –

початку ХХ ст. 

Аналіз літературних джерел дозволяє зробити висновок, що донині залишаються недостатньо 

дослідженими проблема авторства маскаронівна фасадах споруд Львова XIX – початку ХХ ст. 

Мета статті. Виявити прізвища скульпторів що брались за створення маскаронів на фасадах 

львівських споруд ХІХ – початку ХХ ст. 

Результати дослідження. Створення такого декоративного елементу екстер’єру як маскарон, 

розпочиналось з ідеї архітектора. Він приймав рішення щодо кількості маскаронів в архітектурно-

декоративній композиції фасаду, місця їх розташування та образно-пластичних вирішень. Архітектор 

підбирав маски у майстернях або ж створював ескіз, який скульптор виконував в матеріалі. 

Автори львівських, масок ХІХ – початку ХХ ст. часто використовували за основу нового художнього 

образу приклади, представлені в матеріалах посібників для архітекторів, у які були включені найкращі на той 

час зразки архітектури та відповідно декоративної пластики. Взірцем для багатьох маскаронів слугували 

античні статуї і роботи старих майстрів. Уникаючи прямого цитування першоджерел, митці створювали 

унікальні образи й для маскаронів, що були включені в загальну концепцію скульптурних елементів фасаду. 

Відсутність прізвищ скульпторів, які виконали маски в матеріалі, рідше, прізвищ авторів проектів 

споруд (архітекторів), зумовлюють припущення, щодо ідентифікації маскаронів, як творів тих чи інших 

діючих в певні часові проміжки майстерень або окремих митців, що ґрунтується на мистецтвознавчому 

аналізі львівських масок.  

Оскільки, бомбардування міста 2 листопада 1848 р. знищило більшість будівельних планів та іншої 

документації, що відносились до споруд класицизму й ампіру, можна говорити про значну анонімність 

збережених до сьогодні масок першої половини ХІХ ст. 

Загальноприйнятими творцям класицизму у львівській архітектурній пластиці вважаються брати 

Гартман та Йоган Міхаель Вітвери. «Вітверівська» стилістика та прийоми позначилась на творчості інших 

львівських скульпторів австрійсько-німецького походження, які навчались в різних країнах Західної та 

Центральної Європи. Можемо зробити однозначний висновок, що львівські скульптори першої половини 

ХІХ ст., такі як, Г. та Й. М. Вітвери, А. Шимзер, П. Ойтеле, Ф. Бауман, окрім інших елементів архітектурно-

декоративної пластики, брались і за створення класицистичних львівських маскаронів, що характеризуються 

м'яким моделюванням форм при збереженні дзеркальної симетрії невеликих за розмірами рельєфних облич.  

Тенденції еклектикиу другій половині XIX ст. у Львові розвивалися практично синхронно із 

провідними європейськими архітектурними школами. Через постійне пришвидшення темпів будівництва, 

зростала потреба у кваліфікованих кадрах різних спеціальностей. Це, врешті-решт, привело до створення 

місцевої архітектурної школи на базі Львівської політехніки. Розпочалась підготовка цілої плеяди власних 

фахівців.  

Після 1870-го р. львівська скульптура вступила в епоху історизму та реалізму. У львівських 

маскаронах авторства випускників Віденської та Мюнхенської академій зустрічаємо парадоксальне 

сполучення ідеалізації й натуралістичної деталізації, театральності, алегоричного підтексту, що 

представлено у творчому доробку Л. Марконі і П. Гарасимовича. 

З кінця ХІХ – на початку ХХ ст. виготовлення маскаронів стало справою місцевих майстрів, таких як 

Б. Солтис, Е. Плішевський, П. Війтович і ін. 

Будівельно-художня промисловість Львова наприкінці ХІХ і на початку ХХ ст. мала у своєму 

розпорядженні численний конгломерат працівників, спеціальністю яких, було виготовлення ліпних деталей, 

в тому числі масок. Основна їх частина концентрувалась при великих будівельних підприємствах, серед 

яких в першу чергу варто назвати фірму І. Левинського. Фабрика Левинського та, можливо, і деякі інші 

будівельні фірми – Е. Жиховича, Ю. Сосновського, А. Захаревича, М. Уляма та ін., мали власний штат 

ліпників та форматорів, або ж кооперувалися з постійними субпідрядниками – спеціалізованими 

підприємствами – постачальниками скульптурних форм та відливів. В цих львівських закладах, очевидно, 

виготовляли й маскарони. 

На початку ХХ ст. маскарони часом замовлялись відомим скульпторам. Ветеранами львівської 

скульптури, творами яких оздоблено найбільші будівлі міста, на початку ХХ ст. (1900-1918 рр.) були 

П. Війтович, А. Попель, Т. Блотницький, П. Гарасимович. У своїй творчості вони орієнтувались в 

основному на академічну традицію, але в низці масок виконаних ними для будівель перших років ХХ ст., 

відчувається певний вплив сецесії. Це пояснюється співіснуванням на початку ХХ ст. різних стильових 

систем пізньої еклектики й ранньої сецесії. 
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Скульптурою пов’язаною з архітектурою у Львові на початку ХХ ст. цікавилось багато митців. Серед 

львівських мулярських майстрів було чимало талановитих скульпторів-декораторів, котрі прикрашали 

маскаронами споруджені ними ж кам'яниці. Найвідомішим з них був будівничий і скульптор М. Макович, з 

яким співпрацювали С. Дец, Й. Делькевич, Я. Рисяк. В маскаронах їх авторства прочитується пошук 

новітньої сецесійної стилізації. 

Опанування нової образності та засобів виразності модерну яскраво проявилось у творчості 

молодшої генерації львівських скульпторів-декораторів. Маски авторства Ф.-Т. Бєрната часто 

характеризуються своєрідною експресією, графічністю та гостротою моделювання образів, що виразно 

контрастують з творами інших тогочасних скульпторів. Авторський почерк Т. Оркасевича вирізняє тонко 

модельована пластика витончених маскаронів.  

Серед львівських митців, які на початку ХХ ст. звернулись до форм пізнього, конструктивістського 

модерну у виконанні маскаронів, особливе місце посідає скульптор, графік і художній критик – 

З. Курчинський. Маски Курчинського часто виступають домінантами фасадної площини споруди. Його 

творча манера, виявляється в сполученні елементів сецесії, імпресіонізму та символізму з інтерпретаціями 

архаїчних стилів під впливом Бурделя.  

Висновки. Отже, ХІХ – початок ХХ ст. був часом поетапних стилістичних змін та різноманітних 

образно-пластичних вирішень львівських маскаронів, що були забарвлені творчою манерою окремих авторів.  
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УКРАИНСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ АНТИФЕОДАЛЬНОЙ БОРЬБЫ В БЕЛАРУСИ И 

УКРАИНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVII ВЕКА 
 

Статья посвящена историографическому обзору проблемы усиления крепостнического гнѐта в 

исследуемый период и дана подробная картина антифеодальной и национально-освободительной борьбы 

белорусского и украинского народов. Ключевые слова: антифеодальная борьба, казачество, крепостное 

право, крестьянство. 
 

Стаття присвячена історіографічному огляду проблеми посилення кріпосницького гніту в 

досліджуваний період і дана докладна картина антифеодальної і національно-визвольної боротьби 

білоруського та українського народів. Ключові слова: антифеодальна боротьба, козацтво, кріпосне право, 

селянство. 
 

Проблема усиления социально-экономического угнетения белорусского и украинского народов и 

антифеодальной борьбы во второй половине XVI – 30-х годах XVII в. достаточно активно разрабатывались 

украинскими историками. 
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Работы по истории Украины, Беларуси и Литвы составили сборник В.Б. Антоновича «Монографии 

по истории Западной и Юго-Западной России», в которых автор уделял значительное внимание событиям, 

связанным с борьбой украинского и белорусского народов за национальную независимость [1]. Это был 

яркий представитель украинского буржуазного национализма, предшественник М.С. Грушевского, брат 

которого А.С. Грушевский, в монографии посвящѐнной истории городов Великого княжества Литовского, 

пытался доказать, что горожане всячески отстаивали вечевую старину, используя для доказательства своего 

вывода те тексты жалованных грамот великого князя по жалобам горожан, в которых говорится о старине, а 

не о поборах, введѐнных наместниками [2, с. 119]. 

Либерально-народнические направления в украинской историографии периода империализма 

получила в трудах А.Я. Ефименко и Д.И. Яворницкого.  

Труды А.Я. Ефименко относятся главным образом к истории крестьянского землевладения и 

землепользования. Она идеализировала казацкую вольность на Украине в XVI-XVII вв. Еѐ работы 

заключают в себе обширный фактический материал по истории борьбы украинского крестьянства против 

крепостного права [6, с. 64-69]. 

Труд Д.И. Яворницкого по истории запорожских казаков [11] представляет собой обширный свод 

фактических данных, основанных на многочисленных и разнообразных источниках. Однако автор не смог 

объяснить причины возникновения запорожского казачества как выразителя протеста крестьянства против 

усиливавшегося феодально-крепостнического угнетения. 

В послевоенный период одним из ведущих исследователей истории аграрных отношений и 

крестьянства ВКЛ был украинский историк Д.Л. Похилевич. Свои многочисленные статьи он 

систематизировал и обобщил в монографии «Крестьяне Белоруссии и Литвы в XVI- XVII вв.» [10]. Автор 

отмечает постоянное уменьшение земельных наделов крестьян, однако не связывает это явление с 

развитием фольварочно-барщинного хозяйства. На примерах Кобринской экономии, Череваничского и 

Вешицкого дворов во второй половине XVI – первой половине XVII в. Д.Л. Похилевич исследовал размер 

повинностей эксплуатации [10, с. 37-61]. Последняя глава посвящена борьбе крестьян против феодального 

гнета после аграрной реформы 1557 г. Автор сделал вывод с неуклонном нарастании крестьянского 

протеста, рассмотрел различные формы борьбы крестьян, считая высшим еѐ проявлением крестьянскую 

войну середины XVII в. [10, с. 108]. 

Социально-экономическим предпосылкам освободительной войны середины XVII в. в Украине 

посвятил своѐ исследование А.И. Баранович [2] положению украинского крестьянства во второй половине 

XVI – первой половине XVII в. И.Д. Бойко [3], истории запорожского казачества В.А. Голобуцкий [4]. 

Особый интерес вызвала статья И. Крипьякевича, посвященная вопросу формирования национального 

самосознания украинского народа в конце XVI – начале XVII в. [8]. 

Необходимо особо отметить коллективный труд в двух томах, созданный сотрудниками Института 

истории Национальной Академии Наук Украины и Научно-исследовательского института казачества, 

изданный в 2006 г. и посвящѐнный истории казачества. Авторы первого тома рассмотрели и 

проанализировали историю украинского казачества с зарождения до конца XVIII в. [7], а также историко-

критический труд Сергея Плохия [9], известного историка – украиниста, профессора Альбертинского 

университета Канады. Сергей Плохий особое внимание уделил участию казачества в религиозной борьбе 

конца XVI – первой половины XVII в., считая и антифеодальную борьбу религиозной.  

Таким образом, в украинской историографии достаточно объективно рассмотрена проблема 

усиления крепостнического гнѐта в исследуемый период и дана подробная картина антифеодальной и 

национально-освободительной борьбы белорусского и украинского народов. Правда, иногда, как и в 

польской историографии, преувеличивается степень религиозного противостояния между католиками и 

православными. Подменяя антифеодальную борьбу религиозной, исследователи меняют местами причины 

и следствия этих событий. 

Ещѐ одним недостатком даже современной историографии является почти полное отсутствие работ 

историко-сравнительного характера. Очень детально изучено положение крестьян и горожан Украины и 

Беларуси, однако нет работ, в которых были бы выявлены общие закономерности не только процесса 

закрепощения, но и форм и методов антифеодальной борьбы. 

Есть исследования, в которых показано влияние украинского казачества на антифеодальную борьбу 

крестьян и горожан Украины и Беларуси, однако до сих пор нет работ о взаимовлиянии борьбы горожан, 

крестьян и казачества. 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ЯК УМОВА  

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА 

 

Стаття присвячена науково-дослідницькій роботі як одній із умов формування професійної 

компетентності педагога. Проаналізовано умови успішного здійснення науково-дослідної діяльності.  

Досліджено якості педагога-дослідника на основі яких формується компетентність педагога в області 

проведення науково-дослідної роботи. Ключові слова: компетентність, самоосвіта, практика, педагог. 

 

У контексті широкого впровадження інновацій в освітні установи значно зростає роль педагога як 

безпосереднього носія новаторських ідей і процесів. Це вимагає від нього психолого – педагогічної 

готовності здійснювати свою дослідницьку діяльність в інноваційному інформаційно-освітньому 

середовищі, творчого підходу до вирішення педагогічних завдань в мінливих обставинах і спеціальної 

підготовки до проведення науково-дослідної роботи. 

Психолого-педагогічна готовність педагога до проведення названої вище роботи розглядається як: 

а) інтегративно – особистісне утворення, що включає мотиваційно -ціннісне ставлення до цього виду 

діяльності; 

б) професійно – особистісні якості, що забезпечують успішність науково-дослідної діяльності; 

в) сформованість системи методологічних знань і дослідницьких умінь і навичок; 

г) фізичний і розумовий стан людини, що дозволяє ці знання, вміння і навички продуктивно 

застосовувати при вирішенні різних дослідницьких робіт. 

Науково-дослідницька діяльність є одним із найважливіших засобів підвищення якості навчального та 

виховного процесу. Важливо прищепити вихованцям смак до наукових досліджень, залучити до сфери 

наукового життя. Дослідницька робота сприяє формуванню у вихованців наукового світогляду, розвиває творче 

мислення, ініціативу, індивідуальні здібності та самостійність у вирішенні практичних завдань, здатність 

застосовувати теоретичні знання у своїй практичній роботі, розширює кругозір – Альберт Енштейн [2]. 

Успішне здійснення науково-дослідної діяльності забезпечується за умови, якщо педагог-дослідник 

володіє знаннями специфіки і технології цілеспрямованого дослідницького пошуку, методології та 

технології організації педагогічного експерименту, а також технологій педагогічного вимірювання, оцінки 

та інтерпретації результатів науково-педагогічних досліджень. 

При всьому різноманітті інноваційних технологій навчання (дидактичних, комп'ютерних, проблемних, 

модульних та ін.) реалізація провідних педагогічних функцій залишається за педагогом. Він може виступати в 

якості учасника, розробника, дослідника, експерта, консультанта, користувача і маркетолога. 

Для формування у педагога таких якостей необхідна різнобічна підготовка в галузі педагогіки, 

психології, засобів інформатизації, управління та інших наук. На цій основі формується компетентність 

педагога в області проведення науково-дослідної роботи, готовність до сприйняття, експертизи і реалізації 

інновацій в педагогічній практиці. 

Особливу роль у розвитку якостей педагога-дослідника грає самоосвіта. Воно являє собою 

цілеспрямовану діяльність, керовану самою особистістю, з метою підвищення своєї компетентності в будь-

якій області науки, техніки, культури. Напрямок та зміст самоосвіти визначаються самим педагогом 

відповідно до його потреб та інтересів (наприклад, видом науково дослідного завдання, формування 

дослідницьких умінь тощо). 

Оволодіння практичними навичками процесу самоосвіти педагогом, як показує практика, свідчить 

про рівень сформованості його вишукувальної культури, яка включає в себе: цілеспрямоване застосування 

розумових операцій; вміння і навички творчого вирішення різних дослідницьких завдань; вміння 

зосередитися на найбільш важливих в даний момент часу проблемах; володіння раціональними прийомами 

і методами здійснення наукового пошуку; доцільне перенесення отриманих знань в нові умови; дотримання 

гігієни розумової праці і його педагогічно доцільну організацію; розумне витрачання своїх фізичних і 
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духовних сил; адекватну самооцінку якості результатів виконаного дослідження; критичність і 

самокритичність, вміння працювати із засобами інформатизації та ін. Важлива роль педагога при 

керівництві над науково-дослідною роботою студентів. Вона виражається в допомозі при пошуку 

необхідних джерел інформації для виконання дослідження; консультуванні за різними напрямками; 

координації процесу виконання науково – дослідної роботи; морально-психологічної підтримки і 

підбадьорення; здійсненні безперервного зворотного зв'язку між педагогом і студентом, з метою надання 

швидкої методичної допомоги. 

Результативність здійснення науково- дослідних робіт і проектів педагогом можлива тільки при 

систематичному підвищенні його рівня теоретичної підготовки, розвитку навичок пошукової діяльності, 

умінні здійснювати прогноз наслідків впровадження тієї чи іншої інновації в педагогічний процес, 

формуванні толерантності тощо. Крім того, при вирішенні дослідницьких завдань необхідно в комплексі 

застосовувати розумові операції. Такий підхід дозволить досліднику виробити стратегічний план своєї 

дослідницької діяльності. 

Основними напрямками науково-дослідної діяльності педагога освітнього закладу можуть бути 

наступні: виконання бюджетних науково-дослідницьких робіт, колективних договорів; написання і 

підготовка наукових статей, доповідей виступу на методичних семінарах, конференціях; участь в роботі 

рад, предметно-методичних комісій; керівництво науково-дослідною роботою студентів; консультації 

студентів, що беруть участь в науково-дослідній роботі; навчання в аспірантурі, магістратурі та ін. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

(МЕДИЧНІ ВИРОБИ) ЧЕРЕЗ ПЛАТФОРМУ ІНСТАГРАМ 

 

Для визначення основних вимог споживачів щодо їх вибору та пошуку фармацевтичної інформації на 

платформі Інстаграм, була розроблена анкета та проведено опитування 300 споживачів. Результати 

анкетування показали, що соціально-демографічний портрет споживачів щодо вибору виробів медичного 

призначення (ВМП) та пошуку фармацевтичної інформації на платформі Інстаграм це жінки (64,5%), у 

віці від 26 до 35 років (38,0%), сімейний стан вказує на наявність сім’ї у 56,5% респондентів, за соціальним 

статусом більшість склали робітники – 36,5%, половина опитаних (51,0%) мають професійно-технічну 

освіту. Проаналізовано частоту придбання, переважна більшість респондентів 61,5% купують улюблені 

бренди (43,5%) раз на 2-3 місяці, в аптечних закладах (91,5%). Встановлено, що звертають увагу при 

покупці на рекламу (69,5 %), спонукає до придбання рекламовані ВМП (94,5%) респондентів, а для 90,5 % 

споживачів – не має особливого значення при заключному виборі щодо його придбання. Більш респондентів, 

на заключному етапі при покупці прислухаються до рекомендації спеціаліста фармації в аптечному закладі 

(47,5%) та найчастіше шукають відповідно до ціни 72,0%. Ключові слова: просування, вироби медичного 

призначення (медичні вироби), платформа Інстаграм, Інтернет, споживач. 

 

Вступ. Сьогодні мережа Інтернет надає безліч можливостей для різних видів діяльності, особливо 

для комерційної практиці, оскільки стала однією зі найпопулярніших інструментів просування. Існує 

велика кількість соціальних мереж, які виконують різні функції для різних цільових аудиторій. З’ясовано, 

що вибір платформи для просування виробів медичного призначення (медичні вироби) (далі - ВМП) 

залежить від особливостей цільової аудиторії, специфіки ВМП, що просувається, а також цілей, які 

переслідує фармацевтична компанія (фірма-виробник) [1-3]. Так, з появою такої платформи, як Інстаграм 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fdvman.dnepredu.com%252Fuk%252Fsite%252Fna-dopomogu-uchniu.html%26ts%3D1485114987%26uid%3D4353388341422279668&sign=edd3877699de8e9144c0db0a61a46564&keyno=1


С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 2 1  ●  В И П У С К  3 7  

 

 

 
12 

з’явилася можливість просування ВМП за допомогою переважно візуального контенту, що є найбільш 

ефективним для такого типу споживачів, як «візуали» [4-6]. 

Отже, метою роботи стало вивчення особливостей просування виробів медичного призначення 

(медичні вироби) через платформу Інстаграм. 

Для проведення дослідження були використані наступні матеріали та методи дослідження: 

законодавчі, нормативно-правові, інструктивно-методичні документи; кабінетні й польові методи 

маркетингових досліджень: аналіз Інтернет-сайтів, контент-аналіз публікацій у наукових і практично-

орієнтованих медичних і фармацевтичних виданнях, метод експертних оцінок та анкетного опитування, 

графічний метод, системний аналіз, порівняльний аналіз, опитування експертів, спостереження. 

Результати та їх обговорення. Відповідно до чинного фармацевтичного законодавства, а саме: Закону 

України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування 

та послуг» від 06.07.1995 р. за № 265/95-ВР «вироби медичного призначення (медичні вироби») – будь-який 

інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, призначені для 

діагностики, лікування, профілактики організму людини та (або) забезпечення таких процесів. Слід 

зазначити, що на офіційному сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками (http://dls.gov.ua/) можна ознайомитись з Державним реєстром медичної техніки та виробів 

медичного призначення (понад 4760 найменувань). 

Сьогодні маркетинг в соціальних мережах це, в першу чергу, просування (позиціювання) ВМП або 

фармацевтичної компанії (фірми-виробника) з використанням соціальних сервісів через залучення, що існує 

на сервісі аудиторії споживачіву комунікаційний процес, пов’язаної з даним ВМП або фармацевтичною 

компанією (фірмою-виробником). За допомогою просування в соціальних мережах відбувається 

підвищення інтересу та лояльності цільової аудиторії до бренду. З’ясовано, що для просування 

фармацевтичних компаній (фірм-виробників) та вирішення інших бізнес-завдань використовується 

комплекс заходів Social Media Marketing (маркетинг у соціальних мережах, комплекс заходів щодо 

використання соціальних медіа, як каналів для просування компаній та вирішення інших бізнес-завдань). 

Цей комплекс включає рекламування в мережі Інтернет фармацевтичних компаній (фірм-виробників), 

брендів ВМП щодо залучення на основний сайт тематичних споживачів шляхом ненав’язливого впливу 

різноманітних рекламних заходів. У соціальних медіа мережах фармацевтичні компанії (фірми-виробники) 

мають унікальну можливість взаємодіяти зі своєю цільовою аудиторією, стати цікавим співрозмовником, 

помічником або порадником, тим самим просуваючи свої ВМП і завойовуючи нових споживачів. 

Просування в соціальних медіа мережах це рекламно-інформаційна діяльність, яка в першу чергу націлена 

на поширення інформації про рекламований об’єкту соціальних медіа мережах і особистих блогах 

споживачівза допомогою створення спільноти цільових споживачів і управління нею. Просування в 

соціальних медіа мережах відбувається завдяки великому комплексу дій, який спрямований на отримання 

цільової аудиторії. Використовуючи в ході просування такий інструмент впливу, як спілкування і 

консультації зіспоживачами, підвищується чисельність лояльних споживачів. Варто відзначити, що 

просування в соціальних медіа мережах дозволяє вивести на ринок ВМП, показавши при цьому їх унікальні 

характеристики, збільшуючи при цьому рівень впізнаванняфармацевтичної компанії [1-4]. 

На рис. 1. наведено основні методи просування в соціальних мережах Інтернет, як видно зі рис. 1. 

перший етап це створення спільноти, формується зі групи учасників, де відбувається спілкування навколо 

будь-якого бренду. Другий етап: спеціальні проекти (розіграші, тести, призові конкурси тощо). Перевагою 

буде залучення та інформування про ВМП великого числа споживачів, однак, організація подібних 

спеціальних проектів не дає гарантії збільшення споживчих переваг щодо ВМП. Третій етап: діалог і 

взаємодія з потенційними споживачами. 

 

 
Рис. 1. Методи просування в соціальних мережах Інтернет 

 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 2 1  ●  В И П У С К  3 7  

 

 

 
13 

Наступним етапом дослідження стало вивчення особливостей просування ВМП у мережі Інтернет, 

зокрема платформи Інстаграм. Проаналізовано основні вимоги до споживачів стосовно вибору ВМП та 

пошуку фармацевтичної інформації. В якості об’єкта дослідження була обрана платформа Інстаграм, а 

також різні джерела інформації мережі Інтернет щодо просування та застосування ВМП. Для визначення 

основних вимог споживачів щодо вибору ВМП та пошуку фармацевтичної інформації на платформі 

Інстаграм у мережі Інтернет була розроблена анкета та проведено опитування 300 споживачів 

(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iUyHnwQcL7GSkxIC6g8TKGyusGp5lam1).  

За результатами анкетування було складено соціально-демографічний портрет споживачів щодо 

вибору ВМП та пошуку фармацевтичної інформації на платформі Інстаграм у мережі Інтернет. Більша 

частина респондентів – це жінки, які становлять 64,5% та 35,5% чоловіків (рис. 2). 

 
Рис. 2. Розподіл респондентів за статтю 

 

Варто зазначити, що серед опитуваних респондентів найбільше переважають особи у віці від 26 до 35 

років (38,0%). Далі респонденти віком від 46 до 60 років (21,0%), на однаковому рівні за кількістю 

опитуваних споживачів від 16 до 25 років – 15,0%, та від 34 до 45 років – 14,0%. Респонденти старшого віку 

від 61 року – 9,0% та найменша чисельність респондентів до 15 років – 3,0% (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Розподіл респондентів за віком 

 

Встановлено, що дані стосовно соціального статусу, освіти та сімейного стану істотно впливають на 

ставлення людей до свого здоров’я та на рівень життя в цілому. Тому ці характеристики необхідно 

враховувати керівникам фармацевтичних компаній (фірм-виробників) при просуванні ВМП на платформі 

Інстаграм у мережі Інтернет. На рис. 4 представлені результати оцінки споживачів за соціальним статусом, 

з якого видно, що 36,5% складають робочі, 24,0% – підприємці, 17,5% – здобувачі вищої освіти та учні, 

11,0% респондентів – безробітні, споживачі пенсійного віку – 6,0% та домогосподарки – 5,0%. 

 

 

Рис. 4. Розподіл респондентів за соціальним статусом 
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На рис. 5 наведено результати розподілу респондентів за сімейним статусом, який вказує на 

наявність сім’ї у 56,5%, неодружених – 26,0%, розлучених – 15,5% та 2,0%.респондентів, які проживають в 

цивільному шлюбі. 

 
Рис. 5. Розподіл респондентів за сімейним статусом 

 

Під час дослідження встановлено, що 51,0% респондентів мають професійно-технічну освіту, вищу – 

6,5%, не мають освіту – 8,0%, загальну середню освіту – 4,5% та наукову ступінь – 1,5% (рис. 6). 

 
 

Рис. 6. Розподіл споживачів за рівнем освіти 

 

За даними анкетування, були отримані результати стосовно частоти придбання ВМП, так раз на р 2-3 

місяці купують – 43,5%, раз на пів року – 32,0%, раз на рік – 22,5% та раз на місяць або частіше – 2,0% (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Розподіл респондентів щодо частоти придбання ВМП 

 

Результати анкетування показали, що через низьку довіру до інтернет-продавців та велику кількість 

шахраїв у мережі Інтернет – 8,5% респондентів купують ВМП через платформу Інстаграм мережі Інтернет, 

а 91,5% респондентів в аптечних закладах (рис. 8). 
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Рис. 8. Розподіл респондентів щодо купівлі ВМП 

 

Враховуючи інтерес значної частки опитуваних респондентів, актуальним постає питання щодо 

придбання нової продукції ВМП, чи навпаки віддавати перевагу більш знайомим перевіреним брендам. 

Результати дослідження за даним напрямком наведені на (рис. 9), з якого видно, що 38,5 % респондентів 

часто купують нові ВМП, а віддають перевагу улюбленим брендам (61,5 %). 
 

 
 

Рис. 9. Відношення респондентів щодо придбання нової продукції ВМП 

 

На рис. 10 наведені дані анкетування, які відображають рекламну інформацію щодо ВМП. Так, 

звертають увагу при покупці на рекламу ВМП (69,5%) , не звертають – 30,5% респондентів. 

 

 
 

Рис.10. Показники рекламної інформації щодо ВМП 

 

Сьогодні достовірна та якісна фармацевтична інформація, а також розумне її використання, 

підвищують рівень обізнаності споживачів про ВМП, дозволяють уникнути ризиків для свого здоров’я та 

попередження негативних наслідків самолікування. На питання анкети, чи спонукає Вас рекламований 

ВМП до придбання, 94,5 % респондентів відповіли, що не спонукає (рис. 11). 
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Рис. 11. Розподіл відповідей респондентів на питання 

«Чи спонукає Вас рекламований ВМП до придбання?» 

 

Відповідно до питання щодо впливу реклами на заключний вибір щодо придбання ВМП, результати 

наступні для 9,5% респондентів має значення реклама, для 90,5% – не має особливого значення при 

заключному виборі щодо придбання ВМП (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Розподіл відповідей респондентів на питання 

«Чи впливає на Ваш вибір реклама ВМП до придбання?» 

 

За даними анкетування були отримані результати щодо заключного результату при виборі 

споживачами ВМП, які наведені на рис. 13. Як видно з даної діаграми, переважно 47,5 % респондентів на 

заключному етапі при покупці ВМП прислухаються до рекомендації спеціаліста фармації в аптечному 

закладі, 20,0 % респондентів надають перевагу інструкції до медичного застосування на ВМП, 14,5 % – 

поради та призначення спеціаліста медицини, 11,5 % – поради друзів, родичів, колег, 2,5 % – інтернет-

ресурси та 4,0 % осіб – рекламні матеріали. 

 
Рис. 13. Розподіл відповідей респондентів на питання «Чим Ви керуєтесь при виборі ВМП?» 

 

Результати питання анкети стосовно інформації про ВМП респонденти відповіли, що найчастіше 

шукають ВМП відповідно до ціни – 72,0%, показання до застосування ВМП – 28,5%, можлива взаємодія з 

іншими ВМП (20,0%), респондентів цікавить наявність ВМП в закладах охорони здоров’я (7,5%), умови та 

термін зберігання – 5,0%, наявність ВМП-аналогів – 2,0%, спосіб використання – 0,5%, безпечність щодо 

використання та можливі протипоказання ВМП – 0,56% (рис. 14). 
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Рис. 14. Розподіл відповідей респондентів на питання 

«Яку інформації щодо ВМП Ви шукаєте найчастіше?» 

 

Висновки. Проведене дослідження допоможе фармацевтичним компаніям (фірмам-виробникам) 

краще зрозуміти потенційного споживача та ефективніше реалізувати стартап (тип бізнесу, спрямований на 

отримання доходу шляхом реалізації принципово нової ідеї, який раніше ніколи не існував) у контексті 

просування виробів медичного призначення (медичні вироби) через платформу Інстаграм. 
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МУЗИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ В КОНТЕКСТІ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Почуття прекрасного завжди вважалося одним з найяскравіших проявів людської душі. Зрозуміти 

світ прекрасного, можна тільки виховавши в собі це почуття. Так з'явилося поняття естетичне виховання, 

яке дає особистості не тільки пізнати світ мистецтва, а й розвинути себе в ньому. Дана робота націлена на 

вивчення окремих питань музичного сприйняття в контексті естетичного виховання особистості і 

суспільства в цілому, як одного з найбільш значущих з точки зору духовного виховання. Ключові слова: 

музичне мистецтво, музичне сприйняття, художньо-музичний смак, музично-естетичний розвиток людини. 

 

Музика, будучи формою духовного освоєння дійсності, через відображення різноманіття життєвих 

уявлень в звукових образах виконує особливе завдання художнього пізнання світу. Вона займає значне місце в 

системах загальної та музично-професійної освіти, єдиною метою якої є виховання різнобічної особистості, 

яка володіє не тільки різноманітними знаннями, вміннями і навичками, а й простим фізичним слухом, може 

визначити, де звучить музика, а де просто шум, вироблений різними предметами, машинами або іншими 

об'єктами. Але почути в звуках музики відображення найтонших рухів душі і виразів, серйозних і глибоких 

переживань дано не кожному. Розвивати музичне сприйняття це значить навчити слухача переживати почуття 

і настрої, що виражаються композитором за допомогою гри звуків, спеціальним чином організованих. Це 

означає включити слухача в процес активного створення і співпереживання ідей і образів, виражених на мові 

невербальної комунікації. Означає також і розуміння того, за допомогою яких засобів художник, музикант, 

композитор, виконавець досягає даний естетичний ефект впливу на слухача. Здатність почути 

інструментальну музику характеризує вищий рівень розвитку слухача. 

Проблема сприйняття музики – проблема багатогалузева. Вона може розроблятися і в аспекті 

гносеологічному, і в соціологічному, і в психологічному, і в естетичному. І творчість, і виконавство тісно 

пов'язане з музичним сприйняттям, яке націлене на пізнавальний процес. Для успішного дослідження 

музичного сприйняття необхідне вивчення особливостей музично-естетичного розвитку людини, зокрема 

художньо-музичного смаку, його функцій в процесі сприйняття музики. 

Сприйняття і ставлення до сприймання взаємопов'язані. Слухання завжди пов'язане з аналітичною 

оцінкою. Слухач вимагає такої музики, яка відповідає його смакам і потребам. Наявність художньо-
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музичного смаку сприяє пошуку, прагнення до естетичного якості і в явищах життя, і в творах мистецтва. 

Слухач відкриває ці скарби лише в тому випадку, коли володіє високою культурою музичного сприйняття. 

Культура музичного сприйняття – це структурно-функціональна організація, яка дає можливість 

суб'єкту розуміти музику. Від рівня культури залежить здатність суб'єкта вірно осягнути і належним чином 

оцінити зміст музичного твору. 

Далеко не відразу молодий і недосвідчений слухач може спіткати в повному обсязі всю глибину 

серйозного музичного творі. Для цього необхідно мати достатній рівень розвитку спеціальних музичних 

здібностей – слуху, музичної пам'яті, мисленні, уяви. Всі вони розвиваються в процесі цілеспрямованих 

музичних занять, які мають справу з потенційними споживачами музичної культури, включають в себе: 

заняття ритмікою, повторне прослуховування одних і тих же музичних творів, розучування мелодійних тим, 

які зустрічаються в прослуховують творі, вивчення біографій композиторів і особливостей їх творчого шляху. 

На початковому етапі розвитку музичного сприйняття недосвідчений слухач сприймає головним 

чином зовнішнє звучання музичного твору. На цьому етапі сприйняття розпливчасте, що не 

конкретизоване, поверхневе. На наступних етапах слухач усвідомлює окремі деталі і фрагменти твору. На 

етапі сформованого сприйняття твір осмислюється як в цілому, так і з виразним прослуховуванням деталей. 

На основі музичного досвіду, накопиченого в результаті прослуховування багатьох музичних творів, в 

свідомості слухача формуються ланцюги нейронів, в яких кодуються ознаки одержуваних слухових вражень. 

У процесі сприйняття відбувається звірення нейронних моделей з реальними звуковими 

послідовностями. Якщо буде виявлено дуже сильна розбіжність між більш прийнятною і накопиченим 

досвідом, то музика ризикує бути незрозумілою. Але негативний ефект може бути і в тому випадку, якщо 

музичний досвід дуже багатий, а людина чує примітивні мелодії і гармонії або ж позбавлене оригінальності 

виконання знаменитого твору. Перша ситуація виникає, коли шанувальник примітивної музики намагається 

зрозуміти серйозний класичний твір, друга – коли музикант з серйозною академічною освітою слухає твори 

популярних жанрів. 

Для того, щоб зрозуміти твір потрібно: 

- виявити головний настрій; 

- визначити засоби музичної виразності; 

- розглянути особливості розвитку художнього образу; 

- визначити головну ідею твору; 

- зрозуміти задум автора; 

- знайти власний особистісний підхід до інтерпретації твору. 

Кожне з цих напрямків роботи над твором пов'язано з постановкою проблемних завдань, таких як 

виявлення головного настрою, емоційність, знання мови мистецтва, на якому композитор звертається до 

слухачів, розуміння змісту. Щоб зрозуміти і отримати естетичну насолоду від прослуханого твору потрібно 

бути художньо освіченою особистістю. Розвиток сприйняття передбачає вміння виділити із загальної 

тканини окремі засоби музичної виразності – мелодію, гармонію, фактуру, ритм, темп і інші як в їх 

нерозривній єдності, так і окремо. Глибше розуміння особливостей використання засобів музичної 

виразності допомагає порівнянню вираження одного і того ж настрою у різних композиторів. Такі 

порівняння призводять до розуміння стилю, який в різні епохи був різним. Порівняння контрастних за 

настроєм творів сприяє більш виразному розуміння специфіки кожного засобу музичної виразності. 

Музика не виражає в прямому сенсі свої ідеї, і тому образ композитора і його осягнення можуть 

виникнути в свідомості слухача через те світовідчуття, яке він передає в своїй музиці. Найкраще образ 

автора пізнається через розуміння стильових особливостей музики того чи іншого композитора. Система 

засобів виразності і прийомів, що знаходять своє узагальнення в стилі, передає і світовідчуття композитора, 

і особливості епохи, в яку він творив, і його світогляд. Глибоко проникнути в ідеї творів мистецтва 

можливо тільки через бачення в цьому творі щось значуще для себе, того, що відповідає внутрішнім 

потребам; якщо вдається досягти співвідношення твору, нехай навіть написаного у віддалені часи, з 

духовним світовідчуттям слухача сьогоднішнього дня. Можливістю такого співвідношення в найбільшій 

мірі володіє класична музика. 

Коли слухач сприймає музичний твір, і він глибоко захоплює його, то в ідеальному випадку 

відбувається катарсична розрядка витіснених в підсвідомість переживань, в результаті якої слухачі 

отримують позитивні емоції, позбавляючись від негативних відчуттів. Такі переживання викликають 

прагнення до творчості і сприяють духовному зростанню людини. 

В процесі розвитку навику музичного сприйняття можна виділити чотири етапи: 

1. Змістовне, осмислене переживання музики вікової групи (7-8 років) спирається, головним чином, 

на можливість виділення таких динамічних характеристик музичної мови, як темп, гучність, на основі 

будують свої висновки про буденно-емоційний характер прослуханого твору спонтанно, без стимуляції 
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дорослих. Аналіз цих випадків спонтанної інтерпретації викриває досить очевидну близькість подібної 

інтерпретації до об'єктивного образу і достатньою підставою для визнання позитивному ролі образів для 

осмислення сприйняття музики. 

2. У музичному сприйнятті наступної вікової групи (9-10 років спостерігається) порівняно велика 

точність оцінки емоційного характеру музики; предметний зміст асоціації поряд з емоційним тоном 

музичного твору поступово стає головною передумовою естетичної оцінки і вибору. Крім образної 

інтерпретації музики є випадки усвідомлення відносної довільності своїх інтерпретацій. Ці образи 

сприяють саме змістовного осмисленого сприйняття музики, допомагаючи під час пошуків слів 

узагальнюючому музичному образу. Виявляється також величезне допоміжне значення слова у вигляді 

повідомленої назви або тексту. 

3. Значні зрушення в музичному сприйнятті, які спостерігаються в наступній віковій групі (11-14 

років), пов'язані з формуванням особистості, зміною його інтересів, смаків, з накопиченням запасу 

загальних і спеціальних знань. Найхарактернішим для цього віку є зростання тенденції предметнно-

образної інтерпретації музики, яка затуляє іноді для спостерігача здатність до емоційного відгуку на 

музику. Перевага предметних асоціацій нерідко відбивається в тенденції спонтанно інтерпретувати музику 

сюжетно об'єднаними, в основному, зоровими образами. Можна знайти явне посилення і поглиблення 

емоційного відгуку на музику, симптомом чого, наприклад, є здатність побачити в музиці відображення 

переживань людини. 

4. Особливості музичного сприйнятті на юнацькому етапі розвитку (15-17 років) визначаються 

величезною роллю знань в області вузької спеціалізації на музичному інструменті і рівнем загальної освіти. 

Учні більш-менш вже добре розбираються в жанрах, продемонстрованих творів, виділяють окремі засоби 

музичної виразності (ладотональность, гармонійні, темброві, і динамічні особливості), аналізують 

архітектоніку твору, іноді проявляючи при цьому достатню незалежність суджень і індивідуальних смаків. 

Хоча в процесі сприйняття і тут часто виникають різні образи, однак, вони не такі численні, як у респондентів 

попередньої вікової групи. На перший план виступає саме сенс об'єктивного музичного образу. Суб'єктивний 

же образ, який тут значно багатший за змістом, – непредметні інтерпретації музики, як це було до цього часу, 

а один з органічних допоміжних компонентів індивідуального сприйняття музичного образу, його суб'єктивна 

ілюстрація і наочна опора, яка полегшує розкриття цього об'єктивного образу. 
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SPECIFICITY OF THE LISTENING TEACHING TECHNIQUES 

IN HIGHER SCHOOL 

 

The presented article is devoted to the study of the specifics of competence in listening as a type of 

perceptual activity. Listening is considered as the final stage of perception and comprehension of language. The 

most revealing strategies of the organization of educational process which provide success of formation of foreign 

language competence in listening are analyzed. Key words: foreign language competence, listening, phonological 

model, perceptual aspect. 

 

Introduction. It is known that phonetics is primarily interested in the dependence of the perception of the 

sound of separate language units on the sound system of the speech. The complex study of such dependence is the 

purpose of perceptual phonetics as a separate branch of linguistic science. 

Both comprehension and perception of the language are decoding processes carried out through the gradual 

mastery of the language system. It is well known that familiar words are easier recognized than unfamiliar ones, 

and meaningful words are easier recognized than meaningless sound combinations. However, there is also 

perception and recognition of the so-called “meaningless” sound combinations. Assimilation of a new word begins 

with the fact that it is perceived as the last one. Thus, perception is possible without understanding, while 

understanding without perception is not actually real. In this sense, perception precedes understanding precisely as 

a process of listening, recognizing and interpreting of oral language. 

The purpose of the given article is to analyze the basic principles of educational activity in listening teaching 

to students of higher school, as well as consideration of leading educational models that help the teacher to guide 

the student in interpreting the necessary information by ear. 

Presentation of the research material. The fact that listening is a type of perception is confirmed by the 

application of similar approaches to listening as to perception. It should be noted that both when considering 
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perception and in the listening process, two concepts are applied that relate to the direction of signal processing. So, 

these are models of information processing: from the “bottom-up” and vice versa. Taking into consideration the 

first model that takes into account the processing of information “bottom-up”, it is assumed that listening is a 

process of decoding sounds that are perceived sequentially. According to this point of view, phonetic units are 

decoded and combined into a single unity to form words, phrases, etc., which are linked together to form 

semantically meaningful texts. In other words, this process is linear, and it is in it that the comprehension of the 

meaning of the statement becomes the last step. According to this model, A. Anderson and T. Lynch compare the 

listener with a tape recorder: the listener which allegedly resembles a tape recorder perceives and accumulates 

messages in a fixed sequence for a single sound, word, phrase, expression in a linguistic unit of time [3]. 

In an alternative “top-down” model, it is assumed that the listener actively constructs and decodes the 

meaning of the heard utterance, using sounds as acoustic keys to decrypt the message. In order to understand the 

message, the listener applies the context and situation of communication. This construction includes the following: 

knowledge of the topic of conversation, knowledge of the interlocutor and his attitude to the situation as well as the 

relationship of communicators and their attitudes to the events that preceded. 

Consequently, it should be noted that both models are actually useful in teaching listening for students in 

higher school. For those who are learning a foreign language, the problem is the phonetic level of “bottom up” 

signal processing. Even the most proficient students who are able to develop the skill to predict sometimes find it 

difficult to control the sounds they hear in order to know clearly how confirmed their guesses may be. 

Along with this, the learning process should also emphasize the importance of careful consideration of the 

“top-down” relationship, i.e. from phonology to phonetics as well as the “bottom-up” relationship. This is why 

there is an inverse relationship between the phonetic and phonological aspects. 

It is necessary to pay attention that studying the phonetics of a foreign language preserves the existence of 

the constant comparative analysis of phonological system of the studied language and native phonological system. 

To make it possible, from the first lessons of the introductory corrective phonetic courses, students need to be 

offered the tasks for the perception of foreign stimuli, which are minimal pairs. This type of tasks helps students to 

understand the difference between the phonological system of native and foreign languages and, as a consequence, 

helps to understand the reasons for accent, master, in the long run, accent-free pronunciation and the ability to 

understand correctly the language being studied. 

It is extremely important to teach students the rules of positional length and brevity of vowels from the first 

lessons, and this should be done not formally, but practically while pronouncing each word or lexeme. We believe 

that it improves the quality of listening stimuli with appositionally short and long phonemes. As a result, knowledge 

of the rules of positional length of sound and the ability to apply them correctly has a positive effect on the quality 

of perception of noisy breakthrough consonants in the final position of the word. Students recognize these sounds 

well, focusing their attention on the length of the previous vowel rather than on the loudness or deafness of the 

consonant. We consider that this ability is quite relative when it comes to consonants in the final position. 

Conclusions. Thus, the presented information enables us to conclude that the perceptual aspect in teaching 

students a foreign language is difficult to overestimate. The development of listening skills is impossible without 

the development of the perceptual system as well as stimulus processing in many learning aspects. Learning 

perception and listening as the highest stages of perception as well as perception with understanding, should 

become an organic component of teaching work in foreign language classes. 
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ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ОБМЕЖЕННЯ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСІ ТА ЗДОРОВ’Я В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ 

 

Проаналізовано важливість розуміння і застосування Міжнародної класифікації функціонування, 

обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) в інклюзивній освіті. Визначено поняття «інвалідність» 

у контексті інклюзивної освіти. З’ясовано основні принципи оцінювання дітей з особливими освітніми 

потребами в інклюзивно-ресурсних центрах з позиції МКФ. Ключові слова: інклюзія, інклюзивне навчання; 

оцінювання, інвалідність, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивно-ресурсні центри. 
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Постановка проблеми та її актуальність. Ключовими засадами державної політики у сфері 

освіти [5; 6; 7] та принципами освітньої діяльності є: людиноцентризм; верховенство права; забезпечення 

якості освіти; створення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі 

за ознакою інвалідності; розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти, 

найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами; 

забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування. Інклюзивна освіта покликана створити 

сприятливе, розвивальне, мотивувальне середовище для дітей з особливими освітніми потребами в тому 

числі з інвалідністю. Тому надзвичайно важливим є проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки 

розвитку дитини з використанням Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності 

та здоров’я (далі – МКФ), яка дозволить зрозуміти вчителю, як порушення, обмеження життєдіяльності 

впливають на участь дитини в освітньому процесі, і що потрібно зробити для мінімізації цього впливу. 

Мета статті: обґрунтувати необхідність використання МКФ в інклюзивній освіті.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблематики використання МКФ в 

інклюзивній освіті охоплюють такі аспекти: 

– розвиток здібностей дитини з особливими освітніми потребами без відриву від сім’ї та при 

подальшому інтегруванні її у сучасне середовище (В. Бондар, В. Ляшенко, А. Маллер, В. Синьов); 

– інтеграція дітей і молоді з інвалідністю, особливості корекційно-виховної роботи (Ю. Бойчук, 

Т. Євтухова, В. В. Засенко, М. Сварник, П. Таланчук, М. Шеремет); 

– зарубіжний досвід шляхів і засобів соціальної інтеграції дітей з особливими освітніми потребами 

(М. Айшервуд, М. Малофєєв, Г. Стангвік, Л. Шипіцина, Є. Ямбург); 

– вплив соціальних факторів на розвиток дітей з особливими освітніми потребами 

(Ю. Александровський, Ф. Березін, Т. Бутенко, Т. Власова, Дж. Джонс, Т. Лещинська, М. Певзнер); 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні в Україні термінологія інклюзивної освіти проходить період 

свого становлення. Тому правильне використання і розуміння тих чи інших понять і термінів з позицій 

соціальної, а не медичної моделей інвалідності, є дуже важливою. На відміну від медичної моделі, яка за 

основну мету має змінити та пристосувати людину з інвалідністю, соціальна, розглядає інвалідність як 

сукупність перешкод у ставленні, поведінці, просторі, які перешкоджають повній участі людини з 

обмеженими можливостями в житті суспільства та наголошує на необхідності побудови інклюзивного 

суспільства. Інклюзія в освіті – це ступінь інклюзії в суспільстві, одна з гуманітарних ідей його розвитку [1]. 

Даючи визначення інвалідності в контексті інклюзивної освіти, варто керуватись поняттям участі як 

відправною точкою для аналізу та подальших втручань. Дбати про ширшу участь дитини – означає зменшити 

вплив наявних в неї порушень на діяльність шляхом позитивної зміни її оточення. Мета інклюзивної освіти – 

створити умови, за яких дитина зможе навчатись відповідно до всієї повноти своїх можливостей; її суть – у 

забезпеченні можливостей і створенні сприятливих середовищ як у школі, так і поза її межами. Хоча якісна 

участь дитини вже є самодостатньою освітньою метою, вона є також передумовою і шляхом до досягнення 

більшої мети, адже освіта, як ніщо інше, сприяє соціальній включеності та благополуччю підлітків та 

дорослих з інвалідністю у майбутньому. Забезпечення участі сьогодні створює підвалини, на яких 

вибудовуватиметься участь у майбутньому житті. Відтак, участь в освіті означає досягнення і здобутки – те, 

що дитина може взяти з собою в подальше життя після закінчення навчання [2]. 

 В Україні психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини проводять фахівці інклюзивно-

ресурсного центу (далі ІРЦ). В основі діяльності ІРЦ є забезпечення права дитини на освіту з урахуванням 

таких принципів, як: визнання і сприйняття індивідуальних освітніх потреб дитини, недопущення 

дискримінації, конфіденційність та активна міжвідомча співпраця. На відміну від психолого-медико-

педагогічних консультацій (далі ПМПК), які оцінювали дитину з позиції діагнозу і надавали їй допомогу з 

урахуванням Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10), ІРЦ – визначає освітні потреби дитини і можливі 

бар’єри у зовнішньому середовищі, які існують, і допомога надається відповідно до МКФ. Тобто, різниця 

між ПМПК та ІРЦ у зміні підходів до сутності ООП: проблема не в порушеннях розвитку особистості 

(хворобі), а в наявності безлічі бар’єрів в оточуючому середовищі [3;4]. 

 На відміну від Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10), що зосереджувала увагу на діагнозі 

дитини, у МКФ включені важливі аспекти її життя, а саме: участь, розвиток, навколишнє середовище, 

особистісні фактори. Це дозволяє застосовувати МКФ в інклюзивній освіті при оцінці освітніх потреб 

дитини; розуміння того як дитина з особливостями розвитку, у тому числі інвалідністю, активно 

включається в цілеспрямовану діяльність, відповідно віку; які взаємини між фізичним і соціальними 

аспектами середовища, індивідуальністю та сім’єю , звичками і способом життя.  

 МКФ складається з двох частин, кожна з яких складається з двох компонентів. Частина перша – 

функціонування та обмеження життєдіяльності, що включає функції і структури організму, активність та 
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участь. Частина друга – контекстуальні фактори, що включає фактори навколишнього середовища та 

особистісні фактори.  

 Частина «Функціонування та обмеження життєдіяльності» описує системи організму (функції та 

структури організму), наприклад, «розумові функції»/«структури нервової системи» чи «функції травної, 

ендокринної систем чи метаболізм», а також сфери життя (діяльність та участь), які в МКФ називаються 

«доменами». Серед останніх, наприклад – «Навчання та застосування знань», «Комунікація», 

«Мобільність» чи «Міжособистісні взаємодії та стосунки». Проте, класифікація не визначає, як саме 

потрібно описувати «інвалідність», або як розвиваються обмеження життєдіяльності; вона просто пропонує 

різні конструкції та домени, які можна використовувати у таких цілях Функціонування особи в будь-якому 

домені є результатом складної взаємодії між станом здоров’я (визначається МКХ-10), іншими доменами 

функціонування та обмежень життєдіяльності, а також факторами навколишнього середовища і 

особистісними факторами. Щоб описати повний стан здоров’я людини, потрібно використати усі 

компоненти, а не тільки функції та структури організму. Особистісні фактори є частиною моделі, але їх не 

включено в класифікацію через дуже значні соціально-культурні відмінності, пов’язані з ними [2]. 

 В ІРЦ оцінка можливостей дитини відповідно МКФ проходить за трьома сферами: домени структур 

та функцій; домени активності та участі; фактори навколишнього середовища з використанням методик 

РЕР-3, Leiter-3, CASD, Conners-3, WISC-IV. За результати оцінки фахівці ІРЦ визначають рівень розвитку 

дитини, її сильні і слабкі сторони та оцінку можливостей на сьогодні, що дозволить зробити певне 

планування щодо зони найближчого розвитку дитини.  

 Висновки. Фахівці ІРЦ провівши комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з 

використанням МКФ, зможуть ухвалювати спільно з педагогічними працівниками і сім’єю дитини рішення, 

щодо функціонування й обмеження життєдіяльності дитини з особливими освітніми потребами, через 

призму взаємодії між навколишнім середовищем і станом здоров’я дитини. Це дозволить педагогам 

закладів освіти комплексно планувати освітні, корекційні, реабілатційні послуги для дитини з особливими 

освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю. 
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ОСОБЛИВОСТІ Й ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ КРАСИ ТА 

АНАЛІЗ РИНКУ САЛОНІВ КРАСИ В УКРАЇНІ 

 

Статтю присвячено аналізу українського ринку індустрії краси. В результаті дослідження 

виявлено, що ринок знаходиться в стадії активного розвитку. Попит на послуги салонів краси досить 

високий і продовжує сьогодні рости. Ключові слова: індустрія краси, сфера послуг, 

конкурентоспроможність, аналіз ринку, салони краси. 

 

Актуальність теми. Науковий розвиток косметології розпочався в 19 столітті і з тих пір не 

припинявся навіть у найскладніші часи. Для краси працюють науково-дослідні інститути та клінічні 

лабораторії, в яких розробляються та випробовуються тисячі новітніх продуктів для догляду за шкірою 

обличчя та тіла, волоссям та нігтями. У всьому світі, і Україна не є винятком, індустрія краси стрімко 
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розвивається, впроваджуються цікаві інноваційні технології, з’являються нові послуги. Косметична 

продукція – один із показників ринку краси. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед українських вчених, які у своїх наукових роботах 

досліджували та аналізували особливості й основні тенденції розвитку підприємств індустрії краси заслуговують 

уваги роботи таких авторів: Шаповалова О.О., Жарова Л.В., Котуранова Т.В., Карпов В.А., Ткаченко Н.О. 

Розвиток індустрії краси та поява нових процедур і косметичних препаратів призводить до 

популяризації послуг серед населення, тому клієнти мають можливість обирати до якого салону їм 

звертатись. Велика кількість салонів передбачає, що буде обраний той салон, який набере найбільшу 

кількість балів по шкалі «сервіс». Складові успіху, такі як майстерність, якість, рівень обслуговування 

100% залежать від команди. Салон може бути зручно розташованим, розрекламованим, використовувати 

передові технології та марки, але клієнти не будуть віддавати йому перевагу, тому що обслуговуючий 

персонал їх не задовольняє [1, 2]. 

Сьогодні багато хто вже не уявляє, як можна обійтися без спа-салонів та салонів краси. Догляд за 

зовнішнім виглядом, який називається зверху до кінчиків пальців ніг, стає невід’ємною частиною життя 

сучасної людини. Здорова, доглянута зовнішність у постіндустріальному суспільстві давно пов’язана з 

успіхом і є своєрідним капіталом їх власників. 

За оцінками експертів, світовий ринок спа-салонів та салонів краси в 2017 році оцінювався в 

128,590 млрд. доларів США. Передбачається, що до 2024 року він зросте приблизно до 190,810 млрд. 

доларів США. 

Як у світі, так і в Україні ринок салонів краси має величезний потенціал для розвитку. Аналіз ринку спа-

салонів та аналіз ринку салонів краси показує, що попит на послуги, які вони надають, зростає дуже швидко [3]. 

Послуга – особливий товар, який не має матеріально-речової форми, виробництво якого, нерозривно 

пов'язане зі споживанням, призводить до задоволення потреб, як окремих осіб, так ісуспільства в цілому.  

Індустрія краси – галузь, що займається косметичним обслуговуванням. Мова йде про салонаи краси, 

до яких також належать перукарні, спа-салони та ін. Крім того, індустрія краси включає промисловість, що 

виробляє косметичні засоби. 

Поряд з профільними фахівцями одним з ключових співробітників салону краси є його 

адміністратор. Ця людина повинна не тільки розбиратися в тонкощах, що надаються, таких як масаж, 

манікюр, педикюр, фарбування волосся, солярій, стрижка волосся, епіляція і депіляція, – головне, він 

повинен вміти знаходити спільну мову з клієнтом. Найчастіше адміністратор салону краси виконує і 

функції секретаря, працюючи на ресепшен. Від нього залежить, наскільки робоча обстановка складається в 

колективі, а також він транслює доброзичливе ставлення до клієнтів: готовність надати допомогу, 

пояснити, допомогти зробити вибір. 

В Україні, як і в багатьох інших країнах, основними клієнтами салонів краси є жінки. Адміністратор 

салону краси, спілкуючись з клієнтами, повинен враховувати специфіку своєї цільової аудиторії: або це 

демократичний салон в спальному районі, або елітний в центрі міста. Найчастіше адміністраторами 

працюють жінки. Само собою зрозуміло, що вони повинні добре і доглянуто виглядати, так як їх зовнішній 

вигляд – найкраща реклама для салону. 

При цьому акцент тільки на зовнішні дані є помилкою. Не варто забувати, що індустрія краси – це 

складний висококонкурентний бізнес, тому співробітник, який працює з клієнтами, повинен бути не тільки 

красивим, але і розумним, володіти сильними комунікативними навичками, а також управлінськими 

здібностями, що дозволяють ефективно організувати роботу безлічі фахівців, управляти записом клієнтів, а 

також вирішувати можливі конфліктні ситуації. 

Варто згадати і інших фахівців, які задіяні в індустрії краси поряд з адміністратором: перукар, 

візажист, косметолог, стиліст, нейл-дизайнер, лешмейкер і ін. 

Незважаючи на велику кількість салонів краси, треба відзначити, що потенціал цього бізнесу в 

Україні ще дуже великий: в інших країнах цих закладів на душу населення припадає набагато більше. 

Ймовірно, з часом, завдяки підвищенню добробуту людей і поширенню культу краси, пропагованої мас-

медіа, затребуваність отримання косметологічних послуг в спеціальних закладах буде зростати. 

Багато людей приходять в професію адміністратора салону краси з інших спеціальностей, не маючи 

відповідного досвіду, навичок і знань. Але ця проблема легко вирішується, так як зараз багато спеціальних 

курсів підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки [4]. 

Аналіз ринку салонів краси звертає увагу на цікавий факт. В Україні і в країнах СНД 

середньостатистичні відвідувачі салонів краси в основному жінки (75-80%) у віці від 25 до 35 років, на 

10 років молодші ніж в більшості європейських країн. 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 2 1  ●  В И П У С К  3 7  

 

 

 
24 

Ринок послуг салонів краси, в 2016-2019 роках істотно видозмінився. З'явився попит на монопослуги. 

Якщо раніше віддавали перевагу комплексному догляду, роблячи всі процедури в одному салоні, то зараз в 

тренді монопослуги. Манікюр роблять в одному місці, стрижку в іншому, а фарбування в третьому. 

З новим трендом в індустрії краси утворюються і нові формати надання послуг: експрес-формати, які 

передбачають роботу без запису; моностудії, що спеціалізуються на одній послузі; салони для конкретної 

категорії людей; салони і студії економ і лоукост-форматів.  

Нікуди не поділися і приватні майстри. Попит на них виріс, що також впливає на ринок послуг в 

сфері краси. Цікаво, що багато майстрів, які працюють самостійно, поєднують приватну практику з 

роботою в дорогих салонах краси. 

У 2014 році ринок послуг салонів краси почала штормити політична нестабільність, і як наслідок 

падіння економіки, скорочення робочих місць, зниження зарплат, загальне падіння рівня життя негативно 

вплинули на ринок послуг салонів краси. 

Аналіз ринку салонів краси зафіксував, що до кризи 2014 роки українці могли дозволити собі 

витратити в середньому 14% свого доходу на догляд за зовнішністю. Але вже через 2 два роки, в 2016 році 

багато клієнтів або зовсім відмовилися від салонів краси, або стали відвідувати їх удвічі менше. 

У кризові часи прийнято економити на багатьох речах. Люди істотно скорочують свої витрати на 

б'юті послуги, а то і зовсім відмовляються від них. Головний удар припав на 2014 рік. Тоді ринок просів 

на 25%. І якщо за підсумками попереднього, 2013 року, обсяг ринку салонів краси становив 388,7 млн.грн., 

то до кінця 2014 він впав до 292,8 млн. грн. Попит на послуги індустрії краси знизився на 30%. 

Потроху ситуація стала поліпшуватися в 2015 році, коли обсяг ринку косметичних та перукарських 

послуг зріс на 3,4% в порівнянні з 2014 роком. Стабільне зростання почалося з 2016 року. 

Ринок послуг салонів краси починає повертати втрачені позиції. Люди знову готові платити за красу. 

В середньому від 30$ до 50$ обходиться українцям відвідування салонів краси. А це в три рази більше, ніж 

витрачають європейці. Українські жінки і чоловіки витрачають 16% свого доходу на догляд за зовнішністю. 

Щорічно в світі з'являється безліч нових салонів краси. При цьому більшість нових салонів 

закриваються в перший рік роботи. 

Аналіз ринку салонів краси свідчить, що динамічний розвиток уможливлює збільшення своєї частки 

ринку для існуючих гравців. Операторів ринку, які працюють в сегменті «економ», а їх зараз близько 30%, 

можуть замінити 5-10 великих мереж [5]. 

Висновок. У сучасному світі індустрія краси є галуззю з дуже високим рівнем конкуренції. 

Збереження конкурентних переваг дозволяє комерційній структурі розвиватися і отримувати прибуток. 

Задля підприємства індустрії краси, щоб вижити в умовах конкуренції, необхідно орієнтуватися не тільки 

на сьогоденні, а й прогнозувати майбутнє, так як планування є успішною основою діяльності підприємство. 
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ЯЗЫК ПЕЧАТНЫХ СМИ КАК ОБЪЕКТ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

Статья посвящена обзору и анализу лингвистических работ, объектом рассмотрения которых 

является язык периодической печати. Выявлены основные подходы к изучению языка печатных СМИ в 

советском языкознании и лингвистической науке постсоветского периода. Установлена корреляция 

экстралингвистических факторов и наиболее существенных изменений в русском языке рубежа ХХ-

ХХI вв., что нашло свое отражение на страницах современных газет. Ключевые слова: периодическая 

печать, лексика, газетный текст, лингвистический аспект, социально-прагматический аспект, язык 

СМИ. 
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Стаття присвячена огляду та аналізу лінгвістичних робіт, об'єктом розгляду яких є мова 

періодичної преси. Виявлено основні підходи до вивчення мови друкованих ЗМІ в радянському мовознавстві і 

лінгвістичній науці пострадянського періоду. Встановлено кореляцію екстралінгвістичних чинників та 

помітні зміни в російській мові рубежу ХХ-ХХІ ст., що знайшло своє відображення на сторінках сучасних 

газет. Ключові слова: періодична преса, лексика, газетний текст, лінгвістичний аспект, соціально-

прагматичний аспект, мова ЗМІ. 

 

Актуальность данной работы определяется тем, язык периодической печати, в частности, газетный 

текст характеризуется максимальной оперативностью, ориентирован на постоянный поиск выразительных 

средств языка. Кроме этого, газета аккумулирует все лексическое богатство функциональных стилей 

русского языка, оригинальным образом сочетает элементы этих стилей, трансформирует лексические 

свойства языковой единицы, адаптируя иностилевые элементы и пополняя ими состав газетной лексики.  

Предмет исследования настоящей статьи – язык современных средств массовой информации; целью 

статьи является выделение и анализ основных подходов к изучению языка современных печатных СМИ. 

В отечественной лингвистике существует устойчивая традиция исследования газетного языка, 

начало которой было положено в работе А.М. Селищева [1], подробно рассматривавшего всю совокупность 

лексико-семантических изменений, произошедших после революции, перечислявшего источники 

пополнения лексикона, и Г.О. Винокура [2], впервые обратившего внимание на необходимость изучения 

газетно-публицистического стиля как особого, специфического явления общественной жизни и 

предпринявшего попытку определить лингвостилистическую природу газеты. 

 Анализ лингвистических работ, посвященных исследованию периодической печати, позволяет 

выделить два периода в изучении языка газеты: советский и постсоветский. Первый период представлен 

значительным количеством работ, при этом отличительной чертой изучения газетного языка в 1920-е гг. 

был комплексный, междисциплинарный подход к данному явлению, использование данных не только 

лингвистики, но и социологии, психологии и других наук [3, с. 225].  

В период 1930-х–1960-х гг. язык периодической печати изучается в русле более узкого нормативно-

стилистического направления, т.е. с точки зрения соответствия нормам литературного языка. В этот период 

не появилось крупных теоретических, обобщающих работ в области газетно-публицистической речи, при 

этом важной особенностью ряда публикуемых исследований становится апологетика советского образа 

жизни. Так, М.А. Рыбникова дает русскому языку 1930-х гг. следующую оценку: «Это язык фронта, язык 

классовых боев, язык производства. Штатский, чиновничий, буржуазный язык досоветского периода 

сознательно и систематически вытесняется волевым, партийным, энергическим языком рабочего класса 

эпохи революции» [4]. Вместе с тем создаются качественные учебные пособия и справочники для 

журналистов. В 1941 году под редакцией Н.И. Кондакова выходит пособие «Язык газеты» [5], ставшее 

одним из лучших справочных пособий для газетных работников.  

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. происходит окончательная смена лингвистической парадигмы в 

изучении газетного языка: произошел переход от нормативно-стилистического аспекта к функциональному, 

начинается углубленное исследование общих закономерностей языка газеты, что стало возможным в 

первую очередь благодаря работам В.В. Виноградова [6] и В.Г. Костомарова [7]. Для изучения языка 

периодической печати с позиций функциональной стилистики, как и в период 1920-х гг., становится 

определяющим комплексный подход.  

В постсоветскую эпоху происходит «интенсивная динамизация» всей системы современного 

русского языка, которая «проявляется в тенденции к неологизации (новеллизации), т.е. к скачкообразному 

увеличению новых элементов в языке; тенденции к экспрессивизации; <…> тенденции к демократизации, 

т.е. расшатыванию и смягчению нормы» [8, с. 38], что сопровождается трансформацией государственного 

устройства, экономического уклада, социально-политической жизни, идеологических доминант, а также 

«изменением в психологической установке масс, пользующихся русским языком, в их языковом вкусе и 

чутье языка» [9, с. 8]. 

Исследователи постсоветского периода отмечают, что язык рубежа ХХ-ХХI вв. размывается, 

выходит из жесткой системы книжных стилей. Высокий динамизм языковых преобразований, их крайняя 

противоречивость и неоднородность привели к возникновению полярных точек зрения на состояние 

современного русского языка. К положительным последствиям отмены политической цензуры в 

современных СМИ относится возвращение официальной устной речи (в советский период была только 

озвученная письменная), возможность выражения альтернативных мнений различными речевыми 

способами, отказ от советского официоза, формирование разных идиостилей журналистов и медийных 

изданий. Язык современной прессы представляет собой «зеркало политической и речевой культуры 

общества, освободившегося от тоталитарной власти. Ярмарочная речевая палитра с трудом обозримого 
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рынка изданий отражает плюрализм мнений, дифференциацию людей и партий <…> свидетельствует об 

открытости общества новой России» [10, с. 24-25]. 

Однако негативные последствия языковых преобразований оказываются гораздо более 

существенными: это снижение уровня культуры газетной речи, ее огрубление и ориентация на 

использование разговорных и просторечных единиц, широкое распространение жаргонной лексики, что 

обусловлено прежде всего недостаточно высоким уровнем общей и речевой культуры адресанта: «именно 

журналист выбирает языковые средства для выполнения своего коммуникативного намерения. 

Следовательно, решающее значение приобретает культурный и профессиональный уровень журналиста, 

его мировоззренческая и нравственная позиция» [11, с. 197].  

Как показал анализ теоретических источников, в современной лингвистике выделяются два ведущих 

подхода к изучению языка периодической печати: лингвистический и социально-прагматический. 

 Предметом исследований, выполненных в рамках лингвистического аспекта, является изучение 

функционирования лексики и фразеологии современного русского языка. Точкой соприкосновения названных 

работ является тот факт, что все исследователи рассматривают язык периодической печати последних 

десятилетий как убедительное доказательство языковой эволюции, происходящей на наших глазах.  

 Социально-прагматический аспект изучения языка газет представлен работами, предметом 

рассмотрения которых является воздействующая функция газетных материалов. Говоря о реализации 

публицистическими текстами воздействующей функции, мы подразумеваем прежде всего феномен 

речевого воздействия, т.е. такого проявления «психологического коммуникативного воздействия, которое 

осуществляется только или преимущественно посредством языка и речи и направлено явным и/или 

скрытым образом как на сферу рационально-критического, так и неосознанного восприятия» [12, с. 5].  

Следует учитывать, что реализация механизмов и языковых средств манипуляции в газетных текстах 

тесно связана с идеологической установкой издания и существенным образом отличается в 

«демократических» и «оппозиционных» газетах: «изменения в конструктивном стилеобразующем принципе 

тесно связаны с иным содержанием понятий «информация» и «воздействие» с точки зрения норм 

демократической прессы, а, следовательно, и с новым отношением к тому, как СМИ должны реализовывать 

эти основные функции» [13, с. 85]. При этом сравнение современной «публицистической картины мира» 

(Г.Я. Солганик) и ее аналога советского периода жизни страны показывает, что «она усложнилась <…> т.к. 

стала включать в себя все виды оценки, распределяемой в соответствии с оппозицией «свое»/«чужое»: 

общесоциальную (цивилизованный мир/террористы), классовую (демократы/коммунисты), групповую 

(правительство/оппозиция), индивидуальную («мое»/«чужое», нравится/не нравится и т.п.) и др.» [11, с 192].  

Как справедливо замечает белорусская исследователь О.М. Самусевич, «сегодня в печати 

наблюдается тенденция к бинарности мнений, которая дает возможность читателю самому определиться, 

что он принимает и во что верит. Это позволяет создать картину действительности относительно 

подвижной, со своим спектром оттенков и отношений» [14, с. 99]. 

Таким образом, значительные изменения в языковом и стилистическом облике современных 

печатных изданий в немалой степени обусловлены экстралингвистическими факторами. Глубокий и 

всесторонний анализ языка газеты невозможен без обращения к функционально-прагматической парадигме 

связей субъекта, текста и экстралингвистических факторов, что необходимо учитывать при описании 

фактического материала.  
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Статья посвящена инновационным формам сотрудничества преподавателей и студентов в 

реализации смешанной (аудиторной и дистанционной) формы организации образовательного процесса с 

применением IT-технолологий. Ключевые слова: смешанная форма организации образовательного 

процесса, инновационные формы педагогического взаимодействия, методика использования IT-технологий. 

 

Стаття присвячена інноваційним формам співробітництва викладачів і студентів в реалізації 

змішаної (аудиторного і дистанційної) форми організації освітнього процесу із застосуванням IT-

технолологій. Ключові слова: змішана форма організації освітнього процесу, інноваційні форми 

педагогічної взаємодії, методика використання IT-технологій. 

 

Современный образовательный процесс осуществляется как в системе традиционного аудиторного 

обучения, так и в цифровом информационном пространстве дистанционного обучения на 

коммуникативных платформах. Темпы развития и распространения научного знания определяют 

социальную потребность использования информационно-коммуникативных образовательных технологий и 

свободного овладения ими субъектами обучения и воспитания на уровне пользователей. Таким образом, 

образовательные IT-технологии становятся одним из ведущих инструментом обучающей и учебной 

деятельности преподавателей и студентов. Ситуация является объективной и предполагает разработку 

методических средств, позволяющих участникам образовательного процесса за короткий срок овладеть 

новыми алгоритмами работы на инструментальном уровне. 

В педагогической теории и практике дистанционное обучение определяется как специфическая 

организационная форма, при которой субъекты обучения (ученики, педагоги и др.), имея пространственную или 

временную удаленность, осуществляют общий учебный процесс, направленный на создание ими внешних 

образовательных продуктов и соответствующих внутренних изменений (приращений) субъектов образования [3]. 

Тем не менее, межличностное взаимодействие в системе «преподаватель-студент» является одним из 

основных условий эффективности образовательного процесса, так как реализует принцип активности, 

последовательности и логичности в обучении и обеспечивает воспитывающий интерактивный характер 

обучения в формировании личностных компетенций будущих специалистов. Таким образом, сохранение 

традиционного аудиторного обучения является парадигмальной необходимостью субъект-субъектного 

взаимодействия преподавателей и студентов. 

Противоречие между потребностью образовательного процесса в использовании дистанционных 

форм и средств осуществления обучения и необходимостью непосредственного межличностного 

взаимодействия его субъектов решается посредством смешанного обучения. Организация данной формы 

образовательного процесса создает условия как для реализации содержания образования в 

информационном пространстве дистанционного обучения, так и для обеспечения педагогического 

сотрудничества педагогов и студентов в формировании профессиональных компетенций будущих 

специалистов. Данное сотрудничество может быть обеспечено не только непосредственно на аудиторных 

занятиях, но и в самой организации образовательного процесса в инновационных интерактивных формах 

взаимодействия преподавателей и студентов. 

В соответствии с объективными тенденциями развития высшего образования, а также связи с 

эпидемиологической ситуацией, в Учреждении образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка» реализовано на практике смешанное (аудиторное и 

дистанционное) обучение. Образовательный процесс осуществляется частично при помощи 

коммуникативных платформ: СДО Moodle, Skype, Zoom, Big Blue Button, Google Classroom и др.  

Самой используемой платформой для проведения видеоконференций является Zoom. Программа 

Zoom создана для видеозвонков и видеоконференций. Zoom представляет собой облачную конференц-

платформу, популярность которой возросла в связи с общемировой пандемией, когда многие учреждения 

образования, организации и компании перешли на дистанционный режим обучения и работы. Выбор 

И правда в том, что будет  обязательно решение суда, которое установит , чего у  меня больш е —  активов или обязательств. В любом случае, будет  решение, котор ое меня устроит , потому что оно подведет  какую-то черту, после чего я мо гу как-то спокойно п ланировать будуще е. Потому что жить между небом и землей очень сложно . По дождите, вы же как-то все время черту подводить сами не хотите. Все время судитесь с сестрой, как я понимаю, это происходит  годами и годами. Почему так? Требует е деньг и, 25% у вашей сестры, хотя вроде все она уже заплатила, мировую подп исали вы. Почему вы прод олж ает е требовать эти 25%? Что значит  требовать? Я потребовал свои 25% в 2011 г оду, имея на руках документы, под писанные моей сестрой, и считая, что на основани и этих 

документов я имею право потребовать 25% и какие -то друг ие обязательства, которые были там записаны. В результате этого требования мне выдали семь лет , из которых я отсидел чет ыре. И  сейчас я уже ничего не требую, сейчас ситуация противоположная. Сейчас люди, которые считают , например, что у меня пере д ними есть обязательства, хотят  выяснить, готов ли я их оплачивать. Суд выясняет , есть ли эти обязательства, в каком количестве, и какие у меня есть активы для их оплаты. Елена Н иколаевна Батурина уверена, что вы эти деньг и у нее требует е все -таки. Н у, это же ее личное мнение, что она требует . Я ни устно, ни письменн о, после моег о выхода из тюрьмы, никогда н ичего у не е не требовал. Друг ое дело, что, к сожалению, эти д окументы, знает е как, рукописи не горят , 

документы тоже остаются, и они постоянно всплывают. Всплывают  что, сами по себе? Из вашего сейф а  всплывают? Н у почему, они же предъявлялись, и в судебных заседаниях во мно гих, и в моем уго ловном дел е. Поясн ите, что вы имеете в виду «всплывают»? Кто-то их использует  без вашего ведома? Суд назначил арб итражного уп равляющег о, который, естественно, ознакомился с документами, и увидел этот  документ . Естественно, меня в суде спросили, существует  ли такой документ  в оригинале. Ес тественно, я сказал, что такой документ  существует , я его неодно кратно предъявлял, и, если вы потребует е, я его пре дъявлю снова. Н а что мне было сказано, а вот  Елена Н иколаевна говорит , что она е го нико гда не п одписывала. Елена Н ико лаевна уверена, что это подд елка, да. Я говорю, 
но это же легко провер ить, я же его готов пре дъявить. Я суду пре дъявил, суд сдела л экспертизу, оказалось, экспертиза подтвердила, что он под линный, так же, как и ее под пись. Почему-то ей это не н равится, но это ее позиция, и о на спорит  с арбитражным управляющим, который п росит  любой д ругой документ , который бы опровер гнул этот  документ . Раз он под дельный, значит , существует  какой-то подлинный документ , который все поставит  на свои места. Н о другого документа, к сожалению, д о сих пор нет . И  более того, т от  документ , который пре дъявлялся, как альтернативный, и там вроде бы как стоит  и печать нотариуса, он оказался  странным. Слушайте, вам не кажет ся, что вся эта история, это какая-то трагическая ваша судьба вырисовывает ся во всех этих документах? Вот  

смотрите, вы в принципе были известны в Москве как брат  Батуриной. Батурина при Лужкове была серьезным бизнесменом, больш ие активы, «Интеко» и так далее. Вы, естественно, как ее брат , всем этим пользовались. Пользовались по-разному, потому что тоже были какие-то скандалы, с вами связанные, и так далее. Н о сейчас, когда уже Батурино й нет у, Лужкова тоже, они живут  себе спокойн о в австрийских Альпах, получает ся, что в такой сложный для  них пери од, ког да уже «Интеко» она про дала, и воо бще активов  не осталось, вы продолжает е судиться за вот  эти деньги, и пр одолжает е что-то еще постараться из этой ситуации забрать. Ксения, давайте мы сразу скажем, я ни с кем не сужусь. Более того, я не могу судиться за деньги, п ока не закончится суд по банкротству, согласно 

законодательству, потому что я не имею права подавать имущественные иски, их может  за меня подавать только арбитражный управляющий. Я мо гу подавать иски о защите чести и достоинства, еще что-то, никаких имущественных… Н о это же схема, понятно же, что это просто схема, как это все делает ся. Подождите, что значит  схема? Придумали банкр отство ф изического лица, при думал его не я. Пон имаю. Его в законо дательство внесли в 2015 году, труд но было как-то пре дположить, что я спрог нозировал эту схему за десять лет  до появления этой статьи в законе. Согласитесь, это нонсенс. Ск андал этот  начался с 2006 года , когда вп ервые была письменно п редъявле на просьба оплатить мне мои акц ии, и с того времен и это движет ся, до 2011 г ода, после че го, ког да мне дали семь лет , я 

успокоился, и больше ник огда не требовал де нег за эти акции. И  не соби раюсь, кстати, их требовать, и даже если мне их не оплатят , но закончится суд, признают  меня банкротом, или я оплачу эти обязательства, активов хватит , меня устроит  любой результат . Лишь бы он был. Н о вам бы хотелось, чтобы он какой был? Вы знает е, если честно, мне все равно, потому что и тот , и другой результат , он подво дит  какую-то черту и позволяет  планировать дальне йшую жизнь. Н у как, получу я полмиллиар да доллар ов или не получу, вам все равно? В при нципе да. То есть вам не нужны деньги, что ли, или что? Если мне их заплатят , я от  них не откажусь. Н о если примут  решение… Слушайте, ну Виктор Н иколаевич, вы вообще н е похожи на человека, к оторый не любит  де ньги, которому не нужны 

деньги, вот  честно. Ксения Анатольевна, что значит  любит -не лю бит? Как вам может  быть все равно, какое решение примет  суд? Ли бо вы будет е банкротом, будет е пр изнаны оф ициальн о банкротом, что сильно затруднит  воо бще любые ваши в даль нейшем бизнес - операц ии и запрет ит  их на опре деленн ое время, либо… Да я и не соб ираюсь больше заниматься бизнесом. Зачем? Либ о вам дадут  полмиллиа рда. Как бы разни ца очень бо льшая между этими двумя решениями. Ксения Анатольевна, то, что мне дадут  полми ллиарда, это, в об щем -то, неплохо, я мо гу сказать. Вы просто в это не очень верите. Если мне их дадут , я от  них не откажусь. Н о вот  у меня была акт ивная ф аза борьбы за эти полмиллиарда, ког да я был уверен своей прав оте, в тех документах, которые подписаны, и так 

далее. И  результатом этого было то, что в суде, например, на этом документе, моем, суд отказался проводить экспертизу. А в приговоре в ообще было написано, что Елена Н иколаев на сказала, что она никог да не под писывала этот  документ , и у суда нет  оснований не дове рять показаниям Елены Н иколаевны. Поэтому к пред ъявленному мно й документу суд относится критически, а вот  даже без этого документа достаточно доказательст в, что были какие-то поддельные векселя и так далее. Это все очень хо рошо, кроме тог о, что речь идет  о вашей ро дной сестре. Н е кажет ся ли вам в  принципе вся эта ситуация крайне грязной? Ведь всем очевид но, что ваша сестра имела свои связи и  влияние бла годаря тому, что была первой ле ди М осквы, женой мэра гор ода? Вы просто ее брат , вот  вам 

повезло, что так вот  сперматозоиды как-то сложились, и вы стали ее единокровным братом. Вот , собственно, это главно е ваше достижение в жизни, с точки зрен ия бизнеса. И  вы, вместо того, чтобы радоваться хотя бы этому и наслаждаться той жизнью, которая у вас есть, и тем имуществом, которое у вас ес ть, вы еще судились со своей родной сестрой, которая вам это все обеспечила. Подожд ите, насчет  того, кто кому чего обеспечил, это вопр ос отдельный и д искуссионный. Какой дискуссионный? Это вы ей все это обеспечили? К огда был о зарегистрирова но «Интеко», мы  не думали, что это «Интеко» будет  миллиардно й, и Лужков тог да еще даже мэром не был. К онечно, есл и бы Лужков не был бы мэром, компания «Интеко» построила бы три ларька г де-ни будь в Ватутинках, и на этом, 

собственно, ваш бизнес бы и загнулся. Н аверное. И  тогда стоимость моих 25% акций была бы от  трех ларьков. Н у вот . Так не кажется ли вам, что вы получили огромные день ги, вы получил и по миров ой 20 милл ионов кэшем, неужели вам этого н едостаточно было? Куча недв ижимости, куча компаний. Я п о мировой не получил н икаких 20 милли онов кэшем. Я 20 милл ионов кэшем получи л за 1% акций «Интеко», которые она у меня выкупила. Для инф ормац ии. Хор ошо, вам кажет ся, что это мало? Вы уже получили большие день ги, вы получили огромные о бъекты нед вижимости, огромные бизнесы. Н е кажет ся ли вам, что за это уже можно быть благодарным собственной сестре и ее ресурсам, и не судиться еще за какие-то 25%, даже если такой документ  был? Ксен ия Анатольевна, вот  мы 

опять говорим… Я не сужусь за эти активы. Н о вы судились, до этого судились. В 20 11 го ду я подал иск пр о свои 25%. Зачем? Я об этом и гов орю, зачем? Когда в ко нце 2005 года меня ушл и из ф ирмы, понятно, что т ам существовали какие-то внутренние конф ликты, была причина, поч ему это случилось. Н о раз так случилось, я там был не согласен с чем -то, я встал, мне сказали, что ты здесь больше не работаешь, и я ушел. Н ичего, кстати, не подписывая, заранее не г отовя для себя какие-то отступные, хотя у меня полномочий было достаточно для того, чтобы себе какой- то, как говорят , «золотой парашют» при готовить. Все, что у меня было, с тем и ушел. После этого, не п о моей, кстати, инициативе, по иниц иативе Елены, был написан како й-то алг оритм так называемого «раздела бизнеса». 

Он долго не вып олнялся, потом начались первые суды, потом, как вы говор ите, мировое соглаш ение, которое ме ня полностью устроило, и я сиде л, ждал. К сожален ию, оно тоже по каким -то пр ичинам не выпол няет ся. К этому соглашению было написан о прил ожение на 24 л истах, где было по дробн о расписано, опять же не по мое й ини циативе, это приложен ие готови л не я, под робно расписано, какие имен но действия в отноше нии меня, в том числе бизнес - действия, будут  проведе ны. В т ом числе, там есть пункт  о 25% акций «Интеко», подписанный. Я успоко ился, и сидел, стал ждать. Когда д ошло до то го, что ф ирму  просто продают, я эти документы предъявил в суд и сказал, ну как же так, продают, у меня же там 25%. Виктор Н иколаевич, вопр ос-то у меня был не в этом. Про 

документы я понимаю, про документы мы можем долго говорить. Н о у нас бизнес в России,  как вы сами наверняка знает е, делает ся  по опре деленным по нятиям. Мы можем считать, что это плохо или хорошо, н о это так. Вот  это ф акт . И  в тюрьму вас посадили по понятиям, и получи ли вы часть преф еренций бизн еса «Интеко» тоже по понятиям. Мно гое в стране про исходит  так. Вот  мой вопрос об этом. Считает е ли вы, что по таким, человеческим, понятиям, это вообще возможно, после всег о, что вы получили от  своей сестры, тогда в 2011 г оду судить ее на эти допол н ительные деньги? Ксе ния Анатольев на, если гово рить, как вы говорите , откровен но, если бы де йствительно, при нашем, скажем так, «разводе», я бы действительно получ ил какую-то сумму, которая была бы со знаком 

«плюс», наверное, да, с любой этической точки зрения, нав ерное, я бы не стал это делать. Н о когда ты, в общем -то, не по свое й ини циативе, оттуда ушедший, а пр осто будучи не согласен с тем, что предла гали, ты получаешь вместо «плюса» «м инус». Н у, извините меня, согласитесь, то, что моя сестра была первой леди, это не значит , чтобы я получил огр омные дол ги вместо какого-то «плюса» п ри уходе с ф ирмы. А передать активы… Слушайте, если уж мы начали с вами откровенно г оворить про дела давно ми нувш их дней , а как вы думает е, сколько вообще сейчас у Елены Н иколаевны Батуриной осталось дене г сейчас? Вот  как вы считает е? Она же сейчас много с кем судится, вот  недавно в Лон доне пр оигра ла суд одному моему знакомому. Еще кого -то судит , у нее много суде бных тяжб. 

Да, кстати, объективно нужно признать, что 2005 год, ко гда на о пределе нном этапе мы продали активы, на пике сд елали, компан ия  стала стоить где-то три миллиарда. Это был лучш ий го д, после было только хуже. Я не знаю, она деклар ирует , что у нее миллиард долларов. Вы в это верите, вот  так честно? Или все-таки у нее меньше? У нее есть деньги, я не знаю, мне кажет ся, любая половина от  миллиар да у нее есть, это совершенно реальные  суммы. Может  быть, и миллиард, не мо гу сказать точно. Там есть деньги, и я думаю, достаточно. А вам не кажет ся, если бы вы с ней просто по-хорошему до говор ились, и как-то по-хо рошему расстались, учитывая ваши родственные отношения, вы единственный б рат  родно й, она бы и так с вами поделилась? Ксен ия  Анатольевна, я и расстался по-
хорошему. Я встал, знает е, как хороший муж при разводе, взял чемодан и ушел. Я же ниче го не г отовил, ниче го не п одписывал, ниче го не п одделывал. А в чемодане лежал о активов на 70 милли онов д олларов? Она сказала, не волнуйся, все будет  хорош о, и начала мне пе редават ь активы. Гостиница «Лени нгра д» в Сочи, 2 5 миллион ов дол га ВТБ. «Интеко-С очи», 25 мил лионов кр едита в ВТБ. Да, кстати, во всех этих активах 50% были мои, то есть она мне отдавала только 50%. Я их прин имаю, прекрасно по нимаю, что, конечно, закроют, раз уж она до говор илась, глупо отдавать активы, за которые надо платить долги. А оказывает ся, нет . То есть я, приняв этот  актив, принял на себя обязательства по этим долгам, которые вынужден был выплачивать. То есть когда вы получали, вы думали, 

что кредиты эти закроются сами собой? Да не думал, именно так и подразумевалось, и так и написан о в до говоре. Она это сказала? Это написано, по нимает е. И  я был удивлен… Н у как, это же честно, и прибыль пополам, и до лги п ополам, получает ся. 
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коммуникативной платформы Zoom является целесообразным вследствие ее удобства и относительной 

легкости освоения. Тем не менее, несмотря на то, что пользовательский интерфейс приложения Zoom не 

является сложным, его практическое использование может вызывать затруднения в ситуации 

необходимости быстрого овладения данной технологии и использования ее в качестве рабочего 

инструмента [2]. Успешное использование IT-программ в обучении предполагает соответствующий 

уровень овладения всеми студентами системой работы в данных программах. Кроме того, трудности в 

работе с программой могут испытывать преподаватели старшего поколения в связи с необходимостью 

смены привычного алгоритма профессиональной деятельности [1]. В данной ситуации формой 

педагогического сотрудничества преподавателей и студентов явилась студенческая инициатива разработки 

методики быстрого внедрения в образовательный процесс технологии использования коммуникативной 

платформы Zoom. С целью совершенствования образовательного процесса студентом факультета 

социально-педагогических технологий Д.А. Журавлѐвым была разработана обучающая визуальная схема 

технологии использования коммуникативной платформы Zoom в системе обучающего взаимодействия 

преподавателей и студентов, которая в мультимедийной форме была оперативно доведена до сведения всех 

преподавателей и студентов факультета. Данная технологическая схема имеет алгоритмический характер и 

представляет собой систему поэтапных действий пользователя с использованием фотографий. 

На визуальной схеме представлен следующий алгоритм технологии использования 

коммуникативной платформы Zoom: 

1. Шаги по установке пользователем программы Zoom на персональном компьютере: скачивание 

программы, создание собственной учѐтной записи и вход в учетную запись (рисунок 1); 

2. Планирование конференции, вход в конференцию, копирование приглашения, подключение звука 

и видео (рисунок 2); 

3. Начало конференции с дальнейшим подключением звука и видео (рисунок 3); 

4. Добавление участников и демонстрация экрана во время проведения занятия (рисунок 3); 

5. Завершение конференции (рисунок 4).  

Технологическая схема представлена автором в следующей визуальной форме: 

 

 

 
 

Рисунок 1. Установка программы Zoom и создание учѐтной записи 
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Рисунок 2. Планирование конференции, вход, копирование приглашения 

 

 

 
 

Рисунок 3. Начало конференции с подключением звука и видео 
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Рисунок 4. Добавление участников и демонстрация экрана 

 

 
 

Рисунок 5. Завершение конференции 

 

Подробная инструкция и описание визуализированной схемы предоставили возможность 

преподавателям и студентам самостоятельно и быстро овладеть алгоритмом работы в программе Zoom и 

осуществлять взаимодействие в системе «преподаватель-студент» в условиях смешанного обучения при 

наличии объективной необходимости. 

Данная технологическая схема была внедрена в образовательный процесс факультета социально-

педагогических технологий. Под руководством ее автора инициативная студенческая группа осуществила 

инструктаж и тьюторскую помощь студентам факультета и преподавателям (в отдельных случаях 

необходимости) в свободном овладении работой в Zoom. Схема использовалась при организации 

педагогического взаимодействия в рамках международной образовательной программы подготовки 
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студентов по системе «3+1+1» в соответствии с договором о сотрудничестве между Белорусским 

государственным педагогическим университетом имени Максима Танка и Лоянским педагогическим 

институтом (КНР). Методика использования технологической схемы работы в Zoom апробирована на 

международных и республиканских конференциях. 

 
Источники 

1. Бердецкая О. Как педагогу подружиться с дистанционным обучением. Какие инструменты и сервисы в этом помогут? / О. Бердецкая [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://sdelano.media/distant/. Дата доступа: 28.02.2021 

2. Что такое Zoom и как его использовать? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.internet-technologies.ru/articles/newbie/chto-takoe-zoom-i-

kak-im-polzovatsya.html. Дата доступа: 27.02.2021 

3. Шаров В.С. Дистанционное обучение: форма, технология, средство / В.С. Шаров. // Известия Российского педагогического университета им. 

А.И. Герцена. – 2009. – №94. – C. 236-240. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-obuchenie-forma-

tehnologiya-sredstvo/viewer. Дата доступа: 27.02.2021 

 

Кучера Ірина Василівна 

Кандидат історичних наук, доцент 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ: 

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА 

 

У статті проаналізовано концептуальні підходи до визначення поняття ідентифікація та 

висвітлено механізми формування релігійної ідентифікації. Встановлено, що релігійна ідентифікація тісно 

пов’язана з інтегративною функцією релігії, а її структура включає в себе знання про власну релігійну 

групу, релігійні цінності, переконання і практики. Ключові слова: ідентифікація, релігійна ідентифікація, 

самоідентифікація, релігія, структура релігійної ідентифікації.  

 

У сучасних умовах з особливою гостротою постає проблема відродження духовності, яка тісно 

пов’язана з поверненням до релігійних цінностей, які містять у собі позитивний досвід багатьох поколінь, 

пропонують взірці довершених механізмів соціалізації, дозволяючи при цьому зберігати культурну 

цілісність та унікальність будь-якого народу. Саме тому вивчення стану релігійності та релігійної 

ідентифікації особистості є своєрідним ключем до розуміння не тільки впливу релігійних феноменів на 

соціум, але і пізнання самих суспільних процесів.  

У вітчизняній соціологічній науці спостерігається стійкий дослідницький інтерес до проблеми 

релігійної ідентифікації в різнопланових її проявах. Про це свідчать роботи таких відомих вчених, як 

В. Бондаренка, О. Вишняк, Н. Дудар, В. Єленського, Н. Зайцевої-Чіпак, О. Іванкової-Стецюк, А. Колодного, 

А. Ніколаєвської, О. Панкова, М. Паращевіна, О. Пташник-Середюк, А. Ручки, Л. Рязанової, О. Сєвєкіної та 

інших. У їхніх дослідженнях розглядається роль релігії в суспільстві, досліджується релігійна ідентичність 

та конфесійна структура населення України, аналізується стан релігійності різних соціальних груп, 

мотивація їхніх релігійних практик.  

В даному дослідженні автор ставить перед собою мету розкрити теоретико-методологічні підходи до 

аналізу релігійної ідентифікації.  

Окреслена мета детермінує виконання таких завдань: з’ясувати сутність поняття «ідентифікація»; 

розкрити структуру релігійної ідентифікації; 

Термін «ідентифікація» походить від латинського «іdentificare» і в буквальному розумінні означає 

ототожнення, уподібнення, впізнання, встановлення збігу об’єктів. Ідентифікація, у загальній своїй 

сутності, збігається із тлумаченнями, які дослідники пов’язують з поняттям «Я» в найрізноманітніших 

формах: «Я-концепції», «Я-системи», «Я-досвіду» (Шилдер, Федерн), з поняттям «его» у формах «его-

ідеалу», «его-ідентичності», «супер-его» (З. Фрейд, Е. Еріксон) [5]. Згодом 3. Фрейд розуміє під цим 

поняттям сукупність взірців поведінки, які засвоює особа, беручи на себе ту чи іншу роль під впливом 

суспільної свідомості («Над-Я») [7, с. 216]. 

Американський психолог, філософ, соціолог Е. Еріксон розглядав ідентифікацію як процес 

організації життєвого досвіду в індивідуальному «Я». Вчений вважав, що людина спроможна зберегти 

цілісність та індивідуальність власного досвіду завдяки процесу становлення та розвитку ідентичності, 

який, до того ж, дає можливість людині співвіднести свої можливості із соціальними. Ідентичність виконує 

організуючу функцію в розвитку особистості, саме тому ідентичність є центральним поняттям при розгляді 

стадій психосоціального розвитку [8]. На думку Е. Еріксона, ідентичність – це складне, багаторівневе 

особистісне утворення. При цьому її рівні обумовлені рівнями аналізу природи людини: індивідуальним, 

особистісним, соціальним [8].  



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 2 1  ●  В И П У С К  3 7  

 

 

 
32 

На індивідуальному рівні ідентифікація трактується як результат усвідомлення людиною власної 

часової тяглості, впродовж якої відбувається сприйняття себе як людини того чи іншого фізичного вигляду, 

темпераменту, задатків, з певним минулим і прагненням майбутнього.  

На особистісному рівні ідентифікація розглядається як відчуття людиною власної неповторності, 

унікальності свого життєвого досвіду, базованому на вмінні поєднати всі ідентифікації з розумовими 

здібностями, зі сприятливими можливостями, пропонованими соціальними ролями.  

На соціальному рівні ідентифікацію можна визначити як особистісний конструкт, що відображає 

внутрішню солідарність людини з соціальними, груповими ідеалами і стандартами, які сприяють людській 

визначеності щодо поділу світу на собі подібних і не схожих на себе. 

Таким чином, соціальна ідентифікація обумовлена глибинною потребою особистості у визнанні з боку 

інших людей, в позитивній оцінці тих, хто входить до кола «своїх», насамперед, до референтних груп. 

Прагнення особи належати до того чи іншого соціального утворення, бути включеною в певні соціальні зв’язки 

психологи вважають чи не основним у системі суто людських потреб. Бажання особистості ідентифікувати себе 

з певною спільнотою суттєво посилюється за умов докорінних соціальних трансформацій. 

Необхідно зауважити, що процес ідентифікації водночас і об’єктивний (визначається об’єктивними 

чинниками), і суб’єктивний (зумовлюється усвідомленням суб’єкта своєї ідентичності). Суб’єктивний 

аспект ідентифікації полягає головним чином у тому, як людина самоототожнює себе і як це 

самоотожнення сприймають та визнають інші – «чужі». Тому в процесі ідентифікації варто розрізняти її 

суб’єкт і об’єкт, або, в інших термінах, «себе» й «іншого».  

Як складова процесу виникнення і підтримки ідентичності, ідентифікація характеризується двома 

основними рисами: по-перше, вона здійснюється цілеспрямовано і, по-друге, реалізується за допомогою 

певних символічних засобів. Засоби ідентифікації (самоідентифікації) мають конвенціональний характер і 

пов’язані з певними мовними, побутовими та соціальними практиками. Як слушно зауважує Ф. Барт, риси, 

які беруться до уваги в процесі ідентифікації, не всі обов’язково є об’єктивними елементами реальності, а 

тільки ті, які вважаються найбільш значущими. А тому дійсно те, що важливе – це сам акт класифікації, 

який полягає у створенні кордонів [1, с. 369].  

Проаналізувавши різні концептуальні підходи до визначення поняття ідентифікації можна зробити 

висновок, що ідентифікація – це соціально-психологічний процес ототожнення індивідом себе з іншою 

людиною, соціальною групою чи спільнотою, який допомагає йому успішно оволодівати різноманітними 

видами соціальної діяльності, набувати певних соціальних ролей і статусів, засвоювати і перетворювати 

соціальні норми і цінності. 

Важливе місце в сучасному соціологічному дискурсі займає проблема релігійної ідентичності та 

процесу ідентифікації. На думку вітчизняних дослідниць О. Сєвєкіної та Л. Рязанової релігійні ідентичності 

є наслідком появи в релігії тенденцій нігілізму, плюралізму й націоналізму, які переплітаються між 

собою [4, с. 376]. Для процесу розуміння релігійної ідентичності вчені пропонують проаналізувати 

конфесійну структуру країни, яка організовує будову релігійності населення і надає їй цілісності. На їхню 

думку, приналежність до конфесії означає процес ідентифікації особистості з цінностями і нормами 

релігійної поведінки певної людської групи; це рівновага між традицією (збереженням старого) та 

інновацією (сприйняттям нового). Структура віддзеркалює внутрішню єдність цього процесу 

(ідентифікації), який дозволяє їй здійснюватися у часі (розвиватися) і зберігати самототожність [6, с. 305]. 

Релігійна ідентифікація тісно пов’язана з інтегративною функцією релігії, зміст якої полягає у 

здатності релігії сприяти безконфліктності, злагоді, солідарності та згуртованості релігійної спільноти чи 

суспільства загалом. Релігійна інтеграція на ґрунті єдиного віросповідання може виступати соціальним 

маркером, за допомогою якого віруючий співвідносить себе зі спільністю. Тобто, через релігію особа 

включає себе в окрему спільноту, поєднану спільними релігійними та моральними цінностями й цілями, 

ідентифікує себе з нею. 

До середини ХХ ст. в інтелектуальних колах домінувала думка про другорядну роль релігії в 

ідентифікаційних механізмах особистості. Однак, реалії сьогодення переконують у зворотному: релігійна 

ідентифікація виявилася суттєвим чинником структурування суспільства, перш за все через крах тих 

міфологем, котрі в суспільстві модерну були покликані об’єднувати громадян задля досягнення 

сформульованого прогресизмом ідеалу.  

Релігійна ідентифікація виникає в індивіда на основі внутрішньої потреби реалізувати самого себе 

через демонстрацію своїх релігійних переконань та ціннісних орієнтацій. Ця демонстрація релігійних 

переконань відбувається за допомогою безпосередньої участі в у різноманітних культових діях, 

богослужіннях, паломництва. Саме на основі схожості чи відмінності в релігійних переконаннях 

відбувається процес віднесення себе до релігійної групи, прийняття її цілей та цінностей, усвідомлення 

цілісності та формування відчуття «Ми» та протиставлення і формування відчуття «Вони».  
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Фахівці з соціології релігії в структурі релігійної ідентифікації виокремлюють наступні складові 

компоненти: 

- знання, уявлення про власну релігійну групу і усвідомлення себе її членом;  

- оцінка якостей власного релігійного напрямку, його значимості в світовій і локальній системі 

координат;  

- релігійний зв'язок, що заснований на усвідомленні внутрішньої потреби в єднанні з Богом;  

- релігійні цінності, що є базовими при характеристиці релігійної спільноти та віросповідного напряму;  

- релігійні переконання;  

- релігійні практики [2]. 

Таким чином, саме завдяки процесу релігійної ідентифікації у особистості формується її світоглядне 

самовизначення, становлення релігійної свідомості і саме в релігійних практиках проявляється рівень 

релігійності. Релігійна ідентифікація – це спроба індивіда відшукати в релігійному просторі собі подібних і 

зарахувати себе до них, дистанціюючись від інших, що відрізняються за певними ознаками.  

Таким чином, ідентифікація є складним пізнавальним процесом визначення причетності індивіда до 

певної спільноти і виступає необхідною умовою диференціації і створення солідарних відносин соціальних 

груп. На сучасному етапі розвитку суспільстві існує багато координат ідентифікаційної практики та її форм, 

серед яких особливе місце належить релігійній ідентифікації. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГРАНТОВОЇ ПІДТРИМКИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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У статті досліджено особливості грантової підтримки наукової та науково-технічної діяльності в 

Україні. Акцент зроблено на фінансуванні наукової та науково-технічної діяльності в Україні за рахунок 

коштів державного бюджету. Ключові слова: грант, фінансування, підтримка, наука, науково-технічна 

діяльність, особливості. 

 

Згідно українського законодавства наукова діяльність розглядається як інтелектуальна творча 

діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними 

видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Науково-технічна діяльність – 

інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях 

техніки і технологій. Основними видами наукової (науково-технічної) роботи є науково-дослідні, дослідно-

конструкторські, проектно-конструкторські, дослідно-технологічні, технологічні, пошукові та проектно-

пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші 

роботи, пов’язані з доведенням нових наукових і науково-технічних знань до стадії практичного 

використання [1]. 

Основними цілями державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності є: 

1) забезпечення наукового обґрунтування визначення стратегічних завдань розвитку економіки та 

суспільства; 

2) досягнення високого рівня розвитку науки і техніки; 

3) примноження національного багатства на основі використання наукових та науково-технічних 

досягнень; 
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4) створення умов для досягнення високого рівня життя кожного громадянина, його фізичного, 

духовного та інтелектуального розвитку шляхом використання сучасних досягнень науки і техніки; 

5) зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та науково-технічних досягнень; 

6) створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-

технічної діяльності; 

7) забезпечення вільного розвитку наукової та науково-технічної творчості; 

8) сприяння розвитку наукової і науково-технічної діяльності у підприємницькому секторі; 

9) інтеграція вітчизняного сектору наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) 

розробок у світовий науковий та Європейський дослідницький простір [1]. 

Грантова підтримка наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету 

запроваджується з метою підвищення рівня наукових досліджень і науково-технічних розробок, розвитку 

науково-технічного потенціалу та підвищення рівня конкурентоспроможності закладів спеціалізованої освіти 

наукового профілю, наукових установ та закладів вищої освіти, збереження та розвитку матеріально-технічної 

бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності, наукового стажування наукових працівників, у 

тому числі за кордоном, організації та проведення конференцій, симпозіумів, наукових турнірів, конкурсів 

наукової творчості, інших науково-комунікативних заходів та заходів з популяризації науки. 

Грантова підтримка надається на безоплатній та безповоротній основі центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать бюджетні 

наукові установи, університети, академії, інститути, Національною академією наук України, національними 

галузевими академіями наук, Національним фондом досліджень України – грантонадавачами. Грантова 

підтримка може надаватися кількома грантонадавачами на основі співфінансування. 

У конкурсі на отримання гранту на збереження та розвиток матеріально-технічної бази для 

провадження наукової і науково-технічної діяльності, організацію та проведення конференцій, симпозіумів, 

наукових турнірів, конкурсів наукової творчості, інших науково-комунікативних заходів та заходів з 

популяризації науки можуть брати участь лише наукові установи та вищі навчальні заклади, включені до 

Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, а також заклади спеціалізованої 

освіти наукового профілю. 

Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави – це перелік науково-

дослідних, науково-технічних установ та закладів вищої оствіти, діяльність яких має важливе значення для 

розвитку науки, економіки і виробництва. Процедура включення наукових установ та закладів вищої оствіти 

усіх форм власності до Реєстру визначена Порядком включення до Державного реєстру наукових установ, 

яким надається підтримка держави, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 27.11.2001 

№ 767, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 грудня 2001 року за № 1011/6202. Секретаріат 

Комісії приймає до розгляду заявки наукових установ, які пройшли державну атестацію, та закладів вищої 

освіти, що провадять освітню діяльність за третім (освітньо-науковим) рівнем та (або) науковим рівнем вищої 

освіти, та які пройшли державну атестацію в частині наукової та науково-технічної діяльності [3]. 

Оголошення про проведення конкурсного відбору, його умови та результати підлягають обов’язковому 

оприлюдненню на офіційних веб-сайтах грантонадавача та центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності. 

Грантонадавач оголошує конкурсний відбір, визначає його умови та переможців з урахуванням 

планових обсягів видатків державного бюджету на відповідні цілі. 

Обладнання та устаткування, придбане за рахунок грантової підтримки в рамках виконання наукової 

(науково-технічної) роботи, після завершення роботи залишається у власності виконавця. 

Держава застосовує фінансово-кредитні та податкові інструменти для створення економічно 

сприятливих умов для ефективного провадження наукової і науково-технічної діяльності відповідно до 

законодавства України, забезпечення до 2025 року збільшення обсягу фінансування науки за рахунок усіх 

джерел до 3 відсотків валового внутрішнього продукту – показника, визначеного Лісабонською стратегією 

Європейського Союзу. 

Лісабонська стратегія встановлює стратегічну мету Європейського Союзу, яка полягає у підвищення 

його глобальної конкурентоспроможності через економічне оновлення, поліпшення в соціальній сфері й 

охороні довкілля. Цієї мети можливо досягти лише на основі отримання та поширення нових знань, 

щільного соціального гуртування [2]. 

Державні наукові установи та заклади вищої освіти звільняються від сплати ввізного мита та податку 

на додану вартість з наукових приладів, обладнання, запасних частин і витратних матеріалів до них, 

реактивів, зразків, наукової літератури в паперовому та електронному вигляді, що ввозяться в Україну для 

забезпечення власної наукової та науково-технічної діяльності. 
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Проте, фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності в Україні здійснюється за 

рахунок не лише коштів державного бюджету. Фінансове забезпечення може здійснюватись за рахунок 

місцевих бюджетів, коштів установ, організацій та підприємств, вітчизняних та іноземних замовників робіт, 

грантів, інших джерел, не заборонених законом. 

Одним із основних інструментів реалізації державної політики у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності є бюджетне фінансування. Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності 

здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. 

Обсяг коштів державного бюджету, що спрямовується на наукову і науково-технічну діяльність, щорічно 

визначається у законі України про Державний бюджет України як частка валового внутрішнього продукту. 

Держава забезпечує бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності у розмірі не 

менше 1,7 відсотка валового внутрішнього продукту України. Частина фінансування, що за рішенням 

Національної ради України з питань розвитку науки і технологій спрямовується на конкурсне фінансування 

проектів через Національний фонд досліджень України. Збільшення обсягу грантового фінансування не 

може відбуватися за рахунок зменшення базового фінансування основної діяльності наукових установ, 

наукових організацій та наукових досліджень у закладах вищої освіти, рівень якого враховує щорічний 

індекс інфляції. Видатки на наукову і науково-технічну діяльність за рахунок державного бюджету є 

захищеними статтями видатків бюджету, тобто такими, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні 

скорочення затверджених бюджетних призначень. 

Кошти державного бюджету виділяються на підтримку основної діяльності державних наукових 

установ, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, проведення наукових досліджень та 

науково-технічних розробок університетів, академій, інститутів, фінансування окремих наукових і науково-

технічних програм, проектів та надання грантів. 

Бюджетне фінансування наукової та (або) науково-технічної діяльності за рахунок коштів загального 

фонду державного бюджету спрямовується на забезпечення основної діяльності державних наукових установ, 

що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та наукових досліджень університетів, академій, 

інститутів; виконання окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та надання грантів. 

Фінансування основної діяльності державних наукових установ, що фінансуються за рахунок коштів 

державного бюджету, наукових досліджень вищих навчальних закладів здійснюється у межах видатків, 

передбачених у кошторисах на зазначені цілі. 

Фінансування окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та надання грантів 

здійснюється на договірних засадах, передбачає проведення конкурсного відбору за результатами наукової і 

науково-технічної експертизи або процедури закупівлі відповідно до законодавства. 

Фінансування головним розпорядником бюджетних коштів окремих наукових і науково-технічних 

програм та проектів, виконавцями яких є установи, що належать до сфери його управління, а також надання 

їм грантів здійснюються у затвердженому ним порядку. 

Базове фінансування основної діяльності державних наукових установ, що фінансуються за рахунок 

коштів державного бюджету, наукових досліджень університетів, академій, інститутів здійснюється для: 

1) проведення фундаментальних наукових досліджень; 

2) підтримки найважливіших для держави напрямів прикладних наукових досліджень і науково-

технічних розробок, зокрема в інтересах національної безпеки та оборони; 

3) розвитку інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності; 

4) розвитку матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності; 

5) збереження та розвитку наукових об’єктів, що становлять національне надбання; 

6) підготовки наукових кадрів; 

7) розроблення наукових засад державної політики у відповідних сферах та наукового забезпечення 

виконання завдань і функцій, покладених на відповідні органи виконавчої влади; 

8) забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах носіїв. 

Фінансування окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та надання грантів 

здійснюється на конкурсній основі для: 

1) науково-технічних програм і окремих розробок, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів 

розвитку науки і техніки; 

2) забезпечення проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок, які виконуються за державним замовленням та в рамках державних 

цільових наукових та науково-технічних програм; 

3) реалізації проектів у межах міжнародного науково-технічного співробітництва; 

4) розроблення наукових засад державної політики у відповідних сферах, проведення наукової 

експертизи проектів нормативно-правових актів, державних програм; 
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5) розвитку матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності. 

Кошти бюджетних програм сприяння розвитку виробничо-орієнтованих наукових установ 

спрямовуються на: 

1) фінансування виробничо-орієнтованих наукових установ для забезпечення проведення наукових 

досліджень, здійснення науково-технічних (експериментальних) розробок; 

2) розвиток інфраструктури та оновлення матеріально-технічної бази наукової і науково-технічної 

діяльності; 

3) повне або часткове безвідсоткове кредитування інноваційних та інвестиційних проектів 

виробничо-орієнтованих наукових установ; 

4) повну або часткову компенсацію відсотків, сплачених виробничо-орієнтованими науковими 

установами комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам за кредитування інноваційних 

та інвестиційних проектів виробничо-орієнтованих (галузевих) наукових установ. 

Порядок використання коштів бюджетних програм сприяння розвитку виробничо-орієнтованих 

наукових установ для реалізації їх інноваційних та інвестиційних проектів затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

Фінансування шляхом надання грантів здійснюється на конкурсній основі для: 

1) виконання наукових досліджень і розробок; 

2) розвитку матеріально-технічної бази наукових досліджень і розробок високого рівня; 

3) підтримки організації та проведення наукових конференцій, симпозіумів, наукових турнірів, 

конкурсів наукової творчості, інших науково-комунікативних заходів та заходів з популяризації науки; 

4) наукового стажування наукових працівників; 

5) забезпечення доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх видах 

носіїв [1]. 

Фінансування наукових, науково-технічних робіт на конкурсній основі здійснюється за результатами 

конкурсного відбору після проведення наукової та науково-технічної експертизи заявок, що подаються 

замовникам потенційними виконавцями таких робіт, без застосування процедур закупівлі. 

Рівень розвитку науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільства, підвищення 

добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної 

державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і невід’ємної складової 

національної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у 

сфері наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення використання досягнень вітчизняної та світової 

науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб. 

Досягнення мети підвищення рівня глобальної конкурентоспроможності через економічне 

оновлення, поліпшення в соціальній сфері, охороні довкілля на основі отримання та поширення нових 

знань, щільного соціального гуртування можливе за розширеної грантової підтримки наукової та науково-

технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету та створення сприятливих умов щодо розвитку 

приватної ініціативи в зазначеній царині.  
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військовослужбовців-учасників Операції Об’єднаних Сил, для якісного збереження і відновлення їх 
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Уже сьомий рік загострення ситуації на сході України не залишає байдужими громадян не лише 

всередині країни, а й далеко поза її межами. Як повідомляють в Управлінні верховного комісара ООН із 

прав людини у відповідь на запит інформаційно-новинного засобу масової інформації «Радіо Свобода», за 

підрахунками УВКПЛ ООН, загальна кількість людських втрат, пов’язаних з конфліктом в Україні 

(з 14 квітня 2014 року по 31 січня 2021 року), становить 42000-44000: 13100-13300 загиблих (щонайменше 

3375 цивільних осіб, приблизно 4150 українських військових та приблизно 5700 членів озброєних груп); та 

29500-33500 поранених (7000-9000 цивільних осіб, 9700-10700 українських військових та 12700-13700 

членів озброєних груп) [8]. 

Окрім основних втрат від бойових дій на Донбасі, військовослужбовці-учасники ООС разом із 

набуттям військового досвіду зазнають фізичних та психологічних травм. Згідно повідомленням 

начальника Науково-дослідного центру гуманітарних проблем ЗСУ Назіма Агаєва у 2019 році, близько 80% 

учасників АТО та ООС на Донбасі отримали психічні травми, при цьому 30-40% з них можуть бути 

безповоротними психогенними втратами, тобто психіатричними.  

Враховуючи масштаби наслідків російсько-українського протистояння, серйозним викликом на 

сьогодні є проблема психологічної реабілітації військовослужбовців, які повернулися із зони ООС. Зокрема 

надання психологічної допомоги бійцям, сім’ям поранених та загиблих воїнів ООС, тобто відновлення 

психічного, фізичного та соціального здоров’я, задля забезпечення повної соціальної інтеграції 

військовослужбовця в суспільне середовище. 

Метою статті постає дослідити особливості організації надання психологічної допомоги 

військовослужбовцям-учасникам ООС для ефективної та якісної психологічної реабілітації. 

Аналіз останніх досліджень: Особливості психологічної реабілітації у своїх працях досліджували 

Власенко С., Макаренко С., Стаднік А., Ізард К., Коупленд Н., Фрідман М, Кадиров Р.. Дослідження реабілітації 

військовослужбовців-учасників ООС висвітлювали Гавловський О., Назаренко І., Островська К., Стаднік А.. 

Проблему посттравматичного стресового розладу порушують у своїх роботах Александровський Ю., 

Бритвіна Ю., Бузик О., Галкін К., Дзеружинська Н., Зотов П., Лапанов П., Малкіна-Пих І. 

Виклад основного матеріалу: Психологічна реабілітація військовослужбовців Збройних Сил України 

та Державної спеціальної служби транспорту, які брали участь в АТО/ООС, під час відновлення 

боєздатності військових частин (підрозділів) являє собою комплекс заходів психологічного характеру, 

спрямованих на збереження, відновлення та корекцію психофізіологічних та психічних функцій, 

оптимального рівня боєздатності військовослужбовців, які були піддані впливу психотравмуючих чинників 

та постраждали внаслідок цього, а також створення сприятливих умов для подальшого успішного 

виконання ними службових обов’язків. Психологічна реабілітація військовослужбовців є обов’язковою 

складовою заходів відновлення бойової готовності (боєздатності) військових частин (підрозділів) [9]. 

Болюк З.А. говорить, що психологічна допомога включає психологічну підтримку і психологічну 

реабілітацію. Психологічна підтримка, здебільшого, має профілактичний характер і скерована на 

запобігання у воїнів розвитку негативних психічних явищ. Психологічна допомога, на думку науковиці, 

необхідна всім військовослужбовцям, котрі беруть участь у військових діях, так як багато бійців не 

витримує психологічних навантажень і страждають від різних психічних розладів [1]. 

За дослідженнями Стадніка А.В., Мельника Ю.Б., Прокопенка Ю.О. та Васищева В.С. участь у 

бойових діях несе за собою сукупність впливу різнобічних негативних факторів (соматогенних та 

психогенних), таких як: 

– психічні та фізичні перевантаження; 

– можлива соматична хвороба (частіше за все – бойова соматична травма/поранення) як джерело 

наростаючих явищ інтоксикації (при масивних ураженнях); 

– гострий психічний стрес; 

– відтермінований психогенний фактор, який включає в себе віддалені результати отриманих 

поранень (косметичний дефект, хірургічні втручання, інвалідизація, тощо). 

Спираючись на висновки проведеного аналізу наковці стверджують, що успішна реконвалесценція та 

психічна адаптація військовослужбовців потребує проведення з ними не окремих медичних та 

психотерапевтичних заходів, а цілої системи медико-психологічної допомоги та реабілітації[10]. 

Найбільш поширеною проблемою серед війсковослужбовців є прояв посттравматичного стресового 

розладу (ПТСР), що виникає як відстрочена або тривала відповідь на стресову подію (короткочасну чи 

довготривалу) виключно загрозливого абокатастрофічного характеру, яка може викликати глибокий 

стресмайже в будь-якої людини. 

За МКХ-10 до типових ознак ПТСР належать: нав’язливі переживання травмуючої події, що 

проявляються у спогадах, думках, кошмарних сновидіннях; емоційне загальмування, відсторонення від 

інших людей; уникання дій та ситуацій, що пов’язані з травмою. Мають місце надмірне збудження, 
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безсоння, тривожність, депресія, можливі суїцидальні нахили. Появі симптомів передує латентний період 

(від кількох днів – до кількох місяців) [5]. 

Власенко С.Б. висвітлює, що метою надання психотерапевтичної допомоги пацієнтам із ПТСР слід 

вважати допомогу у звільненні від нав’язливих спогадів та активне включення пацієнта в реальне життя [2]. 

Тим самим психологічна реабілітація, яка включає комплексну роботу з ПТСР, покликана 

забезпечити гідне існування особистості у суспільстві, попередити можливі негативні форми девіантної 

поведінки та соціальну дезадаптацію. 

За підсумками проведеного формувального експерименту з військовослужбовцями-учасниками ООС, 

Островська К.О., Островський І.П., Сайко Х.Я. стверджують, що впровадження психотерапевтичних 

технологій – короткотермінової психотерапії, психотерапії можливостей, психотерапії із імагінативної 

методології ефективно сприяють подоланню посттравматичного стресового розладу, невротичних 

симптомів, емоційній нестійкості та сприяють підвищенню рівня адаптивності учасників ООС [7]. 

Заходи медико-психологічної допомоги та реабілітації, що здійснюються після виведення 

військовослужбовців з району проведення ООС, на думку Назаренко І.І., Якимець В.М., повинні 

здійснюватися поетапно і базуватися нанаступних принципах: 

а) максимально ранній початок медико-психологічної допомоги та реабілітації військовослужбовців; 

б) обов’язкове психодіагностичне, психофізіологічне та медичне обстеження з інформуванням про 

умови та форми здійснення реабілітаційних заходів; 

в) комплексне і спільне використання терапевтичного впливу, що включає фармакотерапію, 

спрямовану на відновлення сомато-вегетативних порушень (вітаміни, адаптогени, за необхідності –

антидепресанти та седативні препарати); психотерапію як провідний метод лікувального впливу у формі 

тренінгів, групових вправ, сугестивних методик; фізіотерапію; лікувальну фізкультуру; заходи 

душпастирської роботи та культурно-масову програму; 

г) індивідуальний підхід до вибору медико-психологічних заходів з урахуванням ступеня тяжкості 

психічних розладів у хворого; патопсихологічної характеристики його особистості; особливості 

внутрішньої картини хвороби постраждалого; характер отриманих ушкоджень, наявність супутньої 

соматичної патології; 

д) послідовність проведення медико-психологічних заходів; 

е) корекція медико-психологічної допомоги та реабілітації, що базується на поточній оцінці отриманих 

результатів та катамнестичному аналізі ефективності застосовуваного комплексу терапевтичних заходів; 

є) проведення психопрофілактичних заходів по закінченню [6]. 

Також науковці пояснюють, що на кожному етапі реабілітації передбачається проведення 

превентивних заходів. Превентивна реабілітація забезпечується медичною і психологічною службами та 

застосовується для відновлення резервів здоров’я практично здорового військовослужбовця до 

«безпечного» рівня звикористанням немедикаментозних засобів. 

Висновки: Найбільш поширеною проблемою серед військовослужбовців-учасників ООС є прояв 

посттравматичного стресового розладу, який виражений: нав’язливими переживаннями травмуючої події, 

що проявляються у спогадах, думках, кошмарних сновидіннях; емоційним загальмуванням; відстороненням 

від інших людей; униканням дій та ситуацій, що пов’язані з травмою. Означена проблематика висвітлює 

важливість побудови якісної та ефективної організації психологічної реабілітації задля попередження 

можливих негативних форм девіантної поведінки та соціальної дезадаптації. Впровадження 

психотерапевтичних технологій – короткотермінової психотерапії, психотерапії можливостей, психотерапії 

із імагінативної методології ефективно сприяють подоланню посттравматичного стресового розладу, 

невротичних симптомів, емоційній нестійкості та сприяють підвищенню рівня адаптивності учасників 

ООС. Також комплексний підхід організації медико-психологічної реабілітації, включення превентивних 

заходів, чітка поетапність процесу реабілітації забезпечить ефективне відновлення психічного, фізичного та 

соціального здоров’я військовослужбовця та його повну соціальну інтеграцію в суспільне середовище. 
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ЛЮДИНА І ПРИРОДА У ДРАМАТИЧНИХ ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ,  

ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ТА ПАВЛА АР’Є 

 

У статті розглядаються взаємовпливи людини і природних явищ, персоніфікованих у міфологічні 

іпостасі. Проаналізовано такі твори, як «Лісова пісня» Лесі Українки, «Над Дніпром» і «Ніч на полонині» 

Олександра Олеся та «На початку і наприкінці часів» Павла Ар’є. Автор доходить висновку, що образи 

міфологічних істот, зокрема мавки, в цих творах еволюціонують під впливом фізичного і духовного втручання 

людини в їх світ. Ключові слова: драматургія, міфологічні істоти, природа, людина, тематика, трансформація. 

 

Як кожний справді великий твір, «Лісова пісня» Лесі Українки має різні вектори сприйняття і, 

відповідно, різні вектори аналізу. Один з них – дослідження взаємовпливів людини і природи, природних 

явищ, персоніфікованих у різні міфологічно-фольклорні іпостасі. Вже зрозуміло, що ця взаємодія може 

призвести не тільки до особистої трагедії. Як писала Ірина Чужинова у своїй рецензії на виставу 

Львівського театру імені Леся Курбаса (режисер Андрій Приходько): «Із чотирьох дій драми-феєрії режисер 

зробив три майже автономні частини, які вибудовуються в єдину апокаліптичну історію з життя конкретної 

людини, окремої нації чи й більше – цілої цивілізації» [6, с. 12]. 

Як відомо, Леся Українка своїм твором полемізувала із «Затопленим дзвоном» Гауптмана, який 

проголошував, що людина має бути сильнішою від природи. У «Лісовій пісні» ліс і ті, хто живе в ньому, 

вважаються могутніми і безсмертними, вони можуть дати людині неабияку духовну силу, але можуть і 

погубити його. Світ природи є вічним, змінюється лише людське сприйняття його та рівень пізнання 

людиною природи.  

В «Лісовій пісні» Мавка, покохавши Лукаша, стає над світом лісу, тому що Лукаш своєю музикою 

розбудив у неї душу – душу не в християнському, а в античному, язичницькому сенсі. Оскільки душа – це, 

насамперед, спроможність зректися себе, перейти від власного замкненого буття до служіння комусь 

іншому, бачити і чути красу не тільки природну, але й створену людиною. Наявність душі знаменує перехід 

від фізичного, плотського бажання до високого почуття. Чи винна любов у загибелі Мавки? Мавка, як її 

змальовує поетеса – особистість, для якої навколишнє буття не має влади над людиною. Але при цьому 

вона не розриває стосунки з середовищем, а шукає спосіб встановити нові зв’язки з ним – з лісом і людьми. 

На відміну від Мавки Лукаш не може перебороти роздвоєність: навіть розірвавши зв’язки з оточенням, яке 

засмоктувало його, як болото, він не має сил на нове життя, по суті, перестає бути людиною. В ньому були 

зародки «природної» людини, яка спроможна зрозуміти природу і жити у злагоді з нею. Але відсутність 

внутрішньої сили, характеру зробила його лише знаряддям в руках інших. Цікаво, що, за Лесею Українкою, 

музичний талант – це ще не ознака великої духовності, не ознака душевної сили. Обдарованість робить 

Лукаша ані добрішим, ані розумнішим за інших. Ось чому одухотворена мистецтвом Мавка стає вище за 

нього. Леся Українка вважає, що Мавка, яка має душу, не може щезнути – її тіло, як природне явище, тільки 

переходить в інший стан існування, а її душа – безсмертна.  

Але незважаючи на останній, життєстверджуючий монолог Мавки, ця чарівна казка не має 

щасливого фіналу: дуб (уособлення лісової мудрої сили) зрубали, дядько Лев, який вмів домовлятися з 

лісом, помер, кохання Мавки і Лукаша завершилося трагедією. Ми бачимо, що жорстоке втручання в світ 

природи несе в собі велику загрозу і для природи, і для людства. 

Висловлені Українкою застереження щодо руйнівної сили людини та її прагнення підкорити собі і 

знищити все, що не підкоряється, знайшли розвиток як у творах сучасників поетеси, так і у тих, хто 

продовжував її традиції. Ці ідеї розвивалася протягом ХХ–ХХІ століття, трансформуючись під впливом 

історичних подій, екологічних катастроф, наукових досягнень та естетичних уподобань окремих митців. 

Ми розглянемо ці трансформації на прикладі творів Лесі Українки, Олександра Олеся і Павла Ар’є. 
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Літературознавці неодноразово відзначали, що «Лісова пісня» Лесі Українки та твори Олександра 

Олеся («Над Дніпром», «Ніч на полонині») мають спільні риси і спільне походження. Про це йдеться, зокрема, 

у монографії С. Хороба «Українська модерна драма кінця ХІХ – початку ХХ століття» [5]. Найбільш повно це 

зіставлення проведено у монографії Сергія Романова «Леся Українка і Олександр Олесь: на порубіжжі часів, 

світів, ідентичностей» (Луцьк, 2017) [4]. Драма Павла Ар’є проаналізована у статтях О. Павлової [3] та 

Л. Горболіс [2], але питання спорідненості її з творами Українки та Олеся в них не розглядається. 

«Лісову пісню» Лесі Українки дослідники часто порівнюють з весняною казкою Олеся «Над 

Дніпром», яка також була створена у 1911 р. Але зіставлення цих творів, написаних у близьких тематичних 

та жанрових формах на матеріалі українського фольклору, можливе тільки в плані доказу, як 

різномасштабний талант перетворює подібний сюжет на дещо зовсім протилежне. До речі, сама Українка 

вважала, що Олесь її упередив і що через це враження від «Лісової пісні» буде не таким яскравим. Схожість 

є як у сюжетах (кохання русалки із сільським парубком), так і у символічному спрямуванні казкового 

матеріалу та у філософській спрямованості обох творів. Однак у драмі О. Олеся проблема контактів людини 

з міфологічними істотами реалізована зовсім інакше, ніж у «Лісовій пісні».  

В основі сюжету драматичної поеми «Над Дніпром» – легенда про нещасливих у коханні дівчат, які 

втопилися у річці й стали русалками. Головна героїня, Оксана, яку розлюбив парубок, у розпачі кинулася в 

Дніпро й перетворилася на русалку. Навесні Оксана вийшла з води і стала у людській подобі наймичкою в 

Андрія та його дружини. Але, за повір’ям, русалки приносять людям нещастя, тому селяни запалюють вогні 

на березі, щоб «викурити» русалок і змусити їх повернутися у річку. Андрій, який впізнав у наймичці свою 

Оксану, кидається за нею у Дніпро… Але наприкінці п’єси виявляється, що все це – лише сон, лише 

фантазія Андрія. 

У драмі-казці «Над Дніпром» побутовий любовний трикутник скриває глибокі протиріччя між світом 

людей і світом природи. Тут люди перебувають у відверто ворожих стосунках з міфічними істотами. А в 

«Лісовій пісні» герой (Лукаш) намагається увійти в цей чужий світ і стати його центром. Як і Леся 

Українка, твір Олеся близький до української міфології конкретністю й поетичністю художніх образів, але 

як драматургові йому бракувало ідей та характерів, що органічно витікали б зі структури твору. 

Якщо розглянути пізніше звернення Олеся до казково-міфологічного сюжету – драму «Ніч на 

полонині», написану 1941 р., можна побачити, що тут Українку і Олеся поєднує спосіб зображення 

головного героя: і в «Лісовій пісні», і в драмі «Ніч на полонині», парубок, по суті, є інфантильним (за 

чоловіка все робить сильна жінка). А Лукаша, як і Івана, приваблює те, що, на відміну від прагматичних 

селян, лісова істота цінує його талант музиканта. У драмі Олеся Іван теж причаровує мавку мелодією. І 

знову виявляється, що музичний талант – це лише можливість, це – готовність до духовних змін, до 

переродження, яке може відбутись або ні – в залежності від обставин. І в Лукаша, і в Івана цей потенціал 

залишається нереалізованим.  

У драмі «Ніч на полонині» хлопець має вибрати між дівчиною та лісовою істотою, між Марійкою та 

Мавкою. Він вибирає Мавку не через якісь її духовні якості, а через зовнішність (його вабить незвична, 

інша краса). Але навіть не дуже обізнана в людській вдачі Мавка розуміє, що він – не стійкий, не вірний. 

Тому вона робить усе, щоб позбутися суперниці. Марійка гине через мавку: її штовхає у прірву чорт, 

закоханий у мавку, і це ще один перетин з Українкою, бо в «Лісовій пісні» є Перелісник, який був з Мавкою 

до Лукаша. Через загибель дівчини Іван відвертається від Мавки, навіть втрачає бажання жити. Він 

карається, хоче вмерти – і прокидається. Виявляється, що все – знов тільки кошмарний сон, в якому він 

зраджує свою кохану.  

Сергій Романов відзначає, що у драмі Олеся відбувається певна «антропологізація» персонажів з 

потойбіччя: «Вони думають, поводяться і чинять як люди: швидко й охоче піддаються пристрастям (Мавка 

з Чортом, кожне за власним розрахунком, зводять зі світу Марійку); Лісовик, наче захланний ґазда, все знай 

дбає про худобу і постає таким простаком, якого, запевняє Іван, нічого не варт обвести круг пальця; 

визнають поняття гріха і каяття тощо. Простір їхнього існування, здавалося б, закроєний у безмежжя, усе 

більше й більше звужується, набирає контурів знайомого селянського світика» [4, с. 419]. 

Таким чином, різниця між цими слабкими чоловіками в тому, що Лукаш повинен вибирати між 

піднесеним та земним, між творчістю і побутом, а Іван – всього лише між звичним (Марійка) та незвичним 

(Мавка). В цьому є деяке зниження драматургічного градусу (як і в тому, що все це – лише сон, лише гра 

підсвідомості). У Олеся вже не йдеться про відродження через природу – людина поступово втрачає зв’язки 

з нею. Ніякого відродження не буде – навіть уві сні. І Мавка у драматичній казці Олеся – вже не втілення 

духовності, бо не заперечує проти вбивства того, хто стає на перешкоді її коханню до Івана.  

Якщо йти далі шляхом узагальнень, можна сказати, що людина, яка підкорює природу, користується 

нею, знищує її. А персоніфікована природа відповідає людині тим, що ставиться до неї відповідно. Олесь 

(свідомо чи підсвідомо) показує нам природу і людину в середині століття, коли надії на їх романтичне 
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з’єднання вже загинули. Вже виродились люди, які можуть розуміти світ, який їх оточує. Виродились 

поруч із людьми і міфічні створіння. І мріють тільки про досяжне – кохання, сімейне життя, господу. 

Подальше перетворення світу людей і світу міфічних істот ми бачимо у п’єсі Павла Ар’є, 

написаній на початку ХХІ століття. В ній не тільки відчувається досвід війн та екологічних катастроф, 

який отримало людство протягом ХХ століття, але й наявні відзнаки виродження людства. Лісовий 

міфологічний простір стиснуто до кордонів зони відчуження, зони Чорнобиля. Відповідно, й 

концентрація дивовижного підвищена, мов радіація. О. Павлова підкреслює: «Особистість знову 

опинилася у центрі всесвіту, відтепер вона творець новітнього міфу про власне буття і міф. У сюжеті 

П. Ар’є «На початку і наприкінці віків» простежуємо накладання буттєвих матриць постмодерного 

суспільства та архаїчної людської спільноти. Наскрізним є мотив ідентифікації дійових осіб п’єси як на 

рівні ментальному, так і на індивідуальному» [3, с. 246]. 

Головна героїня – баба Пріся – одночасно й людська жінка, яка прожила важке життя на Поліссі, й 

постаріла мавка, яка разом з навколишньої природою вже втратила надію на відродження, бо живе разом 

із донькою та онуком у зоні відчуження. Ця мавка, спотворена ХХ століттям, може захистити тільки себе. 

Вона може вистояти – але тільки сама. Вона не може передати ні душі, ні розуму своїм дітям і онукам.  

Баба Пріся немов би поєднує обидва світи – жорстокий світ людства, яке ставить під загрозу життя 

природи, життя планети, і знов таки персоніфікований світ природи, який вже не бажає контактів із 

людьми. Що ж споріднює стару Прісю з лісовими створіннями? У неї нема вагань. Вона твердо знає, що 

можна і чого не можна робити. Це Мавка, яка має душу, але не тримається за її безсмертя. Вона не згадує 

про неї, як справжня людина. В неї вже є тільки надія опинитися десь в загробному потязі метро, який 

відвезе стару в потойбіччя. 

А при цьому деякі дослідники, зокрема Лариса Горболіс, вважають, що Пріся, навпаки, є немов би 

берегинею, символом невмирущості українського народного світосприйняття: «Назва п’єси декларує 

незнищенність утривавлених у часі й свідомості багатьох поколінь українців звичаїв, традицій, народних 

знань, вірувань» [2].  

Звичайно, можливе й таке трактування образу головної героїні, який є не тільки центральним, але, 

безумовно, й найцікавішім у п’єсі. Про різність режисерських рішень  свідчать вистави, в яких навіть 

назва варіюється – від «Баби Прісі» до «Сталкерів».  

Так, наприклад, Ірма Вітовська (вистава «Сталкери», Театр драми і комедії на лівому березі 

Дніпра, режисер Стас Жарков) зіграла Прісю соковито-колоритно, зробивши її втіленням народного 

здорового глузду. У виконанні Світлани Соловйової у Харківському театрі імені Т.  Г. Шевченка Пріся – 

героїня трагедії, бо не можна вижити і зберегти свій рід цій мавці серед хижих людей і радіації. А робота 

Олега Стефана, який грає Прісю у виставі Олексія Кравчука (Львівський театр імені Лесі Українки), 

відзначається поєднанням яскравої характерності з якоюсь глибинною мудрістю. Ось тут не випадково 

згадується, що театральний термін «характерність» (побутова зовнішня і внутрішня своєрідність) має 

спільне коріння з український словом «характерник» (віщун, чаклун на Запорозькій Січі, який був і 

лікарем, і духовним наставником козаків). 

Це тим більш цікаво саме тому, що герой чоловічої статі, який мав би був якщо не двигуном, то 

приводом трагедії, у Ар’є взагалі відсутній. Трагедія вже відбулася, вона зруйнувала звичний світоустрій, 

саме тому замість двох героїнь – уособлення природи та уособлення побуту, людського життя – ми 

бачимо одну, бабу Прісю, в якій немов би поєдналися всі гарні і погані риси, які притаманні обом світам. 

Мабуть, тому поряд з мавкою, яка живе «на початку і наприкінці часів», не знаходиться не тільки гідного 

її чоловіка, але й чоловіка взагалі. Всі, хто поруч – зовсім нікчемні, вони не зможуть змінитися, в них 

нема душі. Єдиний, до кого прихильна Пріся – її онук Вовчик (хлопець, як тепер делікатно кажуть, «з 

особливими потребами»). Але й він не може успадкувати її мудрість, бо не здатен вижити в цьому світі. 

Вовчика і його мати Славу поєднують з бабою Прісею нею не тільки кров, не тільки культурні традиції, 

але й їхня чорнобильська іншість, горе, із яким вони залишилися після аварії на своїй землі. Вони –частка 

цієї землі, цього лісу. Це ті, «хто не зміг піти», як зазначено в посвяті, кому, як і русалкам та «говорящим 

сомам», що живуть на цій території, «більше ніде місця не осталось» [1, с. 64]. 

Ми бачимо, що персоніфікована природа, яка здавалася Лесі Українці безсмертною, у творі Олеся 

«Ніч на полонині» – підступна, як люди, з якими вона вже не може знайти спільної мови. А в  драмі Павла 

Ар’є і планета, і людство стоїть на порозі загибелі. Баба Пріся, яка уособлює і відстоює зв’язки людини і 

лісу, беззахисна, як природа, і жорстока, як люди. Вона – людина, якій вже більше ніде не залишилося 

місця, крім зони, де щось загинуло без вороття, щось змінилося, а щось збереглося. Ось коло, яке поєднує 

кінець і початок часів. Якщо в Українки та Олеся людина не тільки одухотворяє природу, але й губить її, 
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то у Ар’є баба Пріся – закономірний результат еволюції, яка спіткала природних істот після фізичного і 

духовного втручання в їх світ. Любов, завдяки якій лісова істота перетворюється на людину і набуває 

безсмертну душу (а природа і без того безсмертна), наприкінці ХХ століття перероджується у ненависть.  
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У статті досліджується модифікація місця і ролі публічних просторів в сучасних умовах.У цьому 

контексті розглянуто «третє місце» міста Гельсінкі. Досліджено робота бібліотеки Oodi. Ключові слова: 
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Актуальність теми. Кожному з нас необхідно простір, де ми можемо відчути себе на «своєму місці». 

Простір неформальне, затишне, відкрите і вільне. «Третє» місце – частина міського простору, яка не 

пов'язана з будинком або з роботою. Прикладом такого місця може сучасна бібліотека. 

«Третє місце» – це не географічний простір, а відчуття, що це простір тобі належить і ти належиш 

йому. З'являється бажання його облагородити, не зробити модним, красивим, а створити комфортну 

обстановку. Методологією розуміння бібліотеки як «третього місця» є теорія публічних просторів. У 

соціальній філософії існує безліч концепцій публічних міських просторів. Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. Деякі вчені, такі як Річард Сеннет, Ервінг Гоффман і Лін Лофланд стверджують, це при їх 

розмежування необхідно використовувати дихотомію приватне – публічне, підкреслюючи самовідчуження 

людини в умовах взаємодії з чужинцями в сфері публічного взаємодії [1-3]. Інші дослідники, такі як Рей 

Ольденбург і Едвард Соджу, розширюють цю позицію, що додають нові змінні, цей поділ, наділяючи поняття 

публічності іншими смислами, що сприяє найкращому розумінню соціальної активності городян [4]. 

Концепція «Третіх Місць» вперше була представлена в 1989 році, в книзі Рея Ольденбурга «The 

Great Good Place». Основною ідеєю цієї роботи, яка простежувалася протягом всієї книги, було те, що у 

кожної людини є три своїх місця: перше місце – це будинок і ті люди, з якими він жив, друге місце – це 

офіс, робота, то місце, де люди проводять більшу частину свого часу; третє місце – це таке місце, яке може 

згуртувати, створити атмосферу взаємодії, спілкування і творчості, це місце, де люди зустрічаються, 

знайомляться, обмінюються своїми ідеями, дізнаються щось нове [4]. Заклади, які вписуються в концепцію 

третіх місць повинні володіти відповідною обстановкою і атмосферою як для людського спілкування, так і 

для відпочинку, навчання або роботи. Це комфортні для людини простору поза домом і роботи. У своїй 

книзі Рей Ольденбург стверджує, що «треті місця» мають важливе значення для громадянського 

суспільства, демократії, міський активності, а також створення певного «почуття місця» [4]. Рей 

Ольденбург в своїй книзі виділяє ряд характеристик, якими має володіти «третє місце»: воно повинно бути 

недорогим або зовсім безкоштовним; наявність в ньому їжі і напоїв є важливим, але не істотним вимогою; 

територіальна доступність третіх місць (крокова, щоб людям було зручно відвідувати дані простору); 

залучення, наявність завсідників, постійних учасників взаємодії; гостинність і комфорт; можливість зустрічі 

старих друзів і придбання нових. Повною мірою всіма цими характеристиками володіють бібліотеки. 

Виклад основного матеріалу. Спустіння бібліотек – проблема не тільки вітчизняна. Так, міська 

бібліотека № 10 поряд з головним залізничним вокзалом фінської столиці протягом останніх років помічала 

стійке зниження числа відвідувачів. Жителі міста, особливо молодь, перестали ходити в бібліотеки старого 

формату. Практично всі книги і диски тепер можна прочитати або послухати в інтернеті.У підсумку 

співробітники бібліотеки зважилися на експеримент – змінити традиційне простір, враховуючи потреби 

нових читачів: головна функція бібліотеки нового формату – надати відвідувачам простір, обладнання та 
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ноу-хау, а далі вони вже самі зможуть вирішити, що з усім цим робити. Сучасні читачі використовують 

приміщення для навчання або як мобільний офіс, а традиційні функції бібліотеки – надання книг або 

аудіозаписів – відходять в подібній моделі на другий план. Завдяки цьому в бібліотеці змінюється все – від 

дизайну меблів до функцій персоналу. Наприклад, сьогодні в розпорядженні відвідувачів м'які мобільні 

меблеві блоки, які можна як завгодно комбінувати, підвісні електрокабелі, щоб підключити ноутбук до 

мережі в будь-якій точці простору. Тиші тут приділено особливу увагу. 

Відвідувачі сидять в звуконепроникних сферичних кріслах з вбудованими столиками і розетками. 

Також можна обставити робоче місце звуконепроникними пересувними перегородками або піти в повністю 

герметичну скляну капсулу-кабінку для телефонних переговорів. Заявку на бронювання тихого місця треба 

залишати заздалегідь, але послуга надається безкоштовно. Бібліотека навіть готова обслужити групи 

читачів, якщо хтось хоче організувати зустріч або обговорення для 10-20 осіб – в невеликій переговорної є 

вся базова техніка для презентацій [5]. 

Перший поверх бібліотеки Oodi являє собою справжній суспільний простір, а самих бібліотечних 

функцій практично не виконує (тут можна лише здати книги і оформити читацький квиток). Він задуманий 

як місце зустрічей. Тут є просторий хол з диванами і кріслами, де можна сісти з ноутбуком, великий зал-

трансформер, призначений для проведення лекцій, і кафе. У бібліотеці є також державний кінотеатр на 

320 місць, програму якого курирує Інститут аудіовізуальних мистецтв. 

На другому поверсі відділ самостійної роботи: читальні зали, опен-спейс і окремі кабінети, де, за 

задумом, будь-який відвідувач може знайти собі заняття до душі. Тут передбачені місця для читання, 

оформлені у вигляді амфітеатру, зона з комп'ютерами, копіювальною технікою, принтерами, плоттерами, а 

також більш специфічні відділи: наприклад, є зона зі швейними машинами, оверлоком, машинами для 

в'язання та вишивання. Є 3D-принтери, кілька студій звукозапису, обладнана кухня, на якій можна провести 

майстер-клас або записати відео, а також кімнати для занять музикою з великою колекцією музичних 

інструментів. Користуватися всією цією апаратурою можна безкоштовно, заплатити доведеться лише за 

деякі витратні матеріали на зразок пластика для 3D-принтера (коштує він, втім, недорого: всього 70 центів). 

Більшість з цих функцій – звичний набір навіть для районної бібліотеки в Гельсінкі. Крім цього, в 

бібліотеках по всій країні надають послуги безкоштовного прокату інвентарю: можна взяти ковзани і лижі, 

а також інструменти на зразок дрилі або молотка. 

Тільки третій поверх Oodi схожий на звичну бібліотеку. Наповнений світлом просторий зал з 

панорамними вікнами, з яких відкривається чудовий вид на місто, заставлений стелажами. На них зберігається 

місцева колекція – 100 тисяч книг на 17 мовах, включаючи російську. Одне з помітних відмінностей фінських 

бібліотек від вітчизняних в тому, що книги в них завжди знаходяться у відкритому доступі. 

Простір з живими деревами і стелею неправильної форми поділено на дві зони – з книгами для 

дорослих і для дітей. У дитячій зоні є невелика ігровий майданчик, а ще мешкаючи темно-помаранчевої 

тканиною «Кімната казок», де батьки можуть почитати дітям вголос. Для дорослих вибір місця для читання 

обмежений лише звичками: тут є розташовані прямо біля вікон крісла-кулі фінського дизайнера Ееро 

Аарне, багатоступінчасті сходи з м'якими сидіннями, затишні «вітальні» з диванами і килимами, а також 

функціональні офісні столи та стільці. 

Між собою поверхи бібліотеки з'єднує гвинтові сходи, зроблена за проектом фінського художника 

Отто Карвонена. Вся її поверхня поцяткована написами з усіма безладними характеристиками, які тільки 

можна дати людині. Вони говорять: «Худим, товстим, розумним, розважливим, безграмотним, одиноким, 

мамам, доброзичливим, автомобілістам, імператорам, трансвеститів ...». За задумом авторів, цей арт-об'єкт 

підкреслює головну ідею проекту: в бібліотеці раді кожному. Oodi – єдина бібліотека в Фінляндії, в якій є 

служба охорони, але потрібна вона лише для того, щоб забезпечувати безпеку. В іншому тут чекають 

абсолютно кожного, в тому числі бездомних, які в Фінляндії часто гріються взимку в бібліотеках. Якщо 

вони поводяться тихо і не заважають іншим, їх ніхто не виганяє. Бібліотека відкрита і для туристів. 

У контексті «третього місця» як публічного міського простору з'являються нові формати бібліотек: 

частіше зустрічається формат – комплексна бібліотека, що представляє собою швидше 

багатофункціональний культурний комплекс, соціокультурний міський центр, центр спілкування, 

інтелектуального дозвілля і т. д. Це може бути бібліотека – освітній центр, бібліотека-театр, бібліотека-

музей, бібліотека –центр діалогу культур або бібліотека як місце, де звучить музика. 

Інший формат передбачає загальнодоступну бібліотеку або бібліотеку дозвіллєвого характеру, може 

бути, навіть характеру проведення часу в ній «по дорозі» до серйозних справ, максимально територіально 

наближену до потенційного читача, тобто розташовану не тільки в вузлах перетину транспортних потоків, 

колишніх промислових і складських приміщеннях, а й у великих торгових центрах. Бути ближче до читача 

бібліотека може і в складі житлового комплексу. У Лондоні при будівництві ЖК забудовника зобов'язали 

звести і районну бібліотеку. Її розмістили на рівні перших поверхів. Бажаючи поєднати на невеликій площі 
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і спільний простір, і приватні зони для спокійного читання, архітектори запропонували розвивати 

бібліотеку по спіралі. Книжкові полиці рампою огортають загальний зал, який може бути використаний для 

зборів, вистав та свят. Циліндр атріуму хаотично прорізається видовими вікнами, дозволяючи 

урізноманітнити простір внутрішньої читальний галереї. Розміщуючи в центральному 10-метровому атріумі 

дитячу бібліотеку, автори хотіли ще раз підкреслити, що нова будівля бачиться їм не як місце для тихого 

вечора з книгою, а як майданчик для дозвілля всієї сім'ї протягом дня. 

Дослідження, проведене в США, показало, що в останні роки зросла користування всіма видами 

онлайнових послуг, крім однієї – відвідування сайтів бібліотек. Але при цьому фізичне відвідування 

бібліотек зросла. Що ж приваблює людей? Багато хто приходить, оскільки хочуть користуватися 

комп'ютерами в бібліотеках, але частіше справа в іншому: людей приваблює не просто інтер'єр, але 

особлива атмосфера в бібліотеці – затишок, безпеку, місце, відкрите для всіх. Англійський філософ сказав: 

«Бібліотека – це одне з небагатьох місць, де від вас не вимагають нічого купити, щоб там залишатися». 

Висновок. Таким чином, видавати читачам на час книги не є сьогодні головним завданням бібліотек. 

Вони стали творчими майданчиками не тільки для окремих людей, а й для цілих команд. Зараз це 

економічні інкубатори та центри освітньої діяльності. Перш за все, бібліотеки – це точки входу в цифровий 

світ. З їх допомогою можна оволодіти технологіями і уникнути виникнення цифрового бар'єру. 
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ASSESSMENT OF PUBLIC AWARENESS ABOUT THE RISK OF HARMFUL EFFECTS OF 

MERCURY VAPOR IN THE ENVIRONMENT ON HUMAN HEALTH 

 

The article discusses the effects of mercury vapor on the human body. The author analyzes the results of the 

study of public awareness of xenobitotic risks of mercury vapor, as well as the rules for the disposal of mercury-

containing household waste. Key words: mercury vapors, xenobiotic risks, disposal of mercury-containing waste. 

 

Introduction. Humanity has been using mercury for about 3,000 years. Although its toxic properties have 

been evident for centuries, since the time of the first emperor of China, doctors have been interested in its supposed 

healing properties. Mercury was used in dentistry, added to diuretics and laxatives [1]. 

Nowadays, as a result of anthropogenic impact on the environment, the total concentrations of mercury in 

the atmosphere are approximately 450% higher than the natural level [2, p. 4]. Mercury-contaminated soil, water 

bodies, as well as buildings that can be a particularly dangeroussource of mercury vapor emissions for decades. 

According to the American Information Center for Mercury Exposure Reduction and Training (IMERC), about 

100 tons of mercury are used per year in US dental clinics [4]. This not only has a negative impact on the 

environment, but also poses a serious threat to human health, since mercury is one of the ten main chemicals that 

pose a significant public health problem according to WHO [2, p. 4]. 

Currently, in medical practice, mercury is used in thermometers for measuring body temperature, in 

bactericidal lamps, in some vaccines, and in dental amalgam. The flask of a traditional thermometer contains no 

more than 2.6 g of mercury; the content of mercury vapor in a fluorescent lamp is from 5 to 600 mg. However, 

immediately after breaking the flask, more than 50% of the total amount of mercury vapor that it contained in it is 

released, and up to 40% more in the form of steam is gradually released from the fragments. As a result, at the end 

of the day, at least 70% of mercury can accumulate in the air of the apartment, which will exceed the norm of the 

maximum permissible concentration (hereinafter MPC) by 5-10 times [12]. 

Studies show that mercury vapors are actively absorbed by dust, various surfaces and materials in closed 

rooms. They, in turn, become secondary sources of this metal entering the environment. Mercury atoms are able to 

bind strongly to carbon atoms, which leads to the formation of organomercury compounds (for example, 

https://finland.fi/ru/zhizn�i�obshhestvo/novatorskaya�biblioteka�v�helsinki�sozdana�dlya�lyudej/
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methylmercury), which are extremely dangerous for living organisms [7]. Mercury evaporates equally in the air and 

under water, and mercury vapors are odorless, and, therefore, it is not possible to determine their presence in a 

room without special equipment [7]. However, mercury, which belongs to the group of thiol poisons, is a 

xenobiotic and has a serious toxic effect on the human body [6]. The MPC of mercury vapor in the air of industrial 

premises is 0.01 mg/m3, and in the air of residential areas is 0.0003 mg/m3. Mercury begins to evaporate quite 

intensively at 18°C (i.e. room temperature is sufficient to make the presence of mercury "without packaging" for a 

long time completely undesirable) [11]. 

In the Republic of Belarus, mercury in its pure form is not used in production processes. The source of 

mercury pollution of the environment is the waste of cement plants (cement dust), ferrous metallurgy enterprises, 

glass production plants, as well as by-products of fuel combustion and waste. The most common items containing 

mercury in Belarus are mercury-containing light sources. These include not only office fluorescent lamps, but also 

household energy-saving lamps, sodium, metal halide, bactericidal lamps, neon tubes, etc. [3]. 

Diagnosis of mercury poisoning is very difficult. They hide under the guise of diseases of the respiratory 

system or the nervous system. About 80% of the inhaled mercury is absorbed by the respiratory system, and then 

enters the circulatory system and is distributed throughout the body. It can also enter the body through the skin, 

mucous membranes, and gastrointestinal tract, with subsequent deposition in parenchymal organs [5, p. 78]. Even if 

the maximum permissible concentrations of mercury vapor are slightly exceeded, if they are exposed to the human 

body for 5-10 years, micro-mercurialism develops – a specific condition characterized by irritability, headaches, 

and rapid fatigue. At the same time, the person's sense of smell changes: weak odors are perceived as strong and 

irritating, and strong ones are practically not felt. Later, tremor of the hands, impaired urination, and inflammatory 

phenomena in the upper respiratory tract develop [7]. The victims do not associate these phenomena with the true 

cause – mercury poisoning and continue to work in a poisoned atmosphere. As a result, the damage to the nervous 

system is aggravated to the point of disability. 

An increase in the duration of exposure or the concentration of vapors causes the appearance of a 

characteristic small and frequent trembling of the fingers of the outstretched hands with an arbitrary movement, 

many people have trembling of the eyelids and tongue. Initially observed on the periphery, the tremor may become 

generalized and be accompanied by mercurial eretism (shyness, memory loss, insomnia, excitability, and in severe 

cases delirium) [9]. Usually, the thyroid gland is enlarged, the gums bleed, and sweating is pronounced. One of the 

important diagnostic criteria is significant changes in the blood formula. High doses of mercury also cause kidney 

and lung function disorders, cardiac arrhythmias, and low blood pressure, which in turn can lead to respiratory 

arrest and death. The consequences of chronic mercury poisoning are difficult to treat. 

The purpose of this work is to study public awareness of the xenobiotic risks of mercury vapor. 

Material and methods. A valeological and diagnostic study of public awareness about the harmful effects of 

mercury vapor on the human body was conducted in 685 respondents aged 17 to 58 years (mostly the students of 

pedagogical, medical and engineering higher educational establishments). The survey was conducted on the 

Internet using the Google forms service. Inclusion criteria: informed consent. The results were processed using 

nonparametric statistics methods of the Google forms analysis package. 

Results. According to the results of the study, we found that 97.2% of the respondents believe that the 

environmental situation in the area where a person lives has a serious impact on their health. At the same time, only 

56% know about the presence of environmental problems in the region of residence, 21.1% believe that there is no 

pollution, and 22.9% simply do not know about this. 

When asked about the dangers of mercury exposure to human health in the modern world, 65.8% of all study 

participants gave a positive answer. 

Almost all respondents (89.9%) believe that they have devices containing mercury at home. The most common 

device is a glass medical thermometer (67.1%), and 21.6% noted individualtonometers. Almost all the respondents 

noted that they use various energy-saving lamps at home. At the same time, 35.4% use LED lamps, 30.4% of the 

respondents purchase compact fluorescent lamps and 27.8% use fluorescent lamps of the CS type. However, 35.4 % of 

respondents know that fluorescent lamps of CS typeand compact fluorescent lamps (16.5%) contain mercury. When 

asked about the amount of mercury contained in fluorescent lamps, 36.7% of the survey participants correctly named 

0.5 mg. Another 27.8% of the respondents believe that the mercury content is 1 mg, and 24.1% estimate it as 5 mg. 

Comparing the mercury content of lamps and a medical thermometer, most of the study participants said that a 

medical thermometer contains more mercury than any fluorescent lamp (office or household). 

Assessing the dangerous content of mercury vapor in the air, 22.8% of the respondents named 0.5 mg / m
3
. 

An equal number of study participants (20.3%) believe that the dangerous concentration of mercury vapor in the air 

is equal to 0.25 mg/m3 and 0.45 mg/m3, respectively.Moreover, 62% of the respondents believe that a broken 

fluorescent lamp represents danger to human health. 44.3% of the respondents agreed with the statement that the 

presence of a damaged lamp in a room for several hours can increase the concentration of mercury to 0.5 mg/m
3
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and poisons up to 6 m
3
 of air. At the same time, the same number of survey participants could not give an answer to 

this question. 

The majority of the study participants, 64.6%, believe that if you stay in a room with a high concentration of 

mercury vapor for 3-4 days, the destructive processes in the body will become irreversible. At the same time, 75.9% 

of respondents believe that acute mercury vapor poisoning is manifested by the diseases of the respiratory system; 

45.6% think that it is manifested by the diseasesof the cardiovascular system. 41.8% – of the nervous system and 

31.6% believe that this is a blood disease. 

Assessing the respondents' awareness of the correct ways to dispose of the used mercury-containing lamps, 

the majority of the respondents (74.7%) said that it is necessary to take them to a toxic waste collection point, throw 

them in a special container (62%) or take them to the nearest department of the Ministry of Emergency Situations 

(35.4%). Unfortunately, it should be noted that 11.4% of the study participants mistakenly believe that such lamps 

can be thrown into a regular garbage container and 1.3% throw them into the garbage chute. 

Conclusion. As a result of the study, it can be concluded that the majority of the population is aware of the 

dangerous consequences of exposure to mercury vapor. Respondents are aware of the extreme toxicity of mercury 

vapor. However, they do not know very well which appliances (in particular household fluorescent lamps) pose a 

threat to their health, since they are a source of mercury vapor beenbroken. As a result, many respondents use these 

lamps to illuminate their homes and dispose them in a wrong way. 

It should be noted that most of the study participants know and follow the rules for the disposal of hazardous 

waste, i.e. used mercury-containing lamps. However, some of the people still incorrectly dispose such waste, which 

worsen the environmental situationthat is already very serious. 
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EUROPEAN VALUES IN THE CONTEXT OF CHRISTIAN-ISLAMIC RELATIONS 

 

The article is devoted to the consideration of Christian-Islamic relations through the prism of European 

values. The process of integration of the Muslim community into Ukrainian society and their interaction with 

representatives of other denominations is also analyzed. It is investigated that this process in Ukraine is tolerant. 

Key words: European values, religious tolerance, tolerance, Islam, Christianity, Christian-Muslim relations. 

 

The formation of a new European identity encourages the search for common features for the whole 

European community. This process takes place in many areas, including in the field of values, because it is values 

and value orientations are a kind of internal integrator of man, concentrating around all his needs, interests, ideals, 

attitudes and beliefs. They play an important role in the life of an individual and society as a whole. 

In the 90s of the twentieth century, Shalom H. Schwartz developed a new theoretical and methodological 

approach to the study of values, according to which the basic values that are manifested in all cultures and express 
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the general, universal human needs. They have become the basic basis of modern European values. W. Frankl 

believes that universal, universal values are based on three components of human existence: spirituality, freedom 

and responsibility for their actions in society [3]. 

European values are universal principles and norms of human life, society and the state: democracy; Rule of 

Law; equality, which implies equality of opportunity, relative property equality, equality before the law, non-

discrimination, and respect for human rights – the right to life, health, education, the right to choose one's religion 

and language. 

Today’s strategic goal of Ukraine is its integration into the European Union, return to the European family. 

She took the first step in 988, when she joined the Christian world. It was this event that forever determined the 

European destiny of Ukraine. 

Ukrainians value values that are important for Europeans as well. 

In the context of European values, freedom of religion, tolerance of different religions, the right to choose 

one's religion and non-discrimination on the basis of religion are important. After all, the religious issue has a 

significant impact on socio-political life, especially when discussing issues of European integration and EU 

enlargement, and the religious heritage is a factor that promotes or hinders the integration of individual countries 

into European structures. 

Ukraine today is a multi-religious country, it is "a unique space, it is essentially the whole of Central Europe 

in one country." Therefore, the principles of tolerance, freedom of conscience, dialogue, which are inherent in our 

country, are also the embodiment of fundamental European values. Ukraine demonstrates examples of respect and 

religious tolerance among believers. It can serve as an example for European countries in addressing issues of 

mutual understanding between adherents of different religious denominations, especially when it comes to 

adherents of Islam. After all, in the context of modern migration processes, Christian-Muslim relations are 

becoming relevant. 

European nations and countries in the 21st century are faced with the task of establishing coexistence with 

Muslims. "History has awakened Islam to active participation in the world social process. He, as a religion, has 

already gone beyond his countries. Spreading across Europe, Islam is becoming an element not only of religious but 

also of spiritual life in general. At the same time, he declares himself as a religion that demands respect." [4, p. 197] 

The Muslim world is becoming an important political and economic, international factor for modern civilization. In 

addition, in the context of globalization, contacts between the Christian and Muslim worlds have become even more 

intense. They are characterized by the so-called "interpenetration", when Christians due to various circumstances 

(business, work, marriage, etc.) find themselves in a permanent place of residence in Muslim countries, while 

Muslims, mostly looking for better living conditions, leave their native lands and are in the rich countries of 

Western Europe and North America. However, today, military conflicts in a number of Muslim countries have 

generated a powerful wave of refugees to Western Europe. 

It should also be borne in mind that followers of these religions are poorly informed about each other. Therefore, 

Muslims often face the fact that the European world (including Christians) has little accurate knowledge of Islam. 

The essence of Islam in the West is often distorted, and the media here portray Muslims either caricatured 

(Charlie Hebdo) or overly aggressive. The media often discredits the position of Islam: either the concept of Sharia, 

which is presented exclusively as a system of human rights restrictions, or jihad, which is usually interpreted solely 

as a war against the "infidels", or the relationship between men and women, which is perceived as abnormal. "And" 

uncivilized", as a" continuous chain of violence of the former over the latter "and so on. That is why today Muslims 

expect a better understanding from the Christian environment. However, even in the Muslim world there are many 

people who do not understand the fundamental foundations of democracy, human rights, the idea of equality 

between men and women, perceiving them as a deviation from Sharia, as a denial of the norms of life to which they 

are accustomed. "Only by perfectly understanding each other can we learn to live together. By eliminating 

misconceptions, we unite society, learn to live in one house, not just next door. No one will be able to live side by 

side without noticing each other. In addition, by learning to understand another, to see him as he sees himself, we 

learn to better understand ourselves." [1, p. 189]. 

The Muslim community is becoming more and more active, it is rapidly integrating into Ukrainian society, 

because more than a million adherents of Islam live here. It is now the second largest after Christians. 

The process of religious and spiritual revival, what began in the 90s of the twentieth century. In the Muslim 

environment of Ukraine, continues to this day, showing a consistently high dynamics of growth and spread of 

adherents of Islam. This occurs within the national and cultural upsurge during the independence of Ukraine and is 

an integral part of the spiritual and ethnic processes of our state [2, p. 199]. In these conditions, there is a problem 

of integration of Muslim believers into the national Ukrainian context and their interaction with representatives of 

other denominations. A characteristic feature of the entry of Islam into the confessional structure of Ukraine is that 

this process is tolerant, because during the late twentieth century. XXI century, there was no serious conflict on 
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purely religious grounds. In view of this, it can be noted that today in the territory of Ukraine Islam coexists with 

the Christian culture, which is inherent in the Ukrainian people, and also, it can contribute to the construction of a 

modern democratic state governed by the rule of law. 

Thus, Ukraine is ahead of Europe in building interfaith harmony. There is no Islamophobia or hostility 

towards Muslims, including those who came to the country as immigrants. Unlike many Western countries of the 

European Union, where the majority of Muslim migrants have not yet adapted to the new mentality, new conditions 

and culture, in Ukraine, Muslims, having been for centuries, have fully adapted to the conditions of Ukrainian 

realities. This phenomenon can serve as an example of the adaptation of Muslim life in a non-Muslim country. For 

the Ukrainian ethnic group, religious values are of great importance, and adherents of Islam can worthily contribute 

their advice on successful integration into society. 
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ВПЛИВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, 

НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ 

 

Стаття присвячено дослідженню впливу легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом на рівень 

економічної безпеки держави. Проаналізовано вплив легалізаційних процесів на рівень тіньової економіки, 

валютну та монетарну політики. Встановлено, що одним із основних джерел злочинних доходів є корупція. 

Ключові слова: легалізація злочинних доходів, економічна безпеки, тіньова економіка, легалізація 

корупційних доходів. 

 

Актуальність теми. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та 

розповсюдження зброї масового знищення лідерами економічно розвинутих країн визнається як реальна 

загроза економічній безпеці держави. Тому дослідження причин поширення легалізаційних процесів та їх 

впливу на економіку в сучасних умовах є актуальним.  

Дослідження проблем забезпечення економічної безпеки здійснювали такі вчені: І. Бінько, 

А. Гальчинський, В. Геєць, Я. Жаліло, З. Живко, В. Франчук. Водночас, здійснення фінансового 

моніторингу було предметом дослідження такий вчених: О.М. Бандурка, О.М. Бережного, С.А. Буткевича, 

С.О. Дмитрова, І.І. Д’яконова, О.О. Глущенко, І.В. Коломієць, О.В. Кравченко, О.О. Куришко, 

В.А. Некрасова, І.П. Приходько тощо.  

Виклад основного матеріалу. До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

належать будь-які дії, пов’язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними 

злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного 

походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, 

місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або 

використанням доходів, одержаних злочинним шляхом [1]. 

Відмивання «брудних» грошей негативно впливає на інвестиційну привабливість країни, сприяє 

збільшенню рівня тіньової економіки, знижує ефективність податкової політики, підриває роботу 

фінансового сектору економіки. Негативно це явище впливає і на соціальну сферу діючи в двох напрямах – 

з одного боку, грошові потоки перенаправляються потоки із сфери соціальної розвитку, з іншого, 

нелегальні доходи надалі підтримують тіньовий сектор.  
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Зупинимося на оцінці впливу відмиванню «брудних грошей» на рівень економічної безпеки. Від 

поширення процесів легалізації злочинних доходів страждає, в першу чергу, бюджетна безпека. Цей вплив 

проявляється у зниженні ефективності фіскальної політики. На відміну від інших країн переважна 

більшість податкових надходжень в Україні втрачається завдяки масштабним інструментам податкового 

планування та ухилення від сплати податків. Оцінка податкових втрат з врахуванням рівня тіньової 

економіки показала, що за рахунок ухилення від сплати податків у 2019 р. бюджет недоотримав 

452,9 млрд. грн. (рис. 1). 

Щоправда, упродовж останніх п’яти років спостерігається скорочення рівня податкових втрат від 

функціонування тіньового сектора. Так, якщо у 2015 р. цей показник перебував на рівня 17%, у 2016 р. – 

15,6%, у 2017 р. – 12,99%, 2018 р. – 12,32%, а у 2019 р. – відповідно, 11,4% ВВП [2]. Скорочення рівня 

податкових втрат стало можливим через зниження рівня тіньової економіки та податкового навантаження. 

Середні податкові втрати через функціонування тіньової економіки в Україні у 2015-2019 роках становили 

приблизно 13,7% офіційного ВВП. 

 

 
 

Рис. 1. Рівень тіньової економіки в Україні та податкових втрат неї 

упродовж 2015-2019 рр., % від ВВП 

 

Негативний вплив відмивання незаконних доходів проявляється у зниженні ефективності легального 

бізнесу. Використання доходів, отриманих від протиправних дій, для інвестування у активи підприємств 

дозволяє останнім швидко нарощувати виробничі потужності, виплачувати підвищену заробітну плату та 

отримувати надприбутки. Такий вид відмивання злочинних доходів називається корпоративним 

відмиванням. За даними аналітиків на корпоративне відмивання припадає біля 7% податкових втрат.  

Суттєві загрози відмивання грошей створюють для грошово-кредитної безпеки. Легалізація грошей 

утворює сферу обігу «чорної готівки» тим самим забезпечуючи економіку коштами для квазіплатежів. 

Внаслідок існування неконтрольованого грошового ринку макроекономічні показники нееластично 

реагують на зміну пропозиції грошей. І тому монетарна політика іде у розріз з економічними реаліями. 

Наявність тіньової економіки та поширення легалізаційних процесів підтверджує і високий попит на 

готівкові кошти. Так, на кінець 2020 р. частка готівки у грошовому агрегаті М3 становила 28%. 

Використання готівкових коштів порушує попит на залишки легальний коштів. Як наслідок, поширення 

легалізації злочинних доходів, високий рівень тіньової економіки спричиняють зростанню рівня інфляції.  

Впливає відмивання «брудних» грошей і на рівень валютної безпеки держави, що проявляється у 

зростанні рівня доларизації економіки, девальвації національної грошової одиниці, зростанні тягаря 

обслуговування зовнішнього державного боргу. За останні 20 років доларизація кредитів та депозитів в 

Україні жодного разу не була нижчою за 30%, а Висока частка держборгу в іноземній валюті (71%) робить 

Україну чутливою до валютного та відсоткового ризиків [3]. 
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Зазнає втрат від легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і банківська система. Вплив 

нелегальних грошових потоків має подвійний вплив: з одного боку, підривається довіра до банківських 

установ, а з іншого – порушуються регулятивні механізми у банківський сфері. 

Доцільно вказати, що обмежитись розкриттям лише наслідків відмивання брудних коштів на рівень 

економічної безпеки є невірним. Необхідно виокремити чинники, які спричиняють поширенню 

легалізаційних процесів. Одним з таких чинників є корупція.  

Корупція в Україні – це не просто соціально-економічне явище, яке різною мірою присутнє у 

багатьох країнах світу. Це система відносин, яка пронизує всі сфери суспільства, включаючи економіку. 

Дослідження рівня корупції в Україні показали, що незважаючи на сильні політичні заяви та деякі 

антикорупційні рішення, рівень корупції є досить високим. Україна і досі входить до групи корумпованих 

країн (рис. 2).  

Як видно з рис. 2, в Глобальному індексі сприйняття корупції за 2019 рік Україна отримала 30 балів 

зі 100 можливих, посівши 126 місце із 180 країн, поряд з Киргизстаном, Азербайджаном та Джибуджі [4]. 

Це, звичайно, неприпустимо низький показник для такої великої європейської країни із населенням понад 

40 млн осіб, якою є Україна. Такий рівень корупції загрожує політичній та економічній стабільності 

України.  

 

 
 

Рис. 2. Індекс сприйняття корупції в Україні та місце у світовому рейтинг 

 упродовж 2015-2019 рр. [4] 

 

Взаємозв'язок між корупцією та економічною безпекою виявляється через низку негативних 

наслідків економічного розвитку, які в умовах глобалізації справляють надзвичайно руйнівний вплив на 

економіку країни. Корупція «вимиває» кошти з національної економіки тим самим знижує її ефективність 

та гальмує розвиток, а отримані від застосування корупційних схем кошти використовуються не для 

подальшого інвестування, а для придбання розкішних будинків, автомобілів класу VIP, яхт, дорогоцінних 

металів та каменів, антикваріату, цінних паперів, вишуканого відпочинку та інші особисті потреби. 

Ефективним антикорупційним механізмом є інститут фінансового розслідування. Державна служба 

фінансового моніторингу є підрозділом фінансової розвідки України та вживає посилених заходів для 

боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення. 

Сьогодні одним із пріоритетів Держфінмоніторингу є розслідування відмивання корупційних доходів, 

розкрадання та привласнення коштів та державного майна, обшуку та заморожування майна колишніх 

українських чиновників (рис. 3). 
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Рис. 3. Кількість переданих матеріалів Держфінмоніторингом України до правоохоронних органів 

упродовж 2017-2019 рр. [5] 

 

Важливим показником ефективності антикорупційної політики є сума повернутих коштів від 

вчинення корупційних дій. Як бачимо з рис. 3, сума фінансових операцій, пов’язаних із відмиванням 

корупційних доходів є критично малою.  

Висновки. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, суттєвою загрозою розвитку 

фінансового сектору економіки, а, отже, і загрозою економічній безпеці держави. Окрім негативного 

морального впливу легалізація сприяє поширенню тіньових економічних процесів, скорочує дохідну частину 

бюджету, впливає на вартість національної грошової одиниці, знижує ефективність легального бізнесу.  
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Исследованы основные проблемы государственного долга Республики Польша. Проведена оценка 

динамика совокупного и чистого государственного долга, изучена структура внешнего государственного 

долга страны. Предложены основные направления развития долговых обязательств в Республике Польша. 

Ключевые слова: внешняя задолженность, совокупный государственный долг, чистый государственный 

долг, пути улучшения долговых обязательств. 

 

Досліджено основні проблеми державного боргу Республіки Польща. Проведено оцінку динаміки 

сукупного і чистого державного боргу, вивчена структура зовнішнього державного боргу країни. 

Запропоновано основні напрямки розвитку боргових зобов'язань в Республіці Польща. Ключові слова: зовнішня 

заборгованість, сукупний державний борг, чистий державний борг, шляхи поліпшення боргових зобов'язань. 

 

Актуальность. На современном этапе развития весьма актуальными вопросами является изучение 

механизма образования государственного долга экономически развитых стран. В условиях рыночных 

отношений и углубления сотрудничества государств, а также существования внутренних противоречий в 

системе государственного вмешательства в экономику проблема государственного долга Республики 

Польша и его регулирования перемещается в центр экономических проблем современности. Актуальность 
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данной проблемы обусловлена и тем, что имеется тенденция к росту государственного долга данной 

страны. Поэтому возникает необходимость исследования его влияние на экономическое развитие 

Республики Польша. 

Обзор источников. Особенности, тенденции и проблемы формирования государственного долга 

изучают следующие авторы: Б. И. Алехин, К. Астапов, С. М. Борисов, Ю. Я. Вавилов, Ю. М. Воронин, 

В. А. Кабашкин, Е. В. Семенкова, В. М. Алексанян и др. Они выделяют сущность, виды и принципы 

формирования государственного долга, проводят оценку его состояния и определяют основные 

перспективы дальнейшего функционирования. 

Цель. Рассмотреть и оценить состояние государственного долга Республики Польша для повышения 

уровня его формирования и использования. 

Основной материал. Согласно польскому законодательству, валовая сумма государственного долга 

складывается из всех обязательств, которые требуют выплаты или выплаты процентов и (или) основного 

долга должником кредитору в определенные даты в будущем.  

Этот показатель включает в себя кредитовые обязательства в форме специальных прав 

заимствования, валюту и депозиты, кредитовые ценные бумаги, кредиты, страхование, пенсионные 

программы и программы стандартных гарантий и прочую кредиторскую задолженность. Таким образом, 

все обязательства Республики Польша – это задолженности, за исключением капитала и акций 

инвестиционных фондов и производных финансовых инструментов и фондовых опционов служащих. 

Государственный долг может быть оценен по текущей рыночной или номинальной стоимости 

(п. 7.110 Руководства по статистике государственных финансов 2001 г., утвержденного Статистическим 

управлением МВФ). 

Совокупный государственный долг Республики Польша имеет тенденцию к увеличению, особенно в 

последние годы. Подтверждением этого являются данные, представленные на рисунке 1 [2].  

Из рисунка 1 видно, что динамика совокупного государственного долга Республики Польша имела 

негативную тенденцию, так как уровень заимствований данной страны за анализируемый период 

увеличивался. На 1 января 2019 г. изучаемый показатель составил 1 036 млрд злотых.  

На 1 января 2020 г. он был равен 1 045 млрд злотых и вырос на 9 (1 045 – 1 036) млрд злотых.  

На 1 января 2021 г. государственный долг составил 1 366 млрд злотых, что означает его увеличение 

по сравнению с 2019 г. на 321 (1 366 – 1 045) млрд злотых. 
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Рисунок 1. Динамика совокупного государственного долга Республики Польша за 2018-2020 гг. 

 

Чистый государственный долг Республики Польша рассчитывается как совокупный 

государственный долг за вычетом финансовых активов, соответствующих кредитовым инструментам. К 

финансовым активам относятся следующие: монетарное золото и специальные права заимствования, 

наличная валюта и депозиты, кредитовые ценные бумаги, кредиты, страховые, пенсионные программы и 

программы стандартных гарантий и прочая дебиторская задолженность. В таблице 1 представлена 

динамика чистого государственного долга Республики Польша за 2018-2020 гг. [3]. 
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Таблица 1 

Динамика чистого государственного долг Республики Польша за 2018-2020 гг. 

Показатель 
На 01.01. 

2019 г. 

На 01.01. 

2020 г. 

На 01.01. 

2021 г. 

Изменение в течение  

2018-2019 гг. 

Изменение в течение  

2019-2020 гг. 

абсолют-ное 
относите-

льное, % 
абсолют-ное 

относите-

льное, % 

Чистый 

государствен-ный 

долг, млрд злотых 

898 897 1 218 - 1 - 0,1 321 35,8 

 

Как видно из таблицы 1, чистый государственный долг Республики Польша снизился на 1 млрд 

злотых или на 0,1% за 2018-2019 гг. и вырос на 321 млрд злотых или на 35,8% за 2019-2020 гг. Внешняя 

задолженность Республики Польша влияет на ее кредитоспособность и восприятие инвесторами. Общее 

обслуживание долга сравнивается со способностью страны получать иностранную валюту за счет экспорта 

товаров, услуг, первичного дохода и денежных переводов работников. Значения коэффициентов 

используются для оценки устойчивости обязательств по обслуживанию долговых обязательств страны, но 

абсолютные правила не определяют, какие значения слишком высоко.  

Данные по внешнему долгу собираются через Систему отчетности должника Всемирного банка 

(DRS). Они составляются с использованием отчета стран о государственных и публично гарантированных 

заимствованиях по принципу «заем по долгу» и частных не гарантированных заимствований на совокупной 

основе. Эти данные дополняются информацией от крупных многосторонних банков и официальных 

кредитных агентств. Сумма и структура внешнего государственного долга Республики Польша за первые 

два квартала 2020 г. представлена в таблице 2 [1]. 

Таблица 2 

Сумма и структура внешнего государственного долга 

Республики Польша за первые два квартала 2020 г. 

Величина 

Структура, % 

всего, в том 

числе: 

органы 

государствен-ного 

управления 

Централь-ный 

банк 
банки 

прочие 

секторы 

прямые 

инвести-ции 

Сумма, млн долл. 

США 
667 181 220 170 6 672 106 749 146 780 186 811 

Удельный вес, % 100,0 33,0 1,0 16,0 22,0 28,0 

 

Как видно из таблицы 2, в структуре внешнего государственного долга Республики Польша за 

первые два квартала 2020 г. наибольший удельный вес принадлежал задолженности органов 

государственного управления в размере 33% или 220 170 млн долл. США в абсолютном выражении. 

Для улучшения долговых обязательств данной страны необходимо предпринять ряд финансовых 

мероприятий, представленных на рисунке  2. 

 
 Финансовые мероприятия по улучшению долговых обязательств  

Республики Польша 

  

 Привлечение средств, формирующих государственный долг на основе результатов 

комплексной экспертизы  

  

 Постоянный мониторинг внешних финансовых рынков и формирование ориентиров по 

уровню доходности для внутренних заемщиков 

  

 Активизация развития национального фондового рынка, включая институт 

маркетмейкерства 

  

 Привлечение преимущественно межгосударственных кредитов и кредитов международных 

и региональных финансовых организаций 

  

 Использование амортизируемых облигаций 

 

Рисунок 2. Действия, направленные на улучшение долговых обязательств Республики Польша 
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Таким образом, можно сформировать следующие наиболее эффективные для Республики Польши 
подходы по работе с долговыми инструментами: 

1) В целях диверсификации долговых источников и снижения риска рефинансирования долга 
целесообразно привлекать средства на основе результатов комплексной экспертизы, включающей анализ 
стоимости заимствования, рисков и влияния на параметры безопасности, структуру и платежи по 
государственному долгу.  

2) Обеспечить постоянный мониторинг внешних финансовых рынков и формирование ориентиров по 
уровню доходности для заемщиков Республики Польши.  

3) Развивать национальный фондовый рынок, включая институт маркетмейкерства, то есть 
формирование пула биржевых менеджеров, которые играют роль посредника на фондовой бирже и сводят 
лучшие предложения вместе, в результате совершая сделку.  

4) Привлекать преимущественно межгосударственные кредиты и кредиты международных и 
региональных финансовых организаций.  

5) С целью минимизации рисков ликвидности и рефинансирования целесообразно использовать 
амортизируемые облигации.  

Эффективная политика, направленная на улучшение долговых обязательств Республики Польши, 
также включает в себя следующие направления: 

– поддержание государственного долга на уровне, обеспечивающем сохранение экономической 
безопасности страны; 

– осуществление постоянного мониторинга динамики долговых выплат с тем, чтобы в графике 
погашения долга отсутствовали периоды пиковых нагрузок, а основные выплаты приходились бы на моменты 
ожидаемого роста экономики; 

– создание такой структуры государственного долга, чтобы выполнение обязательств по нему было 
сопряжено с наименьшими затратами и минимальным риском для экономики страны; 

– минимизация стоимости государственного долга за счет удлинения срока заимствований и снижения 
доходности по долговым обязательствам; 

– своевременное и полное выполнение обязательств с целью недопущения начисления штрафов за 
просрочки и обеспечения стране репутации первоклассного заемщика; 

– обеспечение эффективного целевого использования привлеченных средств; 
– создание единой системы управления государственным долгом для координации мер по снижению 

уровня задолженности и обеспечения более эффективного контроля за привлечением и использованием средств; 
– согласование политики по обслуживанию внешнего государственного долга с финансовой и 

экономической политикой в целом; 
– применение различных методов управления государственным долгом в стране. 
Выводы. Республика Польша относится к категории государств, которые имеют определенный уровень 

влияния кредитовых обязательств на развитие экономики и финансов. В целом происходит динамичное 
увеличение совокупного, чистого и внешнего государственного долга страны. С целью оптимизации уровня 
долговых обязательств Республики Польша предлагается использовать ряд финансовых мероприятий, 
направленных на повышение эффективности его формирования. 
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НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЯВНОГО ЗНАННЯ У СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ ПІЗНАННЯ 
 

Стаття присвячена проблемі неявного знання як специфічного когнітивного феномену. Розглянуто 

сучасні підходи до дослідження цього типу знання. Проаналізовано вади та недоліки подібних підходів, що 

дозволило намітити шляхи подальшої розробки цієї проблеми. Ключові слова: знання, інформація, неявне 

знання, управління знанням, позараціональні процеси, особистісне знання.  
 

Питання про неявне (або ж імпліцитне) знання займає суттєве місце у сучасній гносеологічній 

проблематиці. Дослідження цього феномену має досить давню історію, хоча сам термін з’явився лише у 

середині ХХ сторіччя [1]. Але сучасні підходи до розгляду цієї проблеми мають певні особливості, які 
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значно впливають не тільки на отримані часткові результати, але й на можливість (чи неможливість) 

розробки, врешті решт, цілісної концепції неявних знань, що робить особливо актуальними пошуки нових 

шляхів у цій сфері. Зрозуміло, що нові шляхи можливо знайти лише в результаті аналізу вже наявних й 

відпрацьованих концепцій. Тому метою нашої роботи є аналіз основних сучасних підходів у дослідженнях 

сфери неявного пізнання. 

Основний матеріал. За думкою багатьох сучасних дослідників, неявне знання є одним з різновидів 

знання: «Неявне знання являє собою різновид знання й у цій якості включає до себе характеристики, які 

притаманні будь-якому знанню. Воно пов’язане з діяльністю свідомості й служить одним з результатів її 

активності, виступає як певний компонент свідомості, як показник її здатності взаємодіяти з навколишнім 

світом» [2, с. 59]. 

Ми бачимо, що сучасні підходи базуються на спробах ототожнити людське знання взагалі і неявне 

знання, зокрема. Але ми вважаємо, що некоректно розглядати неявні знання в одному «блоці» з явними, 

оскільки їх відрізняє принципова специфіка, що робить неявне знання чимось іншим, ширшим, ніж взагалі 

людське знання. Можна припустити, що неявне знання – це не тільки знання, але й особливий компонент 

когнітивної системи людини, який базується на підсвідомих можливостях людської особистості. Зрозуміло, 

що такий підхід є темою для окремого розгляду, але ми вважаємо за необхідне розглянути існуючі сучасні 

підходи, щоб мати можливість рухатись далі у створенні єдиної концепції щодо феномену неявного знання. 

Сучасні дослідження неявних знань мають здебільшого практичну, прикладну спрямованість. Частіш 

за все на початку роботи надається стислий теоретичний аналіз згаданого феномену з акцентом лише на тих 

його особливостях, які мають значення для певної практичної сфери, для вирішення конкретних 

прагматичних завдань.  

Саме такий підхід ми зустрічаємо у Р.Г. Болбакова [3]. Вже на початку статті він концентрує увагу на 

одному з аспектів практичного використання неявних знань, а саме, на досить актуальній у наш час діяльності 

по управлінню знаннями. Автор вважає, що управління знаннями дає вагому конкурентну перевагу як в 

управлінні взагалі, так і у будь-якій сучасній виробничій сфері. Воно інтенсифікує використання нових 

управлінських та інформаційних технологій, інноваційної активності й творчості людей, а також забезпечує 

синергетичний ефект в управлінні. Болбаков підкреслює, що технологія і методи управління знаннями мають 

міждисциплінарний характер, у різних прикладних сферах вони відрізняються своєю специфікою, яка 

зумовлена особливостями предметної сфери діяльності. Наприклад, інформатика як комп’ютерна наука 

трансформується у біології у біоінформатику, в економіці – в економічну інформатику і т.ін. Саме тому 

дослідження в області управління знаннями впливають як на класифікацію знань, що розглядаються, так і на 

систематизацію діяльності по управлінню знаннями. Саме з цієї точки зору Болбаков і аналізує особливості та 

різновиди неявного знання. Він вважає за необхідне перш за все визначити відношення між інформацією та 

знаннями взагалі, а вже потім аналізувати різновиди неявного знання. 

Хотілося б звернути увагу на те, що у своєму аналізі Болбаков базується на сучасній інформаційній 

парадигмі, згідно до якої інформація має цінність тоді, коли з неї можна вилучити знання, тобто коли вона 

сприйнята людиною й отримала певний смисл. На цій основі розроблено спеціальні методологічні схеми 

відносин інформації та знань, а також шляхів отримання знань на основі таких схем. Ми наведемо лише 

одну із запропонованих моделей, щоб підкреслити, що на цьому фоні питання саме про неявні знання 

взагалі втрачається. У роботі Т.А. Ожерел’євої [4, с. 109] запропоновано DIMKC-модель. Це певна 

ієрархічна структура, у якій кожний рівень додає нові якості до попереднього рівня. Перший, висхідний 

рівень D (data) – це рівень даних. Наступний рівень І (informatoin) – це рівень інформації, який додає 

контекст. Далі – рівень К (knowledge) – цей рівень додає механізм використання даних. Останній рівень С 

(competence) – компетенція. Вважається, що ця модель відповідає сучасному типу освіти, оскільки включає 

до себе компетентнісний підхід як один з критеріїв ефективного навчання. 

Подальший аналіз автор базує на висхідному твердженні, що метою пізнавальної діяльності людини є 

отримання явного знання, а неявне служить лише основою для отримання явного знання. З одного боку, автор 

наполягає на тому, що дослідження неявних форм знання і пізнання «зумовлене інформаційною потребою 

людини у максимальній мірі використовувати ресурси, які вона має, тобто інформаційні, інтелектуальні 

ресурси і ресурси пізнання» [3, с. 15]. З іншого, він свідомо звужує можливості таких досліджень, зводячи 

відмінність явних і неявних знань до примітивного протиставлення. Тобто, з його точки зору, явні і неявні 

знання створюють опозиційну пару і мають інтерес з позиції дихотомічного і опозиційного аналізу. Ми не 

можемо не підкреслити той факт, що просте, прямолінійне протиставлення явного і неявного типів знання як 

знання лише як протилежних різновидів одного й того ж , однотипного пізнавального процесу є помилковим 

із самого початку. Новітні дослідження вже довели, що між явними і неявними знаннями існує принципова 

різниця, яка не дозволяє розглядати їх як феномени одного класу, одного типу, одного порядку. Тому 

твердження Болбакова, що дослідження неявного знання співвідноситься із реальним когнітивним змістом 
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знання і з тими соціальними умовами, які формують неявне знання та роблять можливим його використання, 

на наш погляд, має лише декларативний характер і ні в якому разі не допомагають реальним дослідженням 

цієї проблеми. Подальші намагання автора на цій основі запропонувати цілісну модель типології неявних 

знань призводить до формування певної «мозаїки», з якої неможливо скласти цілісне уявлення ані про сам 

феномен неявного знання, ані, тим більш, про його класифікацію. 

Подібний підхід до визначення ролі й специфіки неявних знань ми зустрічаємо і у багатьох інших 

авторів. Зокрема, у цьому ж напрямі працює В.Я. Цвєтков, який також намагається запропонувати 

типологію неявних знань, але базовою метою його роздумів є можливість використання специфіки неявних 

знань у конкретно-прикладних сферах, зокрема, в освіті, економіці та загальній теорії інформації [5]. Про це 

свідчать навіть назви його робіт: «Соціальні аспекти інформатизації освіти», «Антропоентропія як 

характеристика процесів навчання», «Паралінгвістичні інформаційні одиниці в освіті», «Геоінформатика як 

важливий напрям розвитку інформатики», «Інфосфера й інфологія», «Когнітивне управління». В усіх 

перелічених роботах так чи інакше згадуються неявні знання і здійснюються спроби використання їх 

специфіки у вирішенні тих чи інших конкретно-наукових та освітніх проблем.  

Цвєтков взагалі вважає, що дослідження неявних знань у значній мірі відноситься до соціології 

науки, а не до суто гносеологічної проблематики. Саме тому він намагається застосувати метод 

ситуаційного аналізу, який було створено у галузі штучного інтелекту та який широко використовувався у 

менеджменті, а у наш час і в інформаційних технологіях. Немає нічого поганого у використанні сучасних 

інформаційних методів, але перш за все необхідно, на наш погляд, чітко визначити специфіку та характерні 

особливості феномену, який ми досліджуємо – неявних знань – а вже потім вибирати найбільш адекватні 

для його дослідження методи серед безлічі сучасних методологічних та інформаційних можливостей. 

Ми досить детально зупинилися на роботах цих авторів, тому що вони представляють типовий для 

сучасної науки підхід до розгляду неявних знань як переважно і в основному інформаційно-когнітивного 

феномену. Цей підхід також, як правило, має на меті суто практичне застосування набутого знання, 

результати, частіш за все, носять прикладний характер. 

Але у сучасній науці існує й суттєво інший, навіть не протилежний, а такий, що спирається на зовсім 

інші засади підхід до розгляду неявних знань. У цьому підході неявні знання сприймаються, перш за все, не 

як елементи пізнавальної системи людини, а як важлива складова частина особистісного духовного світу 

суб’єкту пізнання. Представники цього напряму вважають, що неявні знання принципово, сутнісно 

відрізняються від раціональних засобів пізнання і тому належать до специфічної, внутрішньої, неповторно-

особистісної сфери людського буття. Згадаємо, що засновник концепції неявного знання М. Полані у своїй 

класичній праці «Personal Knowledge» [1] звернув особливу увагу на особистісний характер неявного 

знання. Саме ця особливість стала основою сучасної концепції, яка, зокрема, представлена у працях 

А.В. Баришевої. Вона вважає, що імпліцитні (неявні) знання не сформульовані, вони отримуються 

безпосередньо – це індивідуальний духовний досвід, погляд, який обернений вглиб особистості; це скоріше 

відчуття знання, людина у цьому випадку не відділена від того, що знає, тому що подібне знання – 

результат «уяви, яка пізнає» [6, с. 65]. Баришева навіть вбачає у цьому певний ціннісно орієнтований підхід, 

вона вважає, що однією з основних особливостей імпліцитного знання є його спонтанний характер, воно 

виникає практично миттєво і не дає часу на роздуми, тобто на роботу розуму. Це позараціональний процес, 

який виходить за рамки обмежень, що надаються як органами чуття, так і свідомістю людини. Можна 

частково погодитися із такими припущеннями, але відносити неявні знання лише до суто неусвідомленої, 

позасвідомої сфери теж, на наш погляд, невірно. Точніше, недостатньо вказати, що ці знання виникають й 

існують поза розумом, тому що вони впливають, й інколи досить суттєво, на функціонування цього розуму, 

на результати свідомої раціональної діяльності, абстрактно-логічного пізнання. По суті, такий підхід 

відмовляє людині у можливості раціонального пізнання неявних знань, і це навіть формулюється 

наприкінці роботи Баришевої: «Розум не має засобів вираження суб’єктивного духовного досвіду. Його 

неможливо описати словами, оскільки він знаходиться ззовні області почуттів та інтелекту, у якій 

виникають слова і поняття… у людини спрацьовує механізм внутрішнього, духовного бачення» [6, с. 67]. 

Зрозуміло, що подібний підхід ніяк не може стати основою для розробки глибокої гносеологічної концепції 

неявних знань. Незважаючи на це, авторка наполягає на використанні отриманих у дослідженні результатів 

щодо особливостей неявного знання у практичній сфері, конкретно, в економіці та менеджменті. 

Існує ще один особливий, специфічний напрямок у дослідженнях феномену неявного знання – це 

роботи у сфері лінгвістики. Але відразу потрібно сказати, що ці дослідження мають на меті не розробку 

певної теорії, а вирішення конкретних прикладних проблем та задач, таких, як особливості перекладу з 

інших мов або методичні особливості вивчення іноземної мови. У цьому напрямку частіш за все 

звертаються до таких феноменів, як екстра- та паралінгвістичні або фонові знання, що не неявному рівні 

обов’язково супроводжують будь-які вербальну комунікацію. Також з подібними питаннями тісно пов’язані 
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лінгвокультурні коди, специфічні для кожної мови і кожного етносу, та існуючі, як правило, у підсвідомому 

вигляді. Усі ці лінгвістичні феномени за своєю сутністю, структурою та особливостями функціонування 

теж відносяться до неявних знань. Але, знову ж таки, підкреслимо, що розгляд усіх цих різновидів неявних 

знань носить частковий, фрагментарний та прагматичний характер. 

Висновок. Ми бачимо, що навіть зібравши максимальну кількість наявної у наш час інформації про 

феномен неявних знань, ми не можемо скласти цілісну картину цього феномену. Не має ані єдиної 

типології, ані методології досліджень ані навіть чіткого й аргументованого визначення цього поняття, 

відсутнє узгоджене між науковцями і філософами розуміння сутності, специфічних відмінностей цього 

виду знань. Кожен автор, як вітчизняний, так і закордонний, пропонує свій «набір» характеристик, який, по 

суті, диктується його прагматичними інтересами. Можна сказати, що розробкою загальної теорії неявних 

знань сучасна гносеологія майже не займається, тому ми вважаємо це нагальним завданням для подальших 

досліджень у сфері сучасної гносеології і когнітології.  
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Ігнатьєва Наталія Михайлівна 

Харківська державна академія культури 

 

ВИХОВАННЯ АКТОРА В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

НА ПРИКЛАДІ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «РИТМІКА» 

 

У статті розкрито специфіку предмета і завдання, що стоять перед викладачем і студентами. 

Проаналізовано роботу над розвитком навичок в процесі занять з ритміки під час дистанційного навчання. 

Зроблені висновки про умови, які потрібні для напрацювання професійних навичок актора. Ключові слова: 

ритміка, специфіка предмета, виховання актора, вміння і навички, відчуття партнера, виправлення 

помилок, дистанційне навчання. 

 

У зв'язку зі світовою пандемією коронавіруса міністерство освіти України рекомендувало перевести 

процес навчання в дистанційний режим. Це торкнулося і середньої загальної освіти, і вищих навчальних 

закладів. Не буду говорити про технічне забезпечення всіх учасників процесу навчання і ті проблеми, що 

виникають або через повну відсутність, або недостатньо якісний інтернет в різних населених пунктах. Так само 

не буду торкатися теми шкіл і ліцеїв, а зупинюся на професійній підготовці у вищих навчальних закладах. 

Звичайно, безпека і здоров'я людей повинні стояти на першому місці, але чи варто переходити на 

дистанційне навчання, не враховуючи специфіку, як самої професії, так і окремо взятих професійних 

дисциплін? Це питання вимагає більш детального вивчення в кожній сфері окремо, тому що кожна професія 

має свої особливості і нюанси, про які знають лише фахівці. Здебільшого, теоретичні дисципліни можна 

проводити дистанційно, але що робити з практичними заняттями? Чи можна говорити про якісну 

професійну освіту при дистанційному напрацюванні практичних навичок, особливо, якщо ці навички 

вимагають фізичну присутність партнерів? 

Розглянемо на прикладі дисципліни «Ритміка», що викладається на 1 курсі спеціалізації «Актор 

драматичного театру і кіно», специфіку предмета, які стоять завдання перед педагогом і студентами, і чи 

можливо їх виконання за допомогою дистанційного навчання. 

«Ритміка», що є складовою частиною пластичного виховання актора – це практичний предмет, 

спрямований на розвиток почуття ритму і на формування пластичної культури, тобто усвідомленого 

володіння власним тілом. Перед викладачем і студентами стоять завдання як напрацювання індивідуальних 

навичок, пов'язаних з володінням тіла, так і виховання загальних професійних умінь, необхідних в 

акторській професії. Між цими навичками вельми складно провести межу, тому що з одного боку актор 

повинен володіти індивідуальними навичками, а з іншого – вони допомагають в роботі з партнерами, 

стаючи професійними навичками. Наприклад, індивідуальне почуття ритму допомагає узгоджувати свої 

рухи під час колективного виконання вправ, тому що музика є основою в ритмічних вправах. Отже, будемо 

розглядати всі якості і навички як професійні, до яких відносяться вміння: 
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 контролювати м'язову напругу і прибирати зайву напругу;  

 координувати рухи рук і ніг;  

 напрацьовувати точне виконання пластичної схеми вправи; 

 рухатися в різних швидкостях і в різних амплітудах; 

 відчувати музику і реагувати на зміни темпу і характеру виконуваного матеріалу; 

 розподіляти себе в просторі; 

 утримувати в своїй свідомості одночасно декілька об'єктів, тобто розвивати багатопланову увагу; 

 вибудовувати логічну схему вправи;  

 фіксувати напрацьовану техніку і пластичну схему; 

 підпорядковувати своє фізичне поводження загальному ритму, заданому музичним матеріалом; 

 спілкуватися з одним партнером або групою партнерів; 

 узгоджувати свої рухи під час колективного виконання вправ; 

 стежити за дистанцією з одним або з декількома партнерами;  

 відчувати партнера і працювати в колективі. 

Дистанційне навчання, що виникло через стрімке поширення хвороби COVID-19, що призвела до 

весняного карантину 2020 року, потребувало адаптації занять до нового формату.  

Специфіка викладання ритміки, як і інших спеціальних рухових дисциплін, полягає в тому, що 

педагогу необхідно бачити тіло людини повністю – від голови до п'ят. Під час відеоконференції на екрані 

видно в основному обличчя учасників. Звичайно, це залежить від того, хто як сидить перед камерою. Але 

максимум, що можна побачити – це голову, грудну клітку (корпус до пояса), плечові суглоби, передпліччя, 

кисті рук.  

Так само викладачеві необхідно бачити всі рухи, що здійснюються студентом під час виконання 

вправи, щоб вчасно вказати на помилки. Навіть якщо кожен учасник під час відеоконференції стане так, щоб 

було видно повністю все тіло, на екрані складно буде одночасно розглянути всіх через масштаб зображення, а 

тим більше побачити дрібні деталі в положенні тіла і в його рухах. Звичайно, завдяки налаштуванням, можна 

вивести крупним планом одне активне вікно для людини, що проводить або активно бере участь у 

конференції, зробивши інші вікна учасників меншими за розмірами. Однак, при такому варіанті, 

переглядаючи кожного студента окремо, відеоконференція займатиме більш тривалий час, ніж передбачено 

навчальним розкладом. 

Виправлення помилок повинно відбуватися на початкових етапах, поки студент знайомиться з новою 

вправою. Найкраще, коли це відбувається «тут і зараз» в процесі самих занять в аудиторії під наглядом 

педагога, коли він домагається точного руху, щоб студент зміг усвідомити і зрозуміти – над чим і як йому 

працювати самостійно вдома. Якщо студент завчить помилкові рухи, для того, щоб їх виправити і навчитися 

робити правильно і точно, знадобиться більше часу і зусиль. 

На жаль, в дистанційному навчанні цей процес розтягується. Під час відеоконференції педагог пояснює 

вправу (всі деталі її виконання), відповідає на питання, тобто студенти отримують завдання. Можливе 

дублювання завдання в текстовому варіанті. Це відповідає одному з методичних принципів викладання 

спеціальних рухових дисциплін – виконання вправи зі словесного завдання викладача, а не з фізичного показу 

його виконання. Далі учням необхідно спочатку спробувати його виконати, щоб розібратися в техніці. Потім 

вони знімають на відео і надсилають для перевірки. Педагог переглядає надіслані матеріали – і часто по кілька 

разів, щоб побачити всі дрібниці і деталі, що, природно, займає додатковий час. Потім дає зворотній зв'язок і 

повідомляє про правильність виконання завдання або про допущені помилки (на що потрібно звернути увагу і 

виправити). І ось саме виправлення помилок відбувається самостійно без викладача, і не завжди точно, і часто 

виникають нові помилки, що вимагають також часу на їх виправлення. 

За формою подачі матеріалу – це групові заняття, а не індивідуальні. «Колективна творчість, на якому 

засновано наше мистецтво, обов'язково вимагає ансамблю ...» – писав К. С. Станіславський. Значення слова 

«ансамбль» – узгодженість, єдність частин, що утворюють щось ціле. Але в умовах дистанційного навчання, 

коли всі учасники процесу знаходяться в різних місцях, а не в одному приміщенні, проведення групових вправ 

неможливо. Вельми проблематично напрацьовувати відчуття партнера при повній його фізичній відсутності.  

До речі, фізична присутність партнера допомагає розвинути професійне вміння «бачити», а не просто 

«дивитися». При сильній концентрації уваги і свідомості, спрямованої на те, що відбувається на занятті, 

студент вчиться бачити – спочатку на інших, а потім і на собі – помилки, неминуче допущені при вивченні 

нового матеріалу, процес виправлення цих помилок, і, кінцевий результат – правильне виконання вправи.  

Відсутність партнерів змушувало більше уваги приділяти напрацюванню індивідуальних вмінь і 

навичок, таких як: контролювати м'язову напругу і прибирати зайву напругу; координувати рухи рук і ніг; 

рухатися в різних швидкостях і в різних амплітудах; напрацьовувати точне виконання пластичної схеми 
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вправи; частково можна працювати над умінням розподіляти себе в просторі, бо в домашніх умовах він 

відрізняється від сценічного. 

Така робота над напрацюванням індивідуальних якостей здебільшого залежить від самих студентів – 

від їх бажання, розуміння завдання та зроблених викладачем зауважень до виконання, вміння працювати 

самостійно і виправляти свої помилки, вміння добиватися точного виконання пластичної схеми, 

систематичної роботи. 

Виходячи із загальних завдань з розвитку професійних навичок і специфіки самого предмета, можна 

зробити висновок, що спеціальні рухові дисципліни вимагають наявність: 

 простору (спеціалізований зал на кшталт спортивного), тому що місцем основної театральної дії є 

частина приміщення, яка називається сценою, і якою б не була вона за розмірами (камерною або великою), 

цей простір потрібно відчувати, вміти розподіляти себе в ньому, знаходячи своє місце; 

 необхідного інвентарю – фортепіано. На заняттях по ритміці передбачається живе виконання 

музичного матеріалу, а в деяких вправах потрібні агогічні, тобто одномоментні зміни в музиці, які виникають 

тут і зараз; 

 групи партнерів (існують вправи, де йде робота з одним партнером, але в основному – це групові 

вправи). Як відомо, театральна вистава – це колективна творчість, в якій враховується також індивідуальна 

робота кожного актора. 

Але відсутність необхідних умов для викладання та навчання дисципліни «Ритміка», у вересні того ж 

2020 року показало результати дистанційних практичних занять для 1-го курсу: 

 відсутність відчуття партнера (кожен знаходиться на сценічному майданчику сам по собі); 

 відсутність почуття простору і вміння розподіляти себе в ньому (тобто рухаючись, знаходити своє 

місце);  

 відсутність точного виконання пластичної схеми вправи. 

Отже, вивчення дисципліни «Ритміка» не може проходити дистанційно, тому що студенти не 

набувають необхідні професійні навички і пропускають один з найважливіших курсів, де відбувається 

закладка фундаменту – основи професії. 
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В данной статье будет рассматриваться барьерная среда городов Беларуси. Будут приведены 

примеры зонирования городского пространства с помощью растительности из мировой практики 

градостроительства. Даны предложения по совершенствованию междомовых пространств согласно 

современным тенденциям городского экодизайна. Ключевые слова: экодизайн, экология, зоны отдыха, 

городская среда, озеленение, безбарьерная среда. 

 

У даній статті розглядається бар'єрне середовище міст Білорусі. Наведено прилади зонування 

міського простору за допомогою рослинності зі світової практики містобудування. Надані пропозиції 

щодо вдосконалення між домовових просторів відповідно до сучасних тенденцій міського екодизайну. 

Ключові слова: екодизайн, екологія, зони відпочинку, міське середовище, озеленення, безбар'єрне 

середовище. 

 

Введение. Безбарьерная среда – это комплекс мероприятий, обеспечивающих беспрепятственное, 

безопасное, независимое передвижение маломобильных групп населения в условиях окружающей среды. 

Это целая система физической доступности общественных зданий, спортивных сооружений, культурных 

мест отдыха. На сегодняшний день создание безбарьерной среды является одним из ключевых аспектов в 
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организации междомовых пространств развивающихся городов мира. Такая среда удобна в эксплуатации не 

только для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, но и для пожилых 

людей, людей с травмами, беременных женщин, молодых мам с колясками, путешественников с багажом и 

т.д. Не стоит забывать и о повсеместном распространении средств персональной мобильности –

велосипедов и самокатов, для которых барьерная среда является одним из главных препятствий, мешающих 

комфортно передвигаться в городской черте. Безбарьерная среда способна сделать город комфортным и 

доступным для каждого, существенно повышая его социальные и эстетические качества. 

Естественно, зачастую, создание барьерной среды в черте города обусловлено мерами безопасности– 

например, ограждение проезжей части от пешеходов, однако, на сегодняшний день,многие страны мира 

осуществляют зонирование городской среды с помощью средств озеленения. Такой способ не только 

избавляет городские улицы от заборов, высоких бордюров и иных ограждений, но и улучшает междомовое 

озеленение, создает экологичную и дружелюбную городскую среду. На сегодняшний день Белорусские 

города не только имеют явные проблемы с барьерной средой, но и почти не используют приемы 

зонирования городского пространства с помощью ландшафтного озеленения. 

Основная часть. Бурный рост дорожного движения в Беларуси в начале 90-х годов поставил в 

приоритет потребности автомобилистов над пешеходами, а доминирующие идеологии городского 

планирования не придавали большого значения развитию общественных зон города или проблемам 

пешеходов. Законы рынка и тенденции в архитектуре сместили приоритет с взаимосвязанности и общности 

городского пространства на индивидуальные строительные проекты, которые ставили своим приоритетом 

исключительно коммерческую прибыль, абсолютно игнорируя проблемы городского планирования.Одной 

из отличительных черт Белорусских городов 90-х годов стало отсутствие должного внимания к людям, 

которые пользовались городским пространством. Одна из основных особенностей того периода– это 

создание барьерной среды: заборы, оградительные элементы, высокие бордюры, которые часто создавали 

помехи на пути перемещения горожан. Все это не только ухудшило возможность передвижения пешеходов 

в черте города и сократило общее время пребывания среднестатистического городского жителя вне дома, 

но и поставило под угрозу социальные и культурные функции городов, а растущее автомобильное 

движение стало постепенно вытеснять пешеходов с городских улиц. 

На сегодняшний день в городах Беларуси существуют несколько проблем – это барьерная среда и 

недостаточное озеленение городских пространств: скупость и линейность зеленых насаждений. Хотя 

термин «безбарьерная среда» впервые был упомянут в белорусском законодательстве в конце 1991 года в 

Законе о социальной защите инвалидов, на сегодняшний день города Беларуси далеки от стандартов такой 

среды. До сих пор в создании или реорганизации городского междомового пространства активно 

используются заградительные элементы: заборы, турники, цепи, которые визуально ограничивают 

пространство, делают его холодным, замкнутым и неуютным.  

Одним из самых показательных примеров не очень удачного решения в оформлении городской 

среды может служить реконструкция улицы Комсомольской и Революционной, начатая осенью 2017 года. 

В качестве оградительных элементов там использовали натянутые между столбиками массивные черные 

цепи, которые буквально противоречат основной черте реконструкции улицы: устранению разницы в 

высоте между проезжей частью и тротуаром, что указывает пешеходу на то, что он может с удобством 

перейти улицу в произвольном месте (Рис. 1, 2). Нарекание вызывает и недостаточное озеленение 

пространства: мало деревьев и газонов, а массивные вазоныдизайна времен СССР, с небольшой 

растительностью, – лишь придают пространству еще больший неуют и отчужденность. 

 

       
 

Рис. 1, 2. Барьерная среда улицы Комсомольской и Революционной. Иллюстрации: Сitydog.by 
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Кроме создания барьерной среды, вторым ключевым недостатком междомовых пространств 

Белорусских городов является недостаточное озеленение городских пространств. Если рассматривать 

фотографии городов Беларуси времен БССР 70-80 годов, можно заметить, что современные города 

озеленены намного хуже (Рис. 3, 4), кроме того, в современных городских пространствах намного больше 

различных оградительных элементов.  

 

 
 

Рис. 3, 4.Главпочтамт. Проспект Независимости, Минск, БССР 

 

 
 

Рис. 4. Главпочтамт. Проспект Независимости, Минск, наши дни 

 

Так как же использовать растительность для зонирования междомовых пространств городской 

среды? Хорошим примером зеленой безбарьерной среды тут может служить современная французская 

урбанистика и те приемы, которые она использует для озеленения своих пространств. Французские 

междомовые пространства – это аккуратность, минимализм, безбарьерность и экологичность (Рис. 5). 

Здесь в пример можно привести реконструкцию улицы Жан-Жореса в центре Тулузы, во Франции, 

где власти создали полностью безбарьерную, но при этом безопасную для эксплуатации среду (Рис.6). 

Проект реконструкции проводился согласно плану по уменьшению дорожного движения в центре города. 

Вторая глобальная задача проекта – увеличение пешеходных и велосипедных зон, а также озеленение 

окружающего пространства. Новые пешеходные зоны Тулузы ограждены от автомагистралей насыпями с 



С О Ц І А Л Ь Н О - Г У М А Н І Т А Р Н И Й  В І С Н И К  ●  2 0 2 1  ●  В И П У С К  3 7  

 

 

 
62 

высаженными на них дикорастущими кустарниками и деревьями. Стоит обратить внимание, что с помощью 

дикой растительности власти города добились зонирования оживленной городской улицы, не прибегая к 

установке заборов или иных оградительных элементов. Плотная посадка различных видов кустарниковых 

растений не только оградила тротуары от шума и пыли автомобильных дорог, но и не позволяет пешеходам 

пересекать проезжие части дорог в неположенном месте. 

 

 
 

Рис. 5. Зонирование с помощью растительности района Маси, Париж, Франция 

 

 
 

Рис. 6. Реконструкцию улицы Жан-Жореса в центре Тулузы, Франция 

 

Другим интересным французским решением по оформлению пешеходных зон стал эко-район Жинко 

в Бордо, где большое внимание уделяется экосистеме, снижению энергозатрат и умной мобильности. В 

Жинко зеленые насаждения занимают 40% всей территории района. Вместо заборов в районе используются 

разноуровневые деревья, дикорастущие многолетние растения и разнотравье, что создает очень плотное и 

многообразное озеленение (Рис. 7). Интересным решением здесь стало создание естественных земляных 

углублений с растительностью, которые не только заменили стандартные ливневые канализации, но и не 

позволяют автомобилистам парковаться в неположенном для этого месте, не прибегая при этом к установке 

стандартных заградительных столбиков (Рис. 8). 
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Рис. 7. Зонирование с помощью растительности эко-района Жинко, Бордо, Франция. 

Иллюстрации: varlamov.ru 

 

 
 

Рис. 8.Безбарьерная среда эко-района Жинко, Бордо, Франция. 

Иллюстрации:varlamov.ru 

 

Франция хоть и является хорошим примером «зеленого» зонирования, но есть города, которые 

уделяют еще больше внимания озеленению. Например Сингапур, который очень активно засаживает свои 

улицы разнообразной растительностью, кроме того,активно применяет в озеленении своих междомовых 

пространств методы вертикального озеленения (Рис. 9, 10). 

 

       
 

Рис. 9, 10.Зонирование и озеленение улиц Сингапура с помощью растительности 
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Заключение. Необходимо создавать междомовую среду, которая обеспечит комфортное пребывание 

в ней всех жителей белорусских городов. С помощью различных приемов озеленения возможно не только 

избавить городское пространство от барьерной среды, но и улучшить санитарно-гигиенические и 

эстетические качества городских территорий. Используя методы «зеленого зонирования»: работу с 

ландшафтом, многоярусную растительность, вертикальное озеленение – можно отделить пешеходные зоны 

от автомагистралей, что позволит повысить уровень безопасности городской среды без потери 

эстетической привлекательности городов.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Статья посвящена процессу планирования финансирования учреждений среднего специального 

образования. Проанализирован порядок определения расходов по статьям. Определены проблемные 

моменты в процессе определения расходов по отдельным статьям. Ключевые слова: бюджетная смета, 

учреждение образования, статьи расходов, нормативы. 

 

Стаття присвячена процесу планування фінансування закладів середньої спеціальної освіти. 

Проаналізовано порядок визначення витрат за статтями. Визначено проблемні моменти в процесі 

визначення витрат по окремих статтях. Ключові слова: бюджетний кошторис, установа освіти, статті 

витрат, нормативи. 

 

Планирование являются важнейшим элементом управления экономическими и социальными 

процессами. Финансовое планирование следует рассматривать как планомерное управление процессами 

движения денежных средств, формирования, распределения и перераспределения финансовых ресурсов на 

макро- и микроуровнях.  

Планирование бюджетного финансового обеспечения учреждений среднего специального 

образования в Республике Беларусь на макроуровне осуществляется в соответствии с Государственной 

программой «Образование и молодежная политика», которая утверждается Советом Министров на 5 лет. В 

рамках этой программы и происходит выделение бюджетных средств учреждениям образования, 

реализующим образовательные программы среднего специального образования. 

Целями Государственной программы являются повышение качества и доступности образования в 

соответствии с потребностями инновационной экономики, требованиями информационного общества, 

образовательными запросами граждан, развитие потенциала молодежи и ее вовлечение в общественно 

полезную деятельность. 

Получатели бюджетных средств составляют бюджетные сметы в пределах бюджетных ассигнований, 

определенных им распорядителем бюджетных средств в бюджетной росписи на соответствующий 

финансовый год в рамках средств Государственной программы «Образование и молодежная политика».  

Специфика образования как отрасли экономики влечет за собой особенности при планировании 

расходов на образовательную деятельность. К таким особенностям можно отнести необходимость 

планирования расходов в расчете на единицу сети (учреждение), единицу обслуживаемого контингента 

(учащегося), или на штатную единицу, что требует наличия и использования в плановых расчетах 

специального инструментария – системы оперативных показателей. Перечень показателей различается по 

видам и типам образовательных учреждений образования. Расходы на содержание учреждений 

образования, реализующих образовательные программы среднего специального образования, 

предопределяются показателями, характеризующими деятельность учреждения образования. 

Определение расходов по бюджетным сметам производится исходя из обоснованной потребности в 
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средствах с учетом прогнозных макроэкономических показателей социально-экономического развития 

Республики Беларусь, соответствующей административно-территориальной единицы Республики Беларусь, 

осуществления режима экономии и эффективного расходования денежных средств. 

Расходы, включаемые в бюджетные сметы, должны быть обоснованы соответствующими расчетами 

по статьям, подстатьям. К проекту бюджетной сметы получатели бюджетных средств прилагают 

информацию о показателях деятельности бюджетной организации на очередной финансовый год, штатное 

расписание по состоянию на начало финансового года, расчеты расходов по статьям, подстатьям. 

Для планирования статьи 10 01 11 «Заработная плата рабочих и служащих» составляется «Расчет 

фонда оплаты труда», в котором указывается приведенный контингент, среднегодовое число учебных 

групп, количество учебных часов на группу, количество часов на организационно-воспитательную работу и 

дополнительный контроль, количество педагогических ставок, число ставок прочего персонала, число 

проживающих в общежитии, число детей-сирот, находящихся на государственном обеспечении. Расчет 

ассигнований по статье 10 02 00 «Начисления на заработную плату» определяются исходя из 

сформированного фонда оплаты труда. В состав начислений на заработную плату включаются 

обязательные страховые взносы в государственный внебюджетный Фонд социальной защиты населения в 

размере 34% от фонда оплаты труда и страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний (в размере 0,08% для учреждений образования).  

Расчет ассигнований по статье 10 03 05 «Прочие расходные материалы и предметы снабжения» 

производится в разрезе расходов на закупку литературы, бланочной продукции, канцелярских товаров, 

средств индивидуальной защиты, мебели (стоимость до 30 базовых величин), аптечек, противопожарного 

инвентаря, расходы по дезинфекции, обслуживание программных продуктов, стирки белья в общежитии и 

т.д. Для каждой позиции составляется дополнительный перечень или расчет, в котором обосновывается 

планируемый (запрашиваемый) размер. Как правило, по расходам по данной статье каких-либо 

установленных норм и нормативов нет. Для отдельных позиций может учитываться количество 

обслуживающего персонала, количество учащихся-практикантов, количество выпускников, санитарные 

нормы по частоте замены белья в общежитии, норматив обеспеченности учебниками по учебным 

дисциплинам, но это не фиксированные суммы в денежном выражении.  

В расчете ассигнований по статье 10 04 00 «Командировки и служебные разъезды» планируются 

расходы на командировки внутри страны и за границу. Расчет ассигнований по статьям 10 07 01 «Оплата 

потребления тепловой энергии» и 10 07 03 «Оплата потребления электрической энергии» производится на 

основании норм расходов топливно-энергетических ресурсов и установленных тарифов. 

В расчете ассигнований по статье 10 07 04 «Прочие коммунальные услуги» предусмотрены расходы 

на водопотребление и водоотведение, оплату услуг подразделения Департамента охраны Министерства 

внутренних дел, обращение с твердыми и жидкими коммунальными отходами. По каждой позиции 

предоставляется отдельный расчет с учетом имеющихся зданий, корпусов и т.д. 

 Расчет ассигнований по статье 10 10 08 «Прочие текущие расходы» предусматривает расходы на 

выплату денежной помощи выпускникам педагогических специальностей, оплата за профосмотры, 

изготовление технических паспортов на здания, расходы, связанные с профессиональным обучением 

работником, проверка и аттестация измерительных средств, расходы на оплату суточных для прохождения 

производственной практики и т.д. При расчете расходов учитываются утвержденные номы суточных, 

периодичность прохождения профосмотров, периодичность повышения квалификации сотрудниками и т.д. 

По каждой позиции предоставляется отдельный расчет. 

 Расчет ассигнований по статье 10 03 03 «Мягкий инвентарь и обмундирование» производится в разрезе 

расходов на приобретение спецодежды и обуви для работников, постельного белья для общежития, штор, 

спортивная одежда и т.д. При планировании расходов по этой статье учитываются нормы выдачи средств 

индивидуальной защиты, количество койко-мест в общежитии и нормы выдачи постельного белья и т.д. 

Распорядители бюджетных средств рассматривают проекты бюджетных смет, представленные 

получателями бюджетных средств. По итогам каждого финансового года учреждения образования 

составляются отчет исполнения бюджетной сметы и отчет о выполнении Государственной программы 

«Образование и молодежная политика». 

Проанализировав отчеты о выполнении бюджетной сметы, можно отметить, что процент кассового 

исполнения расходов по бюджету от планируемого составляет в среднем составляет 90%. Это связано с 

тем, что при планировании расходов, финансируемых за счет средств бюджета предусматриваются 

дополнительные ассигнования по статьям «Заработная плата рабочих и служащих», «Начисления на 

заработную плату», «Текущие бюджетные трансферты населению», «Оплата потребления тепловой 

энергии» и т.д., для учета возможного роста заработной платы и тарифов на коммунальные услуги. 
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Проведя анализ расходов учреждений образования, реализующих образовательные программы 

среднего специального образования, на примере одного из колледжей, финансируемых из 

республиканского бюджета, видно, что больше половины расходов учреждений образования падает на 

фонд оплаты труда и взносы (отчисления) на социальное страхование. Данные взносы составляют от 11% 

до 20% в общем объеме расходов учреждений образования. Это не только усложняет 

перераспределительные процессы в экономике, но и сокращает и без того ограниченные финансовые 

возможности учреждения среднего специального образования. Следует отметить, что в этих условиях 

учреждения образования полностью приравнены к производственным предприятиям, что не отвечает их 

назначению, а также источникам финансирования.  

Анализ расходов показал, что следующие статья, которая занимает достаточный удельный вес в 

расходах учреждений образования – это «Оплата коммунальных услуг». Финансирование расходов из 

республиканского и (или) местных бюджетов по этой статье, как правило, производится в полном объеме 

исходя из потребностей учреждений образования. 

Но все остальные затраты (статьи «Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря», «Оплата 

текущего ремонта зданий и помещений» и т.д.) распределяются по остаточному принципу в связи с 

недостаточностью бюджетных ассигнований. Отсутствуют какие-либо нормативы, принципы по 

распределению средств, выделяемых на материальные затраты учреждений образования. Размер 

ассигнований по этим статьям занижен и данная ситуация существует много лет.  

Для совершенствования механизма бюджетного финансирования предлагается внесение следующих 

изменений: 

1. все виды затрат, связанных с содержанием материальной базы, в силу своей значимости в 

образовательном процессе должны строго регламентироваться, то есть должны иметь свою методику 

планирования, которая будет учитывать важность каждого элемента планирования, взаимосвязь между 

ними. Данные нормы должны быть законодательно утверждены, их необходимо дифференцировать и 

определить исходя каждого вида расходов;  

2. с целью оптимизации отчислений в Фонд социальной защиты населения и страховых взносов по 

обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

предлагается применять договора аутсорсинга при уборке помещений и территории, т.е. договора о 

предоставлении персонала; 

 3. в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении 

Положения об общежитиях и типового договора найма жилого помещения государственного жилищного 

фонда в общежитии и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь» лица, осваивающие содержание образовательных программ среднего специального 

образования, уплачивают за проживание в общежитии 0,3 базовой величины в месяц. Полученные суммы 

учреждения образования перечисляют в доход соответствующего бюджета. Размер платы не покрывает 

расходы соответствующего бюджета и учреждения образования и такая ситуация не стимулирует 

обучающих, проживающих в общежитии, к бережному отношению к материально-технической базе 

общежития, к экономному расходованию воды, топливно-энергетических ресурсов. Предлагается внедрить 

практику применения дифференцированных размеров платы за проживание в общежитии: 

- в зависимости от месторасположения общежития (г. Минск, областные центры, города районного 

подчинения); 

- с учетом фактически произведенных расходов на содержание общежития (в законодательно 

установленном размере в процентах от фактически произведенных расходов на каждый месяц). Частично 

расходы должны финансироваться из бюджета, частично – учащимися, проживающими в общежитии. 
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ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В УПОТРЕБЛЕНИИ ОБРАЗНЫХ СРЕДСТВ В НОВОСТНЫХ 

ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТАХ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ 

АМЕРИКАНСКИХ И РОССИЙСКИХ ГАЗЕТ) 

 

В статье анализируется употребление основных лексических и синтаксических образных средств в 

новостных газетных текстах в английском и русском языках. Ключевые слова: новостной газетный 

текст, лексические образные средства, синтаксические образные средства. 

 

У статті аналізується вживання основних лексичних і синтаксичних образних засобів в новинних 

газетних текстах в англійській і російській мовах. Ключові слова: новинний газетний текст, лексичні 

образні засоби, синтаксичні образні засоби. 

 

Актуальность. На сегодняшний день люди крайне подвержены влиянию средств массовой 

информации. Следовательно, новостные источники играют значимую роль в формировании позиции и 

мнения у людей о каких-либо событиях, происходящих в мире. Главное, что требуется отматериалов, 

предоставленных СМИ в широкий доступ – это объективность, поскольку читатель должен самостоятельно 

прийти к выводам.Однако, на практике невозможно добиться абсолютной беспристрастности, т.к.у каждого 

новостного издания есть своя точка зрения, и их основная цель – не только проинформировать, но и 

подтолкнуть потребителя информации к определенным выводам. Для достижения вышеуказанной цели 

большинство газет, телеканалов и радиостанций предпочитают представлять информацию в официально-

деловом стиле, так как это способствует расположению к себе читателей, зрителей и слушателей, 

сформировать впечатление объективных и серьезных СМИ. 

В наше время большинство людей предпочитают узнавать все свежие новости из интернета, 

используя для этого не только компьютеры, но и мобильные телефоны. Таким образом, новостные сайты 

набирают популярность, и поэтому практически каждое печатное издание имеет на данный момент 

электронную версию. Не подвергается сомнению тот факт, что новостные сайты от проверенных временем 

изданий, пользуются большей популярностью, и читатели им доверять. Таким изданием в США, например, 

является «The New York Times», а в России – «Комсомольская правда» (далее КП). 

Для того, чтобы не потерять популярность все издания ведут между собой негласное соревнование в 

оригинальности подачиновостной информации. Для этого журналисты употребляют в своих статьях 

различные изобразительно-выразительные средства и оценочные выражения. Это делает материал более 

привлекательным для среднестатистического читателя, так как людей, которые будут читать новости, 

поданные в «сухом» официально-деловом стиле, очень мало. Так как новостные тексты принадлежат к 

газетно-публицистическому стилю, то можно заметить, что статьи содержат определенные средства 

художественной выразительности. 

Целью данного исследования является анализ основных образных средств новостных газетных 

текстов в английском и русском языках. 

В качестве основных методов исследования в работе были использованы метод сплошной выборки, 

сравнительный анализ отобранного материала, и описательный метод. 

Материалом исследования послужили новостные статьи официальных сайтов газеты «The New York 

Times» и «Комсомольская правда». 

Методом сплошной выборки было отобрано по 50 новостных статей из каждой вышеупомянутой 

газеты, которые были проанализированы на предмет наличия в них лексических (метафора, сравнение, 

олицетворение, ирония и т.д.) и синтаксических выразительных средств (антитеза, повторы и т.п.). 

Результаты исследования. Анализ отобранных материалов газеты «Комсомольская правда», 

позволяет определить в качестве наиболее используемого лексического выразительного средства метафору. 

«Метафора – слово или выражение, употребляемое в переносном значении. Используется в 

художественных текстах и положительно влияет на восприятие читателем информации» [2]. Можно 

выделить такие примеры, как: «Умел втереться в доверие ко многим» [3]; «…это уже попахивает 

мошенничеством» [3]. Этот приѐм делает текст менее официальным, более ярким и понятным для 

среднестатистического читателя. 
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Также довольно часто новостных статьях социального характера используется олицетворение: 

«…природа покарает ленивых хозяев домов» [3]; «… да и весна не будет такой добродушной» [3]. 

Журналисты пользуются этим выразительным средством, чтобы заострить внимание на социально важных 

проблемах. Одной из особенностей газеты «КП» является частое использование эпитетов. Например,«В 

ноябре 2020 независимое агентство… провело среди россиян исследование, чтобы выявить самые дымящие 

города страны» [3]; «Вчера, 24 марта, с самым заразным туром город Волжский посетила популярная 

российская певица» [3]. Авторы используют данный прием, чтобы добавить в текст больше 

экспрессивности и выразить свое отношения к событиям. 

Также в статьях можно заметить и другие выразительные средства: гиперболы («Сотни, тысячи раз 

напоминают пешеходам о необходимости быть предельно внимательными на дорогах…» [3]), удвоение 

(«Ох, налоги, вы, налоги» [3]) и др.  

Аналогичным образом были отобраны и проанализированы статьи американской газеты «The New 

York Times». Здесьтакжевстречаетсядостаточноеколичествовыразительныхсредств. Например, «I do believe 

that we are now planting the seeds to get ourselves unified» [4]. Фраза «planting the seeds», употребляется в 

переносном смысле и означает действия, планируемые для объединения определенных кругов общества, о 

которых идет речь в статье. В этом же примере мы встречаем не только лексический прием. Но и 

синтаксический. В данном предложении вспомогательный глагол do используется в утвердительном 

предложении, чтобы усилить значение глагола-сказуемого, тем самым делая предложение более 

эмоциональным и экспрессивным. «His remarks are likely to help ease the friction between the two camps» [4]. 

Впримере мы видим выражение «ease th friction», которое имеет значение «ослабить трения между 

лагерями».Данные примеры иллюстрируют употребление метафоры в статьях газеты «The New York Times».  

В нижеследующих примерах из статей «The New York Times» употребляются эпитеты, например, 

«sharply criticized», sensitive discussions и т.д. Инспектор резко раскритиковал Хиллари Клинтон за 

использование личной электронной почты для деловой переписки, тем самым поставив по дугрозу 

конфиденциальность деловой государственной переписки: «The State Department’s inspector general sharply 

criticized Hillary Clinton’s exclusive use of a private email server while she was secretary of state, saying she had 

not sought permission to use it and would not have received it if she had. But it called into question the security risk 

of using a private server for what were clearly sensitive discussions of the nation’s foreign policy» [5]. 

В новостных англоязычных текстах нами были также выявлены случаи использования анафоры, т.е. 

повторение выражения he will: «But what I do believe is that he loves this country and he will surround himself with 

capable, experienced people, and he will listen to them. In public, Mr. Ryan praised Mr. Trump, the presumptive 

Republican presidential nominee, as “warm and genuine,” and declared that a process of reconciliation was 

underway» [4]. В данном примере мы также видим эмфатическое употребление вспомогательного глагола do. 

Вывод. Таким образом, наиболее употребляемыми выразительными средствами в новостных статьях 

газеты «Комсомольская правда» являются лексические приемы такие как метафоры, олицетворения, 

эпитеты, гиперболы и сравнения которыеделают тексты более привлекательным, экспрессивным, а самое 

главное, отличающимся от других СМИ. Гораздо реже встречаются синтаксические выразительные 

средства. Что касается материалов газеты «The New York Times» то в них достаточно часто используются 

как лексические выразительные средства (метафоры, эпитеты, ирония), так и синтаксические (анафоры, 

инверсия, стилистическое употребление вспомогательных глаголов в утвердительном предложении). Стоит 

заметить, что и в российской газете, и в американской среди лексических выразительных средств 

преобладает прежде всего использование метафор, поскольку основная функция метафоры – делать текст 

более красочным и ярким.  
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 
 

Стаття присвячена інформаційній безпеці держави. Проаналізовано наукові підходи до 

трактування інформаційної безпеки. Виявлено необхідні складові інформаційної безпеки, що сприятимуть 

формуванню соціальної стабільності суспільства. Ключові слова: інформаційна політика, інформаційна 

безпека, держава, соціальна стабільність. 
 

В сучасних умовах тотальної інформатизації та розвитку комунікативних технологій проблема 

інформаційних війн становить реальну загрозу національній безпеці будь-якої держави. Відтак актуальним 

є дослідження інформаційної безпеки як важливої складової національної безпеки держави та її соціальної 

стабільності. 

Інформаційна безпека, на наш погляд, являє собою стан захищеності особистості (соціальних груп, 

об’єднань, суспільства в цілому) від впливів, здатних проти їх волі й бажання впливати на емоції, настрої, 

ціннісні орієнтації, змінювати психічний стан і соціально-психологічні характеристики, модифікувати 

поведінку та обмежувати свободу формування власної позиції. 

Інформація сьогодні перетворилась на важливий соціальний, політичний та економічний ресурс та, 

водночас, на своєрідну зброю в умовах загострення локальних та глобальних конфліктів. Сучасний світ, 

задовольняючи потреби людей в отриманні та переробці інформації, сприяє їхній орієнтації в швидко 

змінюваних політичних та соціальних умовах, змушує бути гнучкими у сприйнятті інформації та 

активними учасниками тих чи інших суспільно-політичних подій. 

В рамках дослідження сучасних гібридних війн науковці звертають дедалі більшу увагу на 

необхідність активної розробки проблематики інформаційної безпеки особистості, суспільства та держави, 

адже без докладного аналізу та вирішення цих проблем неможливий подальший розвиток та стабільність.  

Слід зазначити, що в кожній сфері людського життя існують специфічні й дуже конкретні механізми 

функціонування інформаційного ресурсу. Наприклад, у реальній політичній діяльності на початковому 

етапі розробки будь-якого рішення глобально необхідним є забезпечення достовірним, історично 

перевіреним інформаційним ресурсом, тобто теоретичними знаннями і практичним досвідом. Але політичні 

рішення не є самоціллю ні для окремої людини, ні для суспільства в цілому... Рівень безпеки на всіх 

напрямах людського життя глобально залежить від інформаційного ресурсу, загальні обсяги та 

достовірність (якість) якого, своєю чергою, залежать від творчої активності громадян як конкретних 

відповідальних суб'єктів суспільної діяльності, про ефективність якої сповіщає управлінців зворотний 

системно-інформаційний зв'язок [4]. 

Важливими чинниками соціальної стабільності є рівні інформаційних обмінів у суспільстві. Зокрема, 

вертикальний рівень обмінів здійснюється за принципом взаємовідносин цілого та його частин: 

організацією інформаційного виробництва цілого, загальнодержавного, національного значення і роботою 

відповідних державних, у тому числі й інформаційних структур на всіх рівнях соціальної системи аж до 

елементарних складових. Горизонтальний рівень інформаційних обмінів відбувається при співробітництві 

соціальних структур одного рівня організації, що співпрацюють в інтересах об’єднуючого цілого, можуть 

конкурувати в організації виробництва інформації, ефективності її використання, спільно вирішувати 

питання інформаційної безпеки, навігації в ресурсах та ін. Даний вид співробітництва здійснюється на базі 

рівноправних угод співробітництва, в тому числі й у сфері використання матеріально-технічних ресурсів, а 

також при участі в якості суб’єктів на інформаційних ринках [1, c. 137]. 

Як слушно зауважив О. Скаленко, найстрашнішою соціальною небезпекою є викривлення 

психоінформаційного простору, який формується в інтелектуальній, духовній та морально-правовій сферах. 

Йдеться, насамперед, про вже розгорнуті практично по всьому фронту соціокультурного середовища 

інформаційно-інтелектуальні «війни», що точаться на глобальному, міжнародному та національному 

рівнях. Немає сумнівів, що гуманітарно-соціальна ефективність кожної системи людської діяльності 

формується на глобально найвпливовішій інформаційній основі. Але засоби масової інформації несвідомо 

або ж цілком спрямовано намагаються дезорієнтувати сучасну людину [4]. 

Багато дослідників вважають сучасні соціальні медіа важливим інструментом активізації соціальної 

комунікації та організації соціальних протестів, що в силу емоційного впливу та деструктивних настроїв, 

використовуються внутрішніми та іноземними акторами для реалізації власних цілей. Сучасному 

громадянину надзвичайно важко відрізнити так звані інформаційні «фейки» від реальних фактів, оскільки 

конструювання фейків відбувається із зазначенням частково правдивої інформації за формулою: 20% 
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правди та 80% брехні. Більшість дослідників вважають, що засилля дезінформації необхідно для того, щоб 

приховати правду та відвернути увагу суспільства від нагальних державних проблем та хибних політичних 

рішень. Крім того, безперервний інформаційний потік призводить до перенасичення людської свідомості, 

пригнічує здатність до сприйняття та критичного осмислення, наростання втоми та апатії суспільства до 

інформаційних приводів. 

На думку, М. Присяжнюка та під консцієнтальною війною (війною на поразку свідомості) людство 

розуміє війну психологічну за формою, цивілізаційну за змістом та інформаційну за коштами, в якій 

об’єктом руйнування та перетворення є ціннісні установки народонаселення супротивника [3, c. 37]. 

В інформаційній сфері сучасного суспільства розгорнута цілеспрямована й широкомасштабна 

ворожа діяльність, спрямована на досягнення інформаційної переваги військової стратегії держави (групи 

держав) шляхом впливу на інформацію і інформаційні системи вірогідного або актуального супротивника 

при одночасному захисті власної інформації і своїх інформаційних систем [2, C. 24]. 

Внутрішні й зовнішні інформаційні впливи завжди створюють різні ступені загроз безпечному 

існуванню особистості, суспільству і державі. Інформаційна безпека має безпосередній вихід на стан 

захищеності національних інтересів в інформаційній сфері, доповнюється вказівкою на здатність 

особистості, суспільства і держави запобігати шкоді життєво-важливим інформаційним інтересам, активно 

протистояти реальним інформаційним загрозам, проводити активну політику забезпечення своїх інтересів. 

У сучасному світі, повному протиріч, конфліктів, обтяженому безліччю глобальних проблем, насиченому 

зброєю, розділеному військовими інтересами і блоками, з реальністю інформаційних загроз та 

інформаційної війни всередині країни і між державами не уникнути. Особистість, суспільство і держава 

постійно знаходяться в стані інформаційної небезпеки. Їм постійно загрожують у будь-якій формі заподіяти 

фізичної, моральної або матеріальної шкоди [2]. 

Надзвичайно важливою, на нашу думку, є позиція держави щодо формування інформаційної безпеки 

громадян, особливо в умовах гібридних війн та глобалізаційних викликів. Погоджуємось з твердженням 

С. Горової, що саме системний підхід до проблеми організації інформаційної безпеки, формування 

загальнонаціональної інформаційної системи, скоординованої в своїй діяльності державою, може стати 

запорукою нейтралізації сучасних інформаційних загроз, у тому числі в сфері розвитку соціальних мереж, 

використання позитивних факторів розвитку інформатизації в національних інтересах [1]. 

Для України на сучасному етапі питання інформаційної безпеки є особливо актуальним. Необхідним 

кроком є розробка єдиної доктрини інформаційної безпеки, що включатиме механізми боротьби з 

маніпулюванням суспільною свідомістю, дезінформацією, розпалюванням ворожнечі та кібертероризмом. 

Таким чином, формування інформаційної безпеки як важливої складової соціальної стабільності 

держави передбачає протидію негативним інформаційним впливам, сприяння інформаційній діяльності, 

спрямованій на патріотичне виховання всіх категорій населення, утвердження загальнодержавної системи 

духовних цінностей, пропаганду толерантності, злагоди, міжетнічного та міжрелігійного миру, суспільної 

солідарності на рівні вертикальних та горизонтальних зв’язків у суспільстві. 
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SOCIAL-PEDAGOGICAL COMPETENCE OF A TECHER 
 

The article is devoted to the issue of professional training of teachers based on the competence approach. 

The article substantiates the relevance of studying the social-pedagogical competence of a teacher in modern 

realities and the prospects for further research of this problem. The article also presents the results of a survey 

conducted among social teachers and among teachers of educational institutions regarding the level of formation 

of social-pedagogical competencies of a modern teacher. Keywords: teacher, social teacher, competence approach, 

social-pedagogical competence. 

 

At the beginning of the XXI century the global changes related to the structure and nature of the labor 

market, the system of public relations, informatization and computerization of various spheres of society occurred 

in the world. These changes which determined the formation of a new technogenic civilization had led to the 
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change in the vector of education that began to focus on the new quality of its results. In this regard the competence 

approach has become widespread. According to this approach one of the main tasks of professional training is the 

task of forming a professionally competent specialist.  

Professional competence is considered to be an integral characteristic of the business and personal qualities 

of a specialist reflecting the level of knowledge, skills, experience sufficient to achieve the goal in this type of 

activity, as well as his moral position. 

Today we can observe the expansion of the functions of a modern teacher in the number of new activities: 

diagnostic goal-setting, designing the process of formation and development of the youth, designing and 

implementing effective educational technologies, pedagogical prevention, creating of developing environment for 

creative individual self-realization, evaluating and theoretically understanding of the final results of the process of 

education and upbringing, etc. Accordingly the requirements the professional competence of a teacher also has 

changed. Today there is a need not only for a subject teacher but also for a humanistically-oriented specialist who 

can solve the social problems of students taking into account all the variety of factors that influence greatly on their 

social development. 

For the successful and effective implementation of professional pedagogical activity according mentioned 

tasks a modern teacher needs to form so called social-pedagogical competence. In broad sense social-pedagogical 

competence is a characteristic of a teacher's personality who has reached a high level of awareness, assimilation and 

appropriation of the social aspects of pedagogical activity. In a narrower sense social-pedagogical competence is an 

integral characteristic of a future specialist’s personality who is able to solve any kind of socio-pedagogical tasks 

and problems. 

The formation of social-pedagogical competence of a teacher and its successful implementation in the 

practice of pedagogical activity will allow to take into account and reduce the likelihood of adverse environmental 

influences on the child's personality, to provide the necessary assistance in the socialization and adaptation of 

children and adolescents as well as to develop the experience of positive social interaction (especially in the 

situation where the child's development takes place in an unfavorable environment). 

In this regard we believe that social-pedagogical competence, the development of which is dictated by the 

modern dynamics of society, is a necessary condition for the professional activity of a teacher. This statement was 

proved by the results of the survey. 

In order to obtain an expert opinion on the problem under studying we implemented the focus group method. 

The experts were 40 practicing school social teachers from Minsk, Belarus. To organize a productive discussion the 

focus group brought together the participants with different professional teaching experience: teaching experience 

varied from 4 to 37 years, experience as a social teacher - from 4 to 16 years. 

The organization of a collective discussion of issues related to the social-pedagogical competence of 

teachers among experts allowed us to obtain the following data.  

All experts (100%) noted the high degree of the need for the formation of social- pedagogical competence 

among teachers. 

Among the most acute socio-pedagogical problems facing the modern school experts have identified the 

following: 

- a school becomes the main subject which is fully responsible not only for the process of education, but also 

for the upbringing and social development of the children’s personality, including social protection and support; 

- the problem of violation of the social interaction between a school, a family and society; 

- the problem of overcoming negative social behaviour in contemporary children's and adolescent 

environment (computer and game addiction, aggressive behavior, social immaturity, etc.). 

According to the participants of the focus group the social-pedagogical and psychological services can cope 

with these socio-pedagogical problems using knowledge of the regulatory framework (protective function of social-

pedagogical competence), the ability to establish productive relationships with children, their legal representatives 

and relevant departments and agencies (mediator role of social-pedagogical competence), the skills of carrying out 

preventive work in various areas (preventive function of socio-pedagogical competence). 

Based on personal observations in the process of their own professional activities the experts noted that the 

competence of colleagues among the teaching staff who are not the part of professional socio-pedagogical and 

psychological services formed insufficiently. 

O. V. Barkunova includes into the list of professional social-pedagogical competencies the activity 

competence, which is manifested in the ability to choose the most rational forms of socio-pedagogical work with 

different categories of the population, the ability to predict the final result of their activities, the ability to organize a 

situation of social interaction. 
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In this regard the teachers who acted as experts were invited to discuss the issue related to the problems in 

the organization of social-pedagogical activities by subject teachers, class teachers. Among the unsolved problems 

in the organization of social and pedagogical activity of a teacher the following were identified: 

- the tendency to excessive guardianship of students which leads to their social immaturity; 

- the lack of knowledge in the field of social pedagogy to determine the social situation of the child's 

development; 

- the lack of knowledge about the student's family resulting in the impossibility of an objective assessment of 

the child's behavior model as well as in the choice of the correct tactics of interaction with the family; 

- the difficulties in implementing social protection for children, adolescents and their families. 

All the above-mentioned difficulties faced by a modern teacher, according to experts’ points of view, can be 

successfully overcomed if teachers are professionally prepared not only as competent subject teachers but also as 

specialists prepared in the socio-pedagogical and psychological spheres. 

The implementation of this task will be possible in the case of the formation of teacher’s (regardless of 

specialization) professional social-pedagogical competencies that can be combined into the following groups: 

1) informational (knowledge in the field of legal documentations on the protection of children and the ability 

to apply them in practice); 

2) communicational (organization of interaction between students, teachers, parents, the administration of an 

educational institution and various population groups of the surrounding society); 

3) diagnostical (studying of cultural, national, social, demographic characteristics and identification of 

educational opportunities of the surrounding society, interests and requests of students, teachers and parents); 

4) organizational (involving students and their parents in various types of socially useful activities in the 

surrounding society); 

5) preventative (prevention of antisocial behavior of students, finding effective ways to improve the system 

of educational work in a classroom, school and surrounding society). 

In this way the obtained data indicate that there is a number of difficulties in the organization of social-

pedagogical activities of a teacher, the occurrence of which is determined by the problems that face a modern school 

as well as the expansion of the range of professional functions of a teacher. Because of the fact that a modern school is 

an opened socio-pedagogical system effective overcoming of the identified problems is one of the conditions for its 

successful functioning. Based on this it is possible to cope with the implementation of the task caused by modern 

realities by providing the formation of social-pedagogical competence of a teacher, which is an important part of the 

general professional competence and which must be developed in modern socio-cultural conditions. 
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МІСІЯ ВЧИТЕЛЯ У СВІТЛІ АРХЕТИПІВ 
 

Стаття присвячена дослідженню ролі вчителя у педагогічному процесі на підставі теорії архетипів 

К.Г. Юнга. Проаналізовано архетип Вчителя, а також різноманіття архетипни хобразів (культурний 

герой, Мудрець, трікстер, Дитина), що втілюють аспекти виховної діяльності педагога. Ключові слова: 

архетип, вчитель, колективне несвідоме, міф. 
 

Пошук дієвих педагогічних моделей, спроможних оптимально реалізувати взаємини між вчителем та 

учнем, вимагає надійного підґрунтя, яке б надавало можливість, з одного боку, зберегти увесь позитивний 

досвід виховання, а з іншого – було б відкрите на сміливих інновацій. Таким підґрунтям, що знайшло 

багато прихильників, стала теорія архетипів К.Г. Юнга.  

Особливий інтерес вчених, що зацікавилися педагогічним аспектом вищезгаданої теорії, стосується 

архетипних образів Вчителя, що містяться на рівні колективного несвідомого. Так, польський дослідник 

М. Крушельницький стосовно ролі вчителя аналізує такі архетипи, як Мудрець, трікстер і Дитина [7]. Інші 

вчені схильні виокремлювати архетип Учителя як такий. А.А.  Кравченко називає його однією з форм 

проявів «соціального архетипу» поруч з такими архаїчними праформами, як Отець, Мудрець, Дух, Гуру 

тощо. Простежуючи розвиток ідеї-образу Вчителя на історичному тлі, за допомогою вчення про архетипи 

дослідник розглядає проблему відповідальності педагога за формування людини в сучасному світі [2]. 

Натомість Є.С. Дружиніна концентрує увагу на архетипі Вчителя як культурного героя [1]. 
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На думку Є.С. Дружиніної, «ядром архетипу вчителя є комплекс образів і мотивів, пов’язаних з 

міфічним культурним героєм». Серед функцій культурного героя вирізняються участь у світобудові, 

винайдення різноманітних суспільно корисних вмінь (полювання, ремесла тощо). Він також поєднує в собі 

функції батька (народжує і виховує людину), законодавця (має владу і авторитет для організації 

суспільства), філософа і мудреця (по-філософськи дивлячись на світ, дає мудрі поради). Особливою рисою 

міфів, пов’язаних з архетипом Вчителя, є мотив страждання, широко представлений в культурі (напр., 

кентавр Харон, що відмовився від безсмертя в обмін на свободу Прометея; втіленням архетипу 

страждаючого Вчителя є також Сократ) [1, c. 137]. 

Згідно з думкою К.Г. Юнга, образ Ісуса Христаявляє собою трансформований архетип героя, у якому 

знаходимо не тільки втілення архетипу Вчителя, але й Самості [5, c. 60-105], що «символізує єдність і 

цілісність людської особистості». Розглядаючи цей образ, Дружиніна посилається на Е.Ф. Едингера, що 

бачить у Христі проекцію-образ «вчителя нового типу», що була видана (в образі Іуди Іскаріотського) у 

руки «вчителів патріархального типу» (фарисеї), відображаючи таким чином болісний процес новаторства і 

розвитку [1, с. 137]. Натомість у Е. Ерріен архетип Учителя виступає останньою стадією розвитку Самості 

після стадій Воїна, Цілителя і Видющого. У цьому випадку Учитель характеризується низкою якостей, 

серед яких особливе місце посідає мистецтво рівноваги щодо об’єкту своєї діяльності: «бути настільки ж 

прив’язаним, наскільки й вільним від прив’язаностей» [3, c. 208]. 

Для характеристики вчителя як авторитетної людини, яка багато знає і має цінний життєвий досвід, 

цілком справедливо можна використати архетип Мудреця. У міфах і казках мудрець з’являється у кризові 

моменти, коли герой є дезорієнтованим і шукає допомоги, поради і слушного виходу з нелегкої ситуації. 

Завданням мудрого Старця стає компенсація духовної пустки і надання необхідної допомоги [4, с. 280]. 

Однак специфіка його ролі як педагога відрізняється «аксіологічною двозначністю та нормативною 

амбівалентністю»: як і всі архетипи, мудрий Старець являє собою не тільки позитивний, корисний і ясний 

тип вчителя, але й містить у собі також негативний, некорисний (навіть хтонічний) аспект. Окрім надання 

очікуваної героєм допомоги, він може також його випробовувати, що, у свою чергу, має мотивувати учня, 

піднести вище планку його амбіцій, або навіть спровокувати до бунту. Сенс таких випробувань – як пише 

М. Крушельницький – або стає зрозумілим герою тільки на певному етапі його розвитку, або залишається 

для нього прихованим назавжди [7, с. 456]. 

М. Яворська-Вітковська розглядає роль вчителя у світлі образу трікстера [4, c. 329-351], що також 

має амбівалентний характер. Трікстер так само відіграє важливу роль у дозріванні героя-учня, але виконує 

своє завдання, піддаючи сумніву і руйнуючи актуальний релігійний, суспільний та моральний порядок, і, 

таким чином, ніби принижуючи традиційні і загальноприйняті схеми. У практичній діяльності педагога це 

виражається у формуванні в учня критичного ставлення до стереотипних уявлень про оточуючу його 

дійсність. Будучи сам фігурою амбівалентною, вчитель-трікстер пробуджує у вихованця амбівалентне 

ставлення до світу [6, c. 148]. 

На перший погляд застосування архетипу Дитини до ролі вчителя є чимось парадоксальним, проте, 

як виявляється, є цілковито виправданим у контексті педагогіки. Якщо добрий вчитель має сприяти 

формуванню у дитини знань, властивих дорослій людині, то не інакше, ніж завдяки постійному зв’язку 

вчителя зі своїм власним дитинством. Отже, такі типові для дитини риси, як цікавість, пошук нових 

вражень, схильність до експериментів мають неодмінно характеризувати дорослого, який хоче стати 

добрим вчителем. Останній не може спочивати на лаврах й тішитися комфортом досконало опанованих 

знань, натомість має залишатися на боці тих, хто надалі перебуває у пошуках [7, с. 457]. 

Різноманіття архетипних образів, що виявляють роль і місію вчителя у його ставленні до учня, 

вказують на багатий потенціал, який вони привносять до педагогічного процесу. Передусім вони є 

універсальними моделями, якими можна послуговуватися у пошуках нових педагогічних стратегій. Також 

ці образи можуть стати орієнтирами для винайдення оптимальних підходів у роботі з конкретними групами 

чи особами. Водночас архетипні образи-взірці Вчителя, завдяки їхній амбівалентності, вимагають від 

педагога певної професійної гнучкості і креативності.  
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