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БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ КАК НАУЧНАЯ ПРИКЛАДНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

Статья посвящена бизнес-коммуникациям и необходимости рассмотренияих как научной 

прикладной дисциплины. Выделены ключевые черты бизнес-коммуникаций. Исследован коммуникативный 

подход в управлении, когда все процессы, происходящие в организации, рассматриваются как 

взаимоотношения между людьми и группами. Ключевые слова: менеджмент, бизнес-коммуникации, 

деловое общение, маркетинговые коммуникации, связи с общественностью.  

 

Стаття присвячена бізнес-комунікаціям і необхідності їх дослідження як наукової прикладної 

дисципліни. Виділено ключові риси бізнес-комунікацій. Досліджено комунікативний підхід в управлінні, коли 

всі процеси, що відбуваються в організації, розглядаютюся як взаємовідносини між людьми і групами. 

Ключові слова: менеджмент, бізнес-комунікації, ділове спілкування, маркетингові комунікації, зв'язки з 

громадськістю. 

 

В настоящее время предметом исследований многих авторов стали бизнес-коммуникации, которые 

рассматриваются в основном через призму связей с общественностью и отождествляются с деловой 

коммуникацией как взаимодействие в сфере официальных отношений, целью которого является решение 

конкретных задач, достижение определенных результатов, оптимизация какой-либо деятельности [1]. В 

связи с этим бизнес-коммуникации можно рассматривать и как часть маркетинговых коммуникаций с 

выделением их в научную дисциплину. 

Бизнес-коммуникации включают все многообразие форм делового общения, которое можно назвать уже 

технологией ведения бизнеса, позволяющей организациям более эффективно осуществлять взаимодействие с 

внешней средой посредством обмена информацией. Истоки бизнес-коммуникаций лежат в publicrеlаtions, 

поскольку успех в бизнесе зависит от деловых связей, которые необходимо создавать, поддерживать и 

развивать. Современные бизнес-коммуникации представляют собой самостоятельную функцию менеджмента, 

так как их участникамистановятся представители разных областей деятельности, прежде всего, управленческой. 

Неотъемлемыми чертамибизнес-коммуникаций являются: 

– целевой характер содержания коммуникации; 

– соблюдение участниками коммуникацийстатусных, должностных и ролевых норм, принятых в 

деловой среде; 

– соблюдениежесткойрегламентации делового взаимодействия (регламент времени и форм деловой 

коммуникации, следование инструкциям, соблюдение распорядка рабочего дня, ведение протокола, 

написание отчетов);  

– соблюдениеделовой этики и этикета;  

– соблюдение правил организации пространственной среды в соответствии с избранной формой 

деловой коммуникации;  

– проявление уважения к деловой культуре участников коммуникации. 

Значение бизнес-коммуникаций для ведения эффективного бизнеса настолько велико, что 

исследованиями их в настоящее время занимаются уже не социологи, психологи и представители теории 

коммуникаций и теории журналистики, а экономисты и маркетологи. 

Еще в 1970 г. была создана международная ассоциация бизнес-коммуникаций (IABC – The 

International Association of Business Communicators) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, объединяющая к 

настоящему времени 16000 специалистов в сфере бизнес-коммуникацийработающих в коммерческих и 

некоммерческих организациях в 80 странах мира [2]. 

Рассмотрение коммуникаций в бизнесе позволяет сделать вывод о так называемом коммуникативном 

подходе в управлении, когда все процессы, происходящее в организации, рассматривается как 

взаимоотношения между людьми и группами. 

Как видим, идеология бизнес-коммуникаций как науки основывается на уже известном подходе к 

коммуникациям в менеджменте, в котором менеджмент в широком смысле представлен как непрерывный 

процесс коммуникации с целью принятия решений и организации их выполнения. 
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Этапы бизнес-коммуникации включают в себя: 

1. Потребность в общении (необходимо сообщить или узнать информацию, повлиять на 

собеседника и т. п.) – побуждает человека вступить в контакт с другими людьми. 

2. Ориентировка в целях общения, в ситуации общения. 

3. Ориентировка в личности собеседника. 

4. Планирование содержания своего общения – человек представляет себе (обычно бессознательно), 

что именно скажет. 

5. Бессознательно (иногда сознательно) человек выбирает конкретные средства, фразы, которыми 

будет пользоваться, решает как говорить, как себя вести. 

6. Установление контакта. 

7. Обмен мнениями, идеями, фактами. 

8. Восприятие и оценка ответной реакции собеседника, контроль эффективности общения на основе 

установления обратной связи. Корректировка направления, стиля, методов общения. 

Представляется возможным, при определении маркетинговой бизнес-коммуникации необходимо 

исходить из дуалистического подхода: во-первых, процессного, деятельностного подхода, который 

предполагает, что коммуникация – это процесс или вид деятельности субъектов, и научного, 

рассматривающего бизнес-коммуникацию как научную дисциплину. 
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Статья посвящена изучению вопросов формирования авторитета руководителя у обучающихся. 
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Стаття присвячена вивченню питань формування авторитету керівника під час навчання. Ключові 

слова: авторитет, навчання, культура мови, особистість. 

 

Эффективность руководящей деятельности во многом зависит от авторитета руководителя. Мнение о 

том, что с получением определенного поста руководитель автоматически приобретает авторитет, ошибочно. 

Авторитет – это личное влияние человека на коллектив, которое он приобретает своим трудом, 

профессиональными знаниями, организаторскими способностями, нововведениями, умением работать с 

людьми. 

Для того чтобы авторитет должности руководителя ОПЧС сочетался с авторитетом его личности, он 

должен объединить в себе лидерские и руководящие функции. 

Мощная поддержка сотрудников – это ключ к эффективному руководству. Быть хорошим 

руководителем – это, прежде всего, быть в хороших отношениях с подчиненными. Они имеют самое верное 

представление о стиле вашего руководства. То, как вы выглядите в их глазах, и объясняет все ваши успехи 

и неудачи. Подчиненные прекрасно отдают себе отчет в том, какая разница в работе с плохим и хорошим 

руководителем. При хорошем руководстве становится интереснее их работа, а достигнутые результаты 

подкрепляют чувство профессиональной гордости.  

Личность руководителя можно представить в виде отдельных характеристик – способности и черты 

личности. Все способности можно разделить на общие (к ним относятся интеллект) и специфические 

(знания, умения и т.п.). Наибольшее влияние на эффективность руководства оказывают общие способности, 

то есть интеллект. 

К специфическим способностям личности можно отнести специальные умения, знания, 

компетентность, информированность. Не стоит особо доказывать и приводить примеры на конкретных 

личностях, насколько важны для успешного выполнения управленческой деятельности эти способности.  
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Следующая характеристика руководителя ОПЧС – черты личности. К числу наиболее часто 

упоминаемых в различных исследованиях черт личности относятся: уверенность в себе, эмоциональная 

уравновешенность, стрессоустойчивость, креативность, стремление к достижению поставленных целей, 

предприимчивость, ответственность, надежность в выполнении задания, независимость, общительность. 

На авторитет руководителя оказывает огромное влияние наличие высокой культуры общения, 

которая выражается в нормах профессиональной этики. К ним относятся: 

- демократизм общения руководителя с подчиненными, коллегами по работе; 

- его доступность, внимательность; 

- умение создать товарищескую атмосферу доверия; 

- вежливость и корректность в обращении; 

- точность и ответственное отношение к данному слову. 

Немалое значение играют подтянутость и аккуратность, четкость и организованность в манере поведения. 

Постоянное общение руководителя с подчиненными поднимает его авторитет и уровень доверия к 

нему, влияет на социально-психологический климат в коллективе. 

Общительность личности характеризуется легкостью вхождения в контакт с другими людьми, 

отсутствие замкнутости, изолированности. Причем общительность как качество личности обязательно 

должно сопровождаться эмоционально-положительным «планом» общения. 

Культура речи среди правил приличия, имеющих наибольшее практическое значение, играет особую 

роль. Она предполагает лингвистические умения и навыки, умение подобрать для выражения своих мыслей 

правильные и нужные слова и построить из них фразы, использование словесных формул вежливости 

(благодарю, извините и т.д.), оптимальный темп речи, эмоциональную окраску слов, текстов, мимики, 

стилистическую и орфоэпическую грамотность, богатый лексикон. 

Для того чтобы научиться хорошо говорить, необходимо научиться ясно мыслить, а для этого 

необходимо быть эрудированным, образованным человеком, уметь убеждать, размышлять, анализировать. 

Нужно владеть техникой речи, постоянно пополнять свой лексикон и практиковаться в ораторском искусстве. 

Выделим следующие правила общения с людьми: 

1. Необходимо проявить интерес к людям, быть внимательным к ним. 

2. Нужно уметь давать указания своим подчиненным. 

3. Нужно стараться запомнить имена подчиненных и обращаться к ним непринужденно. 

4. Нельзя высмеивать, осуждать людей, нужно уметь ставить себя на место осуждаемых. 

5. Умение приветствовать людей также способствует авторитету руководителя. 

6. Умение слушать является критерием коммуникабельности. 

7. В служебных отношениях важно развивать и поддерживать чувство личного достоинства каждого 

работника. 

Таким образом, эффективность руководящей деятельности во многом зависит от авторитета 

руководителя. Мнение о том, что с получением определенного поста руководитель автоматически приобретает 

авторитет, ошибочно. Завоевание авторитета в коллективе, как и управление, является искусством. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 

У статті розглянуто специфічні особливості профорієнтаційної роботи. Розглянуто основні 

питання, які необхідно розв’язати під час проведення профорієнтації. Наголошено на необхідності 

планування подібної роботи, адже вона спрямована на формування, поглиблення та закріплення їх інтересу 

до окремих сфер діяльності та професій. Ключові слова: профорієнтаційна робота, учнів, професія, 

планування, вибір професії. 
 

Профорієнтаційна діяльність, як і інші соціальні явища, вимагає системи якісного управління, яка 

повинна містити різні заходи впливу на мотиви вибору професії, наявність інформації про стан попиту і 

професійної спрямованості молоді. Зумовлює комплексну діяльність різних державних і громадських 

установ, результатом якої повинен бути правильний вибір професії, що відповідала б потребам суспільства 
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та інтересам особи. Сучасна профорієнтаційна діяльність повинна сприяти забезпеченню основної мети 

профорієнтації, яка полягає у формуванні особистості, яка здатна здобувати професію з урахуванням своїх 

особистісних характеристик і здібностей в умовах жорсткої конкуренції, гармонійного розвитку особи [6].  

Осередком профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю є школа (ліцей, гімназія тощо). Тут мають 

бути створені необхідні умови для розвитку різносторонніх здібностей старшокласників, вироблення готовності 

до активної участі у виробничій, громадсько-політичній та інших сферах діяльності. Стратегічним орієнтиром 

має бути формування всебічного розвитку особистості. Звичайно це вимагає вдосконалення навчально-

виховного процесу у школах, зміцнення їх матеріально-технічної бази, підвищення рівня методичного 

забезпечення. Якщо колись підлітків у школах навчали переважно виконувати ті чи інші завдання без особливих 

роздумів за книжковими правилами та канонами, то тепер робиться наголос на творчому мисленні, на вмінні 

приймати самостійні рішення, щоб якісніше виконати завдання. Тому на перший план висуваються глибокі 

теоретичні знання та культурний, інтелектуальний, нестандартний світогляд [5]. 

Ефективність профорієнтаційної діяльності багато в чому залежить від вміння її спланувати. 

Планування передбачає розробку програм, планів, мети, завдань, які потім повинні бути виконані протягом 

певного періоду (семестру, навчального року). Профорієнтаційна робота в навчальному закладі 

проводиться в основному із таких питань:  

- планування профорієнтаційної роботи, яка є складовою частиною загальноосвітнього плану і плану 

виховної роботи;  

- підготовка вчителів з різних форм і методів профорієнтаційної діяльності;  

- обладнання кабінету профорієнтаційної роботи в школі;  

- професійна орієнтація у навчальному процесі (факультативні заняття, навчально-виробнича практика); 

- профорієнтація під час позакласної години (предметні й технічні гуртки, зустрічі з представниками 

різних професій); 

- перевірка стану здоров'я учнів, їх психофзіологічних даних і висновки шкільного лікаря про стан 

здоров'я і відповідність обраній професії чи профілю навчання і робота з батьками (підготовка батьків до 

профорієнтаційної роботи в сім'ї); 

- робота з державними та громадськими організаціями; 

- надання допомоги учням у працевлаштуванні чи у виборі відповідного профілю навчання [3]. 

Оскільки найважливіша мета профорієнтації полягає в підготовці учнів до свідомого вибору 

професії, то планування цієї роботи повинне спрямовувати виконавців насамперед на досягнення зазначеної 

мети. Певне місце в ньому також приділяється заходам, спрямованим на здобуття педагогічним колективом 

інноваційних знань і методик проведення профорієнтаційної роботи. Якісна профорієнтаційна діяльність 

зумовлена рівнем знань і вмінь педагогів, які її здійснюють. Л. Буркова підтверджує це: «... компетентності 

відповідають здатності фахівця до здійснення професійних дій і діяльності. Здійснення професійних дій 

передбачає розв'язання професійних завдань, тому професійні компетентності можна визначити як 

здатність фахівця розв'язувати професійні завдань, застосовуючи способи професійних дій і способи 

професійної діяльності в межах професійних компетенцій» [1]. 

Профорієнтаційна робота, спрямована на вибір професії, повинна проводитись систематично з усіма 

підлітками, але найбільша увага має приділятися учням 9-11 класів. Для проведення можливо залучати не 

тільки класного керівника, а і психолога, і шкільного бібліотекаря, і лікаря, і членів батьківського комітету, 

і шкільні молодіжні організації, і органи виконавчої влади, і представників підприємств та організацій, які 

відповідно до своєї професійної компетентності інформуватимують школярів про різноманітні аспекти 

професійного самовизначення. 

Профорієнтація, для виконання свої функції, повинна мати індивідуальний, диференційний характер. 

Педагоги мають намагатися надавати можливість кожному спробувати себе в різних видах практичної 

діяльності. Профорієнтація учнів у школі здійснюється як у процесі їх навчання, так і в позакласній і 

позашкільній роботі. Профорієнтаційна діяльність, для підвищення ефективності та якості, не повинна 

зводитися до окремих, разових заходів, тому перед дирекцією школи, органами виконавчої влади постає 

важливе завдання – планувати систему профорієнтаційної роботи. 

Планування інформаційного матеріалу для проведення профорієнтаційної діяльності здійснюється 

також з урахуванням відомостей про потребу в кадрах на підприємствах певного району, міста, села і 

можливостях працевлаштування на них випускників школи. Відомості такого характеру надходять в центр 

зайнятості, а звідти – у школу. Планування профінформаційних заходів повинне здійснюватися з 

урахуванням доцільності застосування в кожному конкретному випадку тієї чи іншої форми подачі 

інформаційного матеріалу. При цьому береться до уваги зміст професійної діяльності, що розкривається, 

вікові особливості учнів і інші фактори. 
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Як уже зазначалося, підготовка учнів до вибору професії має відбуватися з початкових класів, проте 

найбільша увага має все-таки приділятися старшокласникам. Планування профорієнтаційної роботи у 

старших класах – це етап підготовки учнів до вибору професії і має специфіку, зумовлену завданнями, що 

стоять перед нею. На цьому етапі плануються заходи, спрямовані на формування в учнів психологічної 

готовності до праці, розширення їхніх знань про світ праці. Отримавши визначений багаж знань на 

попередніх етапах, старшокласники психологічно підготовлені до сприйняття більш складного 

інформаційного матеріалу про вибір професії. У цей період їм може бути запропонований для вивчення 

короткий курс про основи вибору професії. Заплановані профінформаційні заходи будуються таким чином, 

щоб у їхньому процесі здійснювався глибокий соціально-економічний і психологічний аналіз професій. 

Якісно більш високий рівень професійної інформації на цьому етапі сприяє тому, що старшокласники, 

засвоюючи її, у той же час опановують спосіб самостійного аналізу професій і застосовують його при 

ознайомленні з новими професіями [2]. 

Планування профорієнтаційної роботи із старшокласниками передбачає вже не тільки проведення 

заходів щодо розширення їхніх знань про світ праці і розвитку пізнавальних інтересів, але і таких форм 

роботи, що спрямовані на формування, поглиблення та закріплення їх існуючого інтересу до окремих сфер 

праці та професій. У плануванні профконсультаційної роботи на цьому етапі роботи провідне місце 

повинне бути відведене вивченню і фіксації вчителем індивідуальних особливостей учнів, з огляду на які, 

учитель зможе дати пораду школяреві про вибір напрямку його майбутньої діяльності. Сплановані 

профорієнтаційні заходи здійснюються як у системі загальношкільних заходів (диспути, семінари, тренінги, 

зустрічі з фахівцями), в роботі класних керівників у спеціально відведені години для виховної роботи з 

учнями класу, так і в позашкільних профорієнтаційних заняттях. 

Правильно організована профорієнтаційна робота є найважливішим чинником формування 

усвідомленого, обґрунтованого вибору професії сучасних випускників. Важливою складовою 

профорієнтаційної діяльності є залучення учнів до процесу оволодіння практичними способами конкретної 

діяльності, а не формальними знаннями, дотримання правил і методів розвитку дітей на всіх етапах від 

пропедевтичного до випускного класу. Результативність цієї діяльності залежить від того, які цілі 

конкретизуються в завданнях, змісті, в пошуку ефективних методів активізації професійного 

самовизначення відповідно до вікових та індивідуальних особливостей підлітків, а також рівня 

поінформованості про обрану професію. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Статья посвящена особенностям использования проектного метода в обучении иностранному 

языку в высших учебных заведениях. Описаны основные задачи и принципыдля успешной реализации метода 

проектов. Предлагается количество этапов проведения проекта, которые позволяют выполнить в полной 

мере указанные задачи и принципы. Ключевые слова: проектный метод, задачи, принципы, этапы. 
 

Стаття присвячена особливостям використання проектного методу у вивченні іноземної мови у 

вищих навчальних закладах. Описано основні завдання та принципи для успішної реалізації методу 

проектів. Пропонується кількість етапів проведення проекту, які дозволяють виконати в повній мірі 

зазначені завдання і принципи. Ключові слова: проектний метод, завдання, принципи, етапи. 
 

Преподаватели разных стран, понимая актуальность и инновационность проектного метода, всѐ 

больше заинтересованы в его использовании. В современной педагогической практике к проектному 

методу обращаются для решения разных проблем. Однако перед тем, как приступить к практическому 

использованию этого инновационного метода, необходимо понять его сущность. 
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Наличие чѐтко сформулированных задач проектной деятельности является одним из основных 

требований на этапе планирования проекта. Поставленные задачи позволяют преобразовать 

образовательный процесс так, что учащиеся стимулированы к получению знаний. Создаются все 

необходимые условия, которые ускоряют процесс усвоения знаний. К важным дидактическим задачам 

отнесѐм: 1) направленность проекта на практическую деятельность учащихся, в ходе которой 

затрагиваются их интересы, тем самым мотивируя студентов активно проявлять себя как субъект 

образовательного процесса; 2) проектная деятельность должна носить творческий характер, позволяя 

учащимся реализовывать свои идеи. Важно понимать, что проектная деятельность должна позволить 

студентам проявить самостоятельность и ответственность за предстоящий результат. В свою очередь 

учащиеся, осознавая всю ответственность, используют как раннее усвоенные знания, так и занимаются их 

поиском в других источниках; 3) задача учителя – с каждым новым этапом проекта самоустранятся, тем 

самым предоставляя учащимся вышеотмеченную свободу. Для того, чтобы преподаватель мог 

контролировать деятельность учащихся, при этом не навязывая в авторитарном стиле своѐ мнение, он 

становится советником или полноправным участником, «коллегой» для учащихся; 5) выполняя проект, 

учащиеся должны не только усвоить определѐнные знания по теме проекта, но и научиться работать 

индивидуально или в группе. Согласно истории проектной деятельности, разные исследователи пишут о 

том, что проект должен приближать учащихся к реальной жизни, связанной с выполнением их будущей 

профессиональной деятельности. Для этого важно научиться выполнять задания как индивидуально, так и 

работая в группе; 6) в проектной деятельности важен результат и то, как он будет представлен. Студенты 

учатся завершать начатое и творчески относится к результатам проекта. Данный факт означает то, что в их 

задачи входит как можно интереснее представить результаты исследования. 

Преподаватели, которые решили использовать проектный метод на занятиях, при его планировании 

обращают внимание не только на задачи, реализуемые этим методом, но и на его основные принципы. 

Одним из важных принципов является принцип коммуникативности. Все задания, которые выполняют 

студенты, предполагают активное взаимодействие с другими учащимися, в ходе которого происходит 

коммуникация. На любом этапе выполнения проекта, деятельность учащихся практико-ориентированная, 

что также предполагает активную коммуникацию. 

Следующий принцип называется принципом ситуативной обусловленности. Проблемы, решаемые в 

ходе проектной деятельности связаны с реальными ситуациями учащихся. Тема проекта должна быть значима 

для участников или для их окружения. Условия, в которых совершается проект, приближают учащихся к 

реальным ситуациям. Эти ситуации могут возникнуть в будущей профессиональности деятельности. 

Принцип проблемности заключается в том, что в основе проектной деятельности находится 

проблема, которая направляет познавательную и языковую деятельность учащихся. Для решения 

поставленной проблемы, учащимся необходимо задействовать как раннее полученные предметные знания, 

так и заниматься поиском новых знаний в ходе выполнения проекта. 

Принцип соизучения языка и культуры предполагает не только усвоение языковых, но и культурных 

знаний. Для успешной коммуникации учащимся необходимо владеть информацией о культуре изучаемого 

языка, так на занятии происходит диалог культур. 

Принцип автономности заключается в том, что успешность проекта частично зависит от 

самоустранѐнности преподавателя. Чем более продвинут этап проведения проекта, тем меньше 

преподаватель может влиять на действия учащихся. В ходе проекта студенты должны проявлять 

самостоятельность, готовность принимать решения, а также инициативу, не боясь ответственности. 

Начиная проект, преподаватель может задать студентам наводящий вопрос, ответив на который, они 

догадаются об общей теме проекта. Опираясь на неѐ, студенты могут совершить собственный выбор 

направления, в котором будут выполнять проект. Данные принципы заложены в основе проектной 

методики. Если преподаватель их учитывает, результат проекта может считаться успешным. 

Изучив исследования предлагающие взгляды на количество этапов проектной деятельности, мы 

предлагаемразделять проектную деятельность на четыре этапа. 

Первый этап связан с погружением учащихся в проект. Преподаватель вводит студентов в основную 

тему, предлагая им проблемы для решения. Стоит отметить, что учащиеся пытаются вжиться в ситуацию, 

через личностное присвоение проблемы. Преподаватель и студенты определяют цели и задачи, а также 

составляют приблизительный план проектной деятельности. 

Второй этап проекта связан с организацией деятельности учащихся. Преподаватель создаѐт все 

необходимые условия для самостоятельной работы студентов. В зависимости от уровня владения языком 

учащихся, преподаватель может предоставлять им свободу в действиях на данном этапе. Так, учащимся 

нужно разделиться на группы, распределить роли в проекте, продумать действия, которые приведут к 

конечному результату и продумать презентацию конечного продукта. 
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На третьем этапе учащиеся занимаются осуществлением деятельности. Для того, чтобы успешно 

выполнить все задания и прийти к требуемому результату, студентам необходимо исполнять роли, которые 

были получены на предыдущем этапе, заниматься поиском недостающих знаний и готовиться к 

последующей презентации. Важно понимать, что преподаватель неучаствует в деятельности учащихся, но 

ненавязчиво контролирует ход проекта. Если учащиеся обращаются за помощью, преподавателю 

необходимо их проконсультировать и предоставить недостающие знания. 

На заключительном, четвѐртом этапе учащиеся презентуют полученный результат. Во время 

презентации им необходимо показать понимание темы проекта, его целей и задач, а также способов 

достижения конечного результата. Студенты также рассказывают, чему научились во время выполнения 

проекта и что им понравилось или было трудным. Преподаватель, в свою очередь, оценивает учащихся, 

даѐт комментарии и пожелания по дальнейшей деятельности по теме проекта, если это требуется 

программой. Педагог обращает внимание на разные стороны работы учащихся: на навыки и умения, 

которые они прибрели или развивали в ходе проекта, уделяет отдельное внимание воспитательной 

составляющей проекта и др. 

Таким образом, в этой статье мы описали основные задачи и принципы проектного метода.Мы 

установили, что должно определять каждое действие учащихся. Планируя ввести проект на занятие, 

преподавателю необходимо учитывать, что это практико-ориентированная творческая самостоятельная 

деятельность учащихся, в которой преподаватель выступает в качестве «коллеги» для учащихся. Важно 

учитывать то, что не смотря на определение проектной методики, конечный продукт это не единственное 

на что надлежит обращать внимание преподавателю. Необходимо обеспечить такие условия учащимся, в 

которых студенты получат знания как по теме проекта, так и будут развивать другие навыки и умения, 

требуемые им для дальнейшей профессиональной деятельности. Для того, чтобы добиться успешного 

результата, преподавателю важно не только требовать творческого подхода от учащихся, но и самому 

таким образом отнестись к использованию данной методики, что позволит добиться успешного результата. 
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ИМИДЖ» 

 

Статья посвящена рассмотрению понятия «имидж» в междисциплинарном аспекте. На основе 

анализа дефиниций выявлены подходы к определению понятия «имидж». Ключевые слова: имидж, 

формирование имиджа, подходы к определению понятия «имидж». 

 

Стаття присвячена розгляду поняття «імідж» в міждисциплінарному аспекті. На основі аналізу 

дефініцій виявлені підходи до визначення поняття «імідж». Ключові слова: імідж, формування іміджу, 

підходи до визначення поняття «імідж». 

 

В связи с переходом общества на стадию информационной формации, проблема управления имиджем 

приобретает особую актуальность на современном этапе развития социума.В данных условиях наибольшее 

значение имеют не сами предметы и явления, а впечатления, которые они оказывают на окружающих. 

Впечатления могут возникать произвольно либо быть частью целенаправленной стратегии, задачей которой 

является формирование в общественном сознании определенного образа субъекта, его имиджа. 

Попытки изучения имиджа предпринимались представителями различных областей гуманитарного 

знания. Именно с этим связано наличие нескольких подходов к определению понятия «имидж». 

Большинство работ, посвященных имиджу, носит междисциплинарный характер, сочетая в себе 

достижения социологии, психологии, теории коммуникации, политологии, лингвистики. В некоторых 

исследованиях уже намечены пути к выявлению подходов к определению понятия «имидж». Тем не менее, 

такие работы недостаточно глубоко освещают заявленную проблематику, так как обозначение подходов не 

является основной целью их исследования, а выступает фоновой задачей для реализации основной цели [1]. 



К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 1  ●  № 2  

 

 

 
14 

Некоторые научные статьи, стремящиеся определить подходы к определению имиджа, ограничиваются 

анализом дефиниций данного понятия [2] либо фокусируются на определении подходов в какой-то 

определенной области знаний [3]. 

Цель работы – выявить подходы к определению понятия «имидж». 

В контексте социальной психологии имидж описывается как система совпадающих ожиданий. 

В. Г. Горчакова определяет имидж как образ, в основе которого лежат совпадающие ожидания общества и 

конкретной личности [1, с. 4]. Общество ожидает появления субъекта, способного удовлетворить имеющиеся 

в социуме потребности. Такой субъект характеризуется наличием определенных качеств, позволяющих 

решить стоящие перед обществом задачи. Субъект стремится усиленно экспонировать характеристики, 

соответствующие интересам целевой аудитории в текущих условиях. Целенаправленная акцентуация данных 

характеристик способствует привлечению внимания общества к репрезентируемому субъекту. 

В семиотическом аспекте имидж рассматривается как сочетание знаков. В работе В. Г. Горчаковой 

«Психология создания персонального бренда» имидж определяется в качестве «целостной, многоуровневой 

системы знаков и сигналов, создаваемой и передаваемой субъектом с целью составить совокупное 

представление о себе в сознании других». 

Е. Б. Перелыгина подчеркивает символическую природу имиджа, определяя данное понятие как 

«символический образ субъекта, создаваемый в процессе субъект-субъектного взаимодействия» [4, с. 23]. 

Изучение интерпретации символов, используемых индивидами в процессе взаимодействия, проводится в 

русле символического интеракционизма. Представитель данного научного направления Г. Блумер считает, 

что значение символов не фиксировано, оно изменяется в процессе интеракции между людьми 

(«формирование значений – это развивающийся коммуникативный процесс») [5, с. 175]. Этим 

обстоятельством обусловлена вариативность значений, передаваемых символами. Интерпретация знака-

символа варьирует в зависимости от взаимодействующих субъектов и ситуации, что позволяет целевой 

аудитории домыслить значение имиджа в соответствии с ее социальным опытом. Такое домысливание 

делает образ более знакомым и способствует его принятию адресатом.  

В исследовании психологов Е. Н. Богданова и В. Г. Зазыкина под имиджем подразумевается 

«манипулятивный, привлекательный, легко трактуемый психический образ, воздействующий на 

эмоциональную сферу человека» [6, с. 39]. Отмечается, что подобный образ имеет характер стереотипа, а, 

по утверждению У. Липпмана, «стереотип начинает действовать еще до того, как включается разум». Это 

связано с тем, что стереотипная картина мира знакома и понятна человеку. У. Липпман, говоря о мире 

стереотипов, пишет:«Мы почувствовали себя в немуютно, как в старых, разношенных башмаках» [7, с. 65]. 

Манипулятивный характер имиджа связан с желанием субъекта имиджирования оказывать влияние 

на целевую аудиторию. Представитель драматического направления социологии Э. Гоффман, говоря о 

представлении человека другим людям, так описывает эту ситуацию: «Индивид иногда будет действовать в 

тщательно рассчитанной манере, подавая себя соответствующим образом только для того, чтобы создать 

определенное впечатление, которое предположительно вызовет у присутствующих конкретные 

желательные для него реакции» [5, с. 190]. Способность имиджа воздействовать на окружающую ситуацию 

фиксируется в определении философа В. М. Шепеля. Он полагает, что имидж представляет собой 

синтетический образ социального объекта, складывающийся в сознании людей и побуждающий их к 

определенному социальному поведению [8, с. 58]. 

С точки зрения филолога и специалиста по связям с общественностью Г. Г. Почепцова имидж является 

идеализированной картинкой субъекта, отраженной в чьем-либо сознании: «наш имидж как картинка нас в 

других глазах» Будучи коммуникативной единицей, вбирающей в себя в свернутом виде значимые 

характеристики субъекта,эта «картинка» служит средством влияния на массовое сознание [9, с. 72]. 

В рамках когнитивного направления лингвистики имидж рассматривается как ментальное 

образование, формируемое вербальными средствами. Е. С. Кубрякова определяет данное понятие как 

«совокупность ярких характерных концентрированных знаков, символов, представлений, закрепленных в 

ментальной структуре сознания» [10, с. 10].  

В русле коммуникативной лингвистики имидж представляет собой образ, целенаправленно 

транслируемый адресантом сообщения для конкретной аудитории и формируемый при помощи 

лингвистических ресурсов. О. С. Иссерс утверждает, что такой образ создается в результате реализации 

прагматической стратегии самопрезентации [11, с. 193-196].  

С точки зрения экономики, имидж представляет собой нематериальный капитал организации, 

формируемый при помощи мнения потребителей [12, с. 96]. В этом случае имидж функционирует как 

инструмент получения экономической прибыли.  

Анализ представленных дефиниций понятия «имидж» позволяет выявить следующие подходы к его 

определению: социально-психологический (имидж как система совпадающих ожиданий личности и 
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общества; символический, стереотипный, манипулятивный образ), социально-драматический (имидж как 

роль, маска), экономический (имидж как нематериальный капитал), семиотический(знаковая система 

образного типа), коммуникативный (коммуникативная единица), лингвистический (имидж как концепт и 

самопрезентация). 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД ИЛИ 

ВЫНУЖДЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 

В статье рассматриваются достоинства и недостатки дистанционного обучения. Статья написана 

на основе собственного опыта работы в период пандемии. Ключевые слова: дистанционное обучение, 

информационно-коммуникативные технологии, онлайн обучение, офлайн обучение, аудиторная работа. 

 

У статті розглядаються переваги та недоліки дистанційного навчання. Стаття написана на 

основі власного досвіду роботи в період пандемії. Ключові слова: дистанційне навчання, інформаційно-

комунікативні технології, онлайн навчання, офлайн навчання, аудиторна робота. 

 

Каждый период развития общества предлагает свои достижения и возможности в обучении. От 

глиняных табличек и папируса (или бересты в нашем климате) через скрип гусиных перьев на бумаге мы 

пришли к информационным технологиям. Если лет двадцать назад для получения новых знаний нужно 

было посещать учебные заведения и библиотеки, то сейчас нужен только компьютер с доступом в интернет. 

Возможности последнего кажутся безграничными. На любой поисковый запрос гугл предлагает множество 

ссылок –выбирай любую: представлены видеоуроки, мастер-классы, электронные словари, учебники и т.д. 

Бесспорно, дистанционное образование имеет место быть. И ему присущи определенные 

достоинства, такие как доступность, экономическая целесообразность (экономия материальных ресурсов и 

времени, затрачиваемом на проезд), актуальность знаний. И во время пандемии использование 

дистанционного обучения – выход из ситуации. Но после прекращения мер по социальному 

дистанцированию информационные технологии не должны стать единственным методом обучения. 

Конечно же, они должны использоваться на занятиях, так как это повышает эмоциональный фон и 

позволяет разнообразить формы урока, способствует повышению мотивационного компонента обучения. 

Использование информационно-коммуникационных технологий хорошо и для создания наглядных пособий 

через подбор иллюстраций, тематических звуковых сопровождений и презентаций. 

Являясь эффективным способом визуализации учебного материала, презентация дает возможность 

варьировать способы его подачи, приспосабливая его к конкретным учащимся с разным уровнем 

подготовки, способностей и интересов. Использование информационных технологий способствует 

расширению кругозора студентов и повышению их культурного уровня, стимулирует их поисковую 

деятельность и способствует развитию творческих способностей. 
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На образовательном портале сайтов вузов размещены электронные учебные материалы (учебные 

программы и календарные графики, электронные курсы с материалами для самостоятельной работы, 

учебно-методические комплексы с заданиями для выполнения упражнений, тестовые задания для текущей 

и итоговой аттестации контроля знаний студентов. Но так ли все прекрасно как кажется на первый взгляд? 

Выпускники получают дипломы, которые дают право работать по избранной специальности, но 

специалистами им еще предстоит стать. Любая сфера деятельности предполагает общение, то есть умение 

слушать, выстраивать диалог, договариваться, считывать невербальную информацию и т.д. Можно ли 

овладеть этим умением дистанционно? Для начала определимся, что такое обучение?  

Обучение – это специально организованный, управляемый процесс взаимодействия учителей и 

учеников, направленный на усвоение знаний, умений, навыков, формирование мировоззрения, развитие 

умственных сил и потенциальных возможностей обучаемых, закрепление навыков самообразования в 

соответствии с поставленными целями. Изначально любой навык – сознательное действие человека, 

направленное на решение той или иной задачи. 

Навыки бывают двигательные (устная и письменная речь, работа с техникой), мыслительные (навыки 

заучивания, распределения и концентрации внимания), сенсорные (восприятие родной и иностранной речи) 

и навыки поведения (умение вести себя в обществе). 

Но если социально-психологические навыки пригодятся нам в большинстве жизненных ситуаций, то 

профессиональные знания и навыки понадобятся нам лишь на работе и в выполнении бизнес-процессов. И 

что важнее из этого – вопрос спорный. И античный постулат «Non scholae, sed vitae discimus» (мы учимся 

не для школы, а для жизни) актуален как никогда. Очевидно, что к любому диплому (переводчика, врача, 

менеджера и т.д.) должна прилагаться некая составляющая в виде этих самых социально-психологических 

навыков, потому что от умения их применять может зависеть успех любого предприятия или начинания.  

При планировании занятия учебная цель ставится в виде триединой дидактической задачи 

(образовательная, развивающая, воспитательная). И если первые две возможно каким-то образом, в какой-

то мере реализовать дистанционно, то третья составляющая пропадает. Можно сколь угодно пытаться 

способствовать воспитанию «толерантного отношения к проявлениям иной культуры и готовности 

отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию». Но это тот случай, 

когда без живого присутствия, цель невыполнима. Только тогда, когда студенты (учащиеся) общаются 

между собой невербально или через парные виды работ, учатся слышать и слушать друг друга происходит 

общение (социализация). В то время как общение по скайпу, зуму, электронной почте, чаще всего, просто 

обмен информацией. А учащийся вместо полноценного общения получает некий суррогат, который 

выдается ему за норму. И здесь, мелькает мысль, что этим самым мы создаем благоприятные условия для 

увеличения количества аутистов, прекрасно разбирающихся в современных гаджетах, но не умеющих 

просто работать в коллективе. 

Далее, онлайн обучение требует высокой внутренней мотивации, что приемлемо не для всех. И если 

нерадивого обучающегося аудиторно можно привлечь к работе, дав ему персональное задание или объяснив 

что-либо упущенное им, то дистанционно это не представляется возможным. Так происходит или по чисто 

техническим причинам (просто не видно, чем студент занимается – какая вкладка у него на экране), или это 

временные рамки (не секрет, что может быть низкая скорость интернет – соединения). Кроме того, 

невозможно определить достоверно самостоятельно ли был выполнен предложенный студенту тест. 

И еще, существует одна очень важная проблема, которую предпочитают замалчивать – компьютерная 

грамотность. Чаще всего, спасение утопающих – дело самих утопающих. Но, прежде чем требовать – нужно 

обучить. И если студенты, как более мобильные субъекты, находятся в более выигрышном состоянии (и то не 

всегда), то преподавателям в силу возраста и привычек приходится сложнее. Базовой компьютерной 

грамотности для дистанционного обучения недостаточно. И в данном случае, учреждения образования 

должны предоставить возможность обеим сторонам (и учащимся, и преподавателям) ее (компьютерную 

грамотность) повысить. В идеале, хорошо было бы иметь библиотеку видеоуроков. 

Анализируя достоинства и недостатки дистанционного образования, можно прийти к выводу, что 

целесообразнее его использовать не на начальных этапах. Просто когда сформированы основные навыки и 

умения по предмету работать дистанционно намного легче и эффективнее. При обучении иностранному 

языку это возможно хотя бы после освоения вводно-фонетического курса. И логично предположить, что 

использовании дистанционного обучении более целесообразно на курсах повышения квалификации.  

Конечно же, идя в ногу со временем, нужно использовать все ресурсы и возможности, имеющиеся в 

наличии. Но использовать из всего нужно только лучшее. Определить уровень знаний и умений студента 

(учащегося) может только преподаватель, точно также как подобрать упражнения-тренажеры по 
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грамматике и диалоги с нужной лексикой, взятые из интернета. И только тогда, когда все это будет 

отобрано и продумано преподавателем, вставлено в разработанный им план занятия, получится совершенно 

другой уровень подачи знаний, от которого в выигрыше будут все. 
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

В статье проанализированы некоторые проблемы дистанционного обучения на примере высших 

учебныйх завидений Украины и Белоруси. Сделан вывод, что проблема образования – это еще и социальная 

проблема, решение которой при дальнейшем развитии дистанционного обучения требует совместных 

усилий не только государства и университетов, но и всех заинтересованных в этом лиц. Ключевые слова: 

дистанционное обучени, анализ, цифровые технологии. 
 

У статті проаналізовано деякі проблеми дистанційного навчання на прикладі вищих навчальних 

закладів України та Білорусі. Зроблено висновок, що проблема освіти – це ще й соціальна проблема, 

вирішення якої при подальшому розвитку дистанційного навчання вимагає спільних зусиль не тільки 

держави і університетів, а й усіх зацікавлених у цьому осіб. Ключові слова: дистанційне навчання, аналіз, 

цифрові технології. 

 

Если первая промышленная революция 1860-х годов была «паровой эпохой», тогда мир вступил в 

«электрическую эпоху» в 1860-х годах, а «компьютерная революция» 1940-х и 1950-х годов привела людей 

к третьей промышленной революции. Таким образом, в 21 веке мы живем во времена информационной 

оцифровки (Цифровизация). Так какое же влияние новая эра окажет на образование? 

Как все мы знаем, оцифровка – это процесс преобразования информации в данные, а цифровая 

трансформация образования (ЦТО) – это взаимоувязанное (системное) всестороннее обновление: целей и 

содержания обучения; инструментов, методов и организационных форм учебной работы. Одним из 

важнейших аспектов данного преобразования является дистанционное образование. 

В дистанционном обучении использование цифровых технологий в качестве средств обучения имеет 

множество преимуществ. В условиях отсутствия привязки к пространству, отпала потребность в 

«заманивании» участников образовательного процесса в класс, что особенно важно для инклюзивного 

образования. Широкие временные рамки, что позволяет учащимся, не имеющим возможность посетить 

занятие по особым причинам, прослушать уже оцифрованное занятие с целью равномерного усвоения 

программы. Применение новых технологий требует доступа к некоторым учебным ресурсам, 

использования большего количества методов обучения и применения более подходящих средств обучения. 

При определении преимуществ дистанционного обучения также стоит обратить внимание на некоторые 

проблемы, которые были выявлены мной и моими коллегами опытным путем. 

Пандемия корона-вируса, как все мы знаем, значительно изменила ситуацию в мире, в том числе в 

сфере образования. Проблема дистанционного обучения никогда не была более актуальной, чем в этот 

период. Например, в Украине с марта 2020 года стали прекращаться очные занятия в детских садах, 

общеобразовательных школах, лицеях, колледжах и университетах, все они перешли на дистанционное 

обучение. Лишь в сентябре учащиеся начали постепенно возвращаться в классы и аудитории. Однако в 

течении полумесяца было зарегистрировано большое количество зараженных, из-за чего возникла 

необходимость поместить большинство учебных заведений в условия карантина, а также вернуться к 

дистанционному обучению, как утверждал Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет. 

Как уже было сказано ранее, в дистанционном образовании существует ряд проблемы, которые 

необходимо срочно решать. И это является одной из основополагающих причин участия автора в данной 

конференции, то есть решить ряд проблем в организации нашего процесса обучения.  

Во-первых, учебное оборудование. Уровень технического оснащения во многих регионах, таких как 

Украина и Беларусь, не обеспечивает на должном уровне дистанционное обучение в таких аспектах, как: 

компьютеры, наушники, микрофоны и мобильные телефоны для учителей и студентов; доступ к сети Интернет. 
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Проблемы с подключением возникли во время моей работы в Институте Конфуция. Студенты 

просили проводить занятия в аудитории, причиной чего являлось отсутствие у студентов ноутбуков, а у 

некоторых даже смартфонов, которые могли бы использоваться во время онлайн-обучения. Вот тут и 

возникает главный вопрос, как мы должны обеспечить нормальный прогресс обучения в еще не до конца 

организованных условиях дистанционного обучения? 

Во-вторых, учителя. На самом деле, у учителей возникло действительно много проблем во период 

внедрения дистанционного обучения. Мы знаем, что широкомасштабное использование компьютеров 

является признаком третьей промышленной революции. На самом деле, не все регионы были подготовлены 

к использованию компьютеров в таких масштабах, даже в европейских и американских странах. В 

особенности некоторые из учителей старшего возраста на постсоветской территории не могут использовать 

соответствующее программное обеспечение для курса, в особенности PPT (Презентация), таблиц Excel, а 

также платформа ZOOM, которая доставила некоторые трудности учителям. Те, кто не используют 

программу Power Point, не могут реализовать свой образовательный потенциал. 

Адаптация таких учителей к темпам реализации дистанционного обучения – достаточно актуальная 

проблема. Насколько нам известно, даже в процессе дистанционного обучения, поскольку некоторые 

учителя не знакомы с возможностями использования онлайн-платформ, они связываются со студентами 

посредством электронной почты.  

Для освоения учителями сетевых технологии обучения существуют различные форумы и курсы, где 

есть возможность легко находить и задавать интересующие вопросы, но это не является решением реальной 

проблемы подготовки учителей.  

В-третьих, студенты. Здесь стоит выделить четыре основных направления: 

1. Известно, что в современном образовании учителя часто выступают в качестве руководителя для 

учащихся в учебном процессе. Можно выделить «три вагона» образования: учеников, учителей и 

родителей. Роль учителя в данном представлении была сильно ослаблена, а учителя, отрезанные 

пространством и временем, как ширмой, часто становятся односторонне заинтересованным участником 

образовательного процесса без возможности влияния на остальных. 

2. Учитель перестает быть личным примером, с точки зрения слов и поступков. 

3. Неспособность сформировать эффективное взаимодействие между учащимися приводит к 

возникновению трудностей в процессе организации совместной деятельности и социального 

сотрудничества. А также борьба с ослаблением самодисциплины учащихся и потеря общественного 

сознания – важные вопросы, с которыми мы должны столкнуться. 

4. Формативная эвалюация. В качестве примера выступает тест, как цель не только обобщение того, 

что студенты узнали, но и основа для дальнейшего обучения новым знаниям. Для этого необходимо 

соответствие содержание теста полученным студентом знаниям, который таким образом отражает уровень 

обучения студента в определенный период времени. Однако дистанционное обучение часто ограничивается 

аудио- и видеоконтролем, чего недостаточно для исключения случаев мошенничества в процессе контроля 

знаний. Как реализовать всесторонний мониторинг в дистанционном образовании, чтобы тест действительно 

отражал уровень обучаемости студентов, – одна из объективных задач, которые нам необходимо решить. 

В-четвертых, методика обучения. Педагогика – одна из основ обучения. По моему мнению, без 

методики обучения образовательный процесс является просто схемой передачи информации, которая в 

контексте с методикой организовывает многоаспектное обучение. Многие люди считают, что разница 

между дистанционным обучением и обучением в классах – это не что иное, как наложение 

информационных технологий на реорганизованное для дистанционного обучения пространство. Но стоит 

отметить, что это не совсем правильно потому, как педагогика дошкольного обучения отличается от 

педагогики общеобразовательных школ, а педагогика профессионального образования отличается от 

педагогики высшего образования, также педагогика дистанционного обучения отличается от очного 

обучения. Существующие до сегодняшнего времени в сфере образования методы дистанционного обучения 

не являются углубленными в достаточной мере. Учителя не могут привлечь внимание учеников и 

беспрепятственно передавать необходимые знания, что приводит к возникновению трудностей, как в 

процессе преподавания и обучения, так и между учителями и учащимися. 

Мы знаем, что образование часто не реализовывает материальные потребности общества, но сможет 

ли страна поддерживать развитие, прогресс и стать движущей силой для нового этапа в сфере образования, 

является на данный момент одним и важнейших вопросов общества. Поэтому проблема образования – это 

еще и социальная проблема, решение которой при дальнейшем развитии дистанционного обучения требует 

совместных усилий не только государства и университетов, но и всех заинтересованных в этом лиц. 
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РЕЛІГІЙНА ОЦІНКА СУЧАСНИХ ГЕНДЕРНИХ ВИКЛИКІВ 

 

Розглядаються особливості сучасних суспільно-релігійних відносин, що зумовили поширення нових 

світоглядних підходів до гендерних відносин. З’ясовуються питання пов’язані з новою гендерною 

політикою яка спрямована на усунення дискримінації ЛГБТ а також може обмежувати свободу совісті, 

самовираження релігійних громадян. Висвітлюються позиції представників релігійних конфесій щодо 

питань ЛГБТ. Ключові слова: гендер, ЛГБТ, права людини рівність, релігія, церква. 

 

До актуальних питань суспільно-релігійних відносин належить проблема утвердження в сучасному 

світі нових підходів до гендерних відносин. Гендерна ідеологія, гендерна політика полягає в утвердженні 

рівних можливостей для повної самореалізації як гетеро- так і гомосексуальним спільнотам, 

справедливому, конструктивному характері їх взаємодії у всіх сферах життєдіяльності, зокрема, повну 

правову легалізацію представників ЛГБТ.  

Вивчення зв'язків між «релігією» та «гендером» є однією з найбільш складних проблем в сучасному 

західному суспільстві, які важливо досліджувати, обговорювати для досягнення порозуміння. Сьогодні все 

більш актуальним стало вивчення зв'язків між «релігією» та ЛГБТ у зв‘язку з їх боротьбою за рівні права. 

Недискримінація є основним принципом міжнародного права. Декларація, яка стосується конкретно 

представників ЛГБТ була прийнята в Джокьякарті у 2006 р., де визнаються права людини незалежно від 

сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, зазначається, що свобода думки та висловлювання решти 

населення не повинна ображати почуття осіб ЛГБТ. Щоправда, ці принципи не були затверджені як 

обов‘язкова складова міжнародного законодавства з прав людини [5, с. 16].  

На думку Дж. Корнідеса наведена у Джок‘якартських принципах що інтерпретація прав людини «є не 

лише хибною, а й відверто небезпечною: вона ставить під сумнів рівність усіх перед законом, підриває 

демократію, безпосередньо впливає на права тих, хто не підтримує програму ЛГБТ і викриває тоталітарність 

мислення … Якщо виконати цю вказівку, то наслідки для свободи думки і свободи слова будуть настільки 

руйнівними, що… можуть позбавити законної сили вимоги суспільного порядку та моралі» [Цит за: 2, с. 102]. 

Сьогодні поширюється психосоціальна теорія гендерної ідентичності яка переконує, що саме 

психологічне виховання, а не біологія (природа), є основою ґендерної ідентичності. Такий підхід не 

сприймається багатьма релігійними конфесіями та частиною науковців, які застерігають, що не є 

виправданим демонтувати універсальні пояснювальні принципи, засновані на бінарному поділі та, що 

принциповою проблемою цього підходу є те, що будь-яка особа може піддати сумніву свою стать [5, c. 32]. 

Україна також повинна визначатися щодо легалізації одностатевих шлюбів – питання важливе як 

показник демократії, як одна з умов успішної євроінтеграції держави. В Україні в даний час тривають дискусії 

щодо проекту Закону № 0931 щодо гармонізації законодавства в сфері запобігання та протидії дискримінації, 

де зазначено: «Громадянам нашої країни забороняється поза церквою або своїм будинком висловлювати 

критичні зауваження щодо агресивної пропаганди ЛГБТ, будь-яких збочень, адже за це законом передбачено 

покарання аж до відкриття кримінального провадження» [4]. Багато представників релігійних організацій 

вважають, що прийняття закону обмежить конституційні права громадян України, оскільки позбавить їх права 

на вираження своїх поглядів і переконань, відповідно до їх світогляду і віросповідання. 

У більшості випадків представники релігійних організацій не толерують ЛГБТ-спільнот, однак 

виступають проти їх дискримінації. Глава УГКЦ Святослав наголосив: «Ми, очевидно, виступаємо за 

рівність статей. Але слово «стать» є настільки важливим, що підміняти його поняттям «гендер» дуже 

небезпечно… Сьогодні тих видів гендерної ідентифікації людини є дуже багато. Таким чином ми ступаємо 

на слизьку основу, чим можна дуже легко все зруйнувати», – перестеріг він [3]. 

Таке моральне невизнання рівних прав зумовлює невдоволення меншин, зокрема, нещодавно експерт 

ЛГБТ-центру «Наш світ» А. Кравчук назвав головним ворогом ЛГБТ в Україні «основні Церкви», 

які «заперечують будь-які кроки для поліпшення становища ЛГБТ-людей і значно більш консервативніші 

своїх західних одновірців» та бачать боротьбу проти гендерної ідеології і прав ЛГБТ «головним своїм 

завданням», і використовують в цій боротьбі «безсовісну, цинічну і брехливу пропаганду» [1].  

ЛГБТ особи стикаються з соціальним та особистим конфліктом, намагаючись інтегрувати свою 

релігійну та сексуальну ідентичності [8, c. 94]. На думку Д. Хупера, пастора Євангелічної Лютеранської 

Церкви в Америці, представника ЛГБТ через критику зі сторони консервативних християнських церков, 

представники ЛГБТ мають пропрацьовувати конфліктуючі цінності, життєвий досвід самі без підтримуючої 
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спільноти, у багатьох християнських деномінаціях «відчуття сорому та вини за гріх стає токсичним для ЛГБТ 

людей… Це важке завдання повернути таких людей до церкви… Спільноти віруючих повинні заробити 

довіру ЛГБТ показуючи мужність стояти з ними публічним способом… Парафіяльне служіння що типово 

включає святкування індивідуального життєвого досвіду… потребує включити досвід гей-пар» [6, с. 26-27]. 

Церковні спільноти мають відкрити таких людей; підтримувати та залучати у діяльність спільноти [6, с. 28]. 

Низка християнських церков перейшла до прийняття особливостей людей із сексуальних меншин. 

Цей процес почали такі церкви як Лютеранська церква, Єпископальна церква, Об‘єднана церква Христа, 

Пресвітеріальна церква. Б. Сатін, трансгендерна активістка наголошує на проблемах старших осіб ЛГБТ, 

які відчувають себе пригнобленими, мають почуття вини та страху щодо того як до них ставитимуться 

постачальники послуг по догляду [7, с. 31]. В Об‘єднаній Церкві Xриста, яка організовує різні події для 

старших людей з можливістю соціалізуватися, такі особи, зазначає Б. Сатін, знаходять безпечне місце для 

самовираження та духовного росту [7, с. 32]. 

До таких прикладів належить і Метропольна общинна церква у США, де наголошують на 

достоїнствах різноманітності у церкві, яка бачить своє покликання просувати інклюзивний християнський 

дискурс заснований на «властивій цінності кожного індивіда незалежно від сексуальної орієнтації, статі, 

гендерної ідентифікації, раси, класу, віку чи можливостей» [8, c. 95]. 

Трапляються також непоодинокі випадки, коли гендерна політика обмежує свободу совісті, 

самовираження релігійних громадян. Це обмеження проявляється в дискредитації, виключенні з 

суспільного дискурсу, політичному і медійному тиску, перешкоджанні у проведенні заходів, вандалізмі, 

виключенні з партій, ув‘язненнях, штрафах. Зокрема, розглядаючи запровадження в школі сексуальної 

освіти, церква наголошує на недопустимості подання інформації сексуального характеру незалежно від 

моральних цінностей та підкреслюючи першочергову відповідальність батьків; завдання школи – не 

підмінити собою сім‘ю, а допомагати і доповнювати роботу батьків. 

Для більш ефективного функціонування різноманітних релігійних конфесій важливо представникам 

різних суспільних груп, в т.ч. ЛГБТ, також державних організацій, варто частіше проводити громадські 

обговорення за участю релігійних діячів, обговорюючи різноманітні аспекти пов‘язані з порушення прав 

меншин для запобігання дискримінації. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МАНИПУЛЯЦИИ В ОБЩЕНИИ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В материалах рассматриваются основные виды манипуляций в общении, основные направления 

формирования психологической защиты личности от манипуляций. Изучается процесс манипулятивного 

воздействия на личность. Ключевые слова: психология, личность, манипуляция, общение. 

 

В матеріалах розглядаються основні види маніпуляцій в спілкуванні, основні напрямки формування 

психологічного захисту особистості від маніпуляцій. Вивчається процес маніпулятивного впливу на 

особистість. Ключові слова: психологія, особистість, маніпуляція, спілкування. 
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В настоящее время наиболее универсальным из понятий в психологии выступает манипуляция. 

Рассмотрение межличностной манипуляции как специфического вида психологического воздействия 

предполагает выделение двух полюсов или двух сторон в структуре данного процесса. Одна из сторон 

выступает как инициирующая и осуществляющая межличностную манипуляцию, является ее вдохновителем 

и активным реализатором. Эта сторона обозначается как источник манипулятивного воздействия, 

манипулятор или актор воздействия. Вторую сторону, на которую направлено манипулятивное воздействие и 

которая выступает как объект межличностной манипуляции обозначают как адресат воздействия. 

Таким образом, в качестве основных структурных элементов схемы описания рассматриваемого 

процесса выступает с одной стороны – сам манипулятор, субъект манипуляции или актор воздействия, а с 

другой человек, на которого оно направлено – объект манипуляции или адресат воздействия. 

Процесс манипулирования может быть растянут во времени и представлять многошаговую 

поэтапную процедуру оказания манипулятивного воздействия на человека. Он может быть относительно 

простым, включающий «одноактный» период общения с использованием одного или нескольких приемов 

манипулятивного воздействия, или структурно достаточно сложным, то есть включать комплекс (систему) 

разнообразных приемов манипулятивного воздействия, действие которых направлено на различные 

психологические структуры личности и задействующие различные психологические механизмы с 

поэтапной реализацией в определенные периоды времени и в различных ситуациях взаимодействия. 

Еще одно понятие, которое необходимо ввести для описания психологических манипуляций 

личностью это «мишени» воздействия. 

При рассмотрении межличностных манипуляций в качестве мишеней в настоящее время выделяются 

личностные структуры, определенные психические образования человека. Обобщая имеющиеся данные по 

этой проблеме в качестве рабочей классификации мишеней манипулятивного воздействия на личность 

можно использовать следующие пять групп психических образований человека: 

1. Побудители активности человека: потребности, интересы, склонности. 

2. Регуляторы активности человека: групповые нормы, самооценка (в т.ч. чувство собственного 

достоинства, самоуважение, гордость), субъективные отношения, мировоззрение, убеждения, верования, 

смысловые, целевые, операциональные установки и т.д. 

3. Когнитивные (информационные) структуры (в т. ч., информационно-ориентировочная основа 

поведения человека в целом) – знания об окружающем мире, людях и другие разнообразные сведения, 

которые являются информационным обеспечением активности человека. 

4. Операциональный состав деятельности: способ мышления, стиль поведения и общения, привычки, 

умения, навыки и т.п. 

5. Психические состояния: фоновые, функциональные, эмоциональные. 

При рассмотрении содержания понятия «манипуляция», как показывает анализ литературы 

используется подход, при котором выделяются основные признаки, и на их основе формируются критерии, 

позволяющие сформировать рабочее понятие. 

В результате анализа выделенные характеристики манипуляции объединяются в группы признаков и 

обобщаются в следующие критерии, которые можно использовать для определения понятия манипуляции: 

- родовой признак – психологическое воздействие; 

- отношение к объектам манипулирования как средству достижения собственных целей; 

- скрытый характер воздействия (как самого факта воздействия, так и его направленности);  

- использование (психологической) силы, игра на слабостях (использование психологической 

уязвимости); 

- побуждение, мотивационное привнесение (формирование «искусственных» потребностей и 

мотивов для изменения поведения в интересах инициатора манипулятивного воздействия). 

Таким образом, выделим несколько определений, что такое «манипуляция»: 

Можно привести ряд следующих формулировок понятия манипуляции, который определяет ее как: 

- вид психологического воздействия, при котором мастерство манипулятора используется для 

скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или установок, не 

совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный момент; 

- вид психологического воздействия, направленного на изменение активности другого человека, 

выполненного настолько искусно, что остается незамеченным им; 

- вид психологического воздействия, направленного на неявное побуждение другого к совершению 

определенных манипулятором действий; 
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- искусное побуждение другого к достижению (преследованию) косвенно вложенной манипулятором 

цели; 

- вид психологического воздействия, используемого для достижения одностороннего выигрыша 

посредством скрытого побуждения другого к совершению определенных действий. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – СПАСАТЕЛЕЙ-ПОЖАРНЫХ 

 

Статья посвящена изучению влияния семейных отношений на профессиональную деятельность 

пожарных-спасателей. Рассмотрены специфические особенности трудовой деятельности пожарных. 

Исследованы положительные факторы влияния семьи по предотвращению профессионального стресса у 

спасателей-пожарных. Ключевые слова: семья, пожарные-спасатели, экстремальность труда, 

профессиональный стресс, профессиональная деятельность. 

 

Стаття присвячена вивченню впливу сімейних відносин на професійну діяльність пожежних-

рятувальників. Розглянуто специфічні особливості трудової діяльності пожежних. Досліджено позитивні 

фактори впливу сім'ї щодо запобігання професійного стресу у рятувальників-пожежних. Ключові слова: 

сім'я, пожежні-рятувальники, екстремальність праці, професійний стрес, професійна діяльність. 

 

Человеческая жизнь – это дар, который невозможно переоценить. К сожалению, иногда возникают 

ситуации, опасные для жизни: природные катастрофы, пожары, ДТП, теракты. И в такие моменты, нужен 

тот, кто сможет помочь, оградить от возникшей угрозы и обеспечить дальнейшую безопасность. Именно 

поэтому миру крайне необходима одна профессия – спасатель. Люди этой специальности – словно древние 

титаны из камня и стали. Они не боятся опасности, проделок погоды, а также всегда готовы пожертвовать 

собой ради других. Все знают об их подвигах, свершениях и заслугах, но немногим известно то, как 

становятся спасателями. Поэтому стоит более детально рассмотреть все те особенности и секреты, которые 

таит в себе эта профессия – спасатель МЧС. 

С точки зрения социальной значимости, профессия спасателя говорит сама за себя. К счастью, 

глобальные катастрофы не происходят каждый день, однако спасатель крайне необходим и в обычных 

бытовых ситуациях, как, например, при попытке открыть дверь квартиры через балкон соседей, при поиске 

потерявшихся в лесу людей, при оказании помощи в случае ДТП. В перечень основных обязанностей 

спасателя входит спасение людей при проведении аварийно-спасательных работ, умение оказать первую 

медицинскую помощь пострадавшим в результате несчастных случаев, взрывов, отравлении ядовитыми 

веществами. Ликвидация последствий аварий также ложится на могучие плечи спасателей. Более того, по 

прибытии на место происшествия спасатели проводят первичную оценку ситуации, составляя план 

спасения жителей из очага опасности. 

Профессия пожарного-спасателя по степени напряженности и экстремальности труда занимает одно из 

первых мест среди прочих профессий. Это обусловлено наличием ряда специфических особенностей трудовой 

деятельности пожарных – спасателей, оказывающих психологическое воздействие на них и предъявляющих 

повышенные требования к устойчивости их психики, т.к. воздействие экстремальных факторов вызывает 

нервно-психическое напряжение, способное привести к развитию острого эмоционального стресса. 

Работа пожарных-спасателей сопряжена со значительным физическим и нервно-психическим 

напряжением, вызванным высокой степенью личного риска, ответственностью за людей и сохранность 

материальных ценностей, с необходимостью принятия решения в условиях дефицита времени. Кроме того, 

деятельность пожарных протекает в крайне неблагоприятных условиях, характеризующихся повышенной 

температурой, наличием токсичных веществ в окружающей среде, что требует применения средств 

индивидуальной защиты. А периодические круглосуточные дежурства являются нарушением нормального 

режима сна и бодрствования, что способствует развитию патологических процессов. Эти обстоятельства 
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способствуют не только развитию утомления, негативных функциональных состояний, но и могут быть 

причиной заболеваний и повышенного травматизма. 

Представители данной профессии должны обладать крепкой психикой, высокой 

стрессоустойчивостью – ведь события развиваются непредсказуемо, да и не всех людей удается спасти, 

иногда они гибнут на глазах, и это необходимо пережить, а также отменным здоровьем, высокой 

выносливостью, физической силой. 

Деятельность специалистов экстремального профиля сопряжена с действием различных 

стрессогенных факторов. Неопределенность складывающейся обстановки, постоянное ожидание опасности, 

напряженная работа внимания, работа с человеческим горем оказывают мощное и неоднозначное влияние 

на психику человека. 

Специалисты экстремального профиля выполняют свои профессиональные обязанности, находясь в 

постоянном контакте с людьми, находящимися в стрессовой ситуации, представителями 

взаимодействующих органов и служб, журналистами. Человеческое общение в подобных ситуациях 

нередко испытывает психику «на прочность».  

Меньший риск развития профессионального стресса у тех, кто получает сильную и надежную 

социальную, профессиональную поддержку и содействие со стороны семьи. 

Семья призвана предотвратить угрозу стресса, создать эмоционально теплую атмосферу. Все 

человеческие проблемы начинаются и заканчиваются в семье. Семья сложный и одновременно целостный 

организм, который функционирует по определенным законам, имеет свои стадии развития и свои 

«подводные камни». Семья – одна из важнейших жизненных ценностей, намного более значимая, чем 

работа, благополучие, успехи в профессиональной деятельности. Семья – это не только совершенная форма 

организации общей жизни людей, это также одно из самых весомых измерений жизни лица, в которой она 

реализует очень важные личностные качества. Да, личность может реализовать свои потенции и задатки в 

сфере материального производства, в науке, искусстве, предприимчивости и тому подобное. Но быть 

хорошим мужчиной или женщиной, заботливым отцом или мамой, дедом или бабушкой, быть хорошим 

сыном, внуком, братом, и тому подобное – это тоже личностные качества и важные составные элементы 

жизни человека. И человек, естественно, стремится к этому. Нормальный человек не может жить, не 

осознавая себя в таких качествах. А потому семья – это не только общественная, но и личностная ценность.  

Без семьи, семейной жизни лицо не может в полной мере реализовать свою природу, личностные 

качества и не может быть в полной мере счастливой. Наличие такой доброжелательной атмосферы делает 

работника сильным, психологически стойким и надежным, способным грамотно и решительно действовать 

в опасных условиях, рационально оценивать окружающую обстановку. Семья – это ресурс человека, 

поддержка и забота в сложных ситуациях. Работник, ощущающий такую поддержку, будет гораздо 

увереннее себя чувствовать в экстремальных условиях, показывать лучшие результаты. 

В то же время семья может быть и источником стресса, конфликтов, отрицательных переживаний и 

острых кризисных состояний. В таком случае личность лишается поддержки своего ближайшего 

окружения, в результате чего развивается чувство эмоциональной изоляции, одиночество. Спасатели 

чрезмерно заняты профессиональной деятельностью – трудятся с большим напряжением, рано уезжают из 

дома, поздно возвращаются, переутомленные и раздраженные. И свое раздражение срывают на семье. 

Выматываясь на работе, они считают, что приносят себя в жертву семье, в то время как остающиеся дома 

женщины живут намного легче. Эта подсознательная агрессия часто прорывается на поверхность, создавая 

конфликтные ситуации. 

Безусловно, супругам необходимо иметь общее жизненное пространство и средства к 

существованию. Отдельное жилье – одна из предпосылок нормальной семейной жизни. Каждая третья 

молодая семья проживает вместе с родителями или другими родственниками (здесь чаще разгораются 

конфликты из-за вмешательства родителей), каждая десятая – в общежитии, столько же снимают квартиру 

или комнату. Треть опрошенных замужних женщин и женатых мужчин не удовлетворены своим жильем.  

Процесс адаптации супругов к новым условиям профессиональной деятельности, сопряженной с 

высокой профессиональной занятостью, требованиями корпоративных традиций и др. причинами проходит 

сложно и ставит перед супругами ряд серьезных проблем. Это свидетельствует о необходимости оказания 

таким семьям квалифицированной психологической помощи. 

Работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям являются не только пожарными – 

спасателями. Они также родители, мужья, жены. Атмосфера, сложившаяся в их семьях, во многом 

определяет успех их профессиональной деятельности. Поэтому знание сложных ситуаций, работа с 

личными – семейными проблемами сотрудника позволяет прогнозировать поведение работника и 

эффективно предупреждать кризисные ситуации и их последствия. Всем известно, что если «в доме дружба 
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– легче служба». Ведь только полноценный, гармоничный человек, проявляющий заботу о семье и 

ощущающий ее поддержку, может успешно справляться с поставленными задачами, проявлять разумную 

инициативу, проявлять смелость и решительность при спасении людей. 
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РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ВИХОВАННІ  
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Стаття присвяченавизначенню ролі національного музичного мистецтва у вихованні школярів 

старшого шкільного віку. В даній роботі проаналізовано питання та можливості естетичного виховання 

школярів засобами музичного мистецтва. Визначено, що освоєння національного музичного мистецтва 

регіону в навчально-виховному процесі учнів старшого шкільного віку буде сприяти оволодінню різнобічних 

знань про музичну культуру, розвитку естетичних і музичних інтересів і потреб, широті національної 

самосвідомості, будучи важливим фактором формування музичної культури школярів, зростання духовних 

потреб та ідеалів молодого покоління в умовах сучасної освіти. Ключові слова: мистецтво, музичне 

мистецтво, естетичне виховання, учні старшого шкільного віку, зміст музичної освіти. 

 

Постановка проблеми. Відчуження підростаючого покоління від традиційної культури свого народу, 

етнічно нівельована індивідуальна свідомість, в тому числі художня;однобічне захоплення розважальною 

музикою серед молоді, частіше за все не сприяє розвитку естетичної свідомості, високохудожнього ідеалу 

та смаку, актуалізують звернення до вирішення психолого-педагогічних проблем в області музично-

естетичної освіти та виховання, одним із способів вирішення яких є впровадження в практику національно-

регіонального компонента. Центральне місце тут займає вчитель музичного мистецтва, який є провідником 

культурної спадщини етносів, націй, товариств. Сучасний учитель повинен залучати майбутнє покоління до 

різних культурних позицій, цінностей, традицій, бути носієм власне етнонаціональної культури та 

наставником формування поліетнічної самосвідомості кожної дитини.  

Визнання музики як найважливішого засобу розвитку особистості було відомо з давніх часів. У різні 

епохи виявлялося прагнення до гармонійного розвитку особистості засобами музики, а також мистецтва в 

цілому. Однак саме поняття гармонійного, всебічного розвитку особистості в різних філософських 

навчаннях різних епох тлумачиться неоднаково. Вирішальним моментом виступали соціально-історичні 

умови конкретних часових періодів і країн: роль мистецтва (в тому числі національної музики) визначалася 

згідно з домінуючими поглядами на особистість й ідеологічними установкам конкретного суспільства. 

Аналіз останніх досліджень i публікацій показав, щопитаннями національного виховання в історії 

педагогіки приділялась увага в працях П. Каптерева, Я. Коменського, Ф. Ніцше, Л. Толстого,К. Ушинського 

та інших. В сучасному вихованні виділяються творчі ідеї Н. Волкової, В. Гусєва, І. Ільїна та іншихвчених. 

Істотний внесок у вирішення проблеми використання регіонального компоненту в освіті внесли роботи 

культурологів, соціологів культури А. Арнольдова, Л. Когана, Д. Лихачова та інших. Теоретичні та 

методологічні проблеми формування музичної культури школярів розроблені в працях таких вчених, як 

О. Анраксіної, Л. Арчажнікова, Л. Безбородова, Л. Горюнової, Д. Кабалевського, В. Шацької, Л. Школяр та 

інших; проблеми використання народної творчості в музичній педагогіці детально розглянуто в роботах 

Л. Купріянової, Д. Ритова, Л. Шаміна та інших вчених. Досвід національного музичного виховання в 

зарубіжній музичній педагогіці розглянуто в працях Б. Бартока, К. Орфа, Б. Трічковата інших. В 

дослідженнях таких вчених, як Ю. Алієва, Д. Кабалевського, А. Лехмуса, Г. Сергєєва та інших 

розкриваються окремі аспекти використання національно-регіональних цінностей музичного мистецтва, що 

стосуються проблем професійної діяльності вчителів музичного мистецтва 

Метою написання даної статтіє визначення ролі національного музичного мистецтва у вихованні 

школярів старшого шкільного віку. 
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Виклад основного матеріалу. У сучасній педагогічній науці естетичне виховання школярів засобами 

музичного мистецтва трактується неоднозначно. З одного боку, стверджується значимість естетичного 

виховання в становленні загальної духовної картини внутрішнього світу кожного школяра як особистості. З 

іншого – піддається сумніву ставлення до музики, яке вжеісторично склалося, як до засобу виховання та 

затверджується вирішальне значення розвиваючих аспектів музичного мистецтва у формуванні музичної 

культури особистості через «розвиток фантазії, уяви, творчості [1]. 

Вважається, що поряд з розвитком творчої уяви, інтелекту, емоцій, художнього смаку виховне 

значення мистецтва сьогодні є надзвичайно актуальним. Сумним підтвердженням цьому є дані 

соціологічного дослідження – витіснення естетичних потреб, цінностей на останні місця – вієрархії 

основних змістовних компонентів молодіжної свідомості. Причини подібного явища відзначають педагоги-

практики на сторінках наукових журналів, а саме вигідні сьогодні прагматизм, розсудливість і бездушність, 

неувага до ближнього і взагалі до людини, зневага до моральних цінностей. Дитина сприймає все це з 

відеофільмів, комп‘ютерних ігор. Музичне мистецтво вирішує завдання гуманізації освіти школярів; 

впливає на сферу естетичних, духовних переживань. Тому в сучасній школі естетичне виховання повинно 

стати пріоритетним напрямком розвитку особистості [2, с. 58]. 

До останніх років кризові явища в системі освіти, як відображення зміни суспільно-політичного 

ладу, відбивали ряд проблем, що склалися в змісті освіти, коли не в неповній мірі враховувалося 

забезпечення інтересів кожної особистості, розвитку її здібностей, її духовно-моральної досконалості в 

умовах багатонаціонального і поліетнічногосоціуму. Це призвело до суперечностей в теорії та практиці як 

загальної педагогічної науки в цілому, так і в приватних її областях – музичному вихованні та освіті. 

В даний час підготовлена теоретична основа та нормативно-правова база для надання національному 

мистецтву, музичному фольклору можливості відігравати суттєву роль в загальній музично-естетичній 

освіти, як явищу, що відбиває національну своєрідність музичної культури етносу і несе величезний 

педагогічний потенціал. 

Сьогодні можливість організації демократичної системи освіти включає завдання збереження як 

єдиного культурно-освітнього процесу, так і пошук підходів до розвитку людини через зміст освіти, набір 

навчальних предметів і програм, що відображають різні типи культури та національні риси. При розробці 

змісту музичної освіти в даний час виявляється часто спірний підхід педагогів до трактування елементів 

змісту музичного навчання, вибору репертуару [3, с. 174]. 

В цілому зміст музичної освіти визначається відповідно до основних положень і концепцій 

шкільного масового музичного виховання й освіти школярів, яке при організації музичної роботи і в 

питаннях розробки змісту музичної освіти декларує необхідність врахування конкретних регіональних 

умов, в якому кожен регіон повинен бути представлений як цілісне явище. 

У руслі сучасних тенденцій розвитку освітньої системи, яка пропонує розробку та впровадження 

національно-регіонального компоненту, що сприяє формуванню базисних знань у учнів і становленню 

гармонійно розвиненої особистості, а також системи ціннісних орієнтації у взаємозв‘язку регіональної, 

вітчизняної та світової культури, необхідно використовуватиу змісті освіти національно-культурних 

цінностей музичного мистецтва регіону.  

Національно-регіональний компонент у змісті музичної освіти буде адекватно відображати широту 

національно-культурних цінностей в тому випадку, якщо на основі комплексного підходу до дослідження 

народного тапрофесійного мистецтва, що містить етноісторичний, культурологічний, мистецтвознавчий 

матеріал, будуть співставленні традиції минулого, досвід художнього розвитку сучасності основних 

етнічних груп, що населяють цей регіон, сукупність різних стильових напрямків, розвиток форм і жанрів 

національного музичного мистецтва, діяльність видатних просвітителів, учених-фольклористів та 

музикантів-виконавців.  

Висновки. Підсумовуючи усе вищезазначене, можна зробити наступні висновки про те, що освоєння 

національного музичного мистецтва регіону в навчально-виховному процесі учнів старшого шкільного віку 

буде сприяти оволодінню різнобічних знань про музичну культуру, розвитку естетичних і музичних 

інтересів і потреб, широті національної самосвідомості, будучи важливим фактором формування музичної 

культури школярів, зростання духовних потреб та ідеалів молодого покоління в умовах сучасної освіти. 
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В данной статье рассматриваются актуальные вопросы культуры безопасности 

жизнедеятельности, ее уровни. Ключевые слова: культура, безопасность, философия, анализ, личность. 

 

У даній статті розглядаються актуальні питання культури безпеки життєдіяльності, її рівні. 

Ключові слова: культура, безпека, філософія, аналіз, особистість. 

 

Одной из важнейших функций философии является анализ стратегии развития самоорганизующихся 

компонентов социокультурной действительности. Так и второе десятилетие XXI века входит в историю не 

только как период дальнейшего освоения мирного атома, космоса, научных инноваций, но, к сожалению, 

как время катастроф, стихийных бедствий, террористических актов и военных конфликтов. Очевидно, что 

успехи государства в предупреждении и ликвидации различного рода угроз чрезвычайного характера 

зависят как от качества философской рефлексии характера вызовов, так и от социальных практик, 

направленных на выработку т. н. резилентности – устойчивости с различным сложным ситуациям, – и 

важнейшей задачей в этом смысле является формирование культуры безопасности жизнедеятельности. 

Термин «культура» является одним из наиболее употребимых во всех отраслях современного знания. 

Концептуальное наполнение сотен имеющихся ее определений напрямую зависит от решаемых при их помощи 

исследовательских или практических задач. Именно практическая целесообразность привела к появлению 

актуального в последнее десятилетие понятия «культура безопасности жизнедеятельности». Формирование 

таковой является одной из приоритетных задач государства и, в частности, деятельности Министерства по 

чрезвычайным ситуациям. В этой связи целесообразно еще раз обозначить, какой исторический, философский, 

психологический и, шире, смысловой контекст за ним стоит – несмотря на «молодость» термина, явления, 

которые он описывает, на протяжении веков являлись органической частью жизни общества. 

Если же вернуться к уже современному понятию «культура безопасности жизнедеятельности» 

ситуация предстает в несколько ином свете. Оперативнее реагировать на прирастание сложности социальной 

жизни возможно именно на организационном (т.е. на общественно-бытовом уровне). Агентом, 

инициирующим социальные изменения, становится конкретная социальная организация. По этому критерию 

(субъект изменений) эволюция культурных практик, направленных на обеспечение безопасности, 

приближается к циклической траектории: «человек – группа – общество и государство – группа – (человек?)». 

Одной из серьезных проблем культуры безопасности является консерватизм нормативных 

установлений на персональном уровне и, отчасти, уровне сообществ. Составляющая их совокупность 

неписанных правил и предписаний, как отмечалось, усваивается в процессе социализации, весьма слабо 

рефлексируется и благодаря этом крайне инерционна. Процесс транслирования культуры на протяжении 

многих столетий оставался (и во многом остается до сих пор) весьма рутинным процессом, 

воспроизводящим одни и те же образцы (технологий, поведения, мировоззрения).  

Иногда подобная ситуация может приводить, по меткому замечанию президента международной 

федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца Д. Шерпителя, к своеобразному эффекту 

«реконструкции риска» – восстановлению жизнедеятельности после катастрофы или бедствия в том же 

виде, в котором она осуществлялась до трагедии (не внося ничего нового). В итоге формируется замкнутый 

цикл «риск/катастрофа/реконструкция риска» может продолжаться десятилетиями.  

С позиций современного рационалистического взгляда иногда сложно объяснить логическое 

противоречие, лежащее в основе упомянутой выше реконструкции риска: несмотря на регулярные масштабные 

пожары, различные культурные сообщества десятилетиями даже не пытались внести хоть небольшие изменения 

в технологию постройки жилищ из огнеопасных материалов. Однако с позиции «магического» мировоззрения 

никакого противоречия в принципе нет: соблюдение всех необходимых обрядов и ритуалов в отношении стихии 

и было способом контролировать ее в пределах собственных возможностей.  

Парадоксально, но и в современном обществе ритуал, обряд или убежденность как способ контроля 

над угрозами (уже техногенными) также достаточно распространен («нарушение норм ПБ не приведет к 

аварии, потому что я везучий, я хороший человек, я верю в благополучный исход, в авось и т.п.»).  

Тем не менее, по мере развития общества постепенно видоизменяются и представления о безопасности. В 

частности, одним из магистральных направлений изменений мировоззрения стала рационализация стихии: 
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выявление разумных причин происходящего, установление зависимости катастроф от характера собственной 

жизнедеятельности, расширение в этой связи числа параметров возникновения, например, пожаров, на которые 

человек может влиять и т.п. Постепенно подобный процесс приводит к тому, что управление государством стало 

включать в себя и меры по управлению безопасностью и регулированию рисков. 

Логичным шагом на данной траектории исторического развития стало появление наук о 

безопасности, нормативное закрепление термина «чрезвычайная ситуация», концептуальное оформление 

понятий «культура безопасности» и «культура безопасности жизнедеятельности».  

Следует выделить основные компоненты культуры безопасной жизнедеятельности: безопасность 

производственной деятельности; культура безопасного и здорового быта, отдыха и межличностных 

коммуникаций; культура инженерной деятельности; транспортная культура; педагогическая культура по 

обучению и воспитанию населения безопасному поведению и т. д. 

Основа успеха в борьбе с чрезвычайными ситуациями – выжить, актуализировав морально-

психологическую и физиологическую резилентность. Только тогда, когда человек обладает системой 

знаний о безопасности жизнедеятельности, системой умений (например, знает основы первой медицинской 

помощи), имеет систему отработанных на практических занятиях навыков, он сможет безусловно 

обеспечить личную и общественную безопасность в различных чрезвычайных ситуациях. 

Таким образом, на современном этапе развития белорусского общества становится чрезвычайно 

актуальным побуждение личности к безопасному поведению в социуме на основе формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности. В свою очередь, культура и философия безопасной жизнедеятельности 

являются важными факторами стабильного социально-экономического развития общества и государства. 
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В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся организации учебного процесса по 

физической культуре и спорту в средних учебных заведениях. Дается аналитическая оценка программному 

и учебно-методическому материалу для проведения уроков по физической культуре и спорту в школе, 

основанному на положениях закона «О физической культуре и спорте» Китайской Народной Республики. В 

статье подчеркивается, что особенностью всех школ в КНР является пропаганда здорового образа жизни 

и воспитание потребности в ежедневных занятиях учащихся физической культурой и спортом. Ключевые 

слова: Китай, физическая культура, средняя школа, учащиеся, программа. 

 

У даній статті розглядаються питання, що стосуються організації навчального процесу з фізичної 

культури і спорту в середніх навчальних закладах. Подається аналітична оцінка програмного і навчально-

методичного матеріалу для проведення уроків з фізичної культури і спорту в школі, заснованому на 

положеннях закону «Про фізичну культуру і спорт» Китайської Народної Республіки. У статті 

підкреслюється, що особливістю всіх шкіл в КНР є пропаганда здорового способу життя та виховання 

потреби в щоденних заняттях учнів фізичною культурою і спортом. Ключові слова: Китай, фізична 

культура, середня школа, учні, програма. 
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Воспитание здорового подрастающего поколения является основой государственной политики 

Китайской Народной Республики в сфере образования и массовой физической культуры, в том числе и 

физическом воспитании учащихся средних учебных заведений. В связи с этим физическому воспитанию в 

школах КНР отведено особое место и важная роль. 

Закон Китайской Народной Республики «О Физической культуре и спорте» принят на 15-м 

заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 29 августа 1995 года и 

обнародован Указом Президента Китайской Народной Республики от 29 августа 1995 года N 55. При этом 

он действует без изменений довольно продолжительное время, что уже само по себе свидетельствует об 

эффективности и стабильности системы спортивно-правовой регламентации в КНР [3]. 

В 2013 году Министерство образования КНР инициировало пересмотр программы по 

общеобразовательной средней школе, которая подверглась существенным изменениям. В ней обобщен 

наиболее значимый опыт реформы школьной программы, позволяющей в полной мере использовать 

результаты предыдущих учебных программ, а также пересмотрены существующие стандарты учебной 

программы и программные учебные документы, которые не только соответствуют требованиям, 

предъявляемым в КНР, но и имеют международную перспективу.  

В 2017 году Министерством образования КНР предложен «Стандарт по курсу физического 

воспитания и здоровья» для средней школы, который, в последствии, был пересмотрен в 2020 году. На 

основании этого документа проведена модернизация национального образования.  

Учебная программа по физическому воспитанию и здоровью для средней школы составляется в 

соответствии со «Стандартом по курсу физического воспитания и здоровья» и основана на 

сбалансированной подготовке физического и умственного развития учащихся, правилах обучения, теории 

преподавания и санитарном просвещении. Программа включает в себя овладение знаниями спортивной 

анатомии, физиологии упражнений, спортивной психологии, спортивной социологии, философии спорта, 

спортивных тренировок, спортивного питания, спортивной этики, эстетики и истории спорта. Также в КНР 

разработан нормативный документ «Положения о работе школьного спорта», в котором обозначены пути 

реализации задач школьного физического воспитания в целях дальнейшего укрепления здоровья учащихся. 

Кроме того, этот документ определяет направления развития традиционных видов спорта в школах страны, 

основанных на местных культурных традициях. Ко всему прочему, школьное физическое воспитание 

определяется указанным документом, как база для создания спортивного резерва страны. Это позволит 

каждой провинции внести вклад в устойчивое развитие физической культуры и усилить роль 

провинциальных спортивных бюро и провинциальных департаментов образования, отвечающих за 

школьное физическое воспитание [2]. 

Процесс физического воспитания в школах направлен на воспитание у школьников мотива 

постоянного занятия физическими упражнениями и спортом в течение всей жизни. 

Целью уроков по физической культуре в школе является воспитание у учащихся желания заниматься 

спортом, обучение на уроках правильному техническому выполнению физических упражнений, занятию 

активной двигательной деятельностью и не только в школьное, но и во внеурочное время. Для достижения 

этой цели был перестроен учебный план в образовательных школах КНР, предусматривающий большее 

количество уроков по физической культуре в неделю.  

В общеобразовательной школе КНР учебный год начинается 1 сентября и состоит из двух семестров 

– второй семестр начинается в марте. 

Школьная система состоит из следующих звеньев: 

• начальной школы, 6 лет; 

• средней школы, 3 года; 

• старшей школы, 3 года. 

Уроки по физической культуре проводится ежедневно – около одного часа в день. В начальной 

школе по расписанию 6 уроков по физической культуре, а в старшей – 5. Наполняемость в учебных группах 

по физической культуре 10-12 человек, при том, что средняя наполняемость одного класса 45 человек. 

Уроки включают в себя упражнения на развитие общей выносливости, укрепления здоровья, а также 

некоторые национальные виды физической культуры и спорта, системы единоборств, в том числе и 

военной подготовки. Система контроля – обязательный экзамен по 100 бальной системе, включающий 

знания по теории и практике. Также в каждой школе есть различные спортивные клубы и у каждой школы 

имеется своя единая спортивная форма [1].  

Все школы хорошо оснащены спортивным оборудованием и инвентарем. При каждой школе 

имеются большой стадион и спортзалы. Все спортивное оборудование автоматически регулируется по 

высоте в зависимости от роста учащихся – баскетбольные щиты, сетки для игр с мячом и прочее. Каждый 

учащийся до занятия обеспечивается электронным браслетом для постоянного контроля пульса и давления 
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во время проведения урока. В спортивном зале размещѐн демонстрационный экран, на котором 

высвечиваются данные по каждому ученику. В случае ухудшения показателей ему уменьшают нагрузку 

или отстраняют от урока. 

В результате анализа научно-методической литратуры следует, что: 

- в КНР существует четко сбалансированная система многоуровневой подготовки, опирающаяся на 

программно-методический материал, основанный на положениях закона «О Физической культуре и спорте».  

- государственная политика КНР в сфере физического воспитания и спорта в средней школе 

направлена на подготовку здоровых физкультурно-образованных учащихся, в последствии способных к 

высокой производительности труда, активной жизнедеятельности и обороне государства. 

- в КНР активно используются и внедряются в учебный процесс по физической культуре в средней 

школе современные технологии контроля за функциональным и физическим состоянием учащихся, 

достижения науки в области педагогики, физического воспитания учащихся и молодежи. 

- современные средние школы КНР, как правило, имеют стадион и спортивные залы, оборудованные 

различным спортивным инвентарем, а также тренажерами и тренажерными устройствами. 
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Стаття присвячена онлайн-аудіоформатам спілкування, які виникли або набули особливої 

популярності в умовах пандемії та масової ізоляції інтернет-користувачів. Проаналізовано основні 

причини підвищенння суспільного інтересу до нових аудіоформатів віртуального спілкування (на прикладі 

подкастингу, голосових чатів, аудіосоцмережі Clubhouse), виявлено їх характерні маркери. Окреслено 

ризикирозвитку Clubhouse як нового аудіоформату коммунікації. Ключові слова, словосполучення: онлайн-

комунікація, аудіоформат, аудіосоцмережа, голосове онлайн-спілкування, подкастинг, спікер, дискусія. 

 

Майстерність переконання і проведення переговорів, уміння аргументувати, генерувати ідеї, 

креативність, критичне мислення й аналіз, лідерство і соціальний вплив – ці навички, за даними звіту 

Світового економічного форуму, увійшли до 15 тих, які стануть найбільш затребуваними до 2025 року [9]. 

Більшість із згаданих навчиок належать до так званих гнучких або м‘яких (soft skills), й використовуються 

не лише у сфері міжособистісного спілкування. Це зумовлено бурхливою динамікою автоматизації робочих 

процесів у різних галузях економіки, а також інноваціями у площині штучного інтелекту та робототехніки. 

Згадані навички здебільшого не підлягають автоматизації, а тому їх затребуваність на ринку праці та у 

соціальній сфері залишатиметься високою. Так, у європейській школі почали навчати майбутніх юристів 

мистецтву світської бесіди (smal talk) після того, як опитування показали: 43% студентів побоювалися, що 

їх судитимуть по тому, як вони розмовляють [8]. З огляду на це та з урахуванням перенесення значної 

частки комунікацій у вірутальну сферу внаслідок пандемії видається актуальним розглянути особливості 

нових форматів голосових онлайн-спілкування. Розвитку багатьох із зазначених навичок сприяє ораторське 

мистецтво як уміння ефективно презентувати й пояснювати свої ідеї, а також досягати результативної 

комунікації. Найбільш виразно це простежується під час голосових чатів у соціальних мережах та онлайн-

конференціях, а також у тематичних кімнатах Clubhouse – нової соціальної мережі, де користувачі 

спілкуються виключно в аудіоформаті, створюючи лише аудіоконтент. 

Загалом про сталий інтерес інтернет-споживача до медіаконтенту без візуальної компоненти свідчить 

не лише перманентне прослуховування інтернет-радіо, але й популярність подкастингу – відносно молодого 

(в Україні) формату транслювання незалежного аудіоконтенту. Подкасти як аудіопрограми на різні теми 

повернули споживачів «обличчям до змісту», залишивши осторонь адептів візуального оформлення. 

Помітний внесок подкастингу спостерігається у сфері популяризації науки [4], літератури [1] тощо. Адже 

подкастинг – це комфортна подача інформації, яку зручно слухати, просто записувати і легко поширювати. 
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Окрім активізації на інформаційному ринку подкастів, локдаун перетягнув увагу інтернет-аудиторії 

до голосових чатів, а нещодавно – до нової соціальної мережі Clubhouse, спілкування у якій передбачено 

лише в аудіоформаті. Зокрема, як свідчать дані аналітичної компанії App Annie, за період з 1 по 16 лютого 

2021 року кількість користувачів мережі Clubhouse збільшилася з 3,5 млн до 8,1 млн [7]. Авторитетні ЗМІ 

присвятили цьому феномену статті, оцінюючи новий формат віртуальної аудіокомунікації і як майданчик 

для відкритих дискусій, що загрожують стати «скринькою Пандори» [3], і навіть як «глобальний 

стендап» [2]. На чому ж базується ажіотаж навколо Clubhouse на тлі даних про неоднозначне ставлення 

інтернет-користувачів до аудіоформату онлайн-спілкування? [5, 6, 10]. 

Дослідження поведінки користувачів гаджетів свідчать: аргументацією неприязні опції голосових 

повідомлень вони утверджують цінність живого спілкування, повноцінного діалогу, під час якого можна 

обговорити важливе питання, отримати негайну відповідь, пояснити та уточнити позицію [5]. Саме такі 

потреби споживачів задовольняє аудіосоцмережа Clubhouse, цільова аудиторія якої – люди, що люблять і 

вміють розмовляти. Виникає логічне запитання: чому не звичайна телефонна розмова чи віртуальний 

голосовий чат? Можемо виділити низку причин: 

- Clubhouse привернув увагу відомих людей з усього світу, які стали користувачами мережі, тож у 

пересічних учасників є можливість зустріти в якійсь аудіокімнаті Ілона Маска, Марка Цукерберга та інших 

знаменитостей (селебріті), послухати їх у якості спікерів, задати питання і подискутувати; 

- нескінченна кількість ефірів, які ведуться паралельно у різних кімнатах, і які користувач може 

відвідувати нон-стоп, долучаючись до обговорень; 

- вербаліка та невербаліка користувача, вільні від візуального «контролера»: значно нижчий рівень 

сором‘язливості, яку відчувають спікери, у порівнянні із спілкуваннням у відеоформаті чи в 

малочисельному голосовому чаті; 

- широкий діапазон тем: політика, екологія, економіка, гендерна дискримінація, інвестиційні ризики, 

методики навчання грі на гитарі – тематичними кімнатами у цій мережі блукають годинами; 

- унікальний аудіоконтент: спікери виступають у прямому ефірі, їм задають питання, і відповісти 

експромтом на них можуть лише фахівці – ті, хто є генераторами затребуваного користувачами контенту, а 

не плагіаторами; 

- можливості для збагачення соціального капіталу, презентації власних ідей без використання коштів 

на їх просування, налагодження ділових комунікацій; 

- багатий ролевий ассортимент: пасивний слухач інших спікерів, активний участник дискусій, автор 

ідеї нової тематичної кімнати та її модератор – у Clubhouse користувач може виступити у будь-якій ролі, 

вдосконалюючи при цьому ораторське мистецтво, майстерність полемізувати, уміння висловлювати 

аргументовану критику та обгрунтовувати свою позицію; 

- захист виступів і обговорень усіх спікерів від запису та повторної трансляції, адже спілкування 

проходить лише у режимі реального часу; 

- обмежений доступ до користування мережею, її штучно створена ексклюзивність, що, ймовірно, 

підігріває інтерес потенційних споживачів до Clubhouse – подібно до того, як деякі пересічні громадяни прагнуть 

потрапити до закритого елітного клубу: на сьогодні додаток можуть завантажити лише власники техніки Apple, 

а вступити до Clubhouse – лише за запрошенням іншого користувача (які теж надаються в обмеженій кількості), 

тож не дивно, що такі запрошення в мережі Інтернет їх власники стали пропонувати на продаж; 

- новизна продукту, наявність вільного часу для його тестування у багатьох користувачів внаслідок 

карантинних обмежень офлайн-варіацій спілкування. 

Ризики розвитку мережі Clubhouse як нової форми оналйн-аудіокомунікації: 

- відсутність цензури – загроза пропаганди екстремізму, тероризму тощо; 

- у країнах із жорсткою цензурою – ймовірність блокування соцмережі;  

- розвіювання міфу про ексклюзивність – згасання інтересу аудиторії; 

- відсутність монетизації – ризик фінансового занепаду мережі; 

- активізація конкуренції з іншими соцмережами зі сталою аудиторією за умови впровадження ними 

подібного або нового функціоналу аудіокомунікацій; 

- проблеми тайм-менеджменту, якщо кількість спікерів суттєво зростатиме; 

- перенасичення аудіоконтентом, інформаційне «цунамі» – втома аудиторії; 

- репутація «крадія часу» – довготривалість перебування слухачів у мережі; 

- зникнення селебріті серед спікерів – розчарування аудиторії;  

- втрата публічності – «консервація» виступів спікерів у закритих кімнатах; 

- завершення пандемії – активізація офлайн-комунікацій, відтік аудиторії. 
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Clubhouse – своєрідна бритва Оккама, адже у цій аудіосоцмережі користувачі позбуваються зайвого – 

контенту на кшталт фото, відео, тексту, лайків, інших графічних сигналів передачі емоцій. І прогнозувати її 

перспективи ми можемо в залежності від впливу наведених вище факторів, як і перспективи розвитку 

подібних форм аудіокомунікацій у віртуальному світі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Стаття присвячена аналізу особливостей естетичного виховання учнів молодшого шкільного віку. В 

даній роботі визначенопоняття естетичного виховання, яке органічно пов’язане з терміном естетика. 

Також у роботі зазначено, що процес формування основ естетичної свідомості та естетичної діяльності у 

молодших школярів розвивається на якісно новому рівні, що сприяє переходу особистості дитини від уміння 

сприймати і відчувати прекрасне до вміння творити «за законами краси». У цьому дослідженні даний 

феномен розглядається як цілеспрямований і організований процес впливу засобами мистецтва на внутрішній 

світ дитини, який здійснюється в освітньому процесі школи на уроках гуманітарно-естетичного циклу. 

Ключові слова: молодші школярі, естетика, естетичне виховання, творчість, розвиток особистості. 

 

Постановка проблеми. Ситуація перехідного періоду розвитку суспільства, що загострює процеси 

пошуку людиною сенсу існування та свого місця в світі, призводить до необхідності гуманізації освіти та 

переваги цінностей художньо-естетичного розвитку особистості. 

Проблема духовного становлення особистості є однією з актуальних проблем виховання. Даний 

процес здійснюється комплексно засобами морального, естетичного, трудового та інших видів виховання. 

Естетичне виховання сприяє формуванню емоційної та інтелектуальної сфер особистості, виробленню 

поведінки в суспільстві і взаємодії дитини з навколишнім світом. 

Останнім часом все більше приділяється уваги проблемам естетичного виховання, як засобам 

багатогранно розвиненої, духовно багатої особистості. Формувати особистість необхідно в найбільш 

сприятливому для цього – молодшому шкільному віці. Почуття краси природи, оточуючих людей, речей 

формує в дитині особливі емоційно-психічні стани, пробуджує безпосередній інтерес до життя, загострює 

допитливість, формує мислення, пам‘ять, волю та інші психологічні процеси. 

Аналіз останніх досліджень i публікацій показав, що у філософській, психолого-педагогічній 

літературі досить повно висвітлені різні аспекти проблеми естетичного виховання. Так, є роботи, 

присвячені загальним питанням естетичного виховання, розробці його понятійно-термінологічного апарату, 

визначення сутності та завдань (А. Буров, М. Каган, Н. Киященко, В. Розумний, В. Скатерщиков), 

психологічних (В. Асєєв, Л. Божович, І. Джідарьян, В. Ільїн, К. Платонов) і педагогічних (І. Гончаров, 

Д. Кабалевський, Н. Кушаєв, Г. Петрова, С. Шацький) аспектів естетичного виховання. Проблеми 

естетичного виховання в початковій школі знайшли відображення в дослідженнях багатьох вчених. Однак є 
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ряд невирішених питань. До сих пір не визначений характер взаємозв‘язку між процесами естетичного 

виховання молодших школярів та механізмами взаємодії різноманітних видів мистецтва. 

Метою написання даної статтіє проаналізувати особливості естетичного виховання учнів молодшого 

шкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. У широкому сенсі під естетичним вихованням розуміють цілеспрямоване 

формування у людині її естетичного ставлення до дійсності. Виховання красою та через красу формує не 

тільки естетико-ціннісну орієнтацію особистості, а й розвиває особливості творчості, до змісту естетичних 

цінностей у сфері трудової діяльності, в побуті, у вчинках і поведінці а також, звичайно, в мистецтві. 

Естетична вихованість є метою та результатом естетичного виховання. Вона може розглядатися як якісний 

показник сформованості естетичної культури особистості, яка є складовою її духовної культури [1, с. 27]. 

Сьогодні, як і раніше, завдання естетичного виховання дітей вирішуються ізольовано на уроках 

мистецтва, літератури, історії без наскрізного розгляду окремих проблем художнього пізнання, недостатньо 

використовуються нові технології поліхудожнього та інтегрованого підходів до естетичного розвитку 

особистості в школі. У масовій школі не застосовується інтегрування предметів естетичного циклу, що 

передбачає взаємодію видів мистецтва на рівнях міжпредметних зв‘язків, синтезу та комплексності. 

Учитель в практиці школи не завжди використовує можливості взаємодії мистецтва в духовно-моральному 

становленні особистості.  

Таким чином, потреба в науковому обґрунтуванні, теоретичному і практичному дослідженні даної 

проблеми випливає з протиріч між: 

- величезними потенційними можливостями естетичного виховання молодших школярів та не 

розробленістю моделі й педагогічних умов їх реалізації в освітньому процесі початкової школи; 

- значенням взаємодії видів мистецтва в освітньому процесі початкової школи та їхніх недостатнім 

використанням в естетичному вихованні молодших школярів. 

Поняття естетичне виховання органічно пов‘язане з терміном естетика, що означає науку про 

прекрасне. Естетичне виховання – цевиховання здатності повноцінно сприймати і правильно розуміти 

прекрасне в мистецтві та дійсності. Саме слово естетика у перекладі з грецької означає «відчуття», 

«почуття». Тому в загальному плані естетичне виховання позначає процес формування почуттів в області 

прекрасного. Але в естетиці це прекрасне пов‘язане з мистецтвом, з художнім відображенням дійсності у 

свідомості і почуттях людини з її здатністюрозуміти прекрасне, слідувати йому в житті та творити його. У 

цьому сенсі сутність естетичного виховання полягає в організації різноманітної художньо-естетичної 

діяльності учнів, спрямованої на формуванні у них здібностей повноцінного сприйняття та правильного 

розуміння прекрасного в мистецтві і житті, на вироблення естетичнихпонять, смаків і ідеалів, а також 

розвиток творчих задатків та обдарувань в галузі мистецтва [2]. 

Існує безліч визначень поняття «естетичне виховання», але, розглянувши лише деякі з них, уже 

можна виділити основні положення, що говорять про його сутність. По-перше, це цілеспрямований впливу. 

По-друге, це розвиток здатності сприймати та спостерігати красу і життя, оцінювати її. По-третє, завдання 

естетичного виховання – розвиток естетичних смаків і ідеалів особистості. По-четверте, формування 

здатності до самостійної творчості і створення прекрасного. Особливе сприйняття суті естетичного 

виховання обумовлює i різноманітні підходи до формування його цілей. Завдяки чому, проблема цілей і 

завданьестетичного виховання вимагає особливої уваги. 

Естетичне виховання молодших школярів – це складний, багатогранний і багатофакторний процес, 

який є складовою частиною процесу розвитку всебічно і гармонійно розвиненої особистості, творчо 

проявляє себе в різних сферах. Цей вид виховання передбачає закономірну зміну естетичних властивостей і 

характеристик особистості молодшого школяра як соціального суб‘єкта з урахуванням його психологічних 

особливостей. Згідно з положеннями вітчизняної психологічної теорії виховання особистості, у дітей 

молодшого шкільного віку є досить багатий чуттєвий досвід, яскраво виражена емоційність, намічається 

схильність до естетичного сприйняття мистецтва.Вони починають успішно користуватися системою 

сенсорних еталонів, зміцнюється зв‘язок першої і другої сигнальних систем. Крім того, для дитячої психіки 

молодших школярів характерні: синкретизм – тенденція пов‘язувати «все у всьому»; анімалізм – наділення 

реальних об‘єктів і явищ характером і душею; артификалізм – розуміння суті природних явищ і судження 

про них, а також розуміння внутрішнього світу іншого і судження про нього за аналогією з собою; наївно-

реалістичне сприйняття мистецтва, риси егоцентризму [3, с. 81]. 

Висновки. Підсумовуючи все вище зазначене, можна зробити наступні висновки: естетичне виховання 

молодших школярів – це процес формування основ естетичної свідомості та естетичної діяльності у 

молодших школярів на якісно новому рівні, що сприяє переходу особистості дитини від уміння сприймати і 
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відчувати прекрасне до вміння творити «за законами краси». У нашому дослідженні даний феномен 

розглядається як цілеспрямований і організований процес впливу засобами мистецтва на внутрішній світ 

дитини, який здійснюється в освітньому процесі школи на уроках гуманітарно-естетичного циклу. 
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КОУЧИНГОВІ ПІДХОДИ В РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ ЗВО 

 

Стаття присвячена освітньому коучингу та доцільності його використання у роботі зі 

студентами ЗВО. Розглянуто сутність коучингу та проаналізовано модель комунікацій для використанні 

її в коучингових підходах. Досліджено основні техніки надання зворотного зв’язку від викладача 

студентам в контексті коучингу. Ключові слова: освітній коучинг, комунікація, зворотний зв’язок, 

ненасильницьке спілкування. 

 

Сучасні тенденції в освіті в цілому та у вищій освіті зокрема свідчать про зміну пріоритетів у роботі 

зі студентами і зміщення акцентів у бік індивідуальних підходів, підкреслення особливості та унікальності 

кожного студента та мотивування його до ефективної роботи та видатних досягнень. Одним з методів 

досягнення вищеописаного може бути використання коучингових підходів у комунікації зі студентами.  

Суть освітнього коучингу полягає у визначенні потенціалу особистості, пошуку внутрішніх ресурсів 

до розвитку, відкриття нових рис та граней за допомогою правильно поставлених запитань. За 

твердженнями науковців, коучинг – це технологія, яка вимагає таких відносин викладача із студентами, 

коли завданням педагога стає організація процесу самостійного пошуку студентами оптимальних рішень та 

відповідей на питання, що їх цікавлять [3]. За допомогою коучингу можна допомогти студентам чітко 

розуміти та ставити цілі; повною мірою розкривати свій потенціал; сміливо брати на себе відповідальність 

за вчинки та рішення, не перекладаючи це на інших; усвідомлювати свої ролі та своє призначення в житті, 

відшукати свою місію; не боятися змін та відходити від усталених рамок та стереотипів; ефективно 

взаємодіяти в соціумі; безперервно прагнути розвитку та впливати на розвиток інших тощо. Зважаючи на 

вимоги сучасного світу, коли на перший план виходять навички комплексного розв‘язання проблем та 

соціальної взаємодії, саме ці навики допоможуть студентам сформуватися у конкурентоспроможного на 

ринку праці фахівця. Також вважається, що провідною ознакою коучингу як освітньої технології є 

мотивованість студента в отриманні нових знань і нових умінь, усвідомленість цієї потреби з метою 

майбутнього фахового зростання та самостійність у навчальній діяльності [1]. 

Найважливішим у таких підходах є формування ефективної комунікації та надання ефективного 

зворотного зв‘язку. Під комунікацією розуміємо такий вид спілкування, який має на меті передачу 

інформації для подальшого виконання певних дій. Актуальною на сьогодні моделлю комунікації є модель 

Шенона-Уівера [2], яка полягає в тому, що певне повідомлення (сигнал) закодовується відправником та 

розкодовується отримувачем за допомогою певного каналу зв‘язку. Найважливіше в цій моделі, на нашу 

думку, твердження про те, що якість кодування залежить від величезної кількості чинників, зокрема: цілі, 

досвід, установки, стереотипи, властивості мозку, культура, словник, професійність, мотивація як у 

передавача, так і у отримувача. Окрім того, на процес комунікації впливає так званий шум (самопочуття, 

емоційний та фізичний шуми, розфокусованість, відволікання, різна мова, канал сприйняття інформації). 

Всі ці чинники слід враховувати викладачеві при комунікаціях зі студентами.  

Зважаючи на необмежений доступ до інформації в сучасному світі, основним завданням викладача є 

не донесення до нього інформації з того чи іншого питання, а формування у студента цікавості до 

самостійного пошуку та аналізу різних джерел. Тому комунікація полягає у координуванні дій студента на 

надання йому зворотного зв‘язку. Для якісного зворотного зв‘язку слід почати з його цілей, обговорювати 

конкретну подію і надавати зворотній зв‘язок одразу після події, використовувати конкретні підтверджені 

факти, залучати студента до обговорення події та дій учасників. 
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Серед методів зворотного зв‘язку можна виділити такі: 

- метод ОРІП, який має чотири ознаки – об‘єктивний (факти, дані, сенсорні відчуття), рефлексивний 

(власні відчуття, реакції, емоції, асоціації), інтерпретаційний (аналіз, сенси, наслідки) та прийняття рішень 

(кроки, напрями, рішення, дії); 

- чотирикрокова методика BOFF, яка має чотири складові для аналізу – дія (без емоцій), результат (ефект 

цих дій, наслідки), почуття (своє ставлення до події) та майбутнє (що треба зробити для покращення ситуації); 

- експрес-метод зворотного зв‘язку, де увага акцентується на тому, що вдалось, що можна зробити 

по-іншому та які висновки можна зробити з цього; 

- техніка «Я-повідомлення», яка полягає у перефразуванні від звинувачень до рефлексії та 

складається з кількох етапів – опис ситуації, опис власного почуття у цій ситуації, безоцінковий опис дій, 

побажання щодо зміни ситуації; 

- техніка ННС (ненасильницьке спілкування), що дуже часто використовується для управління 

конфліктами і проходить у такій послідовності – озвучити спостереження, висловити почуття, прив‘язати 

почуття до потреб, висловити прохання; 

- зворотній зв‘язок високої якості, який полягає у дотриманні низки рекомендацій – має бути 

інформативний, йти від третьої особи, наголос на тому, що зроблено успішно і якісно, а також 

рекомендації, що можна покращити. 

Як бачимо з вищеперелічених моделей зворотного звязку, коучинг не передбачає критики, що дуже 

важливо для сучасного покоління студентів. Акцентуючи на хорошому та визначаючи, що можна змінити, 

викладач не тільки завоює довіру та прихильне ставлення студента, але й мотивує останнього до розвитку, 

зростання та самореалізації.  
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Статья посвящена роли телевидения в освещении мероприятий по популяризации практик безопасной 

жизнедеятельности.Проанализированы особенности коммуникативного взаимодействия посредством 

телевидения. Исследована роль авторитетных программ о безопасности на белорусском телевидении в 

освещении деятельности МЧС Республики Беларусь. Ключевые слова: телевидение, телекоммуникации, 

мультимодальность, пропаганда безопасности жизнедеятельности, информационный контент. 
 

Стаття присвячена ролі телебачення у висвітленні заходів щодо популяризації практик безпечної 

жізнедеятельності. Проаналізовано особливості комунікативної взаємодії за допомогою телебачення. 

Досліджено роль авторитетних програм про безпеку на білоруському телебаченні в освітленні діяльності 

МНС Республіки Білорусь. Ключові слова: телебачення, телекомунікації, мультимодальні, пропаганда 

безпеки життєдіяльності, інформаційний контент. 

 

В XXI веке телевидение является значимым социальным феноменом, активно участвующим в 

важнейших смыслообразующих процессах, в том числе связанных с минимизацией рисков чрезвычайных 

ситуаций и безопасностью человека. Телевидение – одно из самых популярных средств массовой 

коммуникации, выступающее достаточно важной частью социальной жизни, что, безусловно, вызывает 

исследовательский интерес и требует научного осмысления. 

Профессор О.Ф. Нечай являетсякрупнейшимбелорусским исследователем телевидения. Ее научные 

интересы распространялись на различные аспекты телевидения как СМИ, в том числе на формирование и 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, отражение телевидением последствий Чернобыльской 

аварии. Профессор О.Ф. Нечай является автором монографии «Телевидение как художественная система». На 

основе системного подхода О.Ф. Нечай рассматривает телевидение как целостную систему. В работе 

проанализированы внешние связи телевидения с системой массовых коммуникаций и со всем социумом. 
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Выявлена структура телевидения, рассмотрены виды и жанры телевизионного контента. Разработка проблем 

телевидения продолжена автором в монографии «Ракурсы о телевизионной коммуникации и эстетики», 

1990 г. Автор анализирует социально интегрирующую роль телевидения в человеческой жизнедеятельности. 

Такое исследование роли телевидения было проведено в российской и белорусской науке впервые.  

В условиях информационной эпохи роль телевидения в формировании общественного сознания 

является весьма значимой. Телевидение создает единое информационное пространство, зачастую, 

консолидирующее мысли, чувства, желания людей в общественное мнение. 

Отечественные исследователи белорусского телевидения выполняют свою работу в отделе экранных 

искусств института искусствоведения, этнография, фольклора Центра исследований белорусской культуры, 

языка и литературы Национальной Академии наук Беларуси. Исследователи опираются на теорию 

массовых коммуникаций, которая разрабатывалась, в том числе и белорусскими учеными. 

В современном информационном мире телевидение оказывает широкое влияние на образ жизни и стиль 

поведения, реализует задачи социальной коммуникации: социализации и самореализации личности. За счет 

этого телевидение может внести существенный вклад в пропаганду безопасной жизнедеятельности, сократить 

количество возникающих в обществе чрезвычайных ситуаций. Ведь роль человека, его действия является 

важнейшим фактором при возникновении чрезвычайных ситуаций. Об этом свидетельствуют словагенерал-

лейтенанта внутренней службы В.А. Ващенко. Вего статье «Служба постоянной готовности» указано, что 

«Анализ происшедших пожаров показывает, что причины их возникновения в 97,5% случаев связаны с 

человеческим фактором и пренебрежительным отношением людей к вопросам собственной безопасности». 

Далее приведем характеристику телевидения как средства телекоммуникации.  

Телевизионная коммуникация является массовой, при которой сообщение создается автором, и 

направляется на большую рассредоточенную в пространстве аудиторию. 

Телевидение имеет широкий охват аудитории. По охвату сетью аудитории, а также в плане 

обращения к телевидению как к источнику информации, телевидение превосходит многиедругие средства 

передачи информации. 

Важной особенностью коммуникативного взаимодействия посредством телевидения является 

принципиальная распределенность пользователей в пространственно-временных координатах. Также 

пользователи разделены по содержанию и структуре коммуникативной деятельности, по уровню 

институционализированности и техническому обеспечению 

Высокая оперативность сообщения информации адресату. Значительные ресурсные затраты на 

подготовку основной массы телепрограмм компенсируются возможностями прямого эфира, съемок в 

реальном времени. 

Мультимодальность. Преимущество телевиденияв том, что здесь одновременно используется устное 

слово, движущееся изображение и музыка. Звуковой и видеоряд находятся в органическом единстве, что сразу 

задействует оба важнейших типа рецепторов человека. Благодаря этому создается «эффект присутствия». 

«Объективизм». Благодаря информации различных модальностей у многих целевых аудиторий 

возникает наибольшее доверие именно к информации, предоставленной телевидением (одно дело слышать 

о чем-то по радио, другое – видеть «своими глазами на экране»). 

В современном техногенном обществе проблема формирования культуры безопасной 

жизнедеятельности является особенно актуальной.При этом телевизионные СМИ могут выступать 

эффективным актором формирования культуры безопасной жизнедеятельности. 

Под культурой безопасной жизнедеятельности понимается «уровень развития человека и общества, 

характеризуемый значимостью обеспечения безопасности жизнедеятельности в системе личных и 

социальных ценностей, распространенностью стереотипов безопасного поведения в повседневной жизни и 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, степенью практической защищенности от угроз и 

опасностей во всех сферах жизнедеятельности». В ее формировании и укреплении телевизионное вещание, 

безусловно, играет свою роль. Ведь телевидение остается одним из самых популярных и влиятельных 

трансляторов медиа в Беларуси.  

Для проведения работы в сфере коммуникации безопасности жизнедеятельности, уполномоченные 

государственные службы используют различные формы и методы работы – взаимодействие со СМИ, 

подготовка и распространение соответствующего медийного контента. 

Телепрограмма «Зона Х» на канале Беларусь 1. Одна из авторитетных программо безопасности 

набелорусском телевидении регулярно приводит информацию о чрезвычайных ситуациях и их последствиях. 

Телепрограмма «История спасения» на канале Беларусь 1. На телеканале «Беларусь 1» в 2018; 

2019 гг. особенно популярным среди зрителей стал художественно-публицистический цикл «Истории 

спасения». Проект был основан на реальных событиях. Программа «Истории спасения» рассказывает о 
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людях, которые оказались в пограничной ситуации и которые несколько часов, а то и дней, находились в 

опасных для жизни ситуациях. 

Территория безопасности. Команда канала «Беларусь 1» работала и над созданием телевизионного 

проекта «Территория безопасности». Так, один из сюжетов рассказал об истории создания МЧС Беларуси и 

ключевых подразделений Министерства.  

Телевизионная коммуникация – одна из самых доступных, массовых и эффективных форм 

информационного контента. Телевизионная коммуникация, благодаря широким коммуникационным 

возможностям, таким как оперативность, «эффект присутствия», является эффективным актором 

коммуникации для различных органов и институтов, в том числе МЧС Республики Беларусь. 

Пропаганда безопасной жизнедеятельности – это система мер, направленная на распространение 

культуры и навыков безопасной жизнедеятельности. Благодаря осуществлению такой пропаганды 

телевизионными средствами повышается комфорт и безопасность в социуме. 

Популяризация практик безопасной жизнедеятельности в Беларуси является важной задачей для 

государства. Для проведения медиакоммуникаций в сфере безопасной жизнедеятельности, 

Республиканский Центр исследований в области безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с 

общественностью МЧС Республики Беларусь, пресс-служба МЧС активно использует телевидение 

какметод распространения информации. На различных каналах белорусского телевидения выходили и 

продолжают выходить телевизионные проекты, посвященные деятельности спасательного ведомства, 

раскрытию обстоятельств чрезвычайных ситуаций, их предупреждению и анализу последствий. 
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СОЦІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

 

Стаття присвячена трансформаційним процесам в Україні. Проаналізовано філософські, економічні 

та соціологічні засади трансформаційних процесів в Україні. Дослідженостан «соціальних трансформацій» 

та їх розвиток в Українському суспільстві. Обґрунтовано важливість модернізації українського суспільства 

в умовах суспільних перетворень. Ключові слова: трансформація, модернізація, креативність. 

 

У незалежних державах, які утворились на теренах СРСР, серед котрих Україна не є винятком, 

проходила і проходить низка особливих змін (трансформацій). Термін «трансформація» походить від 

латинського «tгansfoгmatio», що означає перетворення, перебудова, відозміна. У загальному розумінні 

«трансформація» – це є певна зміна соціальної структури, тобто тісний взаємозв‘язок стадій розвитку 

об‘єкта, що, в ідеалі, повинні закономірно слідувати одна за одною та скласти безперервний цілісний рух. 

Після розпаду Радянського Союзу, Україна опинилася на шляху дуже плюралістичної, але нестабільної 

демократії. Політична система розвивалася вздовж двох паралельних шляхів: поєднання ліберально-

демократичного фасаду з пострадянським контролем за розподілом влади та ресурсів. В Україні в умовах 

переходу до демократії, до ринкової економіки відбуваються досить складні й суперечливі трансформаційні 

процеси, спрямовані на конструювання демократичної національної держави та її інституцій, подальший 

динамічний і безперервний розвиток цінностей громадянського суспільства та збереження інтересів як 

самої країни, так і її громадян зокрема. 

Німецький соціолог Цапф В. розглядав трансформацію як один з типів модернізації. Цапф В. вважає, що 

трансформація є специфічним типом другої групи модернізаційних процесів (тобто відноситься до 

різносторонніх наздогоняючих процесів) та надає таке визначення поняттю «трансформація» – це є перехід від 

диктатури чи авторитарної системи до демократії та від планової чи командної економіки до ринкової. Серед 

українських вчених, які приділяли увагу трансформаційним процесам загалом домінуючою є точка зору, згідно 

якої соціальну трансформацію доцільно розглядати як варіацію еволюційної та бифуркаційної моделей розвитку, 

що пов‘язана з процесом відносно швидкого (плавного або скачкообразного) змінювання системних якостей 

суспільства як відповідь на вичерпання, або загрозу вичерпання ресурсів конкретної форми розвитку [1].Усе це 
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зумовлює нагальну необхідність масштабних модернізаційних змін у країні, динаміка розвитку яких має 

специфічні форми свого втілення в різних просторово-часових та соціокультурних умовах. 

Українське суспільство заради майбутньої модернізації має йти шляхом ціннісної раціональності. 

Тому культурна традиція, яка формує сучасного українського громадянина, має бути герменевтичною, а не 

герметичною; діалогічною, а не монологічною; модерною, а не архаїчною. Сучасний український 

політичний філософ Михайло Мінаков зазначає, що модернізація максимально залежить від світоглядних 

настанов громадян і мало – від тактичних ігор політиків, навіть якщо вони очолюють такі ресурсні країни, 

як Україна, Казахстан чи Росія. Модернізація – це довгий культурний глобальний процес утілення 

цінностей модерну в реальність. Наразі самоідентифікація громадян в умовах трансформації українського 

суспільства фактично зумовлена нашою пострадянською дійсністю [2]. 

Особливістю трансформаційних процесів є їх ускладненість. Прикладом такого ставлення до аналізу 

трансформаційних процесів є підхід Р. Флоріди. У центрі його уваги – креативність. Особливе значення для 

аналізу сучасних суспільств має визначення Р. Флорідою напряму їх довгострокової трансформації: до 

здатності генерувати та використовувати креативний потенціал, мінімізуючи відповідні інноваційні ризики. 

Великою дилемою нашого часу є відсутність соціоекономічної системи, яка була б в змозі ефективно 

використати величезний креативний потенціал, що вже генерується. Ця трансформація є нагальною 

потребою в умовах нестачі природних ресурсів для світового розвитку – адже креативність людини є майже 

невичерпним ресурсом. Аналіз теорії Р. Флоріди безумовно надзвичайно актуальний і для сучасної 

України. Адже проектування моделі національної модернізації не є можливим без урахування особливостей 

глобальних трансформаційних процесів. Теорія Р. Флоріди розглядається науковцями у контексті аналізу 

сучасних програм культурної й економічної політики, креативної економіки [3, 4, 5]. Креативності властива 

внутрішня мотивація, якої немає в інших видах людської діяльності; до розкриття власної креативності 

людина звертається не з об‘єктивної необхідності (або матеріальної потреби), а за внутрішнім прагненням. 

Так починається формування нового типу свідомості людини постіндустріального суспільства, що ставить 

її поза обмеженнями будь-якої організованої структури, політичної чи економічної. Таким чином, суб'єктом 

розвитку сьогодні стає не соціум, а сукупність особистостей, кожна з який неповторна не тільки у своїх діях 

і вчинках, але й у мотивах. А основним джерелом прогресу сучасного суспільства стає вже не взаємодія 

людини й природи, а внутрішній розвиток особистості, можливість її самовдосконалення. Ігнорування цієї 

сторони соціально-економічних трансформацій й розгляд лише економічних чи політичних аспектів 

постіндустріального суспільства не дає можливості вірно зрозуміти сутність процесів, що відбуваються в 

сучасному світі. Р. Інглегарт ще в 1970-і рр. розробив методику соціологічного дослідження рівня 

матеріалістичних й постматеріалістичних цінностей. Подібні дослідження проводилися й Інститутом 

соціології НАН України разом з фірмою «Соціс» у 1994, 1997 і 2000 рр. Їхні результати свідчать про те, що 

матеріалістична мотивація в країнах з нестабільною економічною й політичною ситуацією переважає 

(чистий матеріалістичний тип – 79% у 1994, 68% у 1997 р, 76% у 2000 р.; чистий постматеріалістичний тип 

– лише 1% у 1994, 1997 і 2000 р.) [6], однак навряд чи можна сумніватися в необоротності виявлених 

зарубіжними дослідниками постматеріалістичних тенденцій. Результати проведеного в Україні дослідження 

лише ще раз підтверджують ідеї, що потреби вищого порядку можуть виявлятися тільки після задоволення 

базових матеріальних потреб. Визнаючи неекономічні мотиви й мету діяльності людини в 

постіндустріальному суспільстві, соціологи тим самим поділяють історію людства на два великі періоди, 

протиставляючи постіндустріальне суспільство всій попередній історії, оскільки в минулому справді важко 

знайти епоху, яка характеризувалася б нематеріалістичною мотивацією людської діяльності. Коло цих 

людей розширюється, в їхніх руках знаходяться знання та інформаційні потоки – ресурси, від яких сьогодні 

все більше залежить економічний та соціальний прогрес. Хоча ті особи, які усвідомили реалізацію 

нематеріальних інтересів як найбільш значущу для себе потребу, стають суб'єктами неекономічних 

відносин і знаходять внутрішню свободу від експлуатації, неможливу в рамках індустріального суспільства, 

економічно мотивована більшість все ще домінує. Так в постіндустріальному суспільстві виникає нове 

соціальне розшарування, в основу якого покладено вже не класові чи майнові відмінності, а сам спосіб 

діяльності, мотивація та система цінностей. 

Сучасне суспільство, яке змушене діяти в умовах стрімкого прискорення всіх соціально-економічних 

процесів, відводить особливу роль креативності кожного суб'єкта: ця властивість дозволяє успішно 

вирішувати соціальні, екологічні, економічні та культурні проблеми. Креативність розглядається як 

найважливіший фактор формування сучасного життєвого укладу і необхідний атрибут успішного розвитку. 
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ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  
У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Стаття присвячена теоретичним засадам специфіки формування громадянських та соціальних 

компетентностей у молодших школярів, у ній визначається зміст і особливості формування цих 

компетентностей, які дають можливість втіленню в життя сукупності соціальних, політичних і 

громадянських прав особистості, її інтеграцію в культурні й соціальні структури суспільства. 

Проаналізовано педагогічні умови формування громадянських та соціальних якостей молодших школярів у 

сучасних закладах освіти. Наголошується на актуальності громадянського виховання особистості у 

сучасному українському суспільстві. Ключові слова: громадянин, громадянські компетентності, соціальні 

компетентності, молодші школярі. 

 

Постановка проблеми. На даний момент розвитку молодшого школяра надзвичайно важливе місце 

посідає формування громадянських та соціальних компетентностей. Громадянська компетентність в 

початковій школі має на меті формувати у дітей знання і уявлення про українське суспільство, рідний край, 

розкрити на доступному рівні особливості взаємодії людей у родині, в колективі, суспільстві, виховати в 

них позитивне особистісне ставлення до цінностей і символів Української держави; виховати гуманну, 

соціально – активну, відповідальну особистість. Важливою у навчальному процесі є також соціальна 

компетентність, яка формує здатність до співробітництва в групі та команді, мобільність, уміння 

адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі, розв‘язувати 

проблеми в різних життєвих ситуаціях. 

Аналіз актуальних досліджень. Однією з найактуальніших тем у початковій школі є формування 

громадянських та соціальних компетентностей у молодших школярів. Адже вони формують у дітей 

позитивне особистісне ставлення, дають можливість проявляти ініціативу, вчитися планувати свої дії, 

переконувати, нести відповідальність за себе і команду. Зрозуміло, що роль вчителя при цьому по-

особливому ефективна в плані дієвого співробітництва. Таким чином, ці компетентності сприяють 

піднесенню рівня навчальних можливостей учнів, активізації навчального процесу на уроках інваріантної і 

варіативної частини навчального плану. 

Аналіз науково-педагогічної літератури засвідчує, що зміст і особливості громадянського виховання 

обґрунтовано у педагогічній спадщині Г. Ващенка, А. Макаренка, С. Русової, В. Сухомлинського, 

К. Ушинського. 

Увага науковців спрямована на вивчення сутності та змісту компетентнісного підходу, розроблення 

шляхів і засобів формування компетентної особистості (Н. Бібік, С. Гончаренко, І. Гушлевська, І. Зимняя, 

В. Краєвський, С. Клепко, О. Локшина, О. Овчарук, О. Пометун,О. Савченко та ін.); вивченням життєвої 

компетентності та її складників займалися І. Єрмаков, Л. Мітіна, І. Ящук та інші [2, с. 98]. 

Мета статті – проаналізувати специфіку формування громадянських та соціальних компетентностей 

у молодших школярів.  

Виклад основного матеріалу. Розвиток особистості школяра в освітньому середовищі, відповідно до 

нормативних документів, здійснюється через формування громадянських та соціальних компетентностей. 

Як зазначав А. Макаренко, людина не виховується частинами. Через це кожна компетентність, виконуючи 

свою особливу роль, слугує водночас досягненню єдиної мети та реалізується у поєднанні з іншими 

складовими [3, с. 2]. 

Східноєвропейські педагоги впевнені, що «соціально компетентна» особистість здатна: ухвалювати 

рішення стосовно себе і прагнути до розуміння власних почуттів та вимог; блокувати неприємні почуття і 

власну невпевненість; досягати мети найефективнішим чином; правильно розуміти бажання, очікування й 

вимоги інших людей, враховувати їхні права; розуміти, як з урахуванням окремих обставин і часу 

поводитися, беручи до уваги інтереси інших людей, власні вимоги тощо [2, с. 98]. 
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Формування громадянської компетентності молодших школярів забезпечується як змістом 

навчальних дисциплін початкової школи, так і шляхом застосування різноманітних навчальних технологій. 

Надзвичайно широкі можливості для формування громадянської компетентності містить позакласна робота 

з використанням різних видів діяльності: ігрова діяльність, пізнавальна, проблемно-ціннісне спілкування, 

художня творчість, спортивно-оздоровча діяльність, туристично-краєзнавча діяльність, трудова 

(виробнича) діяльність, розважальна діяльність. За участю у позакласних заходах учні не обмежені 

жорсткими рамками правил. Позакласна робота спонукає школярів брати участь в ухваленні рішень, 

підвищує їхню ініціативу, яка при цьому є не примусовою. Саме позакласній діяльності належить провідна 

роль у формуванні і розвитку соціальної та громадянської компетентності в силу того, що вона служить 

підвищенню активності учня як суб‘єкта навчання; дає можливість творчої співпраці між педагогами, 

учнями та батьками; створює обстановку, в якій відсутнє зовнішнє оцінювання; орієнтує діяльність учнів на 

успіх; передбачає варіативність форм організації освітнього процесу, засобів і умов діяльності; відображає 

загальнолюдські цінності. Позакласна діяльність організовується для того, щоб задовольнити потреби учнів 

в змістовному дозвіллі, їх участі у суспільно-корисній діяльності та самоврядуванні.  

На особливу увагу педагогів заслуговує розв‘язання освітньої проблеми в полікультурному 

середовищі Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Загальний для всіх східноєвропейських країн підхід у 

розробці програм і навчальних планів у початкових школах полягає не тільки в наданні дітям знань у 

галузях навколишнього середовища, географії, соціальної сфери, що надзвичайно важливо. Навчання в 

початковій школі, на думку багатьох інститутів освіти, має допомогти дитині знайти свій шлях крізь призму 

власної культурної орієнтації на поняття, пов‘язані з минулим та майбутнім суспільства, відчути себе 

громадянином своєї держави. Прищеплення в молодших шкільних роках таких понять, як толерантність, 

міжкультурна спільність, повага до національностей і культур, безконфліктне співіснування та інше, є 

наразі важливою умовою входження держав до європейського освітнього простору [2, с. 99]. 

Формування громадянської компетентності – це формування патріота своєї країни. Особливої уваги 

потребує виховання толерантності зростаючого громадянина – патріота. Це поняття означає повагу, 

сприйняття і розуміння багатого розмаїття культур поліетнічного суспільства, форм самовиявлення 

людської особистості. Це активна позиція, яка формується на основі визнання універсальних прав людини 

та основних її свобод, усвідомлення того, що люди за своєю природою відрізняються зовнішнім виглядом, 

становищем, мовою, поведінкою і мають право жити у мирі та зберігати свою індивідуальність, а тому 

погляди однієї людини не можуть бути нав‘язані іншим. Кожен може дотримуватися своїх переконань і 

повинен визнавати таке право за іншим. Людина заслуговує на те, щоб бути почутою, зрозумілою і 

прийнятною іншими як незаперечна самоцінність навіть тоді, коли її погляди, інтереси, спосіб життя 

відрізняються від традиційних. Вияв співчуття, милосердя як рис толерантності особистості – важлива 

цінність толерантного громадянина – патріота України [1, с. 30]. 

Виховання особистості громадянина є цілісною системою, яка поєднує навчальну та позакласну 

виховну роботу. Громадянське виховання молодших школярів передбачає наскрізну інтеграцію певних 

його аспектів у предмети шкільного освітнього компоненту, наповнення програм роботи гуртків 

різноманітною тематикою, спрямованою на підсилення громадянської орієнтації їхнього змісту. У кожному 

освітньому закладі, безумовно, формуються власні традиції громадянського виховання, але засади його 

реалізації можуть бути спільними для всіх закладів, адже цілісну особистість патріота-громадянина формує 

активна участь дітей у різних видах діяльності: українознавчій, правознавчій, художньо-естетичній, 

оздоровлювально – спортивній, екологічній тощо. Для кожної дитини повинні бути створені умови для 

пізнання рідної мови, фольклору, історії та культури, мистецтва [4, с. 5]. 

Процес формування ціннісних орієнтацій є невід‘ємною складовою формування громадянських та 

соціальних компетентностей.  

На початку молодшого шкільного віку діти шестирічки виділяють особисті цінності, відбувається їх 

емоційне освоєння, яке закріплюється в діяльності, поведінці та міжособистісних взаєминах. У шестирічних 

дітей з‘являється вже дистанція соціальних зв‘язків при оцінці норм поведінки дітей і дорослих. У цих дітей 

розвивається певна орієнтація на соціум, вміння на відповідному рівні розуміти і оцінювати суспільні 

відносини. У шість років дитина починає розуміти важливість суспільно значущих справ. В цей час 

формується певне розуміння й оцінка соціальних явищ, орієнтація на оцінне ставлення дорослого через 

призму конкретної діяльності. За всіх індивідуально-варіативних особливостей процесу становлення 

ціннісних орієнтацій, саме у шість років він відрізняється найбільшою динамічністю [1, с. 32]. 

Разом з тим у період розвитку дітей між шістьома-сімома роками чітко відмічається нарощування й 

розвиток найважливіших компонентів ціннісних орієнтацій дітей, їх адекватно мотивоване вираження. У 

цілому діти шестирічки усвідомлюють соціальні очікування й орієнтуються на хорошу поведінку, хороші 

вчинки. Однак, дитина в цей період ще не сприймає еталони поведінки як соціальну необхідність, не 
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усвідомлює їх соціальну значущість. Вони видаються шестирічкам поки що як індивідуальні цінності, 

виступаючи лише окремими компонентами ціннісних орієнтацій, що розвиваються [1, с. 32]. 

У залежності від мети та обставин, щоб сформувати громадянську і, водночас, соціальну 

компетентності, на уроках можна використовувати: роз‘яснення; розповіді, колективні та індивідуальні 

бесіди; аналіз життєвих ситуацій, обговорення з учнями літературних, літературно-публіцистичних творів, 

газетних статей і повідомлень з відповідною правовою оцінкою того, що трапилось; читання художніх 

творів; вікторини; конкурси; створення спеціальних педагогічних ситуацій, екскурсії; включення дітей у 

процес вибору органів самоврядування (наприклад, вибору президента класу, чергових, відповідальних за 

певні напрямки життєдіяльності колективу); ділові ігри (правовий тренінг), робота у групах та парах, 

запрошення працівників органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів з відповідними 

виступами на правову тематику.  

Висновки. Отже, на сучасному етапі розвитку молодшого школяра важливе значення мають 

громадянська та соціальна компетентності, які передбачають розвиток громадянської свідомості, вироблення 

вмінь міркувати, аналізувати, ставити запитання, шукати власні відповіді, критично розглядати проблему, 

робити власні висновки, брати участь у громадському житті, набувати вмінь та навичок адаптації до нових 

суспільних відносин, адекватної орієнтації, захищати власні інтереси, поважати інтереси і права інших. 
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Стаття присвячена аспектам креативної трансформації та модернізації сучасної вищої освіти 

через прищеплення студентам умінь та навичок для здобуття психічного здоров'я під час професійної 
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Зараз однією з актуальних задач технічних університетів є розвиток не тільки гнучких «softskills» та 

професійних навичок у студентів, сформованість яких є в інформаційний вік мірилом успіху, але і розвиток 

вмінь по збереженню психічного здоров'я у майбутніх фахівців під час їх професійної діяльності. Важливим 

аспектом для креативної трансформації та модернізації сучасної вищої освіти є прищеплення студентам 

умінь та навичок для здобуття психічного здоров'я під час професійної підготовки та в майбутній 

професійній діяльності. 

Можемо зазначити після спілкування зі студентами різних напрямів підготовки та спеціальностей, що 

багато хто сприймає психічну норму за психічне здоров'я, що не є одне і теж. До психічно нормальних 

відносяться як невротики, так і особистості з прикордонними розладами особистості, яких досить високий 

відсоток зі студентів. В цьому процесі велику роль грає проблема набуття психічного здоров'я. Це в першу 

чергу володіння базовими навичками психіки, здорова самооцінка, впевненість в собі, вміння будувати 

відносини з оточенням, емоції при цьому повинні бути адекватні й гнучкі, які перетікають одні в інші, а 

постійна натхненність особистості майбутнього фахівця підвищує рівень його майстерності. Впевненість 

студента в собі формує у нього адекватну самооцінку, яка підвищує стійкість до стресу, відчуття особистісних 

кордонів та дозволяє будувати здорові стосунки з оточуючими, а гнучкість та адаптивність дозволяє бути 

завжди відкритим до нового досвіду для позитивної трансформації. Психічне здоров'я – це в першу чергу 

напрацьована навичка, який дозволяє стати ефективніше як студенту, так і колективу в якому він знаходиться. 

Ми повністю поділяємо думку німецького психіатра Карла Леонгарда, що акцентуації особистості – це 

крайні варіанти норми, тобто надмірно посилені риси характеру. Радянський психіатр Андрій Євгенович 
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Личко зауважив, що кожна з акцентуацій має вразливість до певних ситуацій, тобто знаходження людини в 

середовищі негативної для його акцентуацій, може викликати розлади особистості, при цьому кожна сильна 

якість характеру або акцентуація може допомогти реалізуватися у певній діяльності, в якій вона має стійкість. 

Важливим етапом в креативній трансформації майбутніх фахівців є вміння виділення своїх акцентуацій 

у себе і як наслідок усвідомлення своїх сильних й слабких сторін. Варто відзначити, що одна акцентуація 

здатна вирівнювати іншу, а вміння перемикатися між різними акцентуаціями в залежності від роду діяльності 

дозволяє зробити майбутнього фахівця більш ефективним, стресостійким в умовах багатозадачності. 

Лікар-психіатр Пономаренко Віктор Вікторович у своїй книзі «Практична характерологія. Методика 

7 радикалів» виділяє сім акцентуацій: истероідну, епілептоідну, паранойяльну, емотивну, шизоїдну, 

гіпертимну, тривожну. Истероіду або демонстративному типу характерна найширша рамка сприйняття 

дійсності, можуть у найменших деталях представити свої бажання, мають подвійні стандарти, тобто 

перевагу своїх цінностей над інтересами й цінностями інших людей. Для епілептоідного типу характерне 

застрягання в образах, злопам'ятність, часті емоційні вибухи, поважають ієрархію й владу, не терплять 

утиск прав, часто нехтують мораллю. Параноял або цілеспрямований характерна енергійність, 

незалежність, самостійність, ставлення високих цілей і досягнення завдяки нестандартним підходам, та 

високі результати в індивідуальній творчій роботі. Для емотива характерна стабільність, повага особистих 

та кордонів людей, баланс в у всьому, тактовність, підвищена чутливість, вразливість, дуже незатишно 

почуваються в стресових і кризових ситуаціях, намагаються всірозв'язувати питання без конфліктів, не 

люблять брати відповідальність на себе. Шизоїдному типу характерна замкнутість, інтроверсія, багатий 

внутрішній світ, незалежне мислення, висока ефективність в самоті, максимально збережена 

індивідуальність, не ведеться на стандартні шаблони й стереотипи, недолік в неадекватній емоційної 

реакції, складності в комунікаціях, не терплять вторгнення в їх внутрішній світ. Гіпертимному типу або 

маніакальній акцентуації характерна екстраверсія, піднесений настрій, товариськість, енергійність, високим 

життєвим тонус, вміння щиро дружити, ефективні в пошуку нових контактів, відсутність рамок, небезпек 

не помічають, робота в жорстких рамках не дасть реалізуватися, перетворюючи її сильні сторони в безлад і 

не адекватну самооцінку. Тривожно недовірливий або чуттєвий психотип ефективний при монотонній 

діяльності, полюбляє зливатися з оточенням для уникнення небезпеки.Векстремальних ситуаціяхвін не 

ефективний, добре відчуває особисті кордони. Ще ми вважаємо важливо розглянути психотип гипотим або 

депресивну акцентуацію.Для нього характерна дбайливість, шаблонність, поважання ієрархії та 

справедливості, мрії без реалізації.Цей тип присутній ідеальним підлеглим, бо вони не мають амбіцій, що 

характернодля трикутникаКартмана (перебуваючи в позиції жертви в пошуках рятівника або агресора), 

беззаперечно виконують вказівки керівництва. 

Таким чином, можемо зазначити, що дуже важливим є прищеплення студентам умінь та навичок для 

здобуття психічного здоров‘я, тому що саме ці уміння та навички захищають свідомість майбутніх фахівців 

та готують їх до результативної інженерної праці з яскраво вираженими творчими рисами. Вважаємо, що 

усвідомлення саме своїх акцентуацій характеру допоможе майбутньому фахівцю більш ефективно їх 

використовувати під час вищої освіти та своєї майбутньої професійної діяльності залежно від ситуацій: 

ставити цілі як параноял, організовувати виробничий процес як епілептоід, управляти колективом як 

емотив, виказувати навички менеджера як естероід, працювати над проектами як гипотим, спілкуватися з 

фахівцями гипертім, проявляти вміння ризик-менеджменту як тривожно-недовірливих, розробляти та 

впроваджувати інженерні інновації як шизоїд. Все це є шлях до професійного успіху майбутнього фахівця. 
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Стаття присвячена висвітленню рис вокальної симфонії у творчості сучасного українського 

композитора Є. Петриченка. Проаналізоване питання про синтез двох рядів: музичного і вербального. 

Досліджена історична еволюція вокальної симфонії, на прикладі симфонії № 3 «Антитези» Є. Петриченка. 
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Постановка проблеми. Стилістичне прагнення до оновлення музичної мови, відкриття нових 

композиторських технік, збагачення інтонаційного словника сприяли створенню нової картини світу, 

розширенню творчих можливостей. Цей процес розпочався з другої половини ХХ ст. як пошук нових 

музичних засобів та форм вокально-симфонічної музики. У творчості українських композиторів, які 

розпочали творчі шлях у 1990-х рр. також простежується ця риса. 

Актуальність обраної теми полягає в недостатньо окресленій у музикознавчих працях симфонії № 3 

Є. Петриченка з точки зору сучасної музичної мови, композиційних особливостей,стилю і жанру як 

найважливіших композиційних засобів музичного мислення композитора. 

Аналіз наукових досліджень. Музикознавці давно звернули увагу на позамузичні чинники в 

організації творів сучасної музики. Про тенденцію до злиття мистецтв говорить Володимир Біблер, 

дослідник синестезії та засновник «Школи діалогу культур», у сучасній світовій культурі започатковано 

небувалий синтез, що актуалізувало проблему діалогу [1, 8]. 

На думкуВ. Гузєєвої, в Україні жанр «вокальна симфонія» сформувався під впливом традицій 

духовних концертів та окремих форм інструментальної і симфонічної музики. Дослідниця пропонує 

називати вокальними симфоніями твори, «у яких базовим є сонатно-симфонічний принцип будови в 

органічній взаємодії з ознаками певного кантатно-ораторіального жанру» [3, 15]. 

Метою статті є виявлення структурних особливостей вокальної симфонії № 3 Є. Петриченка та 

проаналізувати жанрово-стильові тенденції композитора. 

Виклад основного матеріалу. У музиці ХХІ ст.українських композиторів простежується тенденція 

залучення вокально-поетичного компоненту до симфонічного жанру. Яскраві приклади знаходимо у 

симфоніях Л. Дичко, Є. Станковича, В. Сільвестрова та інших. Серед композиторів, що розпочали творчий 

шлях у 90-х роках, привертає увагу творчість київського композитора Євгена Володимировича Петриченка, 

у симфонічному доробку якого нараховується: три симфонії,симфонічна поема «Зірка». 

Симфонія № 3 «Антитези» для соло-сопрано, хору та симфонічного оркестру створена у 2011 році, у 

літературну основу покладені вірші Ліни Костенко: «Не знав, не знав звіздар гостробородий, що в антисвіті 

є антизірки…», мрійливо-ліричні «Ті журавлі та їх прощальні сурми…», сатиричні «Причмелені гномики», 

жартівливі «Музики» та філосовсько-фатальний «Ісус Христос розп‘ятий був не раз…». П‘ять, обраних 

композитором віршів, створених у різний час, об‘єднуються у цільну музично-драматичну концепцію. 

Вибудована послідовність віршів в сукупності розкриває філософську ідею моралі та призначення людини 

у світі. Поетичні тексти використовуються у повному об‘ємі, без повторів та купюр.  

Симфонія представляє собою одночастинну композицію, проте можна виділити певні риси 

симфонічної будови: це – п‘ять темпових «розділів», три з яких швидкі, два – повільних, також виявлені 

риси сюїти. Всі п‘ять частин композиції симфонії слідують одна за одною без перерви, attacca.  

Перша частина симфонії № 3 спирається на вірш Л. Костенко «Не знав, не знав звіздар 

гостробородий». Композитор переніс образи вірша у музичну тканину: у тексті підкреслюється думка про 

дві сторони буття: Добро і Зло, і які є контрастами один одному. Хоровий речитатив «Не знав, не знав 

звіздар гостробородий, що в антисвіті є анти зірки», що відкриває симфонію, став ідеєю, точкою смислових 

«перетинів» всіх частин і найбільш драматичним із названих. Тому саме перша частина визначає підсумок 

симфонії, а її тематичний матеріал стає найважливішою ланкою для всіх наступних частин.  
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Вступаючи у співтворчість з Л. Костенко, Є. Петриченко композиційно організує вісім строф у три 

частинну форму із динамічною репризою, але на свою думку визначає кордони розділів: середній розділ 

розпочинається з другої половини першої строфи вірша (ц. 5), головна кульмінація збігається з початком 

репризи (ц. 7), яка об‘єднує дві останні строфи. Тобто, в центрі композиції опиняється картина вільного 

життя і творчості, перебування у вируючому світі власного «Я». 

Друга частина, виступає ліричним центром симфонії, у якому розкриваються образи смутку і любові. У 

цій частині взаємодіють принципи розширеної тональності і вільної додекафонії. Є. Петриченко розставляє у 

вірші зовсім інші акценти. Для підкреслення ліричної сфери композитор обирає однорідний жіночий хор, 

втіливши його у відокремленому оркестровому епізоді. Це і визначає характер усієї другої частини симфонії. 

Музичний матеріал умовно можна поділити на три епізоди: перший хоровий епізод з оркестром, «Ті журавлі, і 

їх прощальні сурми» та метафора «Натягне дощ свої осінні струни» відтворює почуття туги. 

Таким чином, цей розділ відповідає ІІ частині симфонії з точки зору: будови ( три частина 

композиція, з динамізованою репризою), за смисловим навантаженням (homosapiens – людина що 

споглядає, розмірковує). А з іншого – простежується тенденція до сюїтного принципу: контрастне 

зіставлення І частини (швидкої, з трагічними характером) з ІІ (повільною, лірично-мрійливого характеру), 

зв'язок з традиційними прикладними українськими жанрами (лірична пісня та елементи народного танцю). 

Третя частина відповідає жанру скерцо. У вірші Л. Костенко «В пивничці на лото»йде мова про 

причмелених гномиків, яка в контексті даного твору, набуває характеру розгулу негативних якостей людей, 

викликає найболючіші питання, які герой намагається поставити навколишньому мороку та шукає відповіді 

всередині себе. Зберігаючи віршований текст Л. Костенко, композитор створює монолог-прозу, з усім 

різноманіттям інтонацій: монотонними твердженнями (на словах «В пивничці на лото»), стрімкими 

вигуками («Хто поруйнував..»). І все це поєднується у вокальній партії в єдине ціле, створюючи 

речетативно-декламаційну мелодію.  

Четверта частина передає картину веселощів: жартівливий, гумористичний вірш Л. Костенко 

«Музики». Відкриває частину лейттема, сповнена трагічної експресії. Якщо у попередніх частинах вона 

була втіленням активних пошуків (в першій частині) або ніжної мрії (у другій), то тепер вона кардинально 

змінила свій емоційно-психологічний стан: стала трагічним внутрішнім віддзеркаленням. Секундові 

інтонації наповнилися більшою напругою, гострий тритон акцентує завершення.  

Композитор не використовує фольклорних цитат, проте відтворює усі особливості та танцювальну 

природу жанру: лідійській лад, зворотній пунктир, ритмічна подрібненість наступних долей такту. Мелодія 

будується на повторюванні вузько обсягових поспівок (дуохордних, трихордних), що характерно для 

остинатних побудов. 

Остання, п‘ята частина є найдраматичнішим центром усієї симфонії, на що вказує поетичний текст, в 

якому постає Ісус Христос, як образ духовності, моралі, добра, що переживає в нас час занепаду. 

Оркестровий фрагмент, має спільні інтонації з оркестровим вступом першої частини і утворює арку між 

першою та останньою частиною. Це прийом надає всій композиції цілісності. Інтонаційна спорідненість, 

котра раніше непомітно входила у загальну фактуру музичної тканини, а тепер утворює інтонаційну основу 

партії. Музичний матеріал «Ісус Христос розп‘ятий був не раз» у партії хору має спільні інтонації з 

розділами першої частини (декламування на найвищій ноті, поступовий висхідний рух на тлі 

танцювального ритму) – таким чином створює жахливу картину сьогодення.На нашу думку, 

«кристалізація» лейттеми стає результатом найважчого етапу – болісних роздумів та питань до самого себе. 

Висновки. Таким чином, «Антитези» – симфонія для хору, соло-солістки та симфонічного оркестру є 

твором, у якому виявлені риси вокальної симфонії:композитор звертається до принципу монотематизму, 

одночастинності композиції; вводить протилежні музичні образи: ліричний та конфліктно-драматичний 

матеріал; зіткнення тем у розробці та заспокоєння конфлікту у репризі свідчать світобачення композитора, 

який привертає увагу на «вічний» романтичний конфлікт людини і світу сучасними засобами.  
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ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕАТРАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ ФРАНЦІЇ 

 

Стаття присвячена трудовій діяльності театральних колективів Франції, а саме розглянуто види 

ліцензій, відповідно до яких може здійснюватись професійна діяльність підприємця у сфері виконавського 

мистецтва. Проаналізовано основні положення колективного договору організацій в галузі культури і 

мистецтва. Відповідно до законодавчої бази досліджено робочий графік працівників театрів. Ключові 

слова: театральне мистецтво, ліцензія, колективний договір, антрепренер. 

 

Актуальністьдослідження полягає в тому, що французькій досвід організації театральної справи та 

розбудови організаційно-творчої діяльності приватних театрів може сприяти покращенню організації 

театральної справи в українському театральному просторі, тому так важливо досліджувати законодавчу 

базу, а також особливості трудової діяльності театральних колективів Франції. 

Джерельною базою дослідження є нормативно-правові акти, закони, положення, постанови, статті, 

документи Міністерства культури і комунікацій Франції, електроні ресурси асоціацій, спілок та фондів 

підтримки театральних колективів. 

Метою дослідження є дослідити особливості та актуальні проблеми організації театральної справи 

Франції в контексті трудових відносин на сучасному етапі, та розглянути які умови здійснення діяльності у 

сфері виконавського мистецтва. 

По завершенні Другої світової війни, основні принципи діяльності у сфері театрального мистецтва 

було визначено постановою №45-2339 від 13 жовтня 1945 року «Про вистави». Згідно її положень, 

театральні антрепренери мали право проводити свою діяльність лише за наявності ліцензії, яку видавали за 

напрямками (в стаціонарних театрах, нестаціонарних театрах, театрах ляльок, мюзик-холах, цирках, для 

організації концертів симфонічної, оперної музики, хорового співу, ярмарок, танцювальних вечорів тощо). 

Комерційний кодекс Франції вважає комерційними угоди будь-якого підприємництва у сфері 

публічних видовищ (стаття L110-1). 

Професійну діяльність підприємця (антрепренера) у сфері виконавського мистецтва 

(фр. spectaclevivant, тобто «живихвистав») регулює другий розділ Кодексу законів про працю «Антреприза 

виконавського мистецтва». 

Антрепренери, що наймають артистів для виконання вистав, повинні мати відповідну ліцензію на 

свою діяльність. При цьому вони мають сплачувати соціальні внески, а також дотримуватися у відносинахі 

з артистами умов колективного договору. 

У виняткових випадках, фізичні та юридичні особи, для яких виробництво вистав або експлуатація 

сценічних майданчиків не є основним видом діяльності, можуть здійснювати таку діяльність без ліцензії, 

але виконувати не більше 6 вистав на рік. Наприклад, студентська асоціація може організувати свято, або 

місто – організувати святкування 14 липня – Дня взяття Бастилії, не отримуючи ліцензію. 

Це правило поширюється і на самодіяльні колективи, які іноді можуть проводити вистави за участі 

професійних артистів, яким оплачують роботу. 

«Непрофесійні» організатори вистав, що проводять діяльність без ліцензії, повинні повідомити про 

це регіональну дирекцію у справах культури, а також інформувати DRACs (в перекладі з французької 

(Dіrectіons regіonales des affaіrs culturelles) – Управління регіонального розвитку – ланка, що об‘єднує 

центральну владу та регіональні дирекції у справах культури) про виконання вистав. Але професійно 

займатися виробництвом і прокатом вистав без отримання ліцензії у Франції неможливо. «Незалежні» 

театральні колективи також мають отримувати їх. 

Ліцензія є персональною і не підлягає передачі. Її видають керівнику організації, щодіє у сфері 

виконавського мистецтва. Якщо діяльність здійснює громадське об‘єднання, створене за законом 1901 року 

(Закон про створення громадських організацій від 1 липня 1901 року), то його керівний орган визначає 

особу, яка має отримати ліцензію і надає відповідне доручення. Ліцензія дійсна протягом трьох років. Для 

того, щоб отримати ліцензію, особа має бути повнолітньою, мати диплом про вищу освіту або досвід 

роботи в театрі не менше двох років (або 500 годин професійної діяльності в театральній сфері), мати 

юридичне право на комерційну діяльність. 
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У 1999 році у постанову «Про вистави» було внесено зміни, якими було запроваджено три категорії 

ліцензій: 

- ліцензію першої категорії було призначено для керівників сценічних майданчиків, на яких 

відбувався публічний показ вистав (театрів, концертних залів, фестивальних сцен, якщо фестиваль 

відбувається у спеціально обладнаних приміщеннях, ратуш, кафе, ресторанів, в яких відбувається понад 

шість вистав на рік); 

- ліцензію другої категорії було призначено для виробникі ввистав і організаторів гастролей (турне), 

що опікуються виставою і є роботодавцями для творчих кадрів, які задіяні у ній; 

- ліцензію третьої категорії було призначено для осіб, які за умовами угод опікуються прокатом 

вистав (прийманням глядачів, продажем квитків, безпекою вистав). 

У Франції театри зазвичай не мають постійних творчих і технічних працівників. Режисерів і акторів 

беруть до штату театру у виключних випадках. Частіше за все це відбувається у стаціонарних театрах, які 

отримують державне фінансування. Але навіть в національних театрах широко практикують роботу за 

короткостроковими угодами. 

Перевага найму акторів і технічного персоналу спеціально для роботи над конкретною постановкою, 

по закінченню терміну прокату якої завершується їх робота в театрі, полягає в зменшенні витрат театрів на 

заробітну плату. Зокрема, така економія дозволяє театрам встановлювати нижчі ціни на квитки.  

Але для акторів і технічних працівників вона народжує істотні проблеми, пов‘язані із відсутністю 

професійної стабільності, адже контракти, укладені театром, можуть тривати два чи три місяці, а можуть 

бути розраховані на один чи два тижні або кілька днів.  

Трудову діяльність у галузі театру регулює Національний колективний договір організацій галузі 

культури і мистецтва, ухвалений 1 січня 1984 року, який відтоді зазнав численних редакцій і доповнень. 

Відповідно до положень цього договору, для працівників із постійною зайнятістю нормальний річний 

робочий час складає 1575 годин (для окремих працівників творчих професій з огляду на специфіку їх 

роботи він може бути меншим). Обліковий період становить 12 місяців і зазвичай розраховується із 1 

вересня до 31 серпня. 

Визначення обсягу річного часу роботи у 1575 годин відбувається таким чином: з 365 днів року 104 дні 

є днями щотижневого відпочинку, 25 днів – часом оплачуваної відпустки, 11 днів – офіційними святами, отже 

на рік припадає 225 робочих днів, 45 тижнів (225 дні / 5 робочих днів на тиждень). Тижневий обсяг робочого 

часу складає 35 годин, тобто за 45 тижнів працівник віпрацьовує 1575 годин (45 тижнів × 35 годин). 

Колективна угода визначає тижневий робочий час працівника і тижневий час його відпочинку. 

«Календарний тиждень» визначають як час між 0:00 ранку понеділка і 24:00 вечора неділі. Тривалість 

роботи протягом тижня може бути розподілена нерівномірно між днями тижня, але робочий графік повинен 

забезпечити кожному працівнику принаймні 35 годин відпочинку поспіль. Робочий тиждень, як правило, 

триває п‘ять днів поспіль. Не може бути більше шести послідовних днів роботи у звітний період в 

організації робочого часу. 

Графік роботи укладають для кожного працівника окремо і повідомляють йому про нього за три 

тижні до запровадження. Працівники повинні отримати інформацію про зміни в розкладі їх робочого часу 

за сімднів до впровадження таких змін. Однак, у випадку непередбачуваних і надзвичайнихобставин, які не 

залежать від керівництва або є наслідком зобов‘язань перед третьою стороною, такі зміни робочого графіка 

можна впроваджувати за 72 години. Роботодавець повинен забезпечити отримання працівником 

повідомлення про зміни розкладу в індивідуальному порядку. 

Кожен працівник отримує принаймні один фіксований день відпочинку на тиждень. Якщо організація 

здійснює діяльність у неділю, працівник може бути зобов‘язаний працювати у неділю, але не більше 20 неділь за 

звітний період. Форми компенсації за перевищення цієї норми визначають колективні договори організацій. 

Тривалість щоденної роботи кожного працівника не може перевищувати 10 годин. Фактичний час 

щоденної роботи може бути продовжений до 12 годин у таких випадках: 

- для працівників, які знаходяться на гастролях (турне) або беруть участь у фестивальних заходах; 

- для працівників, які задіяні у постановці (або поновленні) вистави (як виняток, але не більше 

15 днів до прем‘єри); 

- для працівників, які беруть участь у монтуванні та демонтажі вистави. 

Працівників не можна викликати меншніж на 3 години 30 хвилин роботи без перерви на день. Це 

правило не поширюється на касирів, контролерів, гардеробників, персонал бару, прибиральників, охоронців 

– їх робочий час має складати не менше ніж 2 години на день.  
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У французькій суспільній думці актора наділено особливим статусом, тому для підтримки 

театральних діячів держава розробила спеціальні правила надання допомоги по безробіттю, які враховували 

специфіку зайнятості творчих кадрів у театрі. Ця система соціального захисту дозволила акторам 

покращити умови існування в період пошуку роботи, але була дуже витратною для держави і тому сьогодні 

перебуває встадії реформування.  
 

Джерела 

1. Сode de commerce // Legifrance. – URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379 

2. Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 [Електронний ресурс] // Legifrance. – Режим доступу: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635964 

3. Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l&#39;emploi parl&#39;adaptation du régime des contrats précaires // Legifrance. – URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350807&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id 

4. Loi n° 2003-709 du 1 août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations // Legifrance. – URL: https://www.legifrance.gouv.fr/ 

affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000791289 

 

Чигилейчик Валерия Михайловна 

Белорусская государственная академия искусств 

Научный руководитель: Князева Ксения Николаевна, кандидат искусствоведения, доцент 

Белорусская государственная академия искусств 

 

МИЗАНСЦЕНА КАК СРЕДСТВО ВОПЛОЩЕНИЯ РЕЖИССЕРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ 

 

Представленная статья посвящена поискам средств выразительности музыкального спектакля. 

Объектом внимания является такое понятие как мизансцена. Также в статье рассматривается 

взаимодействие мизансценической партитуры спектакля, актерского исполнения, сценографии на 

примерах спектаклей, поставленных в музыкальных театрах Беларуси. Ключевые слова: музыкальный 
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Стаття присвячена пошукам засобів виразності музичної вистави. Об'єктом уваги є таке поняття 

як мізансцена. Також в статті розглядається взаємодія мізансценічної партитури вистави, акторського 

виконання, сценографії на прикладі вистав, поставлених в музичних театрах Білорусі. Ключові слова: 

музичний театр, мізансцена, режисура, акторська майстерність, опера, мюзикл. 

 

В истории театрального искусства огромное значение имеет такой феномен как «режиссерский театр», 

возникший на рубеже XIX века. Полноправным и единственным создателем спектакля становится режиссер, 

замыслу которого подчиняются остальные участники и постановочная группа. Можно сказать о возникновении 

в этот период новой профессии – режиссуры. С ее появлением изменились требования к актерскому искусству, 

драматургии, огромное значение обрели сценография, хореография. Появляется возможность говорить о 

целостности всех компонентов спектакля. Ведь все они стали подчиняться единой режиссерской концепции. 

В эпоху становления режиссерского театраважным средством художественной выразительности 

режиссера становится мизансцена. Согласно П. Пави: «Мизансцена – это совокупность средств 

сценической интерпретации: декорация, освещение, музыка и игра актеров. В узком смысле этим термином 

обозначается деятельность, заключающаяся в сведении в определенные временные и пространственные 

рамки различных элементов сценической интерпретации драматического произведения» [2, с. 178]. 

Мизансцена подразумевает расположение актеров в пространстве сцены по отношению друг к другу, к 

отдельным элементам декорации,к зрителю. Российский исследователь театра О. Мальцева определяет 

мизансцену, как пространственно-временную характеристику, как минимальный сдвиг драматического 

действия, выраженный всеми средствами сценического языка и соответствующий минимальному 

режиссерскому высказыванию. Она трактует таким образом мизансцену как единицу действия [1, с. 277]. 

Мизансценирование – это отдельный театральный язык режиссера наряду с пластикой, и одним из важнейших 

профессиональных навыков постановщиков спектакля является умение создавать его. Ведь именно при 

помощи четко выстроенного мизансценического рисунка режиссер создает пластическую форму спектакля. 

Огромное внимание принципам построения мизансцен в своих работах уделяли такие режиссеры-

реформаторы как К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, Г.А. Товстоногов, А.В. Эфрос, Б.А. Покровский и др. 

Образная мизансцена не может возникнуть сама по себе и не должна являться самоцелью для режиссера. Она 

необходима для решения ряда творческих задач: раскрытия сквозного действия, физического самочувствия 

персонажей, возникновения атмосферы, и в конечном итоге – создания сценического образа действия. 

Современный музыкальный театр, синтезирующий всевозможные достижения средств 

художественной выразительности других видов театра и сценических искусств, должен уделять огромное 
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внимание созданию мизансценической партитуры спектакля, которая имеет такое же фундаментальное 

значение как и музыкальная партитура, и более того, должна базироваться на ней. Как уже упоминалось, 

мизансцена – это тесное сочетание не только пространственного расположения актеров на сцене, но и 

пластики, жеста, мимики. Часто в спектаклях музыкального театра можно наблюдать излишнюю патетику, 

надуманность и широту в пластическом исполнении роли.От этого мизансцены лишаются органичности, 

естественности, а соответственно, и смысла. Наиболее распространена эта проблема в спектаклях оперного 

жанра. Здесь следует упомянуть о взаимодействии актера и режиссера, где первый ищет пластическую 

характеристику роли, а второй предлагает соответствующее мизансценическое решение. Безусловно, 

освоение мизансцены – это непосредственно актерская задача. Вот, что по этому поводу говорил оперный 

режиссер Б. Покровский: «Увы, слишком часто «игра» сводится к простейшим перемещениям по сцене и 

жестикуляции, сопровождающей пение. В данном случае перед нами, разумеется не оперный актер, скорее, 

жестикулирующий певец. Его поведение – механика, лишенная художественной достоверности и той 

действенности, которая превращает поющего на сцене артиста в оперный персонаж» [3, с. 53] 

Прежде чем приступить к практическому освоению мизансцены, режиссер должен создать 

подробную мизансценическую партитуру. Часто в музыкальных спектаклях она возникает путем 

совместной работы режиссера и хореографа. Важно помнить, что мизансцена – это не техническая разводка 

актеров по сцене и главной задачей режиссера в данном случае является логическое объяснение и даже 

приведение актера к нужной мизансцене. Также стоит отметить, что содержание мизансцены должно 

соответствовать ряду требований. Например, быть оправдано психологическим актерским исполнением, 

вбирать в себя составляющие внутренней жизни персонажа, их физическое самочувствие, темпоритм и др. 

Мизансцена должна быть композиционно встроена в определенную сценическую среду и пространство, 

возникать органично и непринужденно, как логичное разрешение той или иной коллизии.  

Мизансценическая разработка постановки подразумевает разделение и выстраивание мизансцен по 

видам, степени значимости и характеру. Особенно важно соблюдать этот принцип в создании 

музыкального спектакля, где главным средством выразительности является музыка, а сцены имеют 

специфическое построение: арии, дуэты, ансамбли, массовые музыкальные фрагменты. На сегодняшний 

день выделяют следующие виды мизансцен: симметричные (мизансцены в которых есть очевидный центр), 

ассиметричные, фронтальные, диагональные, шахматные (в музыкальном театре часто используются при 

решении массовых сцен), хаотические, круговые, полукруговые, спиральные, мизансцены-пунктиры, 

барельефно-монументальные. Говоря о создании мизансценической партитуры музыкального спектакля, 

следует отметить, что практиками и исследователями театра выработана целая система принципов и 

приемов ее построения. Рассмотрим некоторые из них. 

Одним из основных является принцип глубинного построения. Специфика музыкального театра 

подразумевает присутствие на сцене помимо солистов таких элементов музыкального театра как хор, балет, 

миманс иногда даже оркестр. Первый план – это пространство авансцены перед первой линией кулис, 

второй – центр сцены. Здесь просматриваются и будут уместны все виды мизансцен. Третий план – 

пространство ближе к заднику. Обычно постановщики используют его для выстраивания массовых 

мизансцен, стоп-кадров, крупных пластических фрагментов. 

Существует также ракурсный принцип построения мизансцен. Он основывается на повороте фигур в 

пространстве сцены. Например, разворот актера или группы актеров на зрительный зал. Как правило это 

говорит о вынужденности поведения персонажа в тех или иных предлагаемых обстоятельствах и 

происходит, когда герой остается наедине с собой. Зачастую такой мизансценический прием актуален, если 

артист работает апарт. В качестве примера хотелось бы привести решение монологов-рассуждений 

Менделя из спектакля «Еврейское счастье» В. Баснера (Белорусский государственный академический 

музыкальный театр, реж. М. Ковальчик, 2020 г.). Такое мизансценическое существование актера диктуется 

драматургией. Мендель сидит в кресле и разговаривает с залом, работает на швейной машинке и т.д. Также 

эти монологи выполняют монтажную функцию, осуществляя собой переход от сцены к сцене.  

Хотелось бы также сосредоточить внимание на иносказательном или знаковом приеме построения 

мизансцен. Он непосредственно связан с символом, метафорой и визуальным образом спектакля. Например 

по такому принципу мизансценически выстроены пролог и эпилог в спектакле «Купала: жизнь среди 

молний» О. Ходоско (Белорусский государственный академический музыкальный театр, реж. 

М. Ковальчик, 2018 г.). В качестве центрального сценографического образа спектакля художник предлагает 

огромный купальский венок, который в конце спектакля превращается в терновый, что символизирует 

жизненный путь и испытания, выпавшие на долю великого белорусского поэта Янки Купалы. В финале 

главные герои оказываются внутри этой жесткой конструкции, символизируя тем самым, невозможность 

противостояния общественно-политической системе советского времени.  
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Известный практик театра М. Рехельс утверждает: «Мизансцена, как всякий художественный образ, 

есть сплав мысли, воображения и жизненной правды, соединение подлинного с вымышленным во имя 

некоей идеи, единство содержания формы» [4, с. 108]. Искусство режиссера в создании мизансцены 

заключается в том, чтобы разместить в пространстве то, что драматург и композитор сумелираспределить 

лишь во времени. Создать мизансцену – это сделать физически ощутимым глубинный смысл 

драматургического и музыкального текста. Для достижения этих целей мизансцена располагает всем 

разнообразием сценических и средств. И следует понимать, что осуществление сверхзадачи, воплощение 

художественного образа постановки невозможно без построения точного мизансценического ряда.  
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АДАПТАЦІЯ ТЕКСТОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СЛУХАЧІВ 

 
У статті розглянуто основні принципи і прийоми адаптації текстів для навчання українського мовлення 

іноземних слухачів. Вивчено історію питання адаптації тексту. Обґрунтовано актуальність дослідження. 

Розкрито сутність адаптованого тексту, що становить вторинний текст, змінений за допомогою як 

лінгвістичних принципів і прийомів (заміна, додавання, інверсія), так і нелінгвістичних (цитація, виключення, 

скорочення, перестановка) для досягнення завдань успішної комунікації. Окреслено перспективи подальших 

досліджень, що полягають у теоретичному обґрунтуванні й науково-методичній розробці технології відбору 

та лінгводидактичної адаптації текстів українською мовою та перевірці її ефективності в навчанні іноземних 

слухачів. Ключові слова:адаптація, українська мова, іноземні слухачі, адаптація текстів. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Переваги використання автентичного тексту на заняттях 

з будь-якої іноземної мови добре відомі методичному співтовариству. Автентичні тексти демонструють 

мовні явища в справжньому контексті, знайомлять тих, хто вивчає іноземну мову, з історичними та 

загальноосвітніми фактами, а також розкривають традиції, звичаї, норми поведінки країни мови, що 

вивчається. Однак часто такі тексти виявляються непридатними для читача-інофона, тому що містять 

надмірну різноманітність художніх засобів, невідомий представникові іншої лінгвокультури 

соціокультурний контекст. Саме тому викладачі вдаються до адаптації тексту, його трансформації та 

коментування з метою пристосувати текст для сприйняття читачем-інофоном. Адаптації можуть 

піддаватися тексти практично будь-якого стилю й жанру: новинні, публіцистичні, науково-популярні, 

навчальні та наукові тексти за фахом, художні твори. 

Проблема адаптації тексту є особливо актуальною щодо застосування його у викладанні української 

мови в іноземній аудиторії як із погляду знайомства іноземних слухачів із культурою України, так і в 

аспекті розширення їхнього лексичного словника, розвитку мовленнєвих навичок і читацької компетенції.  

Аналіз останніх досліджень. У методиці викладання української мови як іноземної питання про 

адаптації текстів не має однозначного рішення. Розуміння сутності адаптації, відображене у визначеннях, 

тлумаченнях, семантизації, запропонованих різними дослідниками, демонструє рідкісну єдність, чого не 

можна сказати про пропозиції, що стосуються її видів (типів тощо). Єдиної класифікації видів адаптації (як 

і її прийомів) не існує. Розглянувши класифікації, запропоновані різними дослідниками (А. А. Вейзе, 

А. В. Бригіною, С. В. Первухиною, О. О. Понтус та ін.), можна виділити такі напрямки адаптації, що 

розрізняються за характером адаптованого матеріалу й цільовою настановою: лінгвістична/нелінгвістична, 

прагматична й культурна. Незважаючи на відмінності, усі види адаптації, що виділяють методисти, мають 

загальне підґрунтя: вони орієнтовані на пристосування тексту під мовну компетенцію студентів. Розгляд 

читання українською мовою як іноземною безпосередньо пов‘язаний із проблемою відбору матеріалу для 

читання, оскільки формування умінь читання відбувається через текст. Успішне володіння уміннями 

отримання інформації тексту з різним ступенем глибини, повноти й точності є неможливим без створення 

чітко продуманої та послідовної системи текстів, зміст яких обумовлює ставлення іноземних слухачів до 

цього виду мовленнєвої діяльності, а їхні структурно-смислові та мовні особливості – протікання процесу 

розуміння інформації тексту. Методисти наполягають на тому, що розвивати навички та вміння зрілого 

іншомовного читання текстів слід на автентичному матеріалі.  
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Слушним, на нашу думку, є погляд тих методистів, наприклад, О. В. Носонович, Р. П. Мільруд, які 

розрізняють автентичність справжню й автентичність методичну, яка припускає методичну обробку дійсно 

автентичного тексту з метою досягнення його посильності для студентів. Методичну автентичність 

розглядають як матеріали, створені для навчання, які поєднують природну комунікацію та методичну 

ефективність. Одним із найбільш ефективних способів методичного опрацювання текстів є адаптація. 

Адаптація становить пристосування тексту до мовної компетенції реципієнта, але не є абсолютно штучним 

прийомом, використовуваним із метою навчання, оскільки адаптивна здатність закладена в самій природі 

мови, оскільки мова тримається на принципі замін [2]. Процес адаптації тексту складається з комбінації 

цитованих і трансформованих фрагментів. Адаптований текст – це «полегшений текст літературно-

художніх та інших творів, пристосований для малопідготовлених читачів чи дітей; застосовується частіше 

під час вивчення іноземної мови» [1:12]. 

Ідея спрощувати тексти, призначені для навчання способам отримання інформації з іншомовних 

текстів, зʼявилася у 30-х рр. XX ст. Серед зарубіжних методистів, які працювали над цією проблемою, були 

Ч. Огден, Дж. Пальмер і А. Хорнбі. М. Уест створив методику складання книг для читання з використанням 

обмеженої кількості лексичних одиниць і системи рівнів складності. 1967 року А. А. Вейзе розробив аналіз 

одиниць і методи адаптації, а також рівні адаптації [3]. У звʼязку з питанням про доступність мови тексту, 

методисти окремо виділяють питання допустимої кількості незнайомої лексики. В. А. Кондратьєва [6] 

установила, що швидкість читання іншомовного тексту зменшується у зв‘язку з появою незнайомих слів. 

Але й невелика кількість незнайомих слів не сприяє збільшенню швидкості читання, оскільки читач рідко їх 

зустрічає та повільно засвоює. Це зумовлено тим, що за рідкої повторюваності слів не відбувається їх 

мимовільного запам‘ятовування.  

Формулювання цілей та завдань дослідження. Проблема адаптації тексту є актуальною, оскільки 

текст є основною навчальною одиницею, центром кожного заняття. На його ґрунті організовується система 

завдань, за допомогою яких активізується лексико-граматичний матеріал, контролюється розуміння тексту, 

формуються навички репродуктивного висловлювання, що сприяє навчанню мови як засобу спілкування. 

Способи вирішення зазначеної проблеми мало вивчені українськими методистами й тому потребують 

подальших досліджень. Залишаються не до кінця вирішеними теоретичні і практичні питання, пов'язані з 

технологізацією процедур відбору та адаптації літературних творів, методами використання адаптованих 

(навчальних) текстів для навчання читання іноземних слухачів різного рівня володіння українською мовою. 

Метою роботи є розгляд основних принципів і прийомів адаптації текстів для навчання українського 

мовлення іноземних слухачів.  

Виклад основного матеріалу. Адаптуючи текстовий навчальний матеріал, важливо, на нашу думку, 

враховувати такі аспекти, як рівень мовної компетенції студентів, їхні індивідуально-психологічні 

особливості, інформативність текстів. У тексті має бути представлено якомога більше компонентів 

комунікативної компетенції студента. Викладачеві необхідно виявити, якою мірою студент вміє обробляти 

інформацію, отримувати, осмислювати факти, з яких будується зміст тексту, розуміти значення незнайомих 

слів у контексті, бачити зв'язок між частинами різнорівневого тексту, глибоко розуміти й інтерпретувати 

прочитане, узагальнювати й виділяти факти, висловлювати судження на їхньому ґрунті. Обраний текст має 

відповідати інтересам іноземних слухачів, студенти повинні бути мотивовані читати саме цей текст. 

Важливо враховувати читацький досвід студентів рідною мовою, їхні знання текстів, біографій, історичних 

відомостей. Запропонований студентам текст для читання повинен включати цікаві факти, спонукальні 

елементи, оціночні судження, концептуальну інформацію. Важлива складова тексту − новизна, 

стимулююча пізнавальну діяльність читача, а також його смислова завершеність, можливість адекватної 

інтерпретації авторського задуму читачем. 

Адаптація містить трансформацію: текст-оригінал перетворюється в текст-трансформ, а також 

коментування тексту-трансформу. Трансформація тексту відбувається за етапами: 1) вилучення (тобто 

зменшення обсягу початкового тексту); 2) додавання − пояснення незрозумілих фрагментів; 3) заміна − 

спрощення тексту; 4) перестановка − спрощення структури тексту [4]. 

На етапі вилучення скорочується обсяг, спрощується сенс і мовна структура тексту, формується чітка й 

динамічна сюжетна лінія, усуваються лексичні та граматичні труднощі. Можна прибрати текстові 

компоненти, втрата яких не спотворює зміст оригіналу. Це можуть бути описи природи, інтер'єру, зовнішності 

людини, що не мають смислового навантаження. На етапі додавання слід пояснити значення деталей 

культурологічного характеру. Іноді хочеться залишити в тексті опис явищ, властивих українській культурі, 

але незрозумілих іноземцеві без спеціальних пояснень. За необхідності можна доповнити початковий текст 

новими текстовими компонентами − текстовими вставками, що конкретизують і уточнюють інформацію. Ці 

вставки усувають труднощі понятійного характеру у студента. На етапі заміни усуваються лексичні, 

граматичні труднощі, а також труднощі країнознавчого характеру. Складні граматичні конструкції замінюємо 
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на більш прості; стилістично забарвлені лексичні одиниці − на стилістично нейтральні; специфічні 

країнознавчі поняття − на слова з нейтрального масиву лексики, орієнтуючись на граматичний і лексичний 

рівні іноземних слухачів. Однак, слід зауважити, що функцію заміни у багатьох випадках може виконувати 

коментар, що не шкодить оригінальному тексту. Під час перестановки змінюємо порядок проходження 

текстових одиниць, що дозволяє стати тексту більш «читабельним» для студента. Прийом виключення є 

домінуючим і застосовується на всіх рівнях трансформації будь-яких текстів.  

Коментування особливо широко застосовується в адаптації художніх текстів. За розташуванням 

виділяється два види коментаря: передтекстовий і притекстовий. За змістом − три види: країнознавчий, 

літературознавчий, лінгвістичний. Притекстовий лінгвістичний коментар полягає у перефразуванні або 

тлумаченні цитати з оригіналу у виносках. Таким чином ми залишаємо художню тканину твору цілою та 

збереженою. Такий коментар знімає труднощі сприйняття текстових одиниць, виключення яких неможливе 

або небажане. Передтекстовий країнознавчий коментар пояснює історико-культурні реалії, свідомо 

невідомі читачеві, але які відіграють важливу роль в адекватному сприйнятті твору. Передтекстовий 

літературознавчий коментар допомагає читачеві орієнтуватися в ієрархії смислів під час читання твору 

літератури, привернути увагу читача до найбільш важливих аспектів твору, це певним чином установка на 

читання. Крім того, літературознавчий коментар дозволяє заповнити деякі прогалини, пов'язані з 

трансформацією тексту шляхом виключення фрагментів. У кожному окремому випадку адаптації всі види 

коментарів суто індивідуальні, їхнє конкретне наповнення не може прогнозуватися й залежить виключно 

від особливостей змісту й художньої структури твору. 

Висновки. Отже, адаптація текстів є досить актуальною проблемою під час створення навчально-

методичних матеріалів і має бути помірною. Адаптований текст становить вторинний текст, змінений за 

допомогою як лінгвістичних принципів і прийомів (заміна, додавання, інверсія), так і нелінгвістичних 

(цитація, виключення, скорочення, перестановка) для досягнення завдань успішної комунікації. Процес 

адаптації тексту організовується відповідно до мовної та комунікативної компетенції адресата й охоплює 

семантичний, лексичний і граматичний рівні тексту. Адаптація текстів сприяє диференціації та 

індивідуалізації навчання. Завдяки адаптації навчального текстового матеріалу підвищується ефективність 

формування мовних навичок і розвитку мовленнєвих умінь іноземних слухачів, а також їхня пізнавальна 

активність і мотивація до вивчення української мови. Ми дотримуються тієї думки, що використання 

адаптованих, змодельованих текстів на будь-яких етапах навчання є допустимим і методично виправданим.  

Перспективи подальших досліджень полягають у теоретичному обґрунтуванні та науково-

методичній розробці технології відбору та лінгводидактичної адаптації текстів українською мовою та 

перевірці її ефективності в навчанні іноземних слухачів читання.  
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Важливою складовою осмислення історичних поточних подій є їх відображення у мистецтві, а 

рецепції митців є маркером найбільш сенситивних тем у суспільному дискурсі. Однією з таких тем для 

української нації – і в Україні, і поза її кордонами – залишається трагедія Голодомору 1932-1933 рр. Вона є 

однією з центральних у творчості митців українського походження за океаном. І хоча вона завжди була 

присутня у творах та дискурсі діаспори, тут йтиметься про новітнє мистецтво та цілком сучасні проекти, 

створені народженими поза Україною художниками – мало досліджену сьогодні проблему українськими 

істориками та мистецтвознавцями. У даній розвідці її буде продемонстровано на прикладі робіт сучасних 

американських та канадських художниць українського походження.  

Так, значний розголос в пресі та мистецьких колах отримала проведена в США у листопаді 

2020 року віртуальна виставка американської художниці українського походження Лідії Боднар-Балагутрак 

«26 нагадувань про Голодомор», що складалася із 26 картин, присвячених Голодомору 1932-1933 рр. в 

Україні, виконаних у змішаній техніці. Проєкт був створений командою представниць української діаспори 

з різних американських міст Роксоланою Кармазин (Даллас), Христею Бриндзьою (Г‘юстон), Ксенією 

Рихтицькою (Детройт), Анізією Кармазин (Пітсбург), а також Олею Черкас (Санкт-Петербург). Виставка 

пройшла шлях від невеликого локального техаського проєкту до загальноамериканського і 

міжнаціонального – 40 організацій продемонстрували його у всіх США, Канаді, Україні, а завдяки 

Інтернету її вільно могли побачити у всьому світі. 

Авторка картин Лідія Боднар-Балагутрак викладає на факультеті Школи мистецтв Гласселла в Музеї 

образотворчих мистецтв у Г‘юстоні. Вона є знаною на Заході художницею, роботи якої представлені в 

музеях та приватних колекціях США та країн Західної Європи. Тема Голодомору в її творчості з‘явилася 

після першого візиту до України в 1991 році перед проголошенням незалежності. Як вона згадувала, її 

вразило, що Голодомору не було в широкому суспільному дискурсі та у творчості тогочасних українських 

митців. Це мотивувало її звернутися до проблеми Голодомору у своїх роботах, щоб більше людей і в 

Україні, і в Америці, і інших країнах довідалися про трагедію українського народу. Так Лідія Боднар-

Балагутрак почала збирати світлини, монети, поштові марки, фрагменти української вишивки, архівні 

вирізки газет та інші матеріали, які згодом використовувала у своїх творах, чимось подібних до ікон. 

Справді, вона часто звертається до засобів, властивих іконопису, але загалом це колажі, змішана техніка – 

рисунок, малюнок і навіть 3D. Таке багатоманніття методів пояснюється метою мисткині: «для того, що я 

хотіла виголосити і передати глядачеві, не вистачало просто фарб. Треба було вкласти дійсно правдиві речі 

– листи, описи, фотографії. Так виникало тло, на яке я накладала більше інформації» [1]. 

Назви її картин промовляють самі за себе – «Смерть: загальний стан в Україні», «Жертви сатани – 

пам‘ять повертається», «Хрести несуть», «Танці сатани навколо нас», «Закутана дитина», «Дівчинка-

сирота», «Чи ростиме над цим трава, чи все забудеться?» та ін. Створюючи емоційне тло з використанням 

артефактів того часу, вони цілком занурюють у безвихідну моторошну атмосферу Голодомору, але все ж 

дають надію, що через усвідомлення тієї трагедії відбудеться оновлення. Як зазначила Олена Христюк, 

директорка неприбуткової організації «Українське Сан-Антоніо», що також демонструвала виставку, «її 

роботи є не лише свідченням страждань невинних українців, але також застереженням і нагадуванням для 

всіх нас, що без здорового публічного дискурсу та відсутності вільного висловлювання і обговорювання 

думок існує загроза успішного приховування правди та розповсюдження брехні, що видають за правду, і 

таким чином надавати змогу злу коїти свої жахливі вчинки» [2]. 

Подібною за темою та формами її творчого осмислення є виставка «Марія» канадської художниці 

українського походження Лесі Марущак, твори якої представлені у Музеї мистецтв Метрополітен, 

Європейському домі фотографії в Парижі, Бостонськосу Атенеумі, Стенфордському та Колумбійському 

університетах, а також у Бібліотеці Конгресу США. 

«Марія» була представлена у дев‘яти країнах світу, і вперше продемонстрована в Україні в 

Національному музеї Голодомору-геноциду (з 20 листопада 2020 року по 31 березня 2021 року) за 

підтримки Світового конгресу українців [3]. Виставка є мобільним меморіальним простором для 

вшанування пам‘яті жертв Голодомору, центральним образом якого постає історія українки Марії, яка у 

дитинстві пережила ту трагедію. Батько Марії був репресований за опір комуністичній владі, і після 

повернення додому він помер. А мати змушена була збирати колоски при дорозі, аби нагодувати дітей, 

однак зібрані колоски у неї забрали, а саму побили до смерті. Марія, яка згодом опинилася в Канаді (їй 

сьогодні 95 років), і яка надихнула Лесю Марущак на створення інсталяції, підсумовує: «Хто не був 

голодним, може цього не зрозуміти, але голод вбиває пам‘ять» [4]. Так, ми бачимо, що і в цій виставці, 

роботах художниці найважливішим завданням є повернути пам‘ять українській нації та розповісти про 

злочини сталінського режиму проти українців світові. 

Леся Марущак використала спогади не лише Марії, а й багатьох інших українців у Канаді, 

самостійно досліджувала тему, підбираючи історичні матеріали для виставки. Вона, як і виставка «26 
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картин про Голодомор», складається з історичних документів того часу – фото і відео, які свідчать про те, 

що українці пережили та відчували на початку 1930-х років лише за те, що вони – українці.  

Успіх виставки «Марія» Лесі Марущак за кордоном, її сприйняття іншими народами засвідчили 

важливість поширення інформації про Голодомор – геноцид українського народу через сучасне мистецтво. 

Показово, що створена за мотивами виставки книжка «Марія» у 2019 р. потрапила до короткого списку 

книжкової премії на «Rencontres d‘Arles» у Франції та отримала нагороду за найкращий дизайн на 

міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал» у Києві [5; 6]. 

Обидва розглянуті нами мистецькі проекти художниць з української діаспори у Північній Америці – 

Лідії Боднар-Балагутрак з США та Лесі Марущак з Канади – є яскравими прикладами того, як сучасне 

мистецтво може «говорити» із суспільством про найтрагічніші сторінки національної історії. Аудіо та 

візуальні образи, створені мисткинями на основі історичних фактів і документів, із застосуванням 

різноманітних новітніх технік, найшвидше та найкраще проникають у серце та свідомість людей, 

непідготовлених глядачів, які навіть не мали жодного уявлення про події, яким присвячені ці виставки. Саме у 

такий спосіб, через «включення» потужної емоційної реакції і підкріплення її історичними даними про 

Голодомор 1932-1933 рр. в Україні досягається головна мета інсталяцій – поширення знань про найбільшу 

трагедію української нації в ХХ столітті, введення цієї теми в сучасний культурний та суспільний дискурс, а 

відтак – і сприяння визнанню Голодомору геноцидом українського народу в різних країнах світу. 
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ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХІТЕКТУРНИХ ПАМ’ЯТОК МИСТЕЦТВА ЯК ОЗНАКА 

МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Стаття має культурологічне спрямування і розкриває особливі порушення українського 

законодавства щодо втрати значної кількості пам’яток архітектурного мистецтва на окупованих 

територіях України. Проаналізовано окремі документи Конвенцій щодо збереження сакральних пам’яток 

архітектурного мистецтва та досліджено наявність пам’яток архітектурного мистецтва в сучасних 

умовах. Ключові слова: сакральне мистецтво, культурні цінності, пам’яткоохоронні заходи. 

 

Культурна спадщина є найпотужнішою складовою формування української ідентичності, допомагає 

українцям усвідомити себе єдиною нацією на єдиній території. У цьому контексті особливу роль покликані 

відіграти пам‘ятки архітектурного мистецтва, які надають спогади про високі традиції минулих епох. 

Ставлення до пам‘яток історії і культури є показником рівня розвитку держави та духовної зрілості її 

громадян. Цілеспрямована діяльність державних органів охорони пам‘яток для передачі культурних 

цінностей майбутнім поколінням, їх ефективного використання в суспільному житті сприяє формуванню 

культурологічних знань, уособлює її самобутність і має соціально значиму функцію підтримки стабільності 

і сталого суспільного розвитку. 

Охорона культурної спадщини сьогодні визначається як пріоритетний напрям зовнішньої і 

внутрішньої культурної політики держави, де серйозна увага приділяється питанню багатостороннього 

культурного співробітництва та членству в міжнародних організаціях. 

Черговий етап розвитку принципів захисту культурних цінностей припадає на початок XXI ст., коли 

UNESCO були прийняті Конвенція «Про охорону підводної культурної спадщини» та Конвенція «Про 

охорону не матеріальної культурної спадщини».  

В даних документах викладені основні принципи захисту культурних цінностей небезпеку для яких 

становлять комерційна діяльність, так звана «чорна археологія», розвиток туризму, глобалізаційні процеси. 
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Саме в цих матеріалах визначається необхідність збереження різноманіття культури, вільний доступ до 

представлених духовних цінностей, розвитку співробітництва.  

Конвенції UNESCO визнаються основою універсальної системи, що регулює охорону культурної 

спадщини, вони відкриті для підписання і передбачають обов‘язкове надання державами-учасницями 

інформації про виконання їх приписів. 

Особливе значення для охорони культурної спадщини має Конвенція ЮНЕСКО «Про охорону 

всесвітньої культурної i природної спадщини». Цей документ визначив необхідність збереження пам‘яток 

загальнолюдського значення (як природи так і культури), розробив шляхи для збереження об‘єктів 

спадщини, що мають універсальну цінність. 

Питання збереження пам‘яток історії і культури на сучасному етапі розглядалися істориками, 

фахівцями у сфері пам‘яткознавства, мистецтвознавства, однак не піддавалися спеціальному науковому 

дослідженню в контексті культурології з правовими знаннями. 

Широке коло музеєзнавчих проблем, зокрема теоретичних, що стосуються фондової роботи музеїв, 

збереження культурної спадщини шляхом складання колекцій сакрального мистецтва розглядають 

українські дослідники Г. Мезенцева, Г. Скрипник, Я. Бондарчук, С. Дмитрух, А. Цибко. 

Мета статті – оцінити перспективи спільної роботи митців з правознавцями, з міжнародними 

структурами та вироблення науково обґрунтованих пропозицій із подальшого вдосконалення і підвищення 

ефективності заходів збереження культурної спадщини на анексованих територіях України. 

Варто зазначити, що пам‘ятки сакрального мистецтва – це не тільки архітектурні культові споруди, 

але й рухомі пам‘ятки культового походження, які належать до образотворчого типу джерел і в музейній 

колекції відображають один із напрямів розвитку художньої культури. 

Якщо зробити аналіз та класифікацію фондів сакрального мистецтва – вони складаються з музейних 

предметів різного часу створення жанрів, авторської роботи та приналежності до певного виду (живопис, 

скульптура, металопластика, вишивка, різьба, кераміка, тощо). Ознакою класифікації є матеріал і техніка 

створення (твір образотворчого мистецтва) та зміст (релігійний характер) пам‘ятки. Також до фонду за 

видом музейних предметів відносять окремі музейні колекції, які належать до категорії систематичних.  

Важливою складовою збереження культурної спадщини є облік, державна реєстрація й взяття під охорону 

пам‘ятки архітектурного мистецтва, зокрема, – музей Лесі Українки в Ялті, церква Святого Духа (1502 р.) на 

Львівщині, включена у список світової спадщини ЮНЕСКО, комплекс історичних будівель Дача Маразлі 

(Одеса, 1880-1889 рр.) та багато інших, які потребують державної охорони за певними законодавчими актами. 

На сьогодні, в зв‘язку з втратою територій Криму і Донбасу, де знаходиться певна кількість 

історично-культурних та сакральних пам‘яток, важливо зробити перепис діючих пам‘яток культури та тих, 

які зазнали ушкоджень, втрат і розробити певні законодавчі документи, подати до Конвенції ЮНЕСКО, чи 

зробити зміни до чинного законодавчого акту на їх повернення. 

Так, з врахуванням ще приналежних Україні територій, які нині окуповані, за офіційними даними, на 

державному обліку в Україні знаходиться понад 130 тис. нерухомих пам‘яток історії та культури, серед 

них: пам‘яток археології – 57206; пам‘яток історії – 51364; пам‘яток монументального мистецтва – 5926; 

пам‘яток архітектури і містобудування – 16800 [1, с. 202].  

До Списку всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО включено кілька українських 

об‘єктів (як окремих, так і комплексів): 6 об‘єктів – Софійський собор та Києво-Печерська лавра в Києві (в 

1990 р.); – Історичний центр Львова (у 1998 р.); – 4 об‘єкти Геодезичної Дуги Струве (міждержавний 

проект, у 2005 р.); 1 – Букові праліси Карпат (у 2007 р.). 

Створено 63 історико-культурні (архітектурні, археологічні) заповідники (з них 13 – національні). 

Окремо затверджено список історичних населених місць України (2001), до якого внесено 401 пункт. В 

Україні функціонує 437 державних (муніципальних) музеїв (із них – 22 національні), у фондах яких 

зберігається понад 11 млн. предметів (рухомих пам‘яток). Існують також відомчі, громадські музеї [1, с. 203]. 

Ватро зауважити, що сьогодні обмежене державне та муніципальне фінансування призводить до 

скрутного матеріального стану музеїв, особливо місцевих краєзнавчих, зникають або майже припиняють 

діяльність громадські та підприємницькі музеї. 

Розв‘язання більшості існуючих проблем щодо збереження культурно-історичних пам‘яток в Україні 

пов‘язане з удосконаленням нормативно-правової бази, популяризації культурної спадщини, зростання її 

значення в суспільному житті на підґрунті розробки науково виважених (насамперед, державних) програм. 

Нині потрібна усталена система пам‘яткоохоронних заходів, які повинні базуватися на науково обґрунтованій 

державній політиці, чітких концептуальних засадах, організаційному й фінансовому забезпеченні.  

Досі фактично не вирішеною залишається проблема міжвідомчої розпорошеності повноважень, 

відповідальності за історичні та сакральні пам‘ятки культури. Оскільки новостворені ОТГ (об‘єднані 
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територіальні громади) ще не удосконалили систему управління у галузі культури. Відтак, не існує чіткої 

єдиної пам‘яткоохоронної вертикалі. 

Важливе значення матиме створення ефективної системи управління й контролю з боку держави за 

станом збереження пам‘яток із єдиним органом охорони культурної спадщини з відповідною виконавчою 

вертикаллю, єдиним підходами до організації підготовки фахівців-експертів, реставраторів, екскурсоводів, 

мистецтвознавців, культурологів.  

Нині у багатьох громадян є бажання заповнити прогалини в знаннях із краєзнавства, історії 

археології, де б знайдені пам‘ятки могли б бути використані в екскурсійній роботі, як наочні об‘єкти під час 

вивчення відповідних шкільних й університетських курсів [2, с. 1]. Варто запровадити вивчення 

народознавства, краєзнавства у школах і вищих навчальних  

Вкрай важливим напрямком правової охорони культурної спадщини є реституція та повернення 

культурних цінностей, втрачених і незаконно переміщених (вивезених) з України. Правовими засадами в 

даній сфері є заборона вивезення культурної спадщини з країни, повернення незаконно вивезених пам‘яток, 

які викладені у Конвенціях і Рекомендаціях ЮНЕСКО. 

Національне законодавство України, зокрема, Закон України «Про вивезення, ввезення та 

повернення культурних цінностей» майже не діє. Міждержавні угоди, договори та конвенції мають 

загальний характер. Безпосередньо порядок повернення і реституції історико-культурних цінностей 

визначається в двосторонніх угодах, які, у свою чергу, визначають механізми повернення відповідних 

предметів. Ці механізми починають діяти лише щодо конкретних цінностей [3, с. 101]. 

Найважливішими аспектами міжнародно-правового співробітництва України щодо реституції і 

повернення культурних цінностей є наступні: 

1) повернення вивезених і зниклих в роки Другої світової війни культурних цінностей; 

2) повернення національних культурних цінностей, які походять з України та в період тоталітарного 

імперського правління були вивезені з неї в метрополії;  

3) повернення незаконно вивезених культурних цінностей, які були об‘єктом викрадення шляхом 

скоєння злочинних дій (Крим, Донбас). 

Таким чином, сучасний стан охорони культурно-мистецької спадщини зумовлений загальною 

економічно – політичною ситуацією в країні. Вона не є сприятливою для розвитку даної галузі. 

Недосконалий і неефективний механізм формування обсягів бюджетних видатків, недостатня роль 

фінансування, орієнтованих на підтримку конкретних проектів призводить до занепаду. Проблемою є не 

компетентність з обліку, запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, контролю за збереженням, 

утриманням, використанням, консервацією, реставрацією певних об‘єктів. 
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АРТ-ХАУС У КІНОМИСТЕЦТВІ 

 

Стаття присвячена одному з найзагадковіших напрямківу кіномистецтві. Багато критиків 

вважають, що арт-хауснепідвладний правилам кіно - живе окремо. Проаналізовано більш ніж тридцять 

фільмів різних часів, результат дослідження досить незвичайний. Ключові слова: арт-хаус, кіно, 

мистецтво, теорія драми, кінодраматургія 

 

Арт-хаус – жанр не призначений для масового глядача, нестандартний. Прийнято вважати, що це 

кіно створене за своїми законами.  

Жанром арт-хаус назвати складно, оскільки цей напрям об'єднує в собі безліч зовсім не схожих одна 

на одну картин, які можна, так чи інакше, віднести до мелодрами, драми, детективу, фантастиці і навіть 

фільму жахів. Ці картини об'єднує дещо інше, в цьому ми зараз і розберемося. 
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Спочатку хотілося б поставити запитання: що ми знаємо про арт-хаус? Найчастіше в картинах 

присутня релігійна тема. Багато режисерів намагаються саме через цей напрямок, донести слово Боже до 

глядача. Зображуючи біблійні події, які дуже часто потрібно пояснювати глядачу, який не розбирається в 

релігійній літературі. 

У багатьох фільмах глядачу намагаються нав'язати філософію, яку складно зрозуміти, тобто 

зрозуміти можна, але треба прийняти правила гри режисера. Тому творцям треба виправдати, чому глядач 

повинен вірити в ту філософію, яку йому показують, чому вона єдина – правильна. 

Деякі вважають, що арт-хаус – це єдине правильне кіно, все інше дурниця. Знімаючи такий фільм, не 

потрібно думати про збори в кінотеатрах і глядача. 

Щоб уникнути загальних фраз навколо арт-хауса, і не закидати глядача всім тим, що режисерові 

здається нестандартним і цікавим, пропоную розглянути структуру, яка закладена в подібних картинах. 

Вона складається з двох елементів – драматургії й умовності. Драматургія – основа. Умовність – образність 

і стиль. Все разом це формує – драматургію умовності. 

Отже, драматургія арт-хауса. Кажуть, що арт-хаус не підвладний законам драматургії – це велика 

помилка, оскільки, як ви знаєте, розвиток – закон еволюції. Так і тут, яким би персонаж не був, він не може 

залишатися в кінці таким же, як і спочатку. Інакше не було б фільму. 

Ми можемо простежити це в картинах: «Свята кров», «Пі» та ін. Персонажі завжди з кимось 

взаємодіють, отримують відповіді на питання, які їх турбують, як і в кіно будь-якого жанру. 

«Свята кров» – історія хлопчика, на очах якого сталася трагедія, що змінила його. Трагедія, що 

сталася з батьками, є першою поворотною подією, зав'язка – перше вбивство. Першу поворотну подію 

спровокувала танцівниця з трупи цирку, вона і стала першою жертвою, тобто головний герой помстився їй 

за те, що вонавинна в тій кривавій розв'язці між його батьками. Причино-наслідковий зв'язок очевидний. 

Драматургія працює, нічого нестандартного.  

У картині є АНТАГОНІСТ – матір головного героя. Характер збудований за схемою «Характер 

антагоніста, що сформувався всередині історії».  

Спочатку мати достатньо позитивна, але згодом вона переходить в розряд АНТАГОНІСТА, оскільки 

впливає на сина, придушуючи його волю, змушуючи вбивати. Герой не може протистояти матері. Спочатку 

він вбивав із задоволенням, щоб помститись. Але далі у нього виник сумнів: а чи варто вбивати? Адже він 

хоче любити, і тут АНТАГОНІСТ приймає рішення вдарити в саме серце – мати наказує синові вбити його 

любов. Розв'язка відбувається за всіма правилами драматургії. 

«Пі» – сюжет дуже розмитий, розтягнутий, картина в основному побудована на внутрішньому світі 

героя. Пошуки героя структури в числі пі здаються безглуздими, але він уперто продовжує роботу. У 

картині присутні другорядні персонажі, з якими герой весь час взаємодіє. Вони допомагають йому досягти 

головної мети – знайти відповідь на його запитання. 

І так в кожній картині: «Ідіоти», «Адамові яблука», «Обід голяка», «Забрискі Пойнт» (англ. ZabriskiePoint) 

і т. д. Принципи драматургії залишаються незмінними для будь-якого жанру або направлення кіно. 

Тепер хотілося б поговорити про умовність. Це головна риса арт-хауса. Що ж таке умовність у 

мистецтві? Це загальна ознака відображення, яка вказує на нетотожність образу і його об'єкту. Іншими 

словами – вигадка, яка лише трішки спирається на реальність, щоб глядач хоча б приблизно розумів, де 

йому шукати потрібні почуття. 

Яскравий тому приклад картина «Догвіль» (англ. Dogville) Ларса фон Трієра. Він вирішив багато 

чого зробити умовним, щоб показати, що кіно не потрібні декорації, головне персонажі та їх світ. Трієр 

робить акцент на стиль та філософію. «Догвіль» хоч і яскравий приклад, але досить простий, давайте 

повернемося до фільмів «Свята кров» і «Пі». 

«Свята кров» – умовність скрізь. Навіть у стосунках батьків: коли мати героя бачила батька з іншою 

жінкою, хоча він поводився досить зухвало з першої появи на екрані: весь час пив, і видивлявся на 

танцівницю. Склалось враження, що робить він це все не перший раз, або мати вперше за довгий час прийшла 

додому. Є відчуття, що автор спеціально розвиває таким чином конфлікт – так потрібно для зав'язки. 

Потім те, як батько позбавляє матері рук – красиво. У даній сцені драматургія відходить на другий 

план, тому що досить слабка, оскільки не відповідає реальності. На перше місце виходить образ – те, 

наскільки естетично батько позбавляє рук матір. Його дуже складно оцінити, він може або подобатися, або 

ні. Якщо в драматургії реалізму, можна сказати: не вірю, тому що так в житті не буває. У драматургії 

умовності – вірю, не вірю не працює. Умовність і так базується на вигадці, а в даному випадку – це 

виключно справа смаку. 

З подібними образами в арт-хаусі немає сенсу сперечатися і доводити, що це неправильно, або 

правильно, точно ніхто оцінити не зможе, оскільки критеріїв немає, образи лише схожі на реальність, яку 

ми бачимо і розуміємо, а подобається чи не подобається, справа особисто кожного. 
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Можливо, через це у подібного напрямку в кіно не так багато шанувальників. Як мені здається, це і 

відлякує глядача, тому що глядач не хоче відчувати себе дурнем. Після перегляду, коли глядача запитують, 

як вам фільм, а він не зрозумів кіно, його відповідь буде простою: сподобався. 

І на завершення хотілося б сказати кілька слів про драматургію умовності, власне те, до чого ми прийшли. 

Оскільки драматургію арт-хаусу можна віднести до якого-небудь напрямку, думаю, варто 

зупинитися на терміні драматургія умовності. Драматургія умовності базується на тому, що автор свідомо 

реальні, серйозні обставини спрощує, роблячи акцент на стилістиці, естетиці і філософії. Яскравий тому 

приклад «Готель «Гранд Будапешт»», начебто і відбуваються якісь серйозні речі всередині картини, але 

вони звучать якось більше із запалом, весело. Кіно, як мультфільм. Хороший експеримент. 

Висновок. Арт-хаус, як і будь-який жанр або напрямок у кіномистецтві має свої ознаки та структуру. 

Закони драматургії, теорії драми присутні у кожному переглянутому фільмі.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И БЕЛОРУССКОЙМУЗЫКИ В СОЗДАНИИ 

ЦЕЛОСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА  

(НА ПРИМЕРЕ СЮИТЫ Г.К. ГОРЕЛОВОЙ «СЕМЬ ЭЛЕГИЙ ЛИ БО») 

 

Статья посвящена изучению вопроса взаимодействия литературы и музыки в создании цельного 

художественного образа. С этих позиций рассмотрено произведение Галины Гореловой «Семь элегий Ли 

Бо». Исследована специфика преломления древнекитайской поэзии сквозь призму современной белорусской 

музыки. Ключевые слова: искусство, музыка, гитара, литература. 

 

Стаття присвячена вивченню питання взаємодії літератури і музики в створенні цілісного 

художнього образу. З цих позицій розглянуто твір Галини Горєлової «Сім елегій Лі Бо». Досліджено 

специфіку старокитайської поезії крізь призму сучасної білоруської музики. Ключові слова: мистецтво, 

музика, гітара, література. 

 

Вопрос взаимодействия литературы и музыки в создании целостного художественного образа имеет 

достаточно глубокую историю и представляет интерес как для научных компаративистских исследований, 

так и для широкого круга любителей и знатоков литературы и музыки. В контексте белорусско-китайских 

культурных параллелейвзаимопроникновение литературы и музыки можно проследить на материале сюиты 

известного белорусского композитора Галины Гореловой «Семь элегий Ли Бо для гитары и ударных 

инструментов из коллекции Миши Константинова» (далее – «Семь элегий Ли Бо»). 

Творчество одного из самых почитаемых авторов в истории китайской и мировой литературы, 

классика древнекитайской поэзии Ли Бо (Ли Бая) и на сегодняшний день обладает огромным 

художественным потенциалом и является мощным стимулом для воплощения в музыкальных образах. 

Поэзия танской эпохи, когда жил и творил поэт,имеет глубоко национальную основу и отличается своей 

стилистической завершенностью и чрезвычайным богатством изобразительно-образной системы. Поэтому 

произведения Ли Боне только неоднократно были переведены на белорусский и русский языки, но и нашли 

свое воплощение в современном белорусском музыкальном искусстве. К авторам, видящим в китайской 

культуре источник вдохновения, необходимо отнести Галину Горелову – одного из крупнейших 

белорусских современных композиторов.  
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Следует отметить, что европейская музыка в целом уже более ста лет активно осваивает китайскую 

культуру. Достаточно упомянуть ярчайшие сочинения Клода Дебюсси, написанные в начале ХХ века на 

китайскую тематику. В западноевропейской музыкальной культуре внимание к тембру усилилось в ХХ в. 

Стало появляться больше сочинений для необычных и нетрадиционных составов музыкальных 

инструментов. Тем не менее, классические европейские инструменты и их возможности не всегда могут 

обеспечить точное и полное воплощение художественного замысла, в особенности в тех случаях, когда 

нужно передать национальный колорит. В значительной степени это способствовало эмансипации ряда 

инструментов и их выходу на академическую сцену, в том числе и в Беларуси. Достаточно упомянуть такие 

востребованные современными белорусскими композиторами инструменты, как цимбалы и гитара. Именно 

с последним связанно рассматриваемое нами одно из интереснейших и самобытных сочинений Галины 

Гореловой – «Семь элегий Ли Бо для гитары и ударных инструментов из коллекции Миши Константинова» 

(2007). За основу взяты следующие строки поэта: 

1. «Однажды, блуждая…» 

… неподалеку от моего родника я набрел на яшмовую флейту, ту, что ты потеряла летом… 

Высокая трава мешала нам ее отыскать, но вот трава завяла, и флейта засверкала в закатном солнце… 

2. «Северный ветер» 

…Лечу в поднебесье на тучах, погоняя их плетью… 

3. «Одинокая цапля на зимнем озере» 

Этот большой ком снега оказался цаплей, отдыхающей на озере. 

Замерев на краю песчаной отмели, белая цапля наблюдает зиму… 

4. «Дождь над хижиной отшельника в горах» 

…Годам потерян счет 

Дождь без конца и края… 

Отшельник ищет Путь… 

У древа бытия 

В язык ручья вникает. 

5. «Захмелевшая танцовщица» 

Ветерок покачивает кувшинки, наполняя их дыханием дворец, что возвышается посреди озера…  

Захмелевшая Ли Сы танцует. Вдруг, покачнувшись, она оперлась о белое яшмовое ложе и усмехнулась… 

6. «Иней на колоколах» 

Девять колоколов на горе Фэньшань начинают тихо звенеть, когда на них опускается иней… 

Но, может, это лютия великого Юй Боя заставляет их вторить ей?.. 

7. «Шестерка драконов в колеснице солнца» 

Я познал радость –  

В одиночку наслаждаться шестеркой драконов! 

Шестерки драконов согласный бег 

Делает таким же мое сердце 

Организованный тон является основным материалом для воспроизведения как в литературе, так и в 

музыке акустических особенностей, называемых словесной, или речевой музыкой. Поэтому закономерным 

представляется то, что используемые Ли Бо языковые конструкции «…вызывают у слушателя смысловые 

ощущения, аналогичные тем, которые мы испытываем, слушая музыку. Кроме такой «живописи» звучания слов 

и в музыке, и в поэзии, тон организуется ритмом, акцентами, высотой тона, интонацией, тембром» [1, с. 95]. 

Как отмечает в своей статье Е.В. Лисова: «Работа с оригинальными тембровыми сочетаниями стала одной 

из основ творческого метода известного белорусского композитора Галины Гореловой» [2, с. 58]. В 

рассматриваемом нами сочинении были задействованы инструменты совершенно полярных динамических 

возможностей: ударные и гитара. Несмотря на это, сочетание, казалось бы, несочетаемого дает удивительно 

сильный художественный эффект. Особое внимание нужно обратить на широкий ряд ударных инструментов, 

частично собранных, частично самостоятельно изготовленных самим исполнителем Михаилом 

Константиновым. Также отметим звукоизобразительные возможности гитары, активно задействованные 

композитором, в одной из частей исполнителю необходимо играть, подражая манере игры на китайской лютне.  

Очевидно, что освоение образной системы поэзии Ли Бо средствами музыкальной выразительности 

является исключительно сложной задачей для композитора. Помимо этого, следует учесть инвариантность 

китайского иероглифа, допускающего иногда различное толкование, соответственно, и мастерство 

переводчика текстов, сумевшего передать «мелодику» китайского первоисточника и его эмоциональную 

составляющую. Не удивительно, что китайскую поэзию иногда сравнивают со слепком, в котором 

запечатлен тот или иной момент лирического переживания автора или же снотной партитурой, прочтение 

которой зависит исключительно от таланта исполнителя [3]. И поэтому те мастерство и легкость, с 
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которыми эти барьеры преодолены Галиной Гореловой в «Семи элегиях Ли Бо», вызывают искренне 

восхищение у слушателей. Особого внимания заслуживает изобретение некоторых инструментов самим 

исполнителем партии ударных инструментов. Единичность некоторых ударных инструментов, 

задействованных в партитуре, существенно затрудняет частое исполнение сочинения, что делает каждое 

публичное исполнение этого произведения уникальным событием для музыкальной жизни Беларуси.  

Обобщая вышесказанное, отметим, что в сюите Г.К. Гореловой «Семь элегий Ли Бо» в музыкальных 

образах предельно тонко отражено характерное для древнекитайской поэзии философское мироощущение 

автора стихов, преломленное через эстетическое восприятие современного белорусского композитора. Данное 

произведение представляет особый интерес для белорусских и китайских ценителей литературы и музыки, так 

как данные виды искусства являются взаимодополняющими по силе воздействия на эмоциональную сферу 

человека и помогают расширить наше понимание музыкальности литературного текста посредством средств 

музыкальной выразительности. На сегодняшний день такое взаимопроникновение эпох, культур и видов 

искусства не только помогает нам осмыслить свою и чужую национальную идентичность, но и обогатить 

национальные культуры, по-новому прочитав то, что написано несколько столетий назад. 
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РОМАН В. НОВИКОВА «ВИСОЦЬКИЙ» ЯК ВИЯВ 

ХУДОЖНЬО-БІОГРАФІЧНОЇ РОМАНІСТИКИ 

 

Стаття присвячена висвітленню питання розвитку художньої біографії кінця ХХ ст. 

Проаналізовано роман В. Новикова «Висоцький». Досліджено специфіку стильового вирішення 

життєписної романістики кінця ХХ ст. на прикладі указаного твору. Ключові слова: художня біографія, 

життєпис, роман,белетризована оповідь, історична постать. 

 

Найбільш широко у світовій художньо-біографічній літературі, починаючиз 90-х років ХХ століття, 

репрезентована категорія творів, присвячених зображенню життя й діяльності реальних історичних постатей. 

Лідером з усіх жанрів із цього питання став роман в усіх його модифікаціях і трансформаціях. Саме тому 

темою нашої розвідки є аналіз твору у формі белетризованої оповіді – роману В. Новикова «Висоцький». 

Твір художньо-біографічного спрямування – «Висоцький» В. Новикова – вийшов у журналі «Новий 

мир» (№ 11, 12. 2001; № 1. 2002). Автор – російський літературознавець, критик, прозаїк, доктор 

філологічних наук, професор МДУ. Попередній твір про В. Висоцького з-під пера письменника вийшов 

1991 року і мав назву «Письменник Володимир Висоцький». 

Про задум написання В. Новиков говорить у передмові до журнального варіанту твору: «Володимир 

Висоцький хотів написати роман – не встиг. Але він устиг його прожити так, як належить справжньому 

романному герою, – стрімко й драматично. Доля й творчість Висоцького варті одна одної, вони нероздільні 

й незлиттєві, як життя й мистецтво взагалі» [1, с. 77]. Постать В. Висоцького викликала велику кількість 

фантазій за його життя, ще в молоді літа він зажив собі славу людини-легенди. Лише після смерті життєва 

біографія відомого митця набуває правдивих, струнко вибудованих фактів. З‘явилось чимало статей, 

телефільмів, мемуарів. Настав час, зазначає автор, на їх основі описати цілісну картину життєвого й 

творчого шляху великого поета й актора. В. Новиков, будучи літературознавцем, точно визначає жанр 

твору: «Беручись за таку відповідальну й ризиковану справу, я обрав форму белетризованої оповіді, 

основаної, однак, виключно на реальних фактах і свідченнях... Цю книгу я сприймаю як роман, написаний у 

співавторстві з Висоцьким, оскільки сюжет своєї долі він, йдучи за пушкінським принципом „самостояння‖, 

зумів вибудувати наперекір соціально-політичним обставинам» [1, с. 77]. 

Роман В. Новикова, як і будь-який життєпис, базується на історичних документах: щоденниках 

В. Золотухіна, спогадах Л. Абрамової та Д. Карапетяна. Використано максимум існуючих мемуарів. 

«Невід‘ємною частиною цього «роману життя» стали й пісні Висоцького – як єдине ціле, як закінчений 

образ світобудови. І неодмінно, розповідаючи про Висоцького, неможливо було не піддатися стихії живої, 

природної й динамічної мови його поезії й прози, його усних оповідань і листів» [1, с. 77]. 

Видруковані в «Новом мире» розділи розповідають про період життя митця з 1962 по 1976 роки. 
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В. Новиков простежує становлення В. Висоцького як поета, актора; як ішов він до головних ролей свого 

життя (Галілея й Гамлета); як приходив не тільки успіх, але й слава. Одночасно описані моральні тортури, 

які проходила непересічна творча особистість у колишньому СРСР, котра «підвищувала градус волі в нашій 

холодній державі» [1, с.  95]. Брудні статті в газетах, тиск «зверху».  

В. Висоцького завжди хотіли умістити в певні рамки, відведені радянському поету й актору. 

В. Новиков змальовує епізод з життя поета, коли у відділі пропаганди ЦК КПРС «товариш» Яковлєв йому 

запропонував: «Ви людина обдарована, багато ще можете зробити для радянського мистецтва. Потрібні 

гарні пісні, відверті, патріотичні... Музика все-таки не повинна бути дуже грубою, та й мову треба 

підчистити. Я розумію, у вас просто немає досвіду роботи з редактором, ось і проскакують часом слова-

паразити. Зробіть щось, щоб ми могли не кривлячи душею сказати: Висоцький пише радянські пісні! Ось 

ваша мета!» [2, с. 102]. Але В. Висоцького не вдалося принизити, перебороти й «переробити». 

У романі відбиті реалії буття й устремлінь митця. Творча натура В. Висоцького не входила ні в які 

норми, він прагнув більшого, і коли досягав майже всього, чого хотів, то не зупинявся на досягнутому, а 

прагнув і робив ще більше. У ньому жило дві людини. «Одного знають і слухають тисячі, навіть мільйони 

незнайомих людей. Другий мучиться, терзає себе й інших, весь час ходить по краю і коли-небудь зірветься 

остаточно. Чи залишиться тоді перший – ось питання. Марно чи не марно все це?» [1, с. 109]. 

Загальновизнаний факт, що без трагедії немає великого поета. У творі В. Новикова зображено, як 

В. Висоцькому цю трагедію старанно нав‘язували протягом усього життя, а сам він мріяв про волю. 

Символом довгоочікуваної волі стала французька кіноактриса з російським корінням Марина Владі. «Вона 

потрібна йому, щоб злітати, концентруючи останні сили, щоб не здаватися після наступної поразки. Вона – 

його партнер у боротьбі зі смертю, з оточуючою людською злістю» [1, с. 127]. 

Разом із Владі В. Висоцький буває за кордоном, знайомиться з митцями – емігрантами із СРСР, яким 

радянська влада «перекривала кисень». За кордоном В. Висоцького вражає відкритість суспільства й 

благополуччя кожного громадянина, який працює й прагне працювати, віддаючи всі сили на користь 

державі. У романі відтворено здивування поета, чому «в країні, яка стільки кричала на весь світ про світле 

майбутнє, ніхто, по суті, не вірить у можливість нормального людського життя. Адже в нас стільки 

простору, стільки ресурсів – навіть тепер, після того, як півсотні мільйонів людей звели революціями й 

війнами. Живемо скупчено, у тісноті й образі. Наче збились усі разом у одну скособочену хатину з вікнами, 

які дивляться в темний яр, – ось як виглядає наш расєйський побут збоку…» [3, с. 107]. Кожного разу 

вивозить він з-за кордону дух свободи й готовність боротися за свої громадянські права.  

У романі образ В. Висоцького уособлює погляд у майбутнє. Головного героя дивує, чому ми 

вважаємо себе завжди винними, чому накази будь-якого чиновника сприймаємо як голос Божий: «Адже 

років через десять, ну через двадцять вони все одно приймуть нашу точку зору, оскільки своєї у них просто 

немає» [3, с. 99]. Далі автор підкреслює: «... вони (чиновники – І. А.) ще будуть говорити й писати про 

виховне значення пісень Висоцького, коли це їм стане вигідно. Так, можливо, варто упертися ногами в 

майбутнє й подумати головою, чого ми можемо досягти вже сьогодні?» [3, с. 99-100].  

В. Новиков змальовує широкий спектр обдарованості В. Висоцького, який не давав йому жити 

спокійно, розмірено. Улюблений і приваблюючий театр стає затісним для нього. Чим більше виявлявся 

талант, зростала слава, тим більше зростала смуга відчуження, тим менше друзів залишалось навколо 

митця. Автор роману розмірковує над питанням: що таке дружба. Дві необхідних умови для справжньої 

дружби – це різниця й рівність. «Рівність – це не однаковість... У глибині душі, на підсвідомому рівні 

кожний хоче відрізнятися від собі подібних, проявитися як особистість, а не як часточка, крихітка. Звідси – 

потреба у відмінності, в різниці, у дружбі із зовсім іншими, ніж ти, людьми» [3, с. 122-123]. Таким другом 

для В. Висоцького став Вадим Туманов – золотомийник із Сибіру, колишній штурман, який був засуджений 

і потрапив у табори за читання Єсеніна, негативне ставлення до Маяковського, велику любов до творчості 

Вертинського. «Боже, де ще, в якій країні такою ціною платять за свободу естетичного смаку!» [3, с. 122] – 

вигукує автор. Висоцького й Туманова поєднувала нескореність долі. Обидва були, як називає їх 

В. Новиков, «старателями», які повністю віддали себе роботі. Життєвий шлях Туманова був як наочний 

приклад написаних інтуїтивно, за рахунок уяви, творів Висоцького, підтвердження мистецтва життям. 

Вадим був із тих людей, якiмають величезне органічне тяжіння до мистецтва, психологічну потребу в 

ньому. Таким чином, Висоцький і Туманов були близькі по духу люди. Тільки з Вадимом він міг 

розмовляти про подвійне своє становище у світі поезії. 

Іноді автор порівнює В. Висоцького з О. Пушкіним, зазначаючи, що за життєвою силою, вітальністю 

не було поруч з ними рівних. Говорячи про Пушкіна, В. Новиков пише: «Такавітальністьзашкалювала всіх, 

з ким зводила його доля» [3, с. 121]. І далі зазначає, що подібне відбулось і з Висоцьким. Слава все більше 

роз‘єднує митця з друзями. Як і в будь-якої видатної людини, непересічної особистості зростає самотність 

Висоцького. «Чим більший перепад між реальною відомістю й офіційним невизнанням, тим страшніший 
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тиск всередині душі» [3, с. 122]. У цьому – трагедія митця. Офіційно визнати й зарахувати до Спілки 

письменників влада не дозволяє. 

Символічно звучать слова наприкінці твору: «Закони порядності дуже прості, складні лише засоби 

виправдання її відсутності» [3, с. 128]. У вузькому значенні – це формула для визначення стосунків між 

людьми. У широкому – ставлення влади до творчої особистості. 

Роман В. Новикова – нове, некон‘юнктурне, слово про В. Висоцького. Уперше в художній літературі 

постає образ відомого актора, співака, поета й композитора.Аналіз твору свідчить про зростання якісного 

рівня масштабних біографічних полотен. Це сприяє якнайглибшому розкриттю психологічної сутності й 

характеру видатної історичної особи – головного героя біографічного твору. Усе це вказує на активні творчі 

пошуки представників красного письменства в лакуні художніх життєписів. 
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Розвиток і реалізація природних голосових можливостей вокаліста у роцесі навчання відбувається 

поступово. Оптимальним вважається проходження декількох етапів. І першим, найбільш важливим на 

думку більшості педагогів, вважається саме етап здійснення постановки голосу майбутнього співака. 

Робота над чистотою інтонації, диханням і співом у вокальній позиції є наріжним каменем всього 

майбутнього навчання та подальшого професійного вдосконалення. Причому, як показує практика, ці три 

напрямки вокальної роботи нерозривно пов‘язані між собою, тому навчання ведеться в єдиному 

методичному руслі. 

Одним з основних завданнь перших занять із вокалістом є саме роботанад диханням на основі 

комплексу вправ, спрямованого на організаціюправильного вокально-співочого дихання, оскільки співацьке 

диха ня це – фундамент звукоутворення і енергосистема, яка дає силу і витривалість голосу,а також впливає 

на його темброве забарвлення. 

Обсяг вдихуваного повітря залежить від поставлених завдань (тривалістьфрази, верхні ноти і т.д.), але в 

будь-якому випадку необхідно уникати перебору повітря. Це не тільки ускладнює процес звукоутворення, але 

часто призводить до форсування і фальшивої інтонації, оскільки ще недостатньо тренованій діафрагмі важко 

утримувати великий обсяг повітряної маси, розподіляючи видих протягом фрази, в результаті чого 

збільшується підзв‘язковий тиск, верх гортані звужується, з‘являються непотрібні зажими. 

У процесі занять необхідно вдихати через ніс. Втім, слід зазначити, що в реальній практиці виконавці 

нерідко беруть дихання одночасно ротом і носом з ряду відомих причин. 

Процес звукоутворення починається на видиху. Головне завдання на даному етапі – без будь-якого 

притиску, абсолютно вільно і природно навчитися правильно утримувати і витрачати набране повітря так, щоб 

воно все без залишку перетворювався у звук. Саме в цьому полягає майстерність володіння співочим диханням. 

В даному випадку хотілося б відзначити наступний момент: багато педагогів-вокалістів, пропагуючи 

спів на опорі, радять навчаються атакувати звук на затримці дихання або в позиції вдиху, що, на наш 

погляд, дуже згубно відбивається на якісних характеристиках звуку, особливо співака-початківця. На думку 

деяких педагогів-дослідників, ця звичка у мало навчених співаків, зі слабкою, недостатньо розвиненою 

діафрагмою веде до додаткового зажиму. Відчуття опори діафрагми повинно з‘явитися в процесі занять – 

застосуванням методу систематичних вправ, а не методом «муштрування». Натреновані у процесі 

вокальних занять діафрагма, черевні і міжреберні м‘язи вчаться (самонастроюються, саморегулюються) 

економно розподіляти повітря, що видихається протягом всієї фрази, створюючи відчуття так званої 
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«опори». Але прагнути до цього вкрай необхідно природним шляхом систематичних занять, економно 

видихаючи в процесі співу, озвучуючи дихання. 

Основне завдання початкового етапу вокального навчання – координація в роботі всіх частин 

голосового апарату, пошук вірного механізму звукоутворення, відчуття резонансу. Саме тому найкращим 

варіантом початку будь-якого заняття, на думку більшості педагогів-вокалістів, є спів на «німому» звуці (спів 

без звуку або мукання), при цьому губи можуть бути зімкнуті або розімкнуті, але обов‘язковою умовою є 

свобода щелеп – категорично забороняється стуляти зуби, між ними повинна існувати невелика щілина. Всі 

«німі» вправи виконуються у стані практично повної свободи, на плавному вільному видиху. Вдих також 

неспішний вільний і плавний, головна його задача – розігріти всі м‘язи голосового апарату. Гортань і голосові 

складки у процесі звукоутворення залишаються вільними від будь-яких зажимів. Так, практично не 

напружуючи м‘язи голосового апарату, ми за допомогою слуху і діафрагми підлаштовуємось під еталон 

звучання, шукаємо вірну, оптимальну для вокаліста організацію голосового апарату, знаходимо резонанс. 

Вправи для початкового етапу навчання, як правило, прості і лаконічні, діапазон їх невеликий, 

робота над ними починається з зони примарного звучання, особливо зручної для того, хто навчається. 

Кожна вправа, як правило, проспівується по одному разу вгору і вниз секвенційно по півтонах, не 

досягаючи звуків крайнього граничного звучання. Якщо в голосовому апараті проглядається втома, 

необхідно зробити перерву на 1-3 хвилини, потім заняття можна відновити. Якщо вправа виконується 

правильно, то студент відчуває вібрацію в районі носових пазух (гратчастої кістки носоглотки), губ. Після 

кожної ланки секвенції – необхідно брати необхідну порцію дихання не перевантажуючи, але й добираючи 

необхідну кількість. Після освоєння всього комплексу на «німому» звуці, рекомендується перехід на 

вокальні склади «лі», «до», «ре» тощо. Проте відчуття максимальної свободи і «польотності» звуку 

залишається домінуючим і основоположним, бо плавне голосоведення, зручне для голосу, має переважати. 

Робота над вправами повинна вестися з постановкою конкретних цілей. Наприклад, прагнути до 

точності вокальної позиції і відчуття резонирования звуку, до польотності звуку. 

Використання staccato активізує дихання, допомагає у знаходженні відчуття опори. Рухливі темпи 

сприяють виробленню легкості звучання, повільні насиченості, тому, педагоги радять, починаючи з 

помірних темпів, надалі чергувати їх. 

Під час роботи над артикуляцією не можна забувати про м‘язову свободу. Чіткість артикуляції 

забезпечується тонусом всіх артикуляційних м‘язів: моменти напруги змінюються моментами 

розслаблення. Слід відзначити що, всі частини роботи над постановкою голосу тісно взаємопов‘язані між 

собою, саме тому будь-яку частину важко виділити з цілісного процесу вокального навчання, що 

справедливо і для роботи над артикуляцією. 

Робота над артикуляцією, так само як і над диханням або інтонацією триває протягом усього заняття: 

починаючи з моменту розігрівання голосових складок і продовжуючи під час роботи над творами. 

В даному виді вокальної роботи можливе використання спеціальних вправ, наприклад: 

- в положенні сидячи або стоячи відпустити вниз нижню щелепу (нехай вона ніби впаде і повисне, 

потім підняти щелепу, але не застосовуючи силу, все виконується легко без натиску і будь-якого напруження; 

- в положенні сидячи або стоячи по черзі надувати праву, ліву (або навпаки) щоки, потім втягнути обидві; 

- скоромовки, під час промовляння яких необхідно стежити за свободою гортані і м‘язів шиї, не 

допускати будь-яких больових, неприємних відчуттів, втоми, починати з повільного темпу, поступово 

прискорюючи і намагаючись всю скоромовку вимовляти на одному видиху, звертати увагу на чіткість, але 

НЕ грубість і зайву уривчастість проголошення приголосних. 

В цілому у процесі вокальних занять необхідно дотримуватися наступних правил гігієни голосу і 

режиму вокальних занять: 

- не перевтомлювати голос: не співати багато і без відпочинку; розспівуватися з середини діапазону 

на найпростіших вправах у середній, зручній динаміці; не захоплюватися передчасним розширенням 

діапазону і збільшенням сили звуку і навіть у найменшій мірі не форсувати голос; не співати важкі твори, 

які не рекомендовані педагогом; 

- дотримуватися регулярності у вокальних заняттях – вокальні рефлекси виробляються тільки 

шляхом систематичних тренувань (відсутність регулярної вокальної роботи не можливо замінити 

інтенсивними заняттями, які ведуть до перевтоми голосу). 
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Постановка голосу – складний педагогічний процес, що протікає не завжди гладко і еволюційно, 

саме тому таким важливим є принцип відбору педагогічних методів і співробітництво, співтворчість 

педагога і студента в даному напрямку роботи. 
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Стаття присвячена розкриттю історичних передумов виникнення джазу, особливостей його 

ритміки, гармонії та музичної мови, а також специфіки імпровізації та її значення для процесу джазового 

виконавства. Також коротко висвітлена еволюція джазу як стильового напрямку. Ключові слова: джаз, 

імпровізація, свінг, блюз, спірічуел, регтайм. 

 

Джаз (англ. jazz) – рід професійного музичного мистецтва, що виник у США в кінці ІХ – початку 

ХХ ст. у результаті взаємодії африканської та європейської музичних культур [3]. 

Історія джазової музики є однією з найважливішихподій в світовій історії. Її підґрунтям стало 

переселення народів, що мандрувалиу пошукахкращого життя у Новий світ. Переселенці із різних країн 

(крім афроамериканців були й інші народи: англоамериканці, ірландці, італійці, євреї та багато інших) жили 

на одній території і мимоволі змушені були взаємодіяти між собою. Взаємодія торкнулась не тільки 

соціальної сфери, але і сфери культури, зокрема музичної. Одним із наслідків цьогосинтезу був і джаз. 

І хоч африканські переселенці і не були єдиними засновниками джазу, але вони однозначно були 

основною рушійною силою процесу його створення. 

У західно-африканській музиці складно зустріти характерні для Європи музичні форми, такі, як 

рондо, соната тощо. Вся західно-африканська музика побудована на коротких фразах. Це стосується і 

джазу, в якому задіяні рифи (повтор лінії баса у піаністів). 

Традиційну західно-африканську музику можна розуміти як ансамблеву, поліритмічну і 

поліметричну. Вона пов‘язана варіаціями, імпровізацією, формою «питання-відповідь», використанням 

різних ударних інструментів. 

Західна Африка відрізнялася використанням імпровізаційних танців, які виконувались групою. Вони 

супроводжувалися ритмами барабанів, які надавали музиці експресивного характеру. 

Така музика отримала назву «hot rhythm», що в перекладі означає «Гарячий ритм». Такому ритму 

було характерно «розгойдування», і музиканти накладали один на одного різні ритми і розміри, тим самим 

створюючи поліритмію і поліметрію. Артикуляція барабанів була найважливішою рисою такої музики і 

виражалася атакою звуку, що визначає інтенсивність його початку. 

Пізніше це стало одним з найважливіших компонентів в джазі.Структура «питання-відповідь» вже 

тоді була однією з особливостей діалогуміж солістом і хором, а перекличка соліста-барабанщика і 

групиінших барабанів стала попередником імпровізації. Соліст в спонтанній варіативній формі трактує 

мелодичний матеріал, а ансамбль вносить свою частку винахідливості у відповіді солісту [3]. 

Незважаючи на те, що джаз має безліч африканськихрис, ми не зможемо назвати його африканською 

музикою в силу того, що занадто багато успадкував він від музичної культури Європи. 

Його інструментовка, основні принципи гармонії та форми мають швидше європейське, ніж 

африканське коріння. Варто зауважити, що значна частина музикантів, які брали участь у створенні джазу, 

були аж ніяк не неграми, акреолами, яким було ближче європейське музичне мислення. Біліж джазмени 

почали виконувати його практично з самого його зародження і внесли величезний вклад в його розвиток. 

Європейська музика внесла в розвиток джазової музики важливіриси. До них можна віднести: 
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а) звукоряд африканської музики має звукоряд і деякі елементи гармонії, що нагадують 

європейський, але основу джазу складає гармонічна система Європи; 

б) європейська система нотації справила величезний вплив на процесс творення джазової музики; 

в) європейська музика надала джазу свій арсенал музичних інструментів (корнет, тромбон, саксофон, 

кларнет, фортепіано, контрабас ігітара), виняток становить лише ударна установка, у якій поєднано ударні 

інструменти різного походження,зібрані разом; 

г) 32-тактова форма популярної пісні і форми, які використовуються вмаршах і регтаймах, були 

запозичені з європейської музики [3]. 

У 20-30 роки джаз став улюбленцем усього світу, проявом масової культури. Він став невід‘ємною 

частиною життя всіх соціальних шарів, який зміг об‘єднати їх. Завдяки цьому джаз можна вважати 

феноменом поряд з класичною музикою. 

Особливе ставлення публіки до джазу допомогли сформувати його надзвичайний пульс, яскравість 

звучання, склад інструментів, який ніким раніше не використовувався, в якому постійно змінюється роль 

кожного учасника, нова манера викладу матеріалу. Глядач міг відчувати себе вгущі подій, що відбуваються 

на сцені, завдяки розташуванню музикантів на сцені у формі півкола. 

Поступово рівень джазового виконавства набув професійного рівня, що вже не дозволяло називати 

його народною музикою в прямому сенсі цього слова, не дивлячись на його народне походження. 

«Завдяки духу професійного суперництва джаз закликав музикантів експериментувати і шукати нові 

шляхи. Перфекціонізм джазових музикантів давав їм можливість вирішувати будь-які творчі проблеми» [2]. 

Сучасний джаз або «модерн-джаз» має безліч відмінностей від новоорлеанскої музики, але багато, 

що ми бачимо в сучасній музиці сьогодні, можна побачити ще в «зародку». Блюз був і залишається 

невід‘ємною частиною джазу. Незважаючи на те, що сучасному джазу притаманні змінні розміри, складні 

ритмічні комбінації,основний розмір (метр) новоорлеанского блюзу і джазу 4/4 так і залишається базовим в 

сучасній джазовій музиці. 

Джазова музика весь час свого існування постійнозазнає змін. А всі труднощі і перешкоди на шляху 

джазу ведуть до позитивних змін. Процес розвитку, зміни, дослідження нових матеріалів і емоцій є основою 

не тільки джазу, а й усієїіснуючої музики. 

Для джазової музики характерною є вільна зміна звукових параметрів (тембру, ритму, висоти) фрази, 

що вже призводить до імпровізації .Із цього випливає, що імпровізація є способом сольного мелодичного 

висловлювання, під час якого імпровізаційне навантаження спрямоване наодного музиканта. Мелодія і 

гармонія, поєднуючись, створюють єдність спонтанного, чим тут є гармонія, і заданого, чим є ритм. 

Не можна вважати це визначення єдино правильним, оскільки вньому не враховані деякі існуючі 

напрямки джазу, такі якновоорлеанський стиль, фрі-джаз, в якому імпровізація є колективною, а також 

модальний джаз, де відсутній функціонально гармонічний план теми і його роль виконує лад [1]. 

На думку Г. Шуллера: «Імпровізація – такий елемент джазу, який не вміщається ні в один з досі 

обговорюваних аспектів джазової музики, хоча, звичайно, він стосується кожного з них» [5]. 

Специфіка джазової імпровізації проявляється в першу чергу в ритмічній організації джазового процесу. 

Джаз – мистецтво ритму, який визначає і мінливу суть джазової імпровізації, і творчу мотивацію музиканта. 

Німецькі дослідники К. Боландер і К. Холлер вважають, що«Вихідний пункт імпровізації в джазі – 

бажання ритмічної участі» [2]. «Зміна таких параметрів звучання, як гармонія, мелодія, темброве 

забарвлення, динаміка і гучність, не викликають ефекту джазовості, але якщо ми зіграємо звичайну, хоч і не 

джазову, мелодію згідно законів джазового ритму, тобто зі свінгом, то вона зазвучить по-джазовому та 

набуде імпровізаційності. Якщо розглядати свінг як принцип організації музичного часу, то він буде 

визначати динаміку імпровізаційних подій» [2]. 

Отже, джазова музика вирізняється імпровізаційним початком художньої системи, оригінальною 

ритмічною організацією музичного матеріалу, специфічністю мелодики, гармонії і форми, характерними 

виконавськими прийомами. На думку А. Павленка, джаз – це відкрита динамічна художня система, яка 

характеризується широким діапазоном стилів і жанрів, оригінальним комплексом виражальних засобів, 

імпровізаційної природою і активним взаємодією з різними музичними пластами [4]. 
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ОБВОДНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДОВ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЕРЕЖНЫЕ 

ВМЕСТО ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН 
 

В данной работе рассмотрены существующие примеры реорганизации промышленных околоводных 

зон в экологичные общественные пространства и пешеходные улицы. Ключевые слова: экодизайн, экология, 

обводнение, зоны отдыха, городская среда. 
 

У даній роботі розглянуті існуючі приклади реорганізації промислових навколоводних зон в екологічні 

громадські простори і пішохідні вулиці. Ключові слова: екодизайн, екологія, обводнення, зони відпочинку, 

міське середовище. 
 

Обводнение территории – важный шаг для улучшения городской экологии, охлаждения и 

увлажнения окружающего воздуха, а такжеулучшения санитарных качеств микрорайонов. Креме того, не 

стоит игнорировать и эстетическую функцию водоемов – они значительно обогащают архитектурный 

облик городской среды, делая его более живописным и привлекательным для горожан и туристов. 

Сегодня, при создании новых микрорайонов, многиеестественные водоемы, находящиеся на 

территории застройки, либо осушаются, либо закапываются в трубы под городскими автомагистралями. 

Такие действия приводят к неправильной расстановке экологических приоритетов:осушение естественных 

водоемов ведет к невыразительности и неэкологичности городской среды, что, в свою очередь, и несет 

негативную нагрузку на самочувствие человека, который имеет все права на жизнь в уникальной по своему 

наполнению городской среде, с устойчивой и благоприятной экологической обстановкой.  

Именно поэтому многие страны мира, такие как США, Италия, Франция, Англия, Южная Кореяв 

последние годы всерьез озаботились проблемой обводнения своих городов и улучшения экологии 

городского пространства. 

Самый простой способ дать горожанам доступ к водной среде в черте города – избавить набережные 

городских рек и озер от промзон, старых доков и заводов. Тут можно взять в пример Францию, которая в 

последние годы уделяет большое внимание благоустройству пешеходных зон вокруг водоемов: например, 

благоустройству пешеходных зон вокруг Сены, Париж. По берегам Сены власти города создают современные 

беговые, велосипедные и прогулочные дорожки, а поскольку в самой реке нельзя купаться из-за слишком 

грязной воды, – летом на набережной насыпаются искусственные пляжи и устанавливаются бассейны. 

Похожие проекты реализуются и в других городах мира, например в Лондоне – бывшая промзона 

возле вокзала Кингс-Кросс стала модным местом отдыха: старые грузовые причалы были демонтированы, а 

на их месте были созданы пешеходные зоны с трибунами недалеко от водоема.  

Норвежский Осло, находящийся на берегу залива, так же в последние годы переосмыслил свою 

границу с водой: на месте портов и доков теперь можно увидеть современные общественные пространства 

и деловые кварталы. Реорганизация пространства началось с квартала Акер-Брюгге, расположенного рядом 

с деловым центром Осло, на месте которого раньше находилась верфь. Последняя реконструкция квартала 

прошла в 2010 – 2015 годах, и именно тогда там появился променад Stranden, который разработали 

архитекторы из LINK Landskap. Набережная оборудована скамейками-лежаками, с которых открывается 

прекрасный вид на фьорд и проплывающие по нему корабли. Все пространство Stranden вымощено камнем 

и деревом, повторяя стилистику близлежащих зданий, а уличная мебель и другие детали променада 

выкрашены в оранжевый цвет – это отсылка к оформлению морских судов. 

В Нью-Йорке, США, одним из самых интересных и значительных проектов по озеленению города 

стало превращение промзоны на набережной пролива Ист-Ривер в парк с различными зонами: прогулочными, 

беговыми, для езды на велосипеде, площадками для барбекю, пляжами, детскими площадками, футбольными 

полями. Brooklyn Bridge Park разделен на пирсы и у каждого есть своя концепция: наодном каток, надругом 

сад, натретьем стадион ит.д. Парк максимально сосредоточен на создании зеленых зон для активного отдыха 

горожан. Еще одна особенность парка заключается в том, что он отгорожен от города огромной 

искусственной земляной насыпью с очень густой растительностью, котораязакрывает пространство от шума и 

пыли Нью-Йорка, делая пространство очень уютным и камерным. 

Второй не мене интересный Нью-Йоркский парк также располагается вдоль набережной Ист-Ривер в 

Бруклине. Domino Parkбыл построен на месте старого сахарного завода «Domino Sugar Factory», который 

закрылся в 2004 году. Дизайном пространства занималась студия James Corner Field Operations. Парк имеет 

общую площадью 2,4 га и протяженность 1,6 километра и состоит из нескольких зон: спортивной площадки 
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с зоной для петанка, 163-метровой зоной для выгула собак, волейбольной площадкой и детской площадкой, 

парком с деревьями и фонтанами, а такжезонойс пляжем. Архитекторы решили сохранить части старого 

сахарного завода, как напоминание о прошлом, вписав их в окружающий ландшафт. Так, 11-метровые 

резервуары для сиропа ограждают зону активного отдыха, а в северной части парка сохранили два 

козловых крана, которые раньше служили для разгрузки сахарного тростника с грузовых судов. 

Современный городской житель нуждается в хорошо озелененном городском ландшафте с доступом 

к водной среде. Чем в более урбанизированной городской среде находится человек, тем он больше 

стремится к естественным, диким природным системам. Грамотный подход к обводнению городской среды 

может существенно улучшить микроклимат микрорайонов, а также значительно обогатить архитектурный 

облик городской среды. 
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ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЮЛІАНА ДОРОША ЯК УЧАСНИКА УКРАЇНСЬКОГО 
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(30-ТІ РР. ХХ СТ.) 

 

Проаналізовано внесок Юліана Дороша у розвиток Українського Фотографічного Товариства у 

Львові 30-х років ХХ століття. Розглянуто виставкову діяльність Юліана Дороша як фотохудожника та 

культурного діяча, відзначено його внесок у розвиток фотомистецтва галицького українства.  Ключові 

слова: УФОТО, Юліан Дорош, фотографія, українська культура, Галичина. 
 

Актуальність теми. Діяльність львівських професійних товариств міжвоєнного періоду є 

малодослідженою темою і потребує актуалізації. У листопаді 2020 року виповнилось 90 років від дня 

заснування Українського фотографічного товариства (УФОТО, УФТ) – спільноти українських 

фотоаматорів Галичини, створеної у Львові з метою об'єднати українських фотографів і пропагувати 

мистецтво та техніку фотографії серед українського населення. Про діяльність учасників товариства 

можемо знайти нечисельні наукові дослідження, проте, до цього часу немає комплексного вивчення 

діяльності УФОТО загалом. 

Мета дослідження – розглянути виставкову діяльність фотографа Юліана Дороша як члена 

Українського фотографічного товариства в контексті розвитку фотомистецтва Львова 30-тих років ХХ с. 

Основний матеріал. Передумовою зародження українського товариства фотографів була діяльність 

таких відомих діячів як Володимир Шухевич, Іван Труш, Микола Мороз, Ярослав Пастернак, Степан 

Дмоховський, Федір Величко, Олекса Балицький та багато інших. З початком І світової війни і утворенням 

формувань Українських січових стрільців (УСС) виникла потреба фіксації фронтових буднів для історії 

українського стрілецтва. Таким чином, заснували «Артистичну горстку» у Полі та «Пресову квартиру» при 

Вишколі, фотокореспонденти мали завдання робити світлини устрою, походів, боїв, важливих подій та 

особливості війни для літопису спроби відновлення української державності. Важливу роль у поширенні 

української фотографії відіграли «Секція фотографічна» при товаристві «Сокола-Батька», «Секція 

фотографічна» при товаристві студентів техніки «Основа» й «Субреферат світлин» при організації 

«Пласт» [10, с. 4–5]. 

9 листопада 1930 року відбулись Установчі збори Українського Фотографічного Товариства у 

приміщенні «Народної гостинниці». Мета новоутвореного товариства – сприяти розвитку аматорської 

фотографії, «поширювати та плекати в найширших кругах громадянства замилування до фотографічного 

мистецтва, а членам своїм дати науку та вказівки з діяльності фотографії» [4]. Товариство влаштовувало 

періодичні зустрічі членів, на яких відбувалось читання лекцій з фотомистецтва, обговорювались актуальні 

питання галузі, утримувало фахову бібліотеку, майстерню для фотографічних потреб. Також до 

повноважень товариства входили організація виставок та нагородження кращих робіт, допомога членам у 

купівлі фотоапаратів та фотоматеріалів, видавництво друком наукових праць із фотомистецтва, організація 

публічних практичних курсів, відкриття своїх філій в інших містах [4]. 

Фотограф Юліан Дорош (1909 – 1982), став одним з ініціаторів і активних учасників Українського 

фотографічного товариства, вже в перший рік створення. З 7 по 14 грудня 1930 року, в залі Академічного Дому 
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у Львові відбулася Перша виставка української аматорської фотографії на теренах Галичини, на якій Ю. Дорош 

представив дванадцять своїх робіт: «На спочинку», «У рудокопні», «Цвіт яблуні», «Натюрморт», «Портрет», 

«Книга Старого Завіту», «Бібліотека Івана Крушельницького», «Фрагмент», «На пралі», «Дністрові мряки», 

«Чорноморці», «Над Дністром» тощо [2, c. 9]. У каталозі до виставки є вступна стаття, написана головою 

УФОТО доктором Степаном Дмоховським, який відповідає на запитання для чого влаштовується дана 

виставка: «Бо сьогодні ступаємо на шлях, що поведе нас до кращого і вищого, бажаємо і сподіймось, що до – 

Мистецтва! Бо мандрували ми до сьогодні без керми, без вітрил, одинцем – одинцем кожний шукав сам дороги, 

побиваючись об тверде каміння невдач, та не раз передчасно зневірений кидав улюблену камеру. А завтра – 

сперті на цій силі, яку дає гурт, рушаємо вже всі: Українське Фотографічне Товариство на зустріч на новій 

праці, гарнійшим досягненням, а сонцем нашим, кермою, вітрилами – Думка: Для неї все! Для України і 

Краси!» [2, с. 3]. Виставка засвідчила становлення нового українського фотомистецтва. 

У грудні 1931 року відбулась Друга виставка української фотографії УФОТО, на якій Ю. Дорош 

представив тринадцять світлин: «Вечірнє небо», «Краєвид для декорації», «На водопою», «Раковецький 

замок (бромолій)», «Студія (бромолій)», «Хмари», «Виверт», «Хлопчики», «Дорога (бромолій)», «Пейзаж», 

«Композиція», «Портрет (передрук)», «Крізь вікно» [5, c. 5].  

Під час Третьої виставки УФОТО, яка відбулась у листопаді 1932 року під назвою «Львів у світлині», 

Ю. Дорош представив дванадцять фотографій: «Стара порохівня», «Фасада Великого Театру», «Студія міста», 

«Сумерк (вул. Зелена)», «Ринок», «Автобусна зупинка», «Направляють дорогу», «Єзуїтський огород», 

«Піскова дорога на Квітківці», «Пейзаж», «Хмари», «Бібліотека І.К.» [9, c. 9]. Члени товариства УФОТО в 

1933 році взяли участь у «Виставці Світового Поступу», що проходила в Чикаго (США), на якій Ю. Дорош 

показав фото «Віяльниця», що в майбутньому стало однією з найвідоміших його робіт [3]. 

У травні 1933 р. Українське фотографічне товариство почало видавати журнал «Світло і Тінь» – 

перший український фаховий часопис для фотолюбителів на теренах Галичини. Фотожурнал «Світло й 

Тінь», який виходив у 1933–1939 роках, фахово дорівнював європейським виданням того часу як за рівнем 

статей, так і якістю фотографій. Журнал брав участь у міжнародній виставці фотолітератури в Загребі 1935 

року, був премійований на виставці української преси у Празі [6, с. 88–89]. Дорош (під криптонімом Ю. Д.) 

виступав одним із редакторів новозаснованого видання, вміщуючи на його шпальтах чимало статей із 

проблем фото- і кіномистецтва. 

У червні 1934 року УФОТО організувало П‘яту виставку української фотографіки, на які Ю. Дорош був 

не лише як один із членів комітету виставки, а й представив дев‘ять світлин: «Під липами» (тех. бромолій), 

«Лісничівка» (бром), «Криги і світло» (хльоробром), «Дністер зимою» (озоолій), «Портрет» (ціянотиція), «Базі» 

(бром), «Цікава Доня» (олій), «На тихому плесі» (передрук), «Сумерк» (хльоробром) [1, c. 7].  

У 1935 році Ю. Дорош, поряд з іншими УФОТ-івцями, взяв участь у Першій всеслов‘янській 

виставці фото у Загребі [10, с. 26]. У тому ж році Ю. Дорош брав участь в експедиції варшавського 

«Товариства приятелів Гуцульщини». Після закінчення мандрівки він для власного вжитку зробив відбитки 

з негативів. У листопаді 1935 року фотохудожник експонує ці світлини на виставці УФОТО «Наша 

Батьківщина в світлині», яку організовано спільно із туристично-краєзнавчим товариством «Плай». Близько 

ста високоякісних світлин не тільки забезпечили першу грамоту й нагороду фірми «Перуца», а й 

привернули увагу ширших кіл громадськості до творчості юного фотографа [6, c. 90]. 

У квітні-травні 1937 року Ю. Дорош взяв участь у Сьомій виставці української мистецької 

фотографії, яка відбувалась у Залі музею Наукового товариства імені Шевченка (вул. Чарнецького, 24), на 

якій фотограф представив п‘ять світлин: «Світло науки», «Анничка», «Шваля», «Володар гір», 

«Поминки» [8, c. 3]. 

Висновок. Ю. Дорош як активний член Українського фотографічного товариства за час його 

діяльності з 1930 по 1939 роки сім разів брав участь у виставках фотографій УФОТО. Окрім того, виступав 

з доповідями, друкував статті на тему фотографування, вів рубрики для фотоаматорів у різних львівських 

виданнях, був одним із редакторів фахового журналу товариства «Світло і Тінь».  
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ 
 

В данной статье выявлены различия прохождения соревновательной дистанции юными 

спортсменами и спортсменами высокого класса. Проведен сравнительный анализ биомеханических и 

функциональных показателей при прохождении соревновательной дистанции спортсменами различной 

квалификации. Ключевые слова: гребля на байдарках, юные гребцы, параметры соревновательной 

деятельности, частота сердечных сокращений. 

 

У даній статті виявлені відмінності проходження змагальної дистанції юними спортсменами і 

спортсменами високого класу. Проведено порівняльний аналіз біомеханічних і функціональних показників 

при проходженні змагальної дистанції спортсменами різної кваліфікації. Ключові слова: веслування на 

байдарках, юні веслувальники, параметри змагальної діяльності, частота серцевих скорочень. 
 

Введение. Достижение оптимальной производительности при прохождении соревновательной 

дистанции в гребле на байдарках зависит не только от высокого уровня развития специальной 

выносливости, технической или тактической подготовленности, но также наличием очень специфических 

ощущений, таких как «чувство» воды, байдарки, ритма, темпа гребли. Высокая степень саморегулирования 

движения опытных гребцов подтверждается тем фактом, что они могут пройти соревновательную 

дистанцию с заранее программированным ходом [1, 2]. 

Определение специальных физических качеств во время активной мышечной деятельности при 

прохождении соревновательной дистанции имеет первостепенное значение. Полученная при этом информация 

дает возможность создания наиболее широкой модели физического и функционального состояния, позволяющая 

более точно спрогнозировать выход на максимальный спортивный результат. Наиболее информативными и 

доступными показателями соревновательной деятельности в гребле на байдарках являются мощность гребка, 

темп гребли, пройденное расстояние, скорость лодки и время прохождения дистанции [3, 5]. 

Одним из способов контроля над характером восприятия организмом физических нагрузок в 

результате соревновательной деятельности является частота сердечных сокращений, которая помогает 

судить о скорости развертывания физиологических процессов и степени воздействия физической нагрузки 

на организм спортсменов [4]. 

Цель работы: определить модели различных параметров гребли на отдельных отрезках при 

прохождении соревновательной дистанции и дать сравнительную характеристику полученных данных 

между юными гребцами и спортсменами высокого класса. 

Методика и организация исследования. Исследование проводилось в научно-исследовательской 

лаборатории физической культуры и спорта Гомельского государственного университета имени 

Ф. Скорины. Нагрузка выполнялась на гребном эргометре, где моделировалось прохождение 500-метровой 

дистанции в соревновательном режиме с постоянной фиксацией биодинамических параметров гребли и 

частоты сердечных сокращений. Частота сердечных сокращений фиксировалась посредством 

кардиотестером «Polar» с шагом интервала 5 секунд. В экспериментальных исследованиях принимали 

участие две группы спортсменов: первую группу составляли спортсменки, имеющие уровень квалификации 

«мастер спорта» и «мастер спорта международного класса», вторую группу – юные спортсменки 15-17 лет, 

имеющие спортивную квалификацию «первого спортивного разряда» и «кандидат в мастера спорта». 

При проведении тестирования на гребном эргометре соревновательная дистанция была разделена на 

отдельные отрезки. Каждый отрезок характеризовался тактическими задачами, которые предъявляют 

определенные требования к специальным физическим качествам, свойственным данному виду спорта. Длина 

отрезков определялась после прохождения соревновательной дистанции по изменению скорости хода лодки. 

Соревновательная дистанция была разделена на следующие отрезки: стартовое ускорение – 

расстояние от старта до места развития максимальной скорости лодки; стартовый переходной участок – 

расстояние от места развития максимальной скорости до места падения скорости до среднего значения на 

всей дистанции; стартовый отрезок – расстояние от старта до места падения скорости до среднего значения 

на всей дистанции; дистанционный отрезок – расстояние от места падения скорости до средней на 
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дистанции до места ярко выраженного финишного ускорения; финишный отрезок – от места ярко 

выраженного финишного ускорения до финиша. 

По результатам тестирования была определена частота сердечных сокращений спортсменов, 

расстояние, скорость лодки, темп и мощность на каждом отрезке, а также процентное отклонение данных 

параметров по отношению к их средним значениям на всей дистанции. 

Результаты исследования и их обсуждение. Стартовое ускорение. Длина стартового ускорения у 

юных гребцов составляет 50,9 ± 10 м, а у спортсменов высокого класса – 20,9 ± 3 м, что и предопределяет 

время достижения максимальной скорости лодки гребцами высокого класса и юниорами. Это 

свидетельствует о низкой мощности работы юных гребцов на данном отрезке, что может привести к 

значительному отставанию уже на первых метрах дистанции. Низкую мощность работы юниоров 

относительно гребцов высокого класса в самом начале соревновательной дистанции также подтверждает и 

частота сердечных сокращений. После первых 20 метров прохождение соревновательной дистанции пульс 

увеличилась относительно исходного у юных гребцов на 18 ударов в минуту, а у спортсменов высокого 

класса на 52, что свидетельствует о низкой интенсивности работы юниоров при стартовом ускорении. 

Стартовый переходной участок. Стартовый переходной участок спортсмены высокого класса 

проходят с большей средней скоростью по отношению к средней скорости на всей дистанции (104,8%), чем 

юниоры (102,2%). Причем, развиваемый гребцами высокого класса темп составляет 106% при мощности – 

98,8%, а у юных гребцов 100,5% и 102,1% соответственно. Из этого следует, что гребцы высокого класса 

для развития скорости на стартовом переходном участке отдают предпочтение темпу, а юные гребцы – 

мощности. Стартовый переходной участок юные гребцы проходят со средним приростом частоты 

сердечных сокращений относительно исходного на 19 ударов меньше чем спортсмены высокого класса. 

Стартовый отрезок. Стартовый отрезок дистанции гребцы высокого класса проходят с большей 

скоростью по отношению к средней скорости на всей дистанции на 3,2%, темпом на 2,3% и мощностью на 

0,5%, чем юные гребцы. Таким образом, можно констатировать тот факт, что юные гребцы по сравнению с 

гребцами высокого класса имеют маловыраженный старт, что подтверждается и характером среднего 

показателя прироста частоты сердечных сокращений относительно исходного, составляющая у спортсменов 

высокого класса около 70 ударов в минуту, а у спортсменов-юниоров – около 50 ударов в минуту.  

Дистанционный отрезок. Дистанционный отрезок юниоры проходят с большей по отношению к средней 

на всей дистанции скоростью на 2,2%, темпом на 6,7% и мощностью на 10,2%, чем спортсмены высокого класса 

и длина этого отрезка у юных гребцов приблизительно на 24 метра больше. Это свидетельствует о том, что юные 

гребцы на дистанционном отрезке задействуют больше сил, чем спортсмены высокого класса.  

Финишный отрезок. Финишный отрезок гребцы высокого класса проходят с большей средней 

скоростью по отношению к средней скорости на всей дистанции на 3%, чем гребцы-юниоры. Длина 

финишного отрезка у гребцов высокого класса больше приблизительно на 40 м. Кроме этого, средняя 

скорость у юных гребцов на финишном отрезке немногим больше, чем средняя скорость на всей дистанции, 

и составляет 100,1%, а у спортсменов высокого класса – 103,1%. Финишное ускорения дает спортсменам 

определенное преимущество в конце дистанции. В этом отношении спортсмены высокого класса более 

рационально распределяют силы на протяжении всей дистанции.  

Показатели темпа на финишном отрезке по отношению к среднему темпу на всей дистанции у 

гребцов высокого класса составляют 107,8%, а у юных гребцов – 100,1%, показатели мощности у гребцов 

высокого класса составляют 94,1%, а у юных гребцов – 98,4%. Из этого следует, что на финишном отрезке 

для развития скорости гребцы высокого класса отдают предпочтение темпу, а юные гребцы мощности. 

Выводы. Юные гребцы проходят дистанцию более равномерно, развивая на стартовом и финишном 

отрезках незначительные показатели средней скорости, т.к. основную работу они выполняют на 

дистанционном отрезке. Спортсмены высокого класса проходят дистанцию с ярко выраженным стартом и 

финишем, имея довольно значительные показатели скорости на этих отрезках, и снижая ее на 

дистанционном отрезке. Это подтверждает и изменения частоты сердечных сокращений на протяжении 

всей соревновательной дистанции, где у юных гребцов прирост пульса в начале и в конце дистанции 

значительно ниже, чем у спортсменов высокого класса. 

При прохождении соревновательной дистанции юные гребцы развивают скорость в большей степени 

за счет мощности, а спортсмены высокого класса за счет темпа. Наиболее ярко выражено это на стартовом 

переходном участке и финишном отрезках.  
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В результате проведенного исследования были определены основные параметры гребли юных 

гребцов и гребцов высокого класса при прохождении соревновательной дистанции 500 метров, на основе 

которых выявлены определенные недостатки в тактической и физической подготовленности юных гребцов. 
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА У БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Являясь одним из важнейших компонентов менеджмента, имидж, наилучшим образом 

способствует более эффективной работе организаций. Имидж, является инструментом воздействия на 

общественное и индивидуальное мнение. Имидж выступает не только как средство, но, как и объект 

управления, поэтому, начиная с момента его формирования, необходимо вести целенаправленную 

постоянную работу над ним, при этом учитывая особенности каждой целевой группы или индивидуума. 

Ключевые слова: имидж, имидж в спорте, имиджеология. 

 

Будучи одним з найважливіших компонентів менеджменту, імідж, найкращим чином сприяє більш 

ефективній роботі організацій. Імідж, є інструментом впливу на суспільну та індивідуальну думку. Імідж 

виступає не тільки як засіб, але, як і об'єкт управління, тому, починаючи з моменту його формування, 

необхідно вести цілеспрямовану постійну роботу над ним, при цьому враховуючи особливості кожної 

цільової групи або індивідуума. Ключові слова: імідж, імідж в спорті, іміджеологія. 

 

В современном мире рыночная стоимость успешной компании определяется не только материальными 

активами, но как показывает практика мировых фондовых бирж, рыночная стоимость компании может быть 

гораздо выше ее балансовой стоимости за счет нематериальных активов, важнейшим из которых является 

положительный имидж. Именно благодаря положительному имиджу, в глазах общественности, положение 

компании на рынке остается стабильным, несмотря на изменчивость и непредсказуемость рыночной 

ситуации. В эту тенденцию конечно же входит и индустрия спорта, где перед субъектами все чаще встает 

вопрос грамотно составленного имиджа, привлечения внимания, продвижения своего продукта. Поскольку 

физическая культура и спорт рассчитан на широкую аудиторию, он требует мощной имиджевой поддержки. 

Необходимость формирования имиджа возникает, когда перед спортивной организацией встает вопрос 

взаимодействия с различными социальными группами, странами. Кроме того, создание благоприятного 

имиджа спортивной организации или команды необходимо для обеспечения спонсорской и рекламно-

информационной поддержки, создания инвестиционной привлекательности данной сферы. 

Исследования в этой области актуальны в силу своей практической значимости и востребованности, 

поскольку в настоящее время сфера спорта и физической культуры является одной из наиболее динамично 

развивающихся областей в экономическом и социальном пространстве, а ее изучение – одной из 

перспективных отраслей науки. Исследование менеджмента и связей с общественностью в сфере спорта 

само по себе является новаторским, так как данная сфера начинает этап становления в современной науке.  

Сегодня спорт воспринимается как бизнес, стало быть, появилась потребность в совершенно 

уникальных знаниях грамотного применения технологий менеджмента в данной сфере. Процесс 

формирования имиджа в этой отрасли имеет ряд своих существенных особенностей, поэтому научно-

методологическая актуальность исследования определяется необходимостью разработки инструментально-

технологической базы данного процесса, исходя из специфических характеристик сферы спорта.  
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Одним из первых, кто ввел понятие имидж в специальную русскоязычную литературу, был 

О. Феофанов. В своей известной книге «США: реклама и общество», опубликованной в 1974 году, он 

рассматривает имидж как основное средство психологического воздействия рекламодателя на потребителя. 

В отечественной литературе понятие «имидж» обычно означает искусственно сформированный образ кого-

либо или чего-либо – политика, предпринимателя, фирмы, товара. В литературе, посвященной проблеме 

имиджа, встречаются различные определения этого понятия. 

«Имидж – это большие деньги. Имидж – это больше, чем деньги!» – отмечает автор книги 

«Имиджелогия» В.М. Шепель. М. Павловский пишет: «Имидж – это общее впечатление, который он 

оказывает человек на окружающих. Ваш имидж – это восприятие Вас другими людьми». Г. Почепцов 

характеризует имидж как «взгляд другого, восприятие меня другими людьми», как «знакомый заменитель, 

отражающий основные черты человека». Л. Браун определяет имидж как путь к успеху. О.В. Данчеева и 

Ю.М. Швалб подчеркивают, что имидж – это набор значений, благодаря которым какой-либо объект 

становится известным и, с помощью которых люди определенным образом описывают его, запоминают, 

относятся к нему. Они рассматривают имидж как систему представлений людей о каком-либо объекте. В 

имиджеологии существует формула «80-20», где 80 – это эффект воздействия в общении людей визуальных 

характеристик, а 20 – эффект речевого воздействия. Первыми поняли, что удачный имидж – синоним 

жизненного успеха, практичные американцы. И принялись активно «создавать хорошее впечатление». 

Ученые пришли к выводу, что окружающие успевают составить свое мнение о человеке за первые 5 секунд 

общения, по сути, едва на него взглянув и нередко даже не дав тому раскрыть рта. Создание безупречного 

имиджа – дело сложное. Это ведь не просто хорошая прическа и модная одежда. Профессиональные 

имиджмейкеры выделяют такие составляющие имиджа: стиль, цвет, макияж, ухоженная кожа, запах, знание 

этикета, уверенность в себе, доброжелательность к окружающим. Еще Коко Шанель говорила, что «мода 

приходит и уходит, стиль остается». 

При создании имиджа спортсмена нельзя использовать единые стандарты, ведь имидж спортсмена 

будет сильно отличать от имиджа делового человека. Можно, конечно, провести параллели с имиджем 

артиста и в принципе человека шоу бизнеса. Но все равно создать имидж спортсмена намного сложнее. 

Дело в том, что все спортсмены, независимо каким видом спорта они занимаются, должны носить форму. А 

именно внешний вид спортсмена, его одежда – это первый компонент при создании имиджа спортсмена. 

Ряд игроков дабы подчеркнуть свою индивидуальность, не задумываясь, идут на эксперименты с 

собственной внешностью. Законодателям моды в этом направлении уже не первый год являются 

англичанин Дэвид Бекхэм и нигериец Тарибо Уэст. Бекхэм, неоднократный герой светских хроник в 

английской прессе, меняет свой имидж почти так же часто, как забивает фирменные голы со штрафных. В 

матче против сборной Швеции он продемонстрировал крашеную прическу в стиле «ирокез», однако его 

затмил швед Юнгберг со своим фирменным цветным «ѐжиком», который запомнился еще по «Арсеналу». 

Зато нигериец Тарибо Уэст пока остается вне конкуренции, своим внешним обликом напоминая пришельца 

с Марса. На его гладко выбритой голове, словно два рожка у черта, красуются «дредды», по форме 

напоминающие антенны. В них вплетены зеленые и белые ленточки. В отличие от экстравагантного 

африканца немец Кристиан Циге предпочел угрожающего вида «ирокез», выкрашенный в цвета 

национального флага Германии. 

Таким образом, первое, что надо сделать – это выделиться из массы за счет своего неповторимого 

стиля. Он может быть как в одежде, так и в прическе, татуировках, оригинальных аксессуарах и т.п., то есть 

во всем, на что можно посмотреть. 

Второй составляющей имиджа спортсмена будет его умение держаться на публике вне соревнований 

и тренировок.  

Третьей составляющей является отношение СМИ к определенному спортсмену. Ведь от СМИ 

зависит, с какой стороны зрителю, слушателю или читателю преподнесут того или иного спортсмена. 

Единственное, что при создании имиджа было бы желательно - это посещать разные светские мероприятия, 

где бывают и журналисты и люди, которые смогут предложить им какой-то контракт. Плюс не 

игнорировать журналистов, когда те хотят сделать какой-то сюжет или взять интервью. 
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КРОССФИТ КАК ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

В данной статье рассматриваются особенности организации дистанционных занятий по 

физическому воспитанию со студентами посредством кроссфита, рассмотрены вопросы повышения 

мотивации к занятиям физическими упражнениями. Ключевые слова: физическое воспитание, кроссфит, 

кросс-тренинг, метод круговой тренировки, физические упражнения, антропометрические данные. 

 

У даній статті розглядаються особливості організації дистанційних занять з фізичного виховання 

зі студентами за допомогою кросфіта, розглянуті питання підвищення мотивації до занять фізичними 

вправами. Ключові слова: фізичне виховання, кросфіт, крос-тренінг, метод кругового тренування, фізичні 

вправи, антропометричні дані. 

 

Актуальность. В настоящее время эпидемиологическая ситуация вмешивается в образовательный процесс 

и в работу преподавателей по физическому воспитанию. Возникла необходимость дистанционного обучения. 

Для улучшения организации учебного процесса в этих условиях, есть возможность ознакомить 

студентов с новым направлением фитнеса, которым можно заниматься в домашних условиях и даже без 

специального спортивного инвентаря. Для этого преподаватели могут предложить программу занятий в 

виде кроссфита и контролировать выполнение упражнений по видеосвязи с использованием специальных 

современных компьютерных программ. 

Обзор источников. Кроссфит – система физической подготовки, которую создал и запатентовал 

американец Грег Глассман. Кроссфит-тренировки (кросс-тренинг) представляют собой систему физических 

упражнений из различных видов спорта (тяжѐлой атлетики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта, 

легкой атлетики, плавания и др.), и применяется метод интервальных тренировок высокой интенсивности.  

Кроссфит могут использовать профессиональные спортсмены, которым необходимы тренировки не 

только в рамках своего вида спорта, но и другие виды нагрузки для гармоничного физического развития. 

Однако он подойдет и для любителей, которые заинтересованы в развитии своих двигательных навыков [3]. 

На данный момент возникают дискуссии на тему, заимствовал ли Грег Глассман, создавая кроссфит, 

метод круговой тренировки, известный нам еще с времен СССР. Различия между двумя этими 

направлениями, конечно есть. Кроссфит – система смешанных тренировок, направленных на развитие 

разных физических качеств человека посредством упражнений из различных видов спорта и множества 

методов построения тренировочного занятия [3]. Круговая тренировка – это метод тренировочного 

процесса, при котором занимающийся несколько упражнений непрерывно (или с отдыхом) «по кругу». 

Основной принцип круговой тренировки – это цикличность [4]. Очевидно одно, что новое направление 

фитнеса – кроссфит – базируется на основе принципов круговой тренировки, но с использованием 

физических упражнений из различных видов спорта, других направлений фитнеса и ориентируется на 

достижение разнопланового развития человека посредством разнообразных методов тренировок.  

Сильной стороной этого вида тренировок является их разнообразие, он подходит как опытным 

спортсменам, так и тем, кто давно не занимался спортом. Кроссфит также поможет всем, кто хочет 

потерять лишний вес или просто сохранить мышечную массу. Все это способствует сохранить мотивацию 

для занятий на длительный промежуток времени [3]. 

Формулирование целей статьи. Основной целью предлагаемой формы дистанционных занятий в виде 

кросс-тренинга является улучшение функционального состояния занимающихся за счет увеличения 

интенсивности тренировки посредством мобилизации всех мышц с коротким промежутком времени для 

восстановления. Предполагается, что этот вид фитнеса поможет укрепить мускулатуру, улучшит 

деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повысит выносливость, скорость, разовьет силу, 

гибкость, ловкость и координацию [1]. 

Организация исследования. В связи с тем, что введение карантинных мероприятий и дистанционного 

обучения не подлежит конкретным срокам и применяется по мере необходимости, то возникает вопрос, как 

проанализировать предложенную методику.Занимающимся предлагается самостоятельно провести замер 

антропометрических данных перед началом выполнения комплекса кросс-тренинга и по окончанию 

дистанционного обучения. 



К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 1  ●  № 2  

 

 

 
72 

Для характеристики развития мышц рекомендуется провести обхватные измерения туловища и 

конечностей и провести анализ данных [2]. 

Измерение обхватных размеров выполняетсяс помощью сантиметровой ленты и важно учитывать ее 

правильное расположение: 

 обхват груди – лента проходит сзади под нижними углами лопаток, спереди у мужчин и детей 

накладывается на уровне сосков, у женщин – по верхнему краю грудной железы (измерение проводится при 

глубоком вдохе, глубоком выдохе и в спокойном состоянии); 

 обхват живота – лента накладывается на уровне пупочной точки в момент паузы между вдохом и 

выдохом; 

 обхват талии – лента накладывается на 5-6 см выше подвздошных гребней; 

 обхват бедра – спортсмен стоит, ноги на ширине плеч, лента накладывается на бедро под 

ягодичной складкой; 

 обхват голени – лента проходит в месте наибольшего развития икроножной мышцы. 

 обхват плеча – на 4-5 см выше надмыщелков плеча [2]. 

Изложение основного материала. В интернете можно встретить различные электронные ресурсы с 

предложенными комплексами упражнений кросс-тренинга, но для начинающих очень сложно разобраться, 

какие упражнения им больше всего подойдут. Преподаватель по физическому воспитанию при организации 

таких занятий составит комплекс упражнений, рассчитает оптимальную нагрузку с учетом физической 

подготовленности студентов, разъяснит и проконтролирует технику выполнения различных упражнений, 

ведь самое главное – занятие должно быть безопасным и максимально эффективным. Противопоказаниями 

к занятиям кроссфитом являются те же, как и к обычным занятиям по физическому воспитанию. 

Преподаватель группы с отклонениями в здоровье при составлении комплексов должен это учитывать при 

дозировке нагрузки и подборе упражнений.  

На первых этапах занимающимся кросс-тренингом наличие инвентаря необязательно, или его можно 

заменить на подручные средства. Гимнастический коврик можно заменить на сложенное вдвое покрывало, а 

разборные гантели на пластиковые бутылки с песком. Скакалка – полезный инвентарь для домашних занятий, 

и при желании можно приобрести «быструю» скакалку, которая доставит меньше шума соседям снизу. Но для 

дальнейшего развития в этом направлении потребуется дополнительный спортивный инвентарь. 

Кросс-тренинг начинается с разминки. Этот этап помогает активизировать кровообращение, 

оптимизировать обмен веществ, работу дыхательной и нервной систем. Связки, сухожилия и мышцы 

становятся более эластичными, минимизируется риск получения травмы. По времени разминка должна 

занимать 5-10 минут. На этом этапе, например, включаются бег на месте или прыжки на скакалке (в 

домашних условиях занятия), но с низкой интенсивностью, знакомые с уроков физической культуры 

общеразвивающие упражнения. Далее выполняется непосредственно сам комплекс, направленный на 

развитие определенного навыка, соответствующий поставленной цели занятия (20-40 минут). И 

заканчивается кросс-тренинг упражнениями на развитие гибкости, стретчинга, пилатеса и др. в течение 5-

10 минут. Они замедляют сердечный ритм, возвращают мышцы в спокойное и расслабленное состояние, 

оптимизируют процессы восстановления тканей и улучшают гибкость. Общая длительность кросс-тренинга 

не должна превышать 1 часа. Тренироваться необходимо 2-3 раза в неделю, через 1-2 дня отдыха. 

Выводы. Применение кросс-тренинга на дистанционных занятиях по физическому воспитанию 

поможет повысить мотивацию к занятиям физической культурой, и в дальнейшем стать примером для 

самостоятельных занятий. 

Не прерывается систематичность занятий, что способствует повышению уровня физической 

подготовленностии улучшению функционального состояния занимающихся [5]. 

Приведенная форма дистанционного обучения является начальным этапом в вопросе подбора 

средств и методов физической культуры для проведения дистанционных занятий. 
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ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ЯК ОДИН З МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ 

СТУДЕНТІВ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

 

В статті розглядається аналіз феномену соціальної установки і можливість її використання для 

дослідження ставлення студентів до здорового способу життя. Розглядається структура соціальної 

установки,характерні особливості її компонентів та можливі напрямки іх використання для дослідження 

проблеми здорового способу життя. Ключові слова: соціальна установка, структура установки, здоровий 

спосіб життя, студенти. 

 

Актуальність. Поняття «установки» активно використовується у соціологічному дискурсі, однак 

завдяки своій функціональності воно зберігає статус міждисциплінарного. Зважаючи на цей важливий 

аспект, теорію соціальноі установки, на наш погляд, успішно можна застосувати для дослідження такого 

феномену, як варіативність оцінок та судження студентів щодо здорового способу життя. Про її 

перспективнісь і піде мова у даному аналітичному огляді.  

Мета дослідження: обгрунтувати можливість використання теоріі соціальноі установки для 

дослідження ставлення студентів до здорового способу життя.  

Завдання: узагальнити сучасні погляди на теорію соціальної установки, визначити основні 

структурні компоненти установки та іхні характерні особливості, оцінити можливість використання 

феномену установки для дослідження проблем здорового способу життя. 

Виклад основного матеріалу. Проблема дослідження установок індивідів до соціальної реальності 

знаходиться на перетині трьох соціогуманітарних наук: соціології, соціальної психології та політології. У 

даний час загальноприйнятого визначення установки не існує, однак його використовують для позначення 

позитивної чи негативної оціночної реакції на обєкт, яка виражається в когнітивних оцінках (судженнях), 

емоціях і поведінці. Український соціолог Н. Черниш визначає соціальну установку як «загальну 

орієнтацію людини на певний соціальний об‘єкт, яка передує дії і виражає схильність діяти певним чином 

стосовно даного об‘єкту, має в собі широкий спектр взаємодії особистості та соціального середовища і 

проявляється в трьох рівнях: когнітивному(пізнавальному), афективному (емоційно-почуттєвому) і 

конативному (поведінково-вольовому» [4].  

Установка, як соціальний феномен не є цілісним утворенням, а тому перш ніж аналізувати 

перспективність його використання стосовно поставленої проблеми, слід виділити структуру соціальної 

установки. Рівні «ідеального типу» установки, які вперше були запропоновані у 1942 році М. Смітом, 

можна виділити наступним чином: 

 когнітивний (пізнавальний) елемент-знання суб‘єкта про об‘єкт;  

 афективний (емоційний) елемент-емоційна оцінка суб‘єктом об‘єкта;  

 конативний (поведінковий) елемент-конкретна програма дій суб‘єкта щодо об‘єкта [1]. 

Застосовуючи дану структуру для дослідження ставлення студенства до здорового способу життя, 

можна представити компоненти установки наступним чином:  

 когнітивний елемент-поінформованість студентів щодо особливостей здорового способу життя та 

негативних наслідків шкідливих звичок, їхнє теоретичне та практичне знання; 

 афективний компонент-емоційна оцінка студентами як здорового способу життя загалом, так і 

шкідливих звичок, їх афективне ставлення до однолітків; які вживають/не вживають алкоголь чи 

наркотики, палять /не палять тощо;     

 конативний компонент-перспективна програма дій щодо дотримання /не дотримання норм 

здрового способу життя. 

 Цікавою з точки зору перспективи застосування теорії соціальної установки для дослідження 

відношень студенської молоді до здорового способу життя є диспозиційна модель В. Ядова. Дослідник 

виділяє три основні рівні життєвих диспозицій,починаючи від найнижчого, який характеризується лише 

відносною модальністю(добре/погано, схвалюю/не схвалюю), до генералізуючого, що охоплює систему 

життєвих цінностей та орієнтацій [2]. 

 Львівський соціолог Л. Климанська зазначає, що «емоційна оцінка обєкту установки повинна 

базуватись на певних одиницях знання,що носять назву уявлення» [3].Однак цей процес скоріш за все є 

двостороннім, так як спершу повідомлення сприймається нейтрально (наприклад,інформація про 

шкідливість паління та алкоголю для здоровя), і лише після його отримання індивід може надати йому 

певної емоційної оцінки, яка згодом пректується на інші повідомлення, що стосуються даної проблеми. У 
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зв‘язку з отриманням нової інформації (негативна оцінка шкідливих звичок може значно поглибитись у 

випадку повідомлення про важке захворювання когось із тих, хто палить чи вживає наркотики). 

Висновки. Комплексний аналіз феномену соціальної установки засвідчив, що її сміливо можна 

використовувати у дослідженнях ставлення студентів до здорового способу життя.  

По-перше,це повязано з тим, що аналіз установки передбачає пошук глибших мотивів, а не просто 

фіксування зовнішніх проявів схильності чи не схильності до шкідливих звичок. 

По-друге виявлення певних тенденцій в змінах установок може сприяти їх подальшій корекції. 

По-третє, на прикладі дослідження соціальних установок студентів до здорового способу життя 

можна прослідкувати різницю між установками і реальними діями молоді. 

Таким чином, дослідження установок студенської молоді до здорового способу життя є 

перспективним та чекає на своє подальше розпрацювання у практичній сфері. 
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ОЦЕНКА МОТИВАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 

В представленной работе проводилось анкетирование студенток I-III курсов филологического 

факультета Учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Франциска 

Скорины». В анкете рассматривалось четыре раздела мотивов, в которых девушкам нужно было оценить 

каждый из мотивов по пятибалльной шкале. Затем на каждом из этих курсов рассчитывался процент 

анкетируемых, которые оценили тот, или иной мотив на «5» балов. Это исследование дало возможность 

узнать наиболее значимые мотивы студенток, для занятий физической культурой. Ключевые слова: 

занятия физической культурой, мотивы, раздел, оценка, студентки I-III курсов. 

 

У представленій роботі проводилося анкетування студенток I-III курсів філологічного факультету 

Закладу освіти «Гомельський державний університет імені Франціска Скорини». В анкеті розглядалося 

чотири розділи мотивів, в яких дівчатам потрібно було оцінити кожен з мотивів за п'ятибальною 

шкалою. Потім на кожному з цих курсів розраховувався відсоток анкетованих, які оцінили той, чи інший 

мотив на «5» балів. Це дослідження дало можливість дізнатися найбільш значущі мотиви студенток, для 

занять фізичною культурою. Ключові слова: заняття фізичною культурою, мотиви, розділ, оцінка, 

студентки I-III курсів. 

 

Совершенствованиеучебного процесса дисциплины «физическая культура» основано на широком 

использовании научных достижений в области социальных, педагогических и естественных наук. Однаков 

последнее время этот процесс достаточно сложен и обусловлен многими факторами, одним из которых 

является мотивация к занятиям физической культурой. Мотивация к физической активности – особое 

состояние личности, направленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и 

работоспособности [2]. 

Мотивация у всех студентов разная, она зависит от множества факторов: возрастных, половых, 

индивидуальных особенностей. Для многих девушек занятия спортом – это одно из средств, направленных 

на обладание красивой фигурой, правильной осанкой. Хотя для младших курсов физическая культура 

является только учебной дисциплиной в университете [2]. 

Что же такое мотивация? В.И. Ковалев считает, что под мотивацией понимается совокупность 

мотивов поведения и деятельности. Однако определяющим моментом в мотивации все же являются не 

мотивы, а цели деятельности и уже затем – соответствующие им мотивы. Следовательно, умение ставить 

цели деятельности, цели здорового образа жизни, стремление к достижению этих целей являются 

существенными характеристиками мотивации. 

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы определить наиболее значимые мотивы студенток 

для занятий физической культурой. 
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В нашем исследовании принимали участие девушки I-III курсов филологического факультета УО 

«ГГУ им. Ф.Скорины». Исследование проходило в форме анкетирования. Анкетирование – это метод 

получения первичной социологической информации путем письменных ответов респондентов на систему 

стандартизированных ответов анкеты. Студенткам необходимо было дать оценку по значимости каждого из 

мотивов по пятибалльной шкале [1]. 

В анкете предлагалось четыре раздела мотивов: эмоциональные, оздоровительные, эстетические 

исоциальные. 

Эмоциональные мотивы: 1) удовольствие от программы занятий; 2) хорошее настроение во время и 

после занятий; 3) уменьшение стресса; 4) повышение самооценки; 5) повышение уверенности в себе; 

6) смена эмоционального состояния (улучшить настроение). 

Оздоровительные мотивы: 1) укрепление здоровья; 2) поддержание здоровья; 3) профилактика 

заболеваний; 4) развитие физических качеств; 5) хорошее физическое самочувствие после занятий; 

6) восполнение потребности в двигательной активности; 7) улучшение аппетита; 8) быстрее восстановиться 

после перенесенной болезни. 

Эстетические мотивы: 1) регулирование веса (желание похудеть); 2) поддержание мышечного 

тонуса; 3) улучшение строения тела; 4) быть более привлекательной для парней. 

Социальные мотивы: 1) возможность общаться с друзьями; 2) приятное время препровождение; 

3) целенаправленно использовать время; 4) делает жизнь разнообразнее; 5) получить зачет; 6) расширить 

свой кругозор, знания [1]. 

Анкетируемым необходимо было оценить по 5-ти бальной системе предложенные мотивы в каждом 

из разделов. Мотивы, которые студенткиI-III курсов оценили на пять баллов, представлены в процентном 

отношении. То есть это те мотивы, которые способствуют качественному выполнению заданий на занятиях 

по физической культуре. 

Первый раздел – оценка эмоциональных мотивов. Такие мотивы как: 1) удовольствие от программы 

занятий; 2) хорошее настроение вовремя и после занятий; 3) уменьшение стресса; 4) повышение самооценки; 

5) повышение уверенности в себе; у студенток I и IIкурса имеют не высокую оценку от 17 до 23% (I курс) и от 

21 до 26% (II курс). Для девушек III курса эти мотивы становятся более значимыми, и их оценка возрастает до 

35-40%. Последний в этом разделе мотив: 6) смена эмоционального состояния (улучшить настроение) у всех 

трех курсов оценивается практически одинаково 30% (I курс), 32% (II курс) и 35% (III курс). 

Следующий раздел – оценка оздоровительных мотивов. Первые два мотива: 1) укрепление здоровья; 

2) поддержание здоровья; для студенток I и II курса имеют среднее значение 35 и 34%, 46 и 40%. Девушки 

III курса отметили эти мотивы большей значимостью 60 и 68%. Затем: 3) профилактика заболеваний; у всех 

студенток оценка стала ниже 26% (I), 32% (II) и 41% (III). Далее, 4) развитие физических качеств; имеет 

выше оценку у IIIкурса – 64%, 30% (I) и 47% (II). Следующие мотивы: 5) хорошее физическое самочувствие 

после занятий; 6) восполнение потребности в двигательной активности; 7) улучшение аппетита; 8) быстрее 

восстановиться после перенесенной болезни; для студенток всех курсов стоят в процентном отношении 

ниже предыдущих мотивов (от 18% до 10% – I курс, от 25 до 12% – II курс и от 47 до 15% – III курс). 

Третий раздел – эстетические мотивы. Мотивы этого раздела: 1) регулирование веса (желание 

похудеть); 2) поддержание мышечного тонуса; 3) улучшение строения тела; 4) быть более привлекательной 

для парней;студентки III курса отметили хорошим значением от 50 до 68%. У девушек I курса все эти 

мотивы остаются на низком уровне от 25 до 15%. Студентки II курса хоть и выше оценили эти мотивы чем 

I, но все же ниже чем III. Оценка этого раздела у них получилась от 30 до 38%. 

И последний раздел – социальные мотивы. Мотив: 1) возможность общаться с друзьями; все курсы 

оценили очень слабо 20% (I), 18%(II) и 15%(III). Следующие мотивы: 2) приятное время препровождение; 3) 

целенаправленно использовать время; 4) делает жизнь разнообразнее; 6) расширить свой кругозор, знания; 

студентки отметили хоть и повыше баллом (от 10 до 20% – I курс, от 20 до 27% – II курс и от 30до 38% – III 

курс), однако это имеет не большое значение для занятий физической культурой. Только: 3) целенаправленно 

использовать время; для 48% девушек III курса имеет не плохое значение. Самым значимым среди всех 

разделову студенток оказался мотив - получить зачет (I курс – 80%, II – 74%, III – 68%). 

По данным нашего исследования можно сделать вывод, что самым сильным мотивом для занятий 

физической культурой у студенток филологического факультета является мотив из раздела социальных 

мотивов – получение зачета. Однако существуют и другие не менее важные и значимые для девушек III 

курса мотивы и в первую очередь – это разделоздоровительных и эстетических мотивов. 

Что необходимо сделать, чтобы повысит мотивацию студенток кзанятиям физической культурой? 

Ответить на этот вопрос можно только при хорошем знании системы мотивов, побуждающих студентов к 

физкультурно-спортивной деятельности. Занятия физической культурой и спортом осуществляются под 

воздействием определенных стимулов, потребностей, ценностных ориентаций, убеждений, идеалов и 
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интересов, которые и образуют мотивационную сферу. Систематическое подкрепление какой-либо цели, 

идеи, предмета положительными эмоциями приводит к формированию самостоятельного мотива, иначе 

говоря, происходит «сдвиг» мотивации на цель. 
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ПАЛАЖЭННЕ СУСТАЎНЫХ СУЧЛЯНЕННЯЎ  

ПРЫ ВЫКАНАННІ ГІМНАСТЫЧНАГА ЭЛЕМЕНТА 
 

У артыкуле прадстаўлены вынікі ацэнкі фазнай структуры гімнастычнага элемента «цюльпанчік». 

Прыведзены дадзеныя кутніх палажэнняў у сустаўных сучляненнях пры навучанні гімнастычным 

элементам юных гімнастак. Вызначаны аптымальныя дыяпазоны сустаўных сучляненняў пры выкананні 

гімнастычнага элемента. Ключавыя словы: вузлавыя становішча, сустаўныя сучлянення, фазная 

структура. 
 

У статті представлені результати оцінки фазової структури гімнастичного елемента «тюльпан». 

Наведено дані кутових положень в суглобах при тренуванні гімнастичного елемента юних гімнасток. 

Визначено оптимальні діапазони суглобів при виконанні гімнастичного елемента. Ключові слова: вузлові 

положення, суглоби, фазова структура. 
 

Актуальнасць. Вызначэнне правільнасці выканання гімнастычных рухаў з'яўляецца важным умовай 

эфектыўнасці кіравання ў трэніровачнай дзейнасці [5]. Навучанне элементам у мастацкай гімнастыцы 

ажыццяўляецца з улікам узросту і ступені гнуткасці і рухомасці ў суставах [8]. Адным з важных патрабаванняў 

навучання гімнастычны элементам з'яўляецца ўлік біямеханічных параметраў руху [3, 6]. Пры гэтым важна 

вызначаць асноўныя параметры тэхнікі спартыўнага руху [4]. Вызначэнне кінематычных параметраў рухаў у 

сукупнасці з характарам стомы шкілетных цягліц пры навучанні гімнастычным практыкаванням з'яўляецца 

неабходнай умовай для эфектыўнасці кіравання трэніровачным працэсам у мастацкай гімнастыцы [7]. 

Найбольш важна вызначыць мадэльныя параметры базавых практыкаванняў [2] і вызначыць шляхі 

павышэння навучальнасці юных гімнастак. Разам з тым, варта вызначаць эстэтычны складнік гімнастычных 

практыкаванняў, з прычыны чаго, дамагацца найбольш дакладных палажэнняў звѐнаў цела адносна адзін 

аднаго. Пры гэтым, неабходнай умовай правільнасці фарміравання тэхнікі выканання гімнастычнага 

элемента, з'яўляецца зніжэнне рызыкі траўматызму на аснове уліку кінематычных характарыстык руху [1]  

Мэта працы: вызначыць фазную структуру і кутнія палажэнні гімнастычнага практыкаванні 

«цюльпанчік». 

Матэрыялы і метады даследавання. Даследаванне праводзілася на базе ПСУП «Студыя гімнастыкі 

Алесі Бабушкінай», і ў навукова-даследчай лабараторыі фізічнай культуры і спорту Гомельскага дзяржаўнага 

універсітэта імя Францыска Скарыны. У даследаванні прынялі ўдзел 14 юных гімнастак груп да спартыўнай 

падрыхтоўкі. Біямеханічны аналіз руху ажыццяўляўся з дапамогай праграмнага забеспячэння «KinoVea». 

Вынікі даследавання і абмеркаванне. Біямеханічны аналіз базавага гімнастычнага практыкаванні 

«цюльпанчік» дазволіў ідэнтыфікаваць наступныя вузлавыя элементы спартыўнай тэхнікі: 

– зыходнае становішча (ЗС) – становішча цела гімнасткі перад пачаткам выканання руху;  

– пускавая пастава цела (ПП) – становішча цела гімнасткі ў пачатку выканання прагіну;  

– першая мультыплікацыйная пастава (МП1) – актыўны рух ніжняй і верхняй частак тулава ў прагін;  

– другая мультыплікацыйная пастава (МП2) – цела гімнасткі ў асноўны фазе практыкаванні – 

максімальны прагін;  

– трэцяя мультыплікацыйная пастава (МП3) –з сінхронным апусканнем частак цела на апору;  

– канчатковая пастава цела (КП) – у фазе завяршэння руху і прыняцце зыходнага становішча. 
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У выніку кінематычнага аналізу былі вызначаны сустаўныя куты ў кожным становішчы руху і 

пазначаныя межавыя паставы. Зыходнае становішча вызначаецца гарызантальным становішчам цела з 

прагінам тулава на 20
0
-22

0
. У пускавой позе ажыццяўляецца адначасовае згінанне ў каленных суставах і 

тулава адносна плоскасці апоры да кута ў 25
0
. Кут паміж тулавам і рукамі знаходзіцца ў дыяпазоне 140

0
 ± 

2,7
0
. Першае мультыплікацыйнае становішча характарызуецца актыўным прагібаннем ў паяснічным 

аддзеле. Кут паміж галѐнкай і сцягном складае 124
0
 ± 3,2

0
. Рукі знаходзяцца на прамой лініі з тулавам. 

Адхіленне галавы ад праекцыі тулава прыблізна складае 90
0
. Адначасовае адхіленне ад плоскасці апоры 

складае 39
0
 ± 2,7

0
. Другое мультыплікацыйнае становішча характарызуе максімальна магчымы прагін у 

спіне гімнасткі ў позе «цюльпанчіка» адпавядае ўзроўню развіцця гімнасткі. Характэрнай рысай дадзенай 

паставы з'яўляецца аднолькавае становішча тулава і галѐнкі адносна праекцыі апоры – у нашым 

даследаванні 22
0
 ± 1,7

0
. Аналізуючы дадзенае становішча цела, варта адзначыць, што на дадзеным этапе 

падрыхтоўкі вуглавыя элементы практыкаванні ў канчатковай фазе яшчэ далѐкія ад эталоннага. У 

прыватнасці, кут паміж галѐнкай і сцягном знаходзіцца ў дыяпазоне 60
0
 ± 2,4

0
, у той час як дыяпазон 

вуглавога становішча павінен адпавядаць 85
0
-90

0
, што адбываецца за кошт компенсаторнага згінання ног у 

каленях і сведчыць аб недастатковай сіле цягліц спіны. Становішча рук недастаткова таму адведзена, і 

адсутнічае кутняе становішча, якое складае каля 55
0
. У трэцім мультыплікацыйным становішчы 

выконваецца сінхроннае апусканне частак цела на апору. У нашым даследаванні было выяўлена больш 

хуткае разгінанне ног у каленных суставах, што сведчыць аб недастатковай сіле цягліц спіны і 

разгінальнікаў галѐнкі. У канчатковым становішчы адзначаецца не сінхроннасць апусканне галѐнак ног, 

што таксама сведчыць аб недастатковай сіле груп цягліц, якія дазваляюць утрымліваць позно становішча. 

Біямеханічны аналіз руху ў доследным практыкаванні дазволіў выявіць фазную структуру рухальных 

дзеянняў юных гімнастак і кутнія змены ў суставах пасля года заняткаў.  

Высновы. Навучанне тэхніцы базавым гімнастычны практыкаванням павінна прытрымлівацца наступных 

правілаў: – адпаведнасць структуры зададзеных позно элементаў; – становішча звѐнаў цела ў прасторы падчас 

формаўтваральных рухаў; – захаванне раўнавагі ў канчатковай кропцы руху. Захаванне гэтых умоў будзе 

садзейнічаць эфектыўнасці навучання складана каардынацыйным рухам з арсенала мастацкай гімнастыкі.  
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ЎЗАЕМАСУВЯЗЬ ПАМІЖ ФІЗІЧНАЙ АКТЫЎНАСЦЮ І ЎЗРОЎНЕМ ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫХ 

СІСТЭМ АРГАНІЗМА МАЛОДШЫХ ШКОЛЬНІКАЎ 

 

У артыкуле прадстаўлены вынікі даследавання функцыянальнага стану арганізма малодшых 

школьнікаў пры прымяненні спецыяльных фізічных практыкаванняў. Выяўлена дынаміка дыхальнай і 

сардэчна-сасудзістай сістэм арганізма малодшых школьнікаў на працягу навучальнага года. Прыведзены 

дадзеныя па параметрах магчымасцяў дыхання малодшых школьнікаў. Ключавыя словы: фізічныя нагрузкі, 

функцыянальнае стан, малодшыя школьнікі. 
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У статті представлені результати дослідження функціонального стану організму дітей 

молодшого шкільного віку із застосуванням спеціальних вправ. Виявлено динаміку дихальної та серцево-

судинної систем організму молодших школярів протягом навчального року. Наводяться дані про 

параметри дихальної здатності дітей молодшого шкільного віку. Ключові слова: фізична активність, 

функціональний стан, молодші школярі. 

 

Актуальнасць. Павелічэнне колькасці школьнікаў, якія адстаюць у фізічным развіцці, усеагульнай 

астенизации насельніцтва і памяншэнне рухальнай актыўнасці патрабуе змяненняў у падыходах да фізічным 

выхаванні [4]. Нароўні са зніжэння фізічных магчымасцяў, з прычыны маларухомага ладу жыцця, недахоп 

рухальнай актыўнасці адлюстроўваецца на функцыянальным стане шкілетных цягліц, якія адказваюць за 

выправу і рухальныя магчымасці апорна-рухальнага апарата [1, 2, 6].  

Пытанні пошуку эфектыўных форм і метадаў фізічнага выхавання навучэнцаў і аптымізацыі іх 

рухальнай дзейнасці застаюцца актуальнымі на сѐнняшні дзень [5, 10]. Даказана, што паказчыкі фізічнага 

развіцця адлюстроўваюць агульныя заканамернасці росту і развіцця арганізма дзяцей і змена іх пад 

уздзеяннем навакольнага асяроддзя [9]. 

Падкрэслена, што неспрыяльная экалагічная абстаноўка істотна адлюстроўваецца на фізічным 

развіцці арганізма школьнікаў [3], выклікае напружанне яго компенсаторно-прыстасоўвальных механізмаў 

і, як следства, адбіваецца на паказчыках працаздольнасці і здароўя падрастаючага пакалення [7, 8]. 

Мэта даследавання – вызначэнне ўзаемасувязі паміж фізічнай актыўнасцю і ўзроўнем 

функцыянальных сістэм арганізма малодшых школьнікаў.  

Арганізацыя і метады даследавання. У даследаванні прынялі ўдзел школьнікі ва ўзросце 8-9 гадоў, 

навучэнцы агульнаадукацыйнай школы. На працягу педагагічнага эксперыменту вызначалася ўплыў 

фізічных практыкаванняў на функцыянальны стан школьнікаў. У ходзе вывучэння фізічнага стану 

навучэнцаў, былі абраныя функцыянальныя пробы тых сістэм арганізма, якія мелі найбольшае значэнне для 

ацэнкі праводзяцца аздараўленчых мерапрыемстваў, ацэнка функцыянальнага стану дыхальнай і стану 

сардэчна-сасудзістай сістэм.  

Акрамя вызначэння частоты сардэчных скарачэнняў і артэрыяльнага ціску, вызначаліся паказчыкі 

пробаў Штанге і Генча. Быў распрацаваны комплекс фізічных практыкаванняў, які уключаў у сябе 

элементы дыхальнай гімнастыкі, сучасных фізкультурна-аздараўленчых сістэм (аэробіка, пілатэс, 

стрэтчынг) і практыкаванні аэробнай скіраванасці, якія ўжываліся на ўроках па фізічнай культуры. 

Асаблівае значэнне надавалася прымяненню дыхальных практыкаванняў і навучанню правільнаму 

дыханню пры выкананні фізічных практыкаванняў.  

Вынікі даследавання і іх абмеркаванне. Аналіз атрыманых дадзеных да эксперыменту дазваляе 

канстатаваць, што ў дзяцей малодшага школьнага ўзросту, адзначаецца нізкі ўзровень паказчыкаў 

функцыянальнага стану сардэчна-сасудзістай і дыхальнай сістэм. Улічваючы дадзеныя факты, у комплекс 

фізічных практыкаванняў былі ўключаныя практыкаванні для павышэння функцыянальнага стану 

навучэнцаў. Вынікі дадзенага ўключэння спрыялі пэўным зменам у стане функцыянальных сістэм арганізма.  

Так, адзначаюцца нізкія паказчыкі артэрыяльнага ціску як у хлопчыкаў, так і у дзяўчынак (хлопчыкі: 95 

± 7,07 / 63,5 ± 5,29 мм.рт.ст., дзяўчынкі: 91,5 ± 3,21 / 60,7 ± 1,56 мм.рт.ст.), а таксама тэндэнцыя да павышаным 

паказчыках частоты сардэчных скарачэнняў (хлопчыкі: 92,6 ± 1,39 вуд / мін; дзяўчынкі: 90,2 ± 5,71 вуд / мін). 

На нашу думку, прычынамі такіх з'яў з'яўляюцца ўзроставыя асаблівасці арганізма дзяцей дадзенага ўзросту: 

сэрца маленькае па аб'ѐме і мышца яго ня валодае дастатковай сілай. Пад уздзеяннем фізічнай нагрузкі значна 

павышаецца пульс. Ўзмоцнены прыток крыві да працуючым цягліцы забяспечваецца не сілай скарачэння 

сардэчнай мышцы, а павелічэннем частоты пульса.  

Сумарны прасвет сасудаў ў гэты перыяд адносна больш, чым у дарослых. У хлопчыкаў выяўлена 

станоўчая дынаміка функцыянальнага стану дыхальнай сістэмы: проба Штанге (да эксперыменту: 23,2 ± 1,81 

с; пасля эксперыменту: 27,3 ± 1,76 с), проба Генча (да эксперыменту: 23,8 ± 1, 31 с; пасля эксперыменту: 26,2 

± 1,47 с). Таксама, пэўныя адрозненні (p <0,05) былі выяўлены ў выніках вымярэння артэрыяльнага ціску. Па 

астатніх паказчыках пэўных адрозненняў выяўлена не было. Сярод дзяўчынак дакладнымі былі адрозненні 

толькі ў паказчыках, якія адлюстроўваюць працу дыхальнай сістэмы: проба Штанге (да эксперыменту: 29,5 ± 

3,59 с; пасля эксперыменту: 30,7 ± 4,29 с), проба Генча (да эксперыменту: 19, 2 ± 1,39 с; пасля эксперыменту: 

20 ± 1,41 с). 

Высновы. Ацэньваючы стан функцыянальных сістэм арганізма малодшых школьнікаў, можна 

канстатаваць, што найбольш адчувальнымі з'яўляюцца рэспіраторная і сардэчна-сасудзістай сістэмы. 

Навучаючы дзяцей правільнаму дыханню, неабходна, перш за ўсѐ, забяспечыць іх глыбокае дыханне. Гэта 

важна для максімальнай вентыляцыі альвеол лѐгкіх.  
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Дзякуючы гэтым практыкаванням мышцы дыхальнай сістэмы, насаглоткі і верхніх дыхальных 

шляхоў умацоўваюцца. Кожнае практыкаванне мае назву, звязана якім-небудзь чынам і, часцей за ўсѐ, з 

вымаўленнем гукаў на выдыху. 
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В статті розглянуто застосування алгоритмів у професійній дяльності фахівця з фізичної терапі, 

ерготерапії. Розкрито поняття «алгоритм» та «сехема алгоритму». Зроблено висновок, що використання 

концепцій та засад медичної інформатики як науки дає можливість найкращим чином організовувати 

медичну інформацію, отримувати найкращі практичні результати, приймати правильні рішення, ефективно 

використовувати інформаційні ресурси. Ключові слова: алгоритм, фізична терапія, ерготерапія, фахівець з 

фізичної терапії. 

 

Динаміка розвитку суспільства, швидке проникнення новітніх інформаційних технологій у різні 

галузі діяльності людини не дозволяють медичній галузі залишатися осторонь цього процесу. Виклики, які 

стоять перед Україною щодо необхідності підвищення рівня продуктивності праці до європейських норм та 

аналогічного підвищення рівня заробітної плати, зростаюча конкуренція в галузі просто примусять 

лікувальні заклади вже в близькому майбутньому перейти до активного впровадження спеціалізованих 

програмних засобів [1]. 

Поняття алгоритму належить до базових понять сучасної інформатики та обчислювальної техніки. 

Алгоритм – це послідовність вказівок, які складаються з розрахункових формул та інформації про те, як їх 

використовувати. У міру розвитку паралельних обчислень у роботі обчислювальної техніки слово 

«послідовність» почали замінювати більш загальним словом «порядок». Спільно прийнятого визначення 

алгоритму немає. Різні автори дають різні тлумачення. Узагальнивши всі відомі тлумачення поняття можна 

зробити висновок, що алгоритм – це система формальних правил, що визначає порядок дій і приводить до 

вирішення поставленого завдання. І якщо різні виконавці будуть діяти відповідно до цієї системи правил, то 

всі вони будуть отримувати однакові результати [6]. 

Набув поширення опис алгоритму у вигляді схеми з графічних символів. 

Схема алгоритму – це графічне представлення методу розв'язання задачі, в якому використовують 

символи, що відображають операції (дії) і дані [5]. У схемі алгоритму кожному типу дій (наприклад 

введення вихідних даних, обчислення значень виразів, перевірка умов тощо) відповідає геометрична фігура, 

представлена символом дії. Символи дії з'єднують лініями переходів, які визначають черговість виконання 

цих дій. Форма символів і правила складання схем встановлені Єдиною системою програмної документації 

(ЄСПД) ГОСТ 19701-90 [2]. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=26827
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Після розробки алгоритму постає завдання його реалізації у вигляді програми, яку можна виконати 

на обчислювальній машині (комп'ютері). У ГОСТ 19781-90 [3] дано таке визначення програми. Програма – 

це дані, призначені для управління конкретними компонентами обробки інформації з метою реалізації 

певного алгоритму [4]. Для написання програми необхідно насамперед вибрати мову програмування 

(алгоритмічну мову). У загальному випадку алгоритмічна мова – це набір символів із заданими правилами 

утворення з цих символів конструкцій, за допомогою яких описується процес виконання алгоритму. 

Запланований у перспективі перехід до обов‘язкового медичного страхування приведе до необхідності 

надання страховим компаніям первинної лікувальної інформації про перебіг хвороби пацієнта та 

використання призначених медикаментів, що стимулюватиме зростання інформаційної звітності і, по суті, 

зробить неможливим роботу будь-якого закладу в «ручному режимі». Хаотична інформатизація лікувальних 

закладів, відсутність галузевих стандартів та ліцензування програмного забезпечення, єдиних вимог щодо 

обсягів та форматів збереження інформації, уніфікованих форм статистичної звітності, не дають змоги на 

сьогодні забезпечити системність, комплексність та узгодженість процесів інформатизації галузі [1]. 

Найважливішого значення набуває обґрунтування методологічних принципів побудови 

концептуальних положень комплексної реабілітаційної допомоги, впровадження організаційно-

функціональних принципів інформаційного забезпечення реабілітаційних установ сучасними технологіями 

реабілітації, забезпечення гарантії якості і необхідний обсяг реабілітаційної допомоги. 

Упровадження інформаційних технологій в повсякденну практику охорони здоров'я веде до корінних 

змін в організації праці багатьох медиків. Кожен етап розвитку системи охорони здоров'я та медицини 

пов'язаний з появою нових інтегрованих галузей знань, які несуть в собі загальнонаукові основи: медична 

кібернетика, економіка, охорона здоров'я, менеджмент і маркетинг тощо [1]. 

Інформатизація та бурхливий розвиток інформаційних процесів у системі охорони здоров'я в 70-х 

роках XX століття, спочатку за кордоном, а потім і в нашій країні, привели до становлення самостійної 

науки – медичної інформатики. 

Інформатизація медицини, в тому числі й реабілітології, припускає докорінну зміну технології 

роботи лікаря з пацієнтом, алгоритмів, методик збору і обробки інформації та прийняття керуючих рішень. 

Вони стають частиною мет одології, здатної охопити всю проблематику реабілітології і дати орієнтири в 

комплексі проблем, у тому числі методологічне обгрунтування і формулювання цілей, визначення 

показників про межі проміжного і кінцевого результату, матеріальні (медикаменти, інструменти, 

обладнання) та нематеріальні ресурси (методи діагностики та реабілітації, інформаційно-інтелектуальне 

забезпечення, методи контролю), технологічне забезпечення [8]. 

Розвиток системи якісної медичної реабілітації з урахуванням наявного рівня здоров'я громадян 

однозначно можна віднести до переліку найактуальніших медико-соціальних завдань охорони здоров'я 

ХХІ сторіччя. Але ефективність рішень оцінюється не тільки завдяки організаційно-кадровій та 

матеріально-технічній базам системи реабілітації. Навряд чи можливий самостійний та ефективний 

розвиток системи медичної реабілітації без перманентної розробки її теоретичного фундаменту, в рамках 

якого були б сформовані науково обґрунтовані принципи побудови реабілітаційного процесу. Саме це 

могло б стати головним завданням медичної реабілітології – прикладної медико-біологічної наукової 

дисципліни, що вивчає фундаментальні закономірності, механізми, умови збереження і розвитку здоров'я, а 

також процеси одужання, відновлення втрачених у процесі хвороби функцій організму [7]. 

Від якості організації інформаційних потоків залежать надійність функціонування медичної галузі та 

якість керування нею. Впорядкованість інформації на наявних рівнях роботи системи охорони здоров'я й 

дає можливість ощадливо задіювати кадрові, фінансові та матеріальні ресурси. Використання концепцій та 

засад медичної інформатики як науки дає можливість найкращим чином організовувати медичну 

інформацію, отримувати найкращі практичні результати і приймати правильні рішення, ефективно 

використовувати інформаційні ресурси [7]. 
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УПЛЫЎ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ ФІЗІЧНЫХ НАГРУЗАК НА ЎЗРОВЕНЬ 

ПРАЦАЗДОЛЬНАСЦЮ СТУДЭНТАЎ 

 

У артыкуле прадстаўлены вынікі даследавання ўзроўню спецыяльнай працаздольнасці студэнтаў. 

Выяўлена дынаміка прыстасоўвальных рэакцый арганізма да выканання прафесійнай дзейнасці ў плыні 

навучальнага года. Вызначаны змены лабільнасцю кампанентаў масы цела ў плыні навучальнага года і іх 

ўзаемасувязь з выкарыстаннем сродкаў і метадаў фізічнай культуры. Ключавыя словы: фізічныя нагрузкі, 

лабільнасць кампаненты масы цела, прафесійная дзейнасць. 

 

У статті представлені результати дослідження рівня спеціальної працездатності студентів. 

Виявлено динаміку адаптаційних реакцій організму на виконання професійної діяльності протягом 

навчального року. Визначено зміни лабільності компонентів маси тіла протягом навчального року та їх 

взаємозв’язок із використанням засобів і методів фізичної культури. Ключові слова: фізична активність, 

лабільність компонентів маси тіла, професійна діяльність. 

 

Актуальнасць. Асноўная накіраванасць выкарыстання сродкаў і метадаў фізічнай культуры, павінна 

быць накіравана на фарміраванне навыкаў рухальных дзеянняў і падрыхтоўкі арганізма будучых 

спецыялістаў да планаванай працоўнай дзейнасці [6]. Выкарыстанне дыхальнай гімнастыкі можа служыць 

базавым кампанентам пры правядзенні вучэбных заняткаў па фізічным выхаванні [11]. Ўмацаванне 

шкілетных цягліц і сустаўна-звязкавага апарата ступні ў многіх выпадках дазваляе ліквідаваць наяўнае 

уплощение стоп [1]. Адным з найважнейшых пытанняў, які можна вырашыць з дапамогай фізічных 

практыкаванняў, з'яўляецца магчымасць іх выкарыстання для фарміравання цягліцавага гарсэта, які 

дазваляе ўтрымліваць ў зададзеным становішчы розныя аддзелы хрыбетніка [2, 3]. Гэтыя магчымасці 

вызначаюцца функцыянальным станам шкілетных цягліц і магчымасцю іх адаптацыі да напружанай 

мышачнай дзейнасці [4]. Прымяненне фізічных практыкаванняў абумоўлена узроўнем здароўя якія 

займаюцца, наяўнасцю або адсутнасцю паказанняў і супрацьпаказанняў да актыўнай рухальнай дзейнасці 

[7, 9]. Для кожнага віду дзейнасці варта падбіраць практыкаванні, якія спрыяюць зніжэнню напружання 

сістэм арганізма і задзейнічанне рухальных пераключэнняў [8]. Пры гэтым, варта ўлічваць як станоўчае, так 

і адмоўнае ўзаемнае ўплыў адных сродкаў на іншыя [10]. 

Мэта даследавання – вызначэнне ўзаемасувязі паміж фізічнай актыўнасцю, узроўнем фізічнай 

падрыхтаванасці і спецыяльнай працаздольнасцю студэнтаў.  

Арганізацыя і метады даследавання. У даследаванні прынялі ўдзел студэнты не фізкультурных 

факультэтаў Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Ф. Скарыны ва ўзросце 20-23 гадоў у колькасці 113 

чалавек. Студэнтам прапаноўваліся комплексы практыкаванняў, накіраваных на павышэнне ўзроўню фізічнай 

падрыхтаванасці і павышэнне працаздольнасці цягліцавых груп, якія былі задзейнічаныя ў забеспячэнні 

будучай прафесійнай дзейнасці. У плыні эксперыменту на падставе дынамікі лабільнасцю кампанентаў масы 

цела студэнтаў адсочваўся ўзровень спецыяльнай працаздольнасці. Змена працаздольнасці і адаптацыі 

арганізма да нагрузачнай дзейнасці вызначалася па параметрах лабільнасцю кампанентаў масы цела – 

мышачнай масы (ММ) і тлушчавай масы (ЖМ) цела і іх адсоткаваму ўтрыманню ў целе [5]. 

Вынікі даследавання і абмеркаванне. Перад пачаткам эксперыменту быў праведзены параўнальны 

аналіз межгрупповых адрозненняў кантрольнай і эксперыментальнай груп. Ні па адным з параметраў 

небылі выяўлены пэўныя адрозненні (P> 0,05). Характар прыстасаванні арганізма да прапанаваных 

нагрузак і адаптацыйныя зрухі да трэніруеай дзейнасці ацэньваліся па зменах складу тлушчавай і 

мышачнай мас цела. На падставе папярэдніх даследаванняў выяўлена карэляцыйныя залежнасць 

мышачнай і тлушчавы масы цела ад характару спецыяльнай працаздольнасці, каэфіцыент карэляцыі якіх 

складае 0,75-0,85 і 0,4-0,5 адпаведна [13]. На працягу трох першых месяцаў назіралася павелічэнне 

адсоткавага ўтрымання мышачнай масы цела ў сярэднім на 11 адсоткаў. Адзначалася зніжэнне тлушчавай 

масы цела ўдвая ў адносінах да першапачатковага паказчыку. Гэта сведчыла аб адэкватным ўспрыманні 

арганізмам студэнтаў ўжываючых практыкаванняў і рэжымаў іх выканання. 

Другі семестр характарызаваўся стабілізацыяй мышачнай і тлушчавы масы цела студэнтаў 

эксперыментальнай групы, што сведчыла аб захаванні ўзроўню спецыяльнай працаздольнасці. Актыўная 

рухальная дзейнасць студэнтаў кантрольнай групы на першым этапе прадэманстравала зніжэнне адсоткавага 
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складу мышачнай і тлушчавы масы цела. Гэта характарызуецца непрацяглы павышэннем ўзроўню 

спецыяльнай працаздольнасці. Па заканчэнні педагагічнага эксперыменту было праведзена паўторнае 

параўнання паміж кантрольнай і эксперыментальнай групамі. Параўнальны аналіз не выявіў пэўнасці 

адрозненняў у весоростовых паказчыках і тэставых паказчыкаў фізічных якасцяў (P> 0,05). Гэта сведчыць аб 

раўнацэннасці прапанаваных сродкаў фізічнага выхавання для развіцця фізічных якасцяў студэнцкай моладзі. 

Па лабільнасцю кампанентаў масы цела (мышачнай і тлушчавы мас цела і іх адсоткаваму ўтрыманню ў 

целе) выяўлена дакладнай адрозненняў (P <0,05). Улічваючы крытэры характару змены ўзроўню спецыяльнай 

працаздольнасці, абумоўленыя зменай кампанентаў мас цела, можна казаць аб тым, што выкарыстанне 

спецыяльных сродкаў фізічных нагрузак з улікам рэжыму працоўнай дзейнасці дазваляе павысіць узровень 

спецыяльнай працаздольнасці і падрыхтаваць арганізм студэнтаў да працоўнай дзейнасці па абранай прафесіі. 

Высновы. Даследаванне паказала, што выкарыстанне спецыяльных фізічных практыкаванняў і 

планаванне фізічных нагрузак з улікам будучай прафесійнай дзейнасці, дазваляе не толькі падрыхтаваць 

функцыянальныя сістэмы арганізма да выканання прафесійнай дзейнасці, але спрыяе фарміраванню 

адэкватных механізмаў адаптацыі. Вызначэнне лабільнасцю кампанентаў цела дазваляе ацаніць бягучы стан 

арганізма, вызначыць прыстасоўвальных рэакцыю і адэкватнасць ўжываюцца нагрузак.  
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ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

НА ДИСТАНЦИИ 100 МЕТРОВ КРОЛЬ НА ГРУДИ 

 

В представленной работе проводится исследование изменения кинематических характеристик, на 

самой популярной в плавании дистанции 100 метров кролем на груди. Эта дистанция состоит из 4×25 м. 

За основу были взяты отрезки в 7,5 м.(от разметки 12,5 м. до 20 м.), по которым и определялись все 

изменения у юных пловцов. Ключевые слова: кроль на груди, юные пловцы, дистанция, отрезок 7,5 м., 

кинематические характеристики, темп плавания, длина гребка и «шага», время и количество циклов. 

 

У представленій роботі проводиться дослідження зміни кінематичних характеристик, на 

найпопулярнішій в плаванні дистанції 100 метрів кролем на грудях. Ця дистанція складається з 4 × 25 м. 

За основу були взяті відрізки в 7,5 м. (від розмітки 12,5 м. до 20 м.), за якими і визначалися все зміни у юних 

плавців. Ключові слова: кроль на грудях, юні плавці, дистанція, відрізок 7,5 м., кінематичні 

характеристики, темп плавання, довжина гребка і «кроку», час і кількість циклів. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=26827


К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 1  ●  № 2  

 

 

 
83 

Уровень достижений в спортивном плавании находится в прямой зависимости от совершенства 

выполняемых пловцами движений и от степени устойчивости этих движений к влиянию развивающегося на 

дистанции утомления. 

Кроль на груди является самым быстрым способом в спортивном плавании. Сочетание гребковых 

движений рук и ног обеспечивает наиболее равномерное продвижение пловца. Все движения имеют общие 

признаки, по которым их можно сравнивать или оценивать. Эти признаки в механике называют 

характеристиками. При анализе физических упражнений чаще всего используются кинематические и 

динамические характеристики, а в спортивном плавании и гидродинамические. 

К пространственным характеристикам относится «шаг» пловца – перемещение тела за один цикл 

движений. Временные характеристики раскрывают движение во времени. К ним относятся время дистанции и 

время цикла. К пространственно-временным характеристикам относится показатель средней скорости – это 

такая скорость, с которой тело при равномерном движении за какое-то время прошло бы все перемещение. 

Основным показателем, определяющим спортивный результат в плавании, служит время 

проплывания дистанции. При анализе технической и морфофункциональной подготовленности пловцов 

учитывается также время цикла. Этот показатель зависит от скорости плавания, квалификации пловцов и их 

физической подготовки. 

Цель нашей работы: рассмотретьхарактер изменениякинематических характеристик у юных пловцов 

на различных участках дистанции 100 м кролем на груди. 

На соревнованиях по плаванию принимали участие 10 пловцов в возрасте 13 лет, имеющие 

спортивную квалификацию – I взрослый разряд. Спортсмены проплывали дистанцию 100 м кроль на груди 

с максимальной скоростью в 25-метровом бассейне. Эта дистанция состоит из четырех отрезков по 25 

метров. На каждом из этих отрезков был определен отрезок в 7,5 м (от разметки 12,5 м до 20 м), на котором 

фиксировалось время проплывания и количество циклов. Далее на выбранных отрезках в 7,5 м 

рассчитывалась средняя скорость проплывания, длина «шага» пловца и время одного цикла. 

По полученным результатам можно проследить за изменениями кинематических характеристик на 

протяжении всех рассматриваемых отрезках. Так количество циклов от 12,5 до 20 м у девочек составило 4,5 

и 5 циклов. У мальчиков 4 и 4,5 цикла. На участке от 37,5 до 45 м у юных пловцов произошли изменения. 4 

спортсмена увеличили количество циклов и 4 – уменьшили, у двух – осталось на прежнем уровне. На 

расстоянии от 62,5 до 70 м 6 пловцов проплыли с увеличением циклов, а 4 с таким же. Последний отрезок 

от 87,5 до 95 м у троих пловцов возросло количество циклов, у двух уменьшилось, а с прежним 

количеством проплыло – 5. 

Следующие показатели – это средняя скорость и время проплывания рассматриваемых участков в 

7,5 м. Время проплывания у девочек на отрезке от 12,5 до 20 м в среднем составило 4,61±0,09 с, у 

мальчиков – 4,30±0,08 с. Средняя скорость у девочек на этом же участке была 1,63±0,03 с, а у мальчиков 

1,75±0,03 с. Время проплывания и средняя скорость на отрезках от 37,5 до 45 м и от 62,5 до 70 м 

ухудшались у всех пловцов. Только на отрезке от 87,5 до 95 м результаты снизились у двух спортсменов, а 

8 проплыли с улучшением результата. 

При увеличении темпа, длина гребка и шаг передвижения пловца уменьшаются. Укорочение шага 

при увеличении темпа движений неизбежно и происходит в основном за счет сокращения менее 

эффективных фаз гребка (начало и конец гребка). 

Так как у девочек количество циклов при прохождении дистанции больше, чем у мальчиков, 

соответственно длина «шага» у мальчиков будет выше, чем у девочек. На первых 7,5 м (от 12,5 до 20 м) 

длина «шага» у девочек составила 1,5 и 1,66 м, а у мальчиков – 1,66 и 1,88 м. Далее, по мере прохождения 

дистанции на вторых 7,5 м от 37,5 до 45 м длина «шага» уменьшилась у пяти пловцов. У двоих пловцов 

увеличилась и трое проплыли с прежним результатом. Отрезок от 62,5 до 70 м характеризуется снижением 

длины «шага» снова у пяти спортсменов. На том же уровне этот показатель остался у других пяти пловцов. 

На четвертом отрезке от 87,5 до 95 м длина «шага» ухудшилась у троих спортсменов. Двое пловцов 

увеличили этот показатель и 5 остались с таким же результатом. 

Следующий рассматриваемый нами показатель – это время одного цикла. На отрезке от 12,5 до 20 м 

время цикла у девочек в среднем получилось 1,00±0,06 с, а у мальчиков 1,04±0,06 с. На вторых 7,5 м (от 

37,5 до 45 м) это время ухудшилось у шести пловцов. Трое улучшили время цикла, а один остался с 

прежним результатом. Третий отрезок от 62,5 до 70 м 5 спортсменов проплыли с ухудшением времени 

цикла и 5 с улучшением. На заключительном отрезке в 7,5 м (от 87,5 до 95 м) только 2 пловца ухудшили 

результат, 1 остался с прежним временем и 7 улучшили этот показатель. 
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Подводя итог вышеизложенному можно сказать, что: 

- изменение кинематических характеристик у юных пловцов на дистанции 100 м кролем на груди, 

начинает происходить уже на втором отрезке в 7,5 м (от 37,5 до 45 м). Самым слабым по всем показателям 

является третий рассматриваемый отрезок от 62,5 до 70 м, на котором происходит большинство изменений; 

- последние представленные 7,5 м (от 87,5 до 95 м) являются финишем, поэтому время проплывания, 

средняя скорость, время цикла и темп плавания увеличиваются, однако длина «шага» при всем этом 

страдает и снижается; 

- особое внимание в тренировочном процессе нужно уделить улучшению качественной стороны 

техники плавания кролем на груди, развитию и поддержанию скоростных качеств на третьем отрезке 

дистанции 100 м кролем на груди. 
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ACTUAL PROBLEMS IN THE PROCESS OF INTERACTION OF CULTURAL ADAPTATION AND 

SPORTS TRAINING BY SEAFARERS IN MULTINATIONAL CREWS 

 

This article is aimedto formulate that social life on the ship is very similar to public relations in everyday 

life and to note that there is one alternative way of cultural adaptation of seafarers and that is sports training. Key 

words:seafarers,relationships,social life, physical conditions,exercises. 

 

Shipping is an industry that reached a huge level of globalization over the last few decades. These changes 

caused significant social changes. The improving of crew skills in performing various dutiesoccurred due to the 

development of shipbuilding technologies and the increase in the number of organizations that support seafarers.In the 

modern world there are fewer restrictions and barriers in communication andwork of multicultural crews. 

Nowadayssuch crews are very common (about 80 %). However earlier the majority of marine crews consisted of only 

one nationality. To performeffectively all assignmentsgiven to the crew,all crewmembers must cooperate with each 

other and solve problems together. Inner relationships of seafarers are primarily based on group character, so great 

attention should be paid to transnational attitude on the ship. Moreover, it is very important not to forget about 

religious features and enclosed space, the peculiarity of which affects communication and relationship.Due to difficult 

working conditions in a confined space, main features of a multicultural environment exacerbate interaction of vessel‘s 

crew. Moreover,the process is aggravated by interactions of small groups, as well as interpersonal relationships.  

After researching the works of such scientists as I. Hoffman, I. Kant, R. Park, and Pierre Burda and 

researchesof A.V. Kolominsky, G.I. Petrovsky and others, we can answer the question of consistentpatterns and 

possibilities of closed space. 

Based on the assumption during the study it was formulated the theory that social life on the ship is very 

similar to public relations in everyday life. The main objective on the ship is the creation of a social mechanism for 

resolving problems of crew's relations, but enclosed space, various religious views and other factors create a ―new‖ 

environment, which eventually transformsinto the ship community. The features of group phenomena, factors of 

confined spaces and nationality by most crewmembersinfluencethe interpersonal relationships of seafarers in a 

multinational crew. Individual development of mariner depends on some factors, like social and ethnic 

environment, state and legal systems. Conditions are very important, such as tolerance towards others nationality, 

knowledge of etiquette, interpersonal relationships of a multinational crew and child‘s upbringing in the family of 

the individual. Not only individuals mustadhere to cultural behavior but all crew. The efficiency of the work and 

safety of the ship depends on the unity and the level of relationships between the crew. Ship‘screw is confused and 

complex mechanism in which elements are interconnected in a certain unity. It is important to note that each of 

individual has a unique set of qualities nature and national characteristics.An important point is that social 

interaction is caused by formation of different working groups. The social pressure, fewer rights or even more 
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―dirty‖ and complex work is the cause of the hierarchy of social statuses. Also, the nature of the ship‘s relationship 

is affected by a set of values and norms of crew. The shipboard crew, which consists of people, their relationships 

and interactions are characterized as a holistic entity.  

It is important to note that there is one alternative way of cultural adaptation of seafarers and that is sports 

training. For example, Olympic Games in the Ancient Greece was a religious and sports festival held in Olympia. 

For the duration of the games a cessation of hostilitieswas declared, so there was impossible to wage war.A small 

set of production gymnastics will help not only bring the crew closer, but also keep each crewmember in good 

shape. It also helps get rid of depression and season distemper. For more successful completion of duties assigned 

to the crew they have to keep their fit in a good condition. 

The question of seafarers' physical conditions should be solved taking into account the specifics of work on 

the vessel. After all, crewmembers have workday and night. Indeed, modern ships already have gyms with modern 

equipment including Swedish ladder, running track. However, the most vessels have nothing of that. They are old 

and need constant repair. Unfortunately, crew has not extra time for the sport training because crews are reduced 

and mooringin ports is too short.Of course, it is important to do sports on board, but how? Another thing is that in 

the current conditions the mariners sometimes have not enough time. Actually, even when the work is completed 

the seafarers need to analyze everything and write the appropriate reports to the company, which becomes more and 

moreevery year. Thus, without a comprehensive approach, nothing will be succeeded. One of the prominent 

historians of the ancient world Plutarch, noticed the healing value of gymnastics, he said: ―Gymnastics is a healing 

part of medicine.‖ Everyday gymnastic is physical exercises during working day to increase professional 

performance, reduce tiredness, and prevent professional diseases. There are introductory gymnastics, physical 

break, physical minutes, micropauses. Great importance is paid to the ability to compose and perform a complex of 

health gymnastics. This norm requires the necessary number of general exercises for all parts of the body, the 

ability to distribute them in a certain sequence. Also, it is necessary to perform it in accordance with the gymnastics 

requirements for performance quality, such as accuracy of initial and final positions, range of motion, posture. 

In conclusion, systematic implementation of health gymnastics complexes in the form of morning exercises 

or exercises throughout the day develop the strength qualities of the muscles and mobility in the joints. Other 

gymnastic standards are mainly aimed at determining the level of development of power qualities, like hands, 

shoulder girdle and body.It is very important to be able to maintain your weight at one mark, push-ups and pull up 

are of great importance, characterize a person‘s dexterity in many life situations. Finally, preparation for the 

execution of these standard exercises involves the repeat of exercises that strengthen and develop certain muscle 

groups.Early diagnosis associated with disorders of the psychological emotions and adaptation in the multicultural 

crews contributes to adopt adequate measures to prevent violations in the workplace due to these mental conditions 

of the seafarers. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Данная статья посвящена проблеме низкой плавательной подготовленности детей дошкольного 

возраста. Определена разработка и внедрение наиболее эффективных средств и методов. 

Проанализированы результаты диагностики индекса здоровья экспериментальной группы в процентном 

соотношении. Ключевые слова: прикладное плавание, дошкольный возраст, физическое воспитание, 

методы, положительное отношение. 

 

Дана стаття присвячена проблемі низької плавальної підготовленості дітей дошкільного віку. 

Визначені розробка і впровадження найбільш ефективних засобів і методів. Проаналізовано результати 

діагностики індексу здоров'я експериментальної групи в процентному співвідношенні. Ключові слова: 

прикладне плавання, дошкільний вік, фізичне виховання, методи, позитивне ставлення. 
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Плавание является современным видом спорта, который не имеет противопоказаний. Оно полезно и 

взрослым, и детям, а обучение этому навыку желательно начинать как можно раньше. 

Актуальность темы обусловлена рядом причин: во-первых – низкой плавательной 

подготовленностью, страхом перед водой и частыми простудными заболеваниями детей дошкольного 

возраста; во-вторых – важностью решения оздоровительных и воспитательных задач учебной программы 

дошкольного образования, направленных на формирование устойчивого положительного отношения к 

водной среде при обучении плаванию детей дошкольного возраста; [2]. в-третьих – недостаточной 

разработанностью рассматриваемой проблемы в существующих научных и методических источниках. 

Целью нашего исследования являлось разработать и внедрить в процесс физического воспитания в 

дошкольных учреждениях наиболее эффективные средства и методы формированияу детей устойчивого 

положительного отношения к водной среде с использованием элементов прикладного плавания. 

Задачи: 

- разработать комплексы специально-подготовительных упражнений по формированию устойчивого 

положительного отношения к водной среде и преодолению водобоязни у детей дошкольного возраста при 

обучении плаванию; 

- установить эффективность разработанной методики по формированию устойчивого положительного 

отношения к водной среде и преодолению водобоязни у детей дошкольного возраста при обучении плаванию; 

Описание технологии: Элементы прикладной направленности целесообразно вводить на занятиях 

обучения плаванию в старшем дошкольном возрасте. Сначала следует начинать учить детей умению 

отдыхать и держаться на воде, плавать с предметом в руке, плыть в одежде. Эти умения и навыки 

необходимы каждому человеку, чтобы уверенно действовать в сложной ситуации. 

Все занятия начинаются с выполнения общеразвивающих упражнений и упражнений, имитирующих 

плавательные движения, которые проводятся на «суше» в подготовительной части занятия. Дети разучивают, 

повторяют, закрепляют, формируют динамический стереотип плавательных движений, положений и действий.  

Далее в основной части ребята на воде усваивают элементы и сочетание этих элементов с дыханием 

при различных способах плавания. Основной формой деятельности детей дошкольного возраста является 

игра. Таким образом, на каждом занятии стараемся как можно больше играть с детьми, обыгрываем 

различные ситуации. В процессе таких игр и с помощью детей были придуманы новые экстремальные 

ситуации на воде, из которых необходимо было найти выход. 

В заключительной части занятия даем ребятам возможность реализовать себя в свободных играх, а 

также в свободном плавании с различным оборудованием для закрепления плавательных движений. 

Продолжительность таких занятий 30 минут, два раза в неделю. 

Выводы: Эффективность работы нашего исследования заключается в том, что у дошкольников от 

занятия к занятию появилась потребность к освоению новых движений. Они с удовольствием вносили свои 

изменения в сложность упражнений, придумывали новые. Вследствие чего появился огромный интерес к 

занятиям в бассейне, улучшились показатели в освоении плавательных умений и навыков. 

Обоснование эффективности использования средств и методов опиралось на комплексную оценку 

динамики следующих показателей педагогической диагностики: состояние здоровья, физическая 

подготовленность, формирование и развитие волевых качеств воспитанников [1]. 

Проанализировав результаты диагностики, можно отметить, что индекс здоровья воспитанников 

экспериментальной группы повысился на 7,2 %, а число детей, состоящих на учете, как часто и длительно 

болеющие, уменьшилось на 6,6%.Средний индекс здоровья за 2018 – 2019 учебный год составил: 

71,2 %.Средний индекс здоровья за 2019-2020 учебный год:78, 4%. 

Существенно улучшился уровень физической подготовленности воспитанников. Так 100 % детей 

продемонстрировали достаточную степень формирования двигательных умений и навыков по плаванию. 

Плавание играет важную роль в жизни практически любого человека. Для достижения задуманных 

целей и результатов во всех плавательных дисциплинах необходима планомерная и систематическая 

тренировка, в которой могут находить применение многообразные организационные формы и технологии в 

зависимости от задач данного занятия. 

Практика показывает, что обучение дошкольников правильному, безопасному поведению на воде, 

ведет к тому, что дети перестают с опаской относиться к воде, с большой радостью и удовольствием 

посещают занятия в бассейне. 
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

 

В статті розглядаються важливі аспекти індустрії туризму в умовах сучасної глобалізації. Виявлені 

альтернативні та найбільш розвинені види туризму, які впливають на туристичні потоки. Виявлені 

категорії людей, які в даний час відіграють важливу роль в розвитку туризму за новими напрямками. 

Вивчається значення інформаційних технологій для туристичного сектору. Ключові слова: туризм, 

глобалізація, тренди туризму, альтернативний туризм, туристичні потоки, соціокультурний феномен. 

 

Останнім часом туризм переживає глобальний розвиток і ріст, оскільки він став одним із найбільш 

розвинутих секторів світової економіки. Сучасний туризм одночасно впливає на всі сфери виробничої 

інфраструктури, та сприяє прискореному економічному розвитку. Глобальне поширення туризму принесло 

економічні та трудові винагороди у багатьох суміжних галузях – від будівництва до сільського 

господарства, від харчової промисловості до охорони здоров‘я. Така позитивна динаміка зробила туризм 

ключовою рушійною силою соціально-економічного прогресу. 

Актуальність дослідження. Кожна галузь має свої тенденції і тренди. Туристична галузь не є 

винятком. У світі, де змінюється демографія і суспільні звичаї, а нові технології з'являються майже щодня, 

– улюблені концепції швидко заміщуються новими прогресивними напрямками. Слід зазначити, що 

найважливішим елементом успіху в процесі залучення поколінь клієнтів є здатність туристичного бізнесу 

надати їм той сервіс, який би відповідав їх поточним вимогам. 

Туризм розглядається як багатовимірне соціокультурне і політико-економічне явище, яке сприяє 

зближенню націй і людей, розширенню культурних контактів і розвитку глобального співтовариства. 

Туризм, як прибуткова галузь економіки, став впливати на політику держав. Світовий досвід і практика 

економічної, соціальної і політичної стабільності розвинених країн підтверджують факт: географічне 

положення держави, її природно-кліматичні ресурси і визначні пам'ятки стають загальним благом лише 

засобами туризму. 

Сфера туризму й розваг є однією з найбільш прибуткових та тих, що розвиваються в світі. Основна 

причина – всі полюбляють відпочивати та, як правило, вирушаючи у довгоочікувану відпустку беруть з 

собою «кругленьку» суму грошей, щоб залишити її тим підприємцям (у сфері туристичного бізнесу), які 

найбільш інноваційним способом зуміють зацікавити потенційних клієнтів.  

Таким чином, щоб з'ясувати поточні й потенційні тренди на ринку туризму, нам, в першу чергу, 

необхідно проаналізувати які основні інновації (з точки зору технологій) використовуються для 

модернізації галузі й для залучення сучасних клієнтів. 

Основними клієнтами сфери послуг у всьому світі є два покоління людей: мілленіали (покоління Y – 

ті, хто народився в період з 1981 року й до 1996 року) та покоління Z (ті, хто народилися приблизно на 

початку-середини 1990-х років). Згідно з різними дослідженнями, на сьогоднішній день саме ці два 

покоління є найбільш активними туристами (платоспроможними любителями подорожей та відпочинку). 

Крім того, основним завданням бізнесу має бути створення такого продукту або послуг, який би повністю 

задовольнив потреби покупців, збільшив їх лояльність та купівельний досвід.  

Слід зазначити, що найважливішим елементом успіху в процесі залучення останніх двох поколінь 

клієнтів є здатність туристичного бізнесу надати їм той сервіс, який би відповідав їх поточним вимогам. І 

якщо для мілленіалів переважно робиться наголос на впровадження технологій у сферу послуг (гаджети, 

інтернет, робототехніку), то покоління Z віддає перевагу тим компаніям, які надають найбільш 

інноваційний та привабливий для них досвід (нові знайомства, коворкінг, екстрим тощо).  

Основні технологічні тренди (з точки зору інновацій) в туристичному бізнесі. 

Чат-роботи та роботи дозволяють нам використовувати інтелектуальний рівень програм й штучного 

інтелекту для економії часу, забезпечення персоналізації в процесі взаємовідносин з клієнтами та 

передбачення їхніх потреб. Світові лідери в сфері готельного бізнесу розробляють інновації з конкретними 

цілями й завданнями. Адже результат повинен бути один – всі витрати на оновлення бізнес-моделей та 

технологічного вдосконалення компаній зобов'язані окупити себе. 
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Чат-боти вже давно використовуються лідерами трендів в сфері авіаперельотів. Наприклад, 

Booking.com забезпечує покупців корисною інформацією, персональними рекомендаціями та швидкою 

відповіддю (на стандартні запитання). 

У Південно-Східній Азії можна побачити, як в індустрії гостинності та туризму замість офіціантів 

працюють нові роботи. У готелях Японії й США можна зустріти промислових роботів, які прибирають або 

роблять напої. 

Використовуючи штучний інтелект, можливості підключення до Інтернету та інші нові технології, 

підприємства можуть робити свої бренди більш впізнаваними й стійкими до ринкової конкуренції, в 

боротьбі за Діджитал клієнтів. 

Інноваційні технології є рушійною ланкою сучасного бізнесу й технологічного розвитку. Тому бути в 

курсі нових технологій – це важливо, як для виживання на конкурентному ринку, так і для процвітання 

компанії. 

Кожна галузь має свої тенденції і тренди. Туристична галузь не є винятком. У світі, де змінюється 

демографія і суспільні звичаї, а нові технології з'являються майже щодня, – улюблені концепції швидко 

заміщуються новими прогресивними напрямками.  

1. Соло подорож. Подорожі і відпустки раніше були сімейною справою або чимось, що пари робили 

разом. Сьогодні все більше і більше людей обирають самостійні подорожі. Насолоджуватися сольною 

мандрівкою вже не так незвично, і туристичні тенденції все частіше відображають це. Потреби одиноких 

мандрівників різноманітні. Деякі просто хочуть подорожувати наодинці, не відволікаючись на супутника.  

2. Еко-подорож. Ідеали і переконання нового покоління все більше впливають на купівельні рішення. 

Еко-подорожі – лише один із прикладів туристичного тренду, що відображає зростаюче зацікавлення 

мандрівників у етичних та стійких варіантах туризму. Еко-подорож означає прості зміни, такі як наявність 

вуглецевих кредитів при бронюванні рейсу або можливість орендувати електрокар замість звичайної 

автівки. 

3. Місцевий досвід. Сучасні туристи готові долучатися до місцевої культури. Вони радо 

насолоджуються місцевою кухнею, беруть участь у святкуваннях та регіональних фестивалях. Тури, які 

пропонують туристу найкращий досвід місцевих традицій, стають одним з найкращих туристичних 

напрямків, на які слід звернути увагу. 

4. Персоналізація. Напевно ви зустрічали оголошення, які з‘являються у соціальних мережах та на 

деяких інших веб-сайтах, реклами, пов‘язані з речами, які ви подивилися чи придбали в Інтернеті. Це лише 

один приклад персоналізації. З точки зору маркетингу, персоналізація може застосовуватися до кожного 

аспекту туристичного досвіду. Сьогоднішні споживачі очікують досвіду, що тісно відповідає їх особистим 

уподобанням, від місця призначення до житла та розваг, які їм запропонують на відпочинку. 

5. Роботи, чатботи і автоматизація. Одним із найбільш цікавих прикладів цих особливостей туризму є 

Конні, робот-консьєрж мережі Hilton Hotel. В інших готелях також з'являються інтерактивні роботи для 

виконання обов'язків з реєстрації гостей або, навіть, для виконання функцій офіціантів. Крім того, сучасні 

туристи бронюють свої поїздки та проживання за допомогою Інтернет-чатів, спеціально розроблених 

додатків, які можуть обробляти запити та допомагати клієнтам.  

6. Штучний інтелект. Штучний інтелект набуває все більшого значення для туристичної галузі. 

Технологія машинного навчання тепер міцно закріпилася в маркетингу туристичного сектору, він 

допомагає персоналізувати досвід пошуку та бронювання турів та поїздок. Штучний інтелект також стає 

все більш цінним у таких контекстах, як визначення ймовірних потреб гостя і підлаштування готельного 

номера у відповідності до цих вподобань. 

Отже, проведене дослідження указує на те, що основними тенденціями сучасного етапу розвитку 

туризму є розуміння того, що: – турист, мандрівник з його уподобаннями, бажаннями пошуку нових 

вражень і задоволення потреб у самореалізації, саморозвитку, гармонізації і відпочинку – є ядром 

туристичної системи; – умовою розвитку туристичної індустрії є не лише виявлення основних потреб і 

уподобань туристів, але і, прогнозуючи тренди, маркетинговими інструментами формувати такі потреби і 

уподобання. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ БАДМИНТОНОМ 

НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В статье представлены результаты исследования влияния бадминтона на физическую 

подготовленность детей младшего школьного возраста. В ходе педагогического эксперимента выявлена 

положительная динамика показателей физической подготовленности младших школьников. Доказана 

эффективность использования бадминтона в физическом воспитании детей младшего школьного 

возраста. Ключевые слова: бадминтон, физическая подготовленность, младший школьный возраст, 

учащиеся, урок по физической культуре и здоровью. 

 

У статті представлені результати дослідження впливу бадмінтону на фізичну підготовленість 

дітей молодшого шкільного віку. В ході педагогічного експерименту виявлена позитивна динаміка 

показників фізичної підготовленості молодших школярів. Доведено ефективність використання 

бадмінтону в фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку. Ключові слова: бадмінтон, фізична 

підготовленість, молодший шкільний вік, учні, урок з фізичної культури і здоров'я. 

 
Проблема здоровья находится в центре внимания всех современных наук о человеке. 

Подчеркивается роль физической культуры как важного фактора формирования здоровья подрастающего 

поколения. В младшем школьном возрасте закладываются основы физической культуры человека, 

формируются интересы, мотивации и потребности в систематической физической активности [1, 2]. 

Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на организм, развивают силу, 

выносливость, координацию движения, улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению 

широкого круга двигательных навыков, воспитывают волевые качества [3, 4]. 

Целью исследования явилось изучение влияния бадминтона на физическую подготовленность 

учащихся младшего школьного возраста. 

Исследование проводилось в 2019-2020 гг. на базе СШ № 15 г. Гомеля. В нем принимали участие 

школьники I ступени общего среднего образования. Экспериментальная группа состояла из 23 человек (12 

мальчиков и 11 девочек). 

В экспериментальной группе каждый третий урок физической культуры и здоровья включал 

бадминтон. На уроках с применением бадминтона осваивались теоретические знания правил соревнований 

по бадминтону, осуществлялась общефизическая подготовка, специальная физическая подготовка по 

бадминтону, а также изучались технические и тактические действия игры в бадминтон. 

По окончании педагогического эксперимента была отмечена положительная динамика показателей 

физической подготовленности мальчиков и девочек экспериментальной группы. 

По результатам оценки скоростно-силовых качеств, полученных при проведении теста «прыжок в длину 

с места», показатели школьников-мальчиков повысились с 126,07±15,95 см до 134,15±14,73 см (t=2,57, p<0,05).  

В тесте «челночный бег 4х9 м», характеризующем качество ловкости, данный показатель у 

мальчиков улучшился с 12,56±0,91 с до 11,03±0,32 с (t=2,65, p<0,05). 

По результатам теста «вис на согнутых руках», характеризующем силовую выносливость, у 

мальчиков достоверных различий не выявлено, однако положительная динамика прослеживается по 

абсолютной величине (показатель изменился с 7,00±7,91 с до 10,12±7,32 с, t=1,76, p>0,05). 

Значимые изменения были зафиксированы в показателях скоростных способностей. По 

результатам теста «бег 30 м» были выявлены достоверные различия: показатели улучшились с 6,82±0,64 с 

до 6,24±0,76 с (t=2,90, p<0,05). 

Аналогичная тенденция по окончании педагогического эксперимента наблюдалась в показателях 

физической подготовленности девочек. 

В результатах теста «прыжок в длину с места», характеризующем скоростно-силовые качества, у 

девочек были выявлены достоверные различия. В начале эксперимента показатели составили 

112,92±11,17 см, а по окончании – 129,13±12,34 см, t=2,21, p<0,05.  
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По результатам теста «челночный бег 4х9 м», характеризующем качество ловкости, у девочек 

данный показатель улучшился с 12,67±1,01 с до 11,98±0,75 с (t=1,88, p>0,05).  

По результатам теста «поднимание туловища из положения лежа на спине» у девочек результаты 

были следующие: 22,25±2,38 раз в начале эксперимента и 26,45±4,01 раз по окончании (t=2,52, p<0,05).  

Значимые изменения произошли в тесте «без 30 м», характеризующем скоростные способности. Были 

выявлены достоверные различия по окончании эксперимента (7,01±0,37 с и 6,61±0,44 с, t=2,24, p<0,05).  

Таким образом, результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о том, что применение 

бадминтона в физическом воспитании школьников способствует повышению уровня физической 

подготовленности занимающихся. Все вышеизложенное дает основание говорить о положительном влиянии 

дополнительных физических нагрузок, а именно бадминтона, на развитие физических качеств занимающихся. 
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У статті розглянуто сучасний стан та особливості організації повітряних видів туризмув Україні. 
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Актуальність. Повітряний туризм – один з різновидів екстремального туризму, в основі якого є 

подолання маршруту в повітрі. До повітряних видів екстремального туризму належать парашутизм, 

польоти на повітряних кулях, дельтапланеризм.  

Стрибки з парашутом – дуже захоплюючий вид не тільки авіаційного спорту, але останнім часом і 

екстремального туризму. Для туриста-екстремала, який не займається парашутизмом професійно, – це 

вільне падіння з подальшим польотом із випущеним парашутом самостійно або у зв‘язці з інструктором. 

Парашутизм поділяється на підвиди: класика, групова акробатика, купольна акробатика, свуп, скайсерфінг, 

фріфлай тощо. Такі види, як повітряна акробатика, свуп, фріфлай і скайсерфинг більше належать до 

професійного спорту. 

Виклад основного матеріалу. В Україні існує до 15 аеродромів, на основі яких існують авіаційні та 

парашутні клуби, та на яких здійснюються парашутні стрибки: індивідуальні та групові. Аеродроми 

знаходяться в сільській місцевості з географічно сприятливими умовами для організації польотів. 

Наприклад, у селі Заверешиця Городоцького району знаходиться аеродром «Цунів» Львівського авіаційно-

спортивного клубу Товариства сприяння обороні України, який є центром з авіаційних видів спорту у 

Львівській області. Тут можна виконати різні види стрибків з різними типами парашутів, різні види 

польотів на різних типах літаків, здобути фах пілота. Такі ж послуги надають у селі Воронів Рівненської 

області, на аеродромі «Чайка» у селі Петропавлівська Борщагівка Київської області, в селищі Майське на 

Дніпропетровщині, в селищі Прогрес Чернігівської області, в селищі Сутиски на Вінничині та інших.  

Одним із видів екстремального туризму є польоти на повітряних кулях. Цей вид відпочинку 

вважається надзвичайно романтичним і видовищним і одночасно не пов'язаний з серйозним ризиком для 

життя та здоров'я людей. Дальність польоту на повітряній кулі залежить від сили вітру, при середній силі 

вітру – це 20-30 км. Місце приземлення повністю залежить від метеоумов. Перспективними для таких 

польотів вважаються території Карпатських гір, Києва та Львова, які є красивими історичними містами, 

Асканії-Нової, Кам'янця-Подільського тощо.  

Завдяки унікальності своїх ландшафтів, Кам‘янеччина – єдине місце в Україні, де повітроплавці 

мають можливість політати у глибокому скелястому каньйоні. Оскільки Кам‘янець-Подільський посідає 

третє місце в Україні після Києва та Львова за кількістю історико-культурних та архітектурних пам‘яток, 

польоти повітряних куль у цій місцевості додають особливої казкової романтики і колориту події. Саме у 

Кам‘янці-Подільському є можливість здійснити політ у каньйоні під мостом «Лань, що біжить» над рікою 

Смотрич. Висота цього моста – 57 м, довжина прольоту – 70 м. Це єдине місце в Європі, де теплові 

аеростати можуть здійснити проліт під мостом.  

Практика західних країн свідчить, що необхідно мати більші аеростати місткістю не менше 6-8 осіб, 

що дає можливість знизити вартість екскурсії. 
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Парапланеризм і дельтапланеризм – це види спорту, які в Україні розвиваються роками через 

сприятливі географічні умови для польотів. Перший ще всерадянський з‘їзд дельтапланеристів відбувся в 

Україні у травневі дні 1976-го року. Тоді в селищі Славське Львівської області зібралося трохи більше двох 

десятків фанатів вільного польоту.  

Парапланеризм – екстремальний вид спорту, коли пілот керує парапланом, щоб досягти висоти і 

пролетіти визначену дистанцію. Параплан не має двигуна, але польоти на ньому можуть тривати годинами і 

охоплювати сотні кілометрів. В Україні виробником парапланів є фірма «АЕРОС», що має свій 

одноіменний сайт (www.aeros.com.ua). 

Дельтаплан – літальний апарат, виконаний за схемою бесхвостовика із стрілоподібним крилом, 

управління польотом якого здійснюється зміщенням центру мас за рахунок переміщення пілота щодо точки 

підвіски. Назву «дельтаплан» було дано за схожість крила перших зразків з грецької буквою Дельта. 

В Україні дельтапланеризм практикується в Карпатах та Криму, що спричинено наявністю полонин 

та великими висхідними потоками повітря. На Івано-Франківщині біля сіл Одаїв та Ісаків Тлумацького 

району, які є своєрідними столицями повітряного спорту, щороку відбуваються чемпіонати України з 

дельта- та парапланеризму. На крутому березі Дністра, що робить тут петлю, збираються десятки 

спортсменів-професіоналів. Тут традиційно проводять «Свято неба», маючи на меті привернути більшу 

увагу до екстремальних видів відпочинку. 

В Українських Карпатах для польотів найкраще підходить гірський хребет Боржава. Хребет має 

протяжність 25 км і висоти від 1300 до 1700 м. Безліса вершина хребта дозволяє стартувати з будь-якої точки, 

але оптимальним місцем є вершина Високий Верх. Крім того, є можливість польотів на гірськолижних 

курортах (в Славському, на Драгобраті, в Подобовці) та з гори Говерли – найвищої точки України. 

У Закарпатській області також є сприятливі географічні передумови для розвитку дельта-

парапланеризму, а саме на території Рахівського, Перечинського, Великоберезнянського та частково інших 

районів області, а зокрема в селі Ждинієве Воловецького району. Ідеальним місцем для парапланеризму є 

територія поблизу села Пилипець Міжгірського району, щороку влітку тут проходять Всеукраїнські 

змагання за Кубок Карпат. 

У рівнинній частині України найкращі умови для дельта-парапланеризму має Вінницька область. 

Високі круті береги Дністра дають широкий вибір стартових майданчиків, а кліматичні умови регіону 

забезпечують постійні широкі термічні потоки, необхідні для польотів. Села Нагоряни, Кремінне, містечко 

Ямпіль знаходяться на кручах Дністра і є відомими на Вінниччині центрами повітряних видів активного 

відпочинку. В селищі Сутиски на місцевому аеродромі за прийнятну плату можна політати на планері, 

«кукурузнику», навчитися стрибати з парашутом. 

Висновки. Для розвитку вільного туристичного повітроплавання в Україні є всі необхідні 

передумови, насамперед природні. Але на даний час турист недостатньо проінформований про те, де можна 

отримати такі послуги. Це питання не лише Федерації повітроплавання та її філій, але й турфірм, тому що 

саме вони мають працювати з клієнтами й продавати послуги в пакеті. Також території вищезгаданих сіл, 

де організовуються повітряні види екстремального туризму, потребують фінансування розвитку 

туристської інфраструктури, щоб зробити екстремальний туризм максимально безпечним для учасників і не 

допускати безконтрольного використання і знищення природних туристських ресурсів. Все це сприятиме 

залученню сюди не лише українських туристів-екстремалів, але й з інших країн Європи та світу. 
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ 

 

В статье рассматриваются вопросы использования дистанционных образовательных технологий в 

вузе физической культуры для студентов, являющихся действующими спортсменами и имеющих 

индивидуальный график обучения. Рассматриваются особенности самостоятельной работы студентов в 

системе дистанционного обучения и активные методы еѐ контроля. Ключевые слова: дистанционное 

образование, система дистанционного обучения, индивидуальный график обучения. 
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У статті розглядаються питання використання дистанційних освітніх технологій у вищому 

навчальному закладі фізичної культури для студентів, які є спортсменами і мають індивідуальний графік 

навчання. Розглядаються особливості самостійної роботи студентів в системі дистанційного навчання 

та активні методи її контролю. Ключові слова: дистанційна освіта, система дистанційного навчання, 

індивідуальний графік навчання. 

 

В последние несколько лет активно дискутируют на тему дистанционного обучения. В работах 

различных авторов регулярно освещаются вопросы направленные на определение и понимание 

теоретических аспектов «дистанционного обучения», «электронного обучения», «дистанционных 

образовательных технологий» [1-2]. Также работы затрагивают ключевые проблемы: необходимость 

создания единой системы, терминологии, осуществление контроля качества образовательного процесса.  

В ходе совершенствования законодательства в сфере образования, вопросы о дистанционном 

обучении становились всѐ более актуальными. Современное законодательство дает определение всем 

понятиям этой сферы и обеспечивает возможность использования или внедрения дистанционной 

образовательной технологии. Исходя и из этого, большая часть теоретических аспектов начала перетекать в 

процессы практической реализации, внедрения таких систем. Возросло число учебных заведений 

практикующих дистанционные системы обучения. 

В нынешней системе образования, в различных учебных заведениях, а также в их спортивно-

практических подразделениях возник большой опыт в различных методиках дистанционного обучения. На 

это повлияло активное использование компьютерных и информационных технологий, а именно: 

мультимедийная система обучения в сфере спорта, соревнования, тренировки, лечебная физическая культура, 

судьи, реклама спортивных мероприятий, осуществление мониторинга физического состояния обучающихся. 

Степень важности и заинтересованности в дистанционном обучении спортивно-педагогическим 

дисциплинам обуславливается тем, что часть спортсменов, проходящих обучения имеют высокий 

профессиональный уровень и большую часть времени проводят на спортивных сборах, тренировках и 

выездных чемпионатах высокого уровня. Также стоит отметить, что вышеупомянутый формат обучения 

необходим для инвалидов, которые ввиду ограниченных возможностей и индивидуального тренировочного 

процесса не могут регулярно посещать общие занятия в учебном заведении.  

Чтобы исключить неуспеваемость спортсмена или снижение уровня мастерства, обучаемым 

предоставляется индивидуальный график обучения. Это позволяет вносить корректировки в свой 

тренировочный процесс и процесс обучения, исходя из тренировочных и соревновательных циклов. Также 

предоставляется возможность продления обучения. Потребность возникает при подготовках к чемпионатам 

наивысшего уровня (Чемпионат Европы, Чемпионат Мира, Олимпиада). 

Использования традиционных методов бывает недостаточно для реализации эффективного процесса 

обучения. Перспективы развития дистанционного обучения определили контингент заинтересованных 

студентов, спортсменов и нормативно-правовая база для данного типа обучения. В целях реализации 

основных программ используют систему дистанционного обучения, участниками которой являются 

преподаватели, учебный и вспомогательный персонал, студенты.  

Основные цели использования: 

- возможность проведения обучения, не отвлекаясь от тренировочных процессов; 

- увеличение эффективного самостоятельного обучения; 

- повышение качества знаний. 

При реализации образовательных программ вуз обеспечивает доступ обучающихся, педагогических 

работников к электронной информационно-образовательной среде. 

Процесс обучения студентов основывается на интеграции заданий для самостоятельной работы, 

дистанционных занятий и аудиторных занятий. 

Основные организационные формы: лекции, практические занятия, контрольные работы, 

консультации, самостоятельная работа, тестирования. 

Формы самостоятельной работы: обучение с электронными учебниками, просмотры видеолекций и 

презентаций, изучение печатных материалов. 

Методы контроля самостоятельной работы: 

1) входной контроль знаний студентов в начале изучения каждой дисциплины, который 

осуществляется в основном очно в аудитории при проведении первой консультации;  

2) самоконтроль (текущий и рубежный), осуществляемый студентами в процессе изучения 

дисциплин с помощью тестов, размещенных в среде дистанционного обучения;  

3) промежуточные контроли по дисциплинам в форме зачета или экзамена, проводимого в аудитории 

как в традиционной форме, так и в форме электронного тестирования. 
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Немаловажным является то, что образовательный процесс содержит множество практических 

дисциплин, изучение которых возможно с помощью применения компьютерных и информационных 

технологий, учебные материалы хранятся на электронных площадках [2]. Но следует отметить, что все 

знания невозможно освоить только теоретическим путем. При самостоятельном применении полученных 

теоретических знаний, обучаемый подвергаются риску неправильного выполнения и травматизма. Исходя 

из этого, в учебном процессе обязательно должно отводиться время на аудиторные занятия. Не стоит 

забывать о практических занятиях по биологической и медицинской подготовке. 

Не рекомендуется применять следующие формы контроля в дистанционной форме: промежуточная 

аттестация (зачет, экзамен), учебная практика, производственная практика, преддипломная практика, 

итоговая государственная аттестация. 

Применение дистанционных технологий обучения в образовательном процессе с учетом 

вышеизложенных обстоятельств будет способствовать продуктивному подходу к обучению в соответствии 

с современными требованиями, продиктованными условиями модернизации образования в области 

физической культуры и спорта. В долгосрочной перспективе – это подготовка сотен выпускников, 

способных творчески решать задачи, адаптироваться в коллективе, обладающих требуемыми 

компетенциями в современном обществе, и, следовательно, – повышение физкультурной образованности 

населения нашей страны [1]. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 
 

В статье проанализировано состояние здоровья школьников и студентов. Определены основные 

компоненты, которые отрицательно влияют на здоровье и выявлены возможные пути решения данной 

проблемы. Ключевые слова: здоровье, студенты, школьники, физическое воспитание. 

 

У статті проаналізовано стан здоров'я школярів і студентів. Визначено основні компоненти, які 

негативно впливають на здоров'я та виявлено можливі шляхи вирішення даної проблеми. Ключові слова: 

здоров'я, студенти, школярі, фізичне виховання. 

 

Введение. В последние годы активизировалось внимание к состоянию здоровья молодежи. Это 

связано с озабоченностью общества здоровьем школьников, а также специалистов, выпускаемых высшей 

школой, ростом заболеваемости в процессе профессиональной подготовки [1].  

Исследования структуры заболеваемости, позволяет говорить, что в последние годы на первом месте, 

как и во всем мире, стойко удерживается патология сердечно-сосудистой системы, возрастает число 

врожденных и приобретенных пороков сердца. Часто встречаются вегето-сосудистая дистония по 

кардиальному типу и пролапс митрального клапана. Увеличиваются случаи артериальной гипертензии, 

ревматизма, кардиосклеротических поражений после перенесенных миокардитов вирусной и бактериальной 

природы. На втором месте заболевания опорно-двигательного аппарата, что также совпадает с данными 

мировой статистики, так как эти болезни являются «болезнями века». Имеется тенденция к увеличению 

неврологических заболеваний. Актуальной проблемой остается нарушение функции зрительного аппарата. 

Часто эти заболевания выступают как сопутствующая патология при заболеваниях других органов и систем. 

Среди заболеваний желудочно-кишечного тракта велико число с язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Участились случаи бронхиальной астмы и хронических бронхитов в патологии 

дыхательной системы. Эндокринные заболевания представлены чаще всего патологией щитовидной железы 

и ожирением. Встречаются случаи сахарного диабета. Имеют место гематологические, онкологические 

заболевания и заболевания психической сферы. Растет число дисгормональных нарушений с различными 

осложнениями в гинекологической клинике [1, 2].  
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Таким образом, устойчивой тенденцией последнего десятилетия, является ухудшение здоровья 

населения разных возрастных групп, особенно лиц молодого возраста. Особую тревогу вызывает 

негативная динамика практически всех показателей здоровья школьников и студенческой молодежи, 

поскольку она представляет собой тот потенциал, которому предстоит решать важнейшие задачи по 

развитию и преобразованию общества [2, 3].  

Цель работы: на основании данных анализа научно-методической литературы определить основные 

компоненты, которые отрицательно влияют на состояние здоровья школьников и студентов и выявить 

возможные пути решения данной проблемы. 

Результаты исследований. На основании проведенных нами исследований были составлены основные 

компоненты, которые отрицательно влияют на состояние здоровья школьников и студенческой молодежи. 

1. Следует указать, что здоровье человека на 52-55% зависит от его образа жизни, на 20-25% – от 

окружающей среды, на 18-20% – от генетики и лишь на 8-12% – от уровня развития здравоохранения. 

Данные проведенных социологических исследований среди студентов различных вузов позволяют говорить 

об увеличении негативных тенденций в образе жизни. Так количество курящих, употребляющих алкоголь и 

наркотики студентов достигло 72,8%. Низкая физическая активность отмечается почти у 70% студентов. 

Многие проведѐнные исследования показывают, что среди студентов популярен западный стиль питания, 

для которого характерно однообразие, насыщенность животными жирами и сахарами, большое количество 

бутербродов, которые запиваются газированными напитками, используется очень малое количество овощей, 

фруктов, плодов, круп [1]. 

2. Если исходить из того, что 75% всех болезней начинается с детства, то именно в детском возрасте 

необходимо приобщать детей к активной двигательной деятельности, проводить целенаправленную работу 

по пропаганде физической культуры как одного из самых эффективных средств по укреплению и 

сохранению здоровья. Но, к сожалению, сейчас просматривается явная тенденция сужения внешкольных и 

внеклассных спортивных мероприятий, уменьшения их привлекательности и, как следствие, рост 

безразличного или даже негативного отношения детей к уроку физической культуры школе. Преобладание 

занятий умственного труда приводит к распространению гиподинамии у детей и, как следствие, к 

ухудшению здоровья. Исследования гигиенистов показывают, что в настоящее время 82%-85% дневного 

времени учащиеся школ находятся без движения (сидят). Распространенность гиподинамии среди 

школьников достигла 80%. При ограничении двигательной активности выключается главный, естественно-

биологический механизм роста и развития подростков – движение. Все это способствует росту 

функциональных отклонений и нарушений в системах организма, осанке, увеличению факторов риска, 

возникновению патологических процессов в организме. Насыщая учебные программы новой информацией, 

усложняя и варьируя содержание учебных планов, увлекаясь творческим процессом, педагоги часто 

забывают о возможностях ребенка, его физических и психических характеристиках. Средства, 

предлагаемые на уроках физической культуры, например, снарядная гимнастика, кроссовый бег, являются 

непосильными для детей имеющих низкий уровень физической подготовленности, у школьников снижается 

интерес к занятиям и желание посещать уроки. Переход школьника в ранг студента сопровождается 

вступлением в новые условия обучения и воспитания, в новую систему установок, и нередко и в новые 

жизненные условия. Тут у студента-первокурсника возникает противоречие между новыми установками и 

требованиями вуза к недостаточной физической подготовленности. Ослабленное еще до вуза состояние 

организма и психики, экологические проблемы, недостаточное питание, гиподинамия, невысокий в целом 

уровень валеологической культуры обусловливает то, что реальное состояние здоровья и физическое 

развитие студента-первокурсника ещѐ далеко от декларируемых требований [1, 2]. 

3. Недостаточное количество уроков физической культуры. Три урока по физической культуре в 

неделю не формируют у школьников привычки систематически заниматься физической культурой и 

спортом. Расширение урочной формы занятий по физической культуре эффективно лишь в начальной 

школе, затем необходимо переводить физическое воспитание в русло детских спортивных занятий, 

соревнований за пределами школьного расписания. Школа должна стать мощным детским физкультурно-

оздоровительным центром по месту жительства [2]. 

4. Низкий уровень материально-технической базы многих школ и высших учебных заведений. В 

настоящее время большинство учебных заведений не располагают специальным оборудованием 

необходимым для проведения некоторых занятий [2, 3]. 

5. Экологическая обстановка в Республике Беларусь, связанная с аварией на Чернобыльской АЭС, по 

принятой международной шкале оценки событий на атомных станциях – это авария седьмого, самого 

высокого уровня. Спустя почти 35 лет после выпадения на Беларусь 70% радионуклидов и загрязнения 23% 

ее территории, на этих землях проживает почти 2млн. человек, и из них около 500 тысяч – дети. В 

настоящее время данные эпидемиологических, лабораторных медицинских исследований в 
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Республиканском радиационном центре убедительно показывают сильное влияние малых доз радиации на 

здоровье жителей, особенно детей, в пострадавших районах [1]. 

Таким образом, следует отметить, что школа не стала объектом укрепления здоровья детей. Более 

того, уровень здоровья учащихся ухудшается к концу обучения в школе в 4-5 раз. Ежегодно на I курс 

высших учебных заведений поступают относительно здоровыми около 16% студентов. По официальным 

данным доля здоровых студентов за последние годы сократилась в 2,5 раза на начальном этапе обучения, и 

более чем в 4 раза – к концу обучения, доля лиц с хроническими заболеваниями возросла в 1,5-2 раза [1, 2]. 

Анализ научно-методической литературы, освещающей вопросы здоровья школьников и студентов, 

преемственности в физическом воспитании, позволил сделать вывод, что решение исследуемой проблемы 

находится еще не на должном уровне. Возникает необходимость разработки таких методик проведения 

занятий, реализация которых могла бы повысить не только физические и функциональные возможности 

организма, но и иметь в большей степени оздоровительную направленность. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

Стаття посвящена актуальности вопроса особенности формирования теоретических и 

методеческих знаний по физической подготовке полицейских. Также нами были освещены основы 

формирования теоретических и методических знаний по физической подготовке у сотрудников полиции. 

Определены причины, препятствующие эффективному усвоению теоретических и методических знаний по 

этой дисциплине правоохранителями. Предложено разделять их на основные и дополнительные. 

Охарактеризованы этапы формирования теоретических и методических знаний у работников полиции. 

Ключевые слова: теоретические и методические знания, физическая подготовка, полицейские меры, 

работник полиции, физическая подготовка, физическое воспитание, полицейский, знания, Национальная 

полиция Украина, высшее учебное заведение, правоохранительный орган. 

 

Стаття присвячена актуальності питання особливості формування теоретичних і методичних 

знань з фізичної підготовки поліцейських. Також нами були висвітлені основи формування теоретичних і 

методичних знань з фізичної підготовки у співробітників поліції. Визначено причини, що перешкоджають 

ефективному засвоєнню теоретичних і методичних знань з цієї дисципліни правоохоронцями. 

Запропоновано розділяти їх на основні та додаткові. Охарактеризовано етапи формування теоретичних і 

методичних знань у працівників поліції. Ключові слова: теоретичні та методичні знання, фізична 

підготовка, поліцейські заходи, працівник поліції, фізична підготовка, фізичне виховання, поліцейський, 

знання, Національна поліція України, вищий навчальний заклад, правоохоронний орган. 

 

Актуальность. Одним из приоритетных направлений деятельности полицейских является повышение 

уровня их служебной подготовки. Процесс реформирования системы МВД Украины предусматривает 

подготовку полицейских в направлении от умственных способностей и психологической устойчивости к 

физической и моральной подготовленности. Реалиисегодняшнего дня требуют от полицейских постоянной 

готовности к выполнению задач различной сложности и направленности, немедленного реагирования на 

реальные ситуации и выполнения возложенных на них обязанностей в пределах служебной деятельности. В 

то же время большое внимание руководства МВД Украины, общественности, средств массовой 

информации привлекает процесс подготовки полицейских, деятельность которых будет отвечать 

требованиям обновленного законодательства. 

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ последних исследований и публикаций. 

Различные аспекты кадрового обеспечения правоохранительных органов исследовали такие отечественные 

ученые, как: А.Б. Андреева, А.Н. Бандурка, В.М. Бесчастный, С.М. Гусаров, А.В. Джафарова, М.И. Иншин, 

А.М. Клочко, О.М. Клюев, В.В. Коваленко, Н.П. Матюхина, А.Н. Музычук, В.П. Петков, В.В. Сокуренко, 
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А.А. Старудубцев, С.А. Шатрава, А.Н. Ярмыш и другие. Однако, научные работы указанных ученых только 

были только причастными к заявленной тематике, и подтверждает актуальность дальнейшего научной 

проработки по обозначенной проблематике. 

Целью статьи является исследование физической подготовки как составляющей служебной 

подготовки работников Национальной полиции Украины, освещение проблемных вопросов, возникающих 

в процессе подготовки полицейских и возможных путей улучшения их уровня в процессе служебной 

деятельности. Для достижения намеченной цели необходимо: 1) осуществить анализ специальной 

литературы и нормативных документов, касающихся подготовки сотрудников полиции; 2) провести опрос 

сотрудников полиции с высоким уровнем физической подготовленности. 

Изложение основного материала исследования. Физическая подготовка как неотъемлемая часть 

профессиональной подготовки способствует эффективному выполнению служебных задач, обеспечению личной 

безопасности полицейских и их окружению. Учитывая положения Закона Украины «О Национальной полиции» 

от 2 июля 2015 года, в котором указано, что работники полиции для охраны прав и свобод человека, 

предотвращения угроз публичной безопасности и порядка или прекращения их нарушения применяют в 

пределах своей компетенции полицейские превентивные меры и меры принуждения . Полиция для выполнения 

возложенных на нее задач может применять другие меры, определенные отдельными законами [1]. 

Одной из составляющих служебной подготовленности сотрудников полиции является физическая 

подготовленность. Физическая подготовка личного состава правоохранительных органов Украины – это 

педагогически направленный процесс обеспечения специализированной физической подготовленности к 

профессиональной деятельности со специфическими профессиональными характеристиками. Физическая 

подготовка в правоохранительных органах должно обеспечивать сохранение здоровья, творческого и 

трудовой активности, всестороннее развитие физических качеств, профессионально важных умений и 

навыков работников, необходимых для выполнения служебно-оперативных задач [2]. 

Анализ нормативных документов показал, что количество часов, которое отведено для физической 

подготовки сотрудников полиции всех категорий, значительно уменьшено [3]. Согласно Положению об 

организации служебной подготовки работников Национальной полиции Украины, утвержденного приказом 

МВД Украины от 26 января 2016 № 50, общую физическую подготовку овладевают самостоятельно. В связи с 

этим повышается значение теоретической и методической подготовленности сотрудников полиции по 

физической подготовке.В соответствии с требованиями приказа МВД Украины от 26 января 2016 № 50, 

занятия по физической подготовке предусматривают формирование и совершенствование в полицейских: 

двигательных умений и навыков, необходимых в повседневной деятельности и в случае возникновения 

экстремальных ситуаций; выносливости, скоростных и силовых показателей, обеспечивающих возможность 

преследования правонарушителя и преимущество в силовом противостоянии во время его задержания, в 

частности с преодолением естественных и искусственных препятствий; навыков самоконтроля за физическим  

Поэтому эффективное выполнение задач, которые возложены на сотрудников полиции, невозможно 

без усвоения теоретических знаний по физической подготовке. Их предлагаем понимать как процесс и 

результат овладения полицейскими специальной системой знаний, умений, навыков по физической 

подготовке, которые необходимы для выполнения полномочий полицейского, а также жизнедеятельности 

человека. Методические знания по физической подготовке – это система знаний о концептуальные основы 

методики преподавания в области физического воспитания, способность лица применять их в учебно-

воспитательном процессе и умение передать участникам этого процесса опыт двигательной деятельности 

(умений и навыков). Теоретические и методические знания оказываются в способности проектировать, 

адаптировать, организовывать, мотивировать, исследовать и контролировать процесс физической подготовки. 

Дополнительные теоретические знания – это основы правил соблюдения личной гигиены, контроля и 

самоконтроля во время занятий физическими упражнениями. Благодаря комплексному использованию 

основных и дополнительных теоретических и методических знаний по физической подготовке можно достичь 

наивысшей эффективности при обучении будущих сотрудников полиции и в процессе служебной подготовки 

правоохранителей. Усвоение этих знаний работниками полиции в процессе физической подготовки позволит 

правильно оценить обстановку, отдельные ситуации, выбрать оптимальные действия, приемы и комбинации 

приемов. Анализ специальной литературы показывает, что образование в этой области предполагает два 

аспекта: 1) общий «двигательный», направленный на совершенствование природных, а также формирования 

новых двигательных умений и навыков и развитие физических качеств на оптимальном для 

жизнедеятельности человека уровне; 2) усвоение минимума знаний по физической подготовке [4]. 

Выводы. Таким образом, актуальность физической подготовки полицейских предполагает: во-

первых, систематическое повышение уровня физических способностей будущих правоохранителей; во-

вторых, качественный уровень физической подготовки полицейских обусловлено не только спецификой их 

служебной деятельности, но и общими требованиями к развитию здорового человека; в-третьих, 
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физическая подготовка полицейского должна отвечать тем задачам и ситуациям, которые возникают перед 

полицейским в процессе его служебной деятельности. Именно поэтому, необходимо больше внимания 

уделять изучению приемов рукопашного боя, развития навыковборьбы и ударной техники. Занятия по 

изучению приемов борьбы и ударной техники важны для полицейских территориальных подразделений 

полиции поскольку они, в первую очередь, должны защитить себя от нападения и задержать 

правонарушителя, который может быть физически сильнее полицейского. 
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ПРИЧИННИЙ ЗВ’ЯЗОК, ЯК ОДНА З УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Однією з умов цивільно-правової відповідальності є наявність між завданою шкодою та 

протиправною поведінкою причинного зв’язку. Причинний зв’язок – це об’єктивно реальне поєднання, при 

якому одне явище (причина) породжує виникнення іншого явища (наслідку). Але у зв’язку з тим, що шкода 

може виникати не тільки внаслідок певної дії, а й з інших підстав (події), завжди необхідно встановити 

причину виникнення шкоди. Інакше кажучи – встановити причинний зв’язок між протиправними діяннями і 

шкодою. Юридично значимий причинний зв’язок – це зв’язок між протиправною поведінкою та наслідками, 

що настали. Вказуючи на вагомість причинного зв’язку, науковці наголошують, що поведінка викликала 

дійсність результату або створила конкретну можливість настання такого результату [1, c. 22]. 

Ключові слова: умови цивільно-правової відповідальності, причинний зв’язок, протиправні дії, завдана 

шкода, події, наслідки. 

 

Необхідність встановлення причинного зв‘язку, як правило, має практичне значення. В одних 

випадках на практиці це питання взагалі не виникає або причинний зв‘язок між поведінкою певної особи і 

шкодою не викликає сумніву. Наприклад, без згоди винахідника стороння особа використала у виробництві 

його винахід. Але трапляються випадки, коли наявність причинного зв‘язку прихована, чи є наслідком дій 

декількох осіб. Усе це ускладнює вирішення спору. Звісно, наукове дослідження цієї проблеми має важливе 

значення. Науковці пропонують різні шляхи її вирішення, ними розроблено декілька теорій щодо сутності 

причинного зв‘язку в зобов‘язаннях з відшкодування шкоди. Найпоширенішими є теорія причинно-

необхідних і причинно-випадкових зв‘язків, а також теорія, заснована на відмежуванні прямих і побічних 

причинних зв‘язків. Сутність першої теорії полягає в тому, що дії особи можуть бути причиною наслідку 

лише тоді, коли між ними є вияв необхідності (закономірності), а не є збігом випадкових виявів. Друга 

теорія заснована на відмежуванні прямих і побічних причинних зв‘язків. Юридично значущими визнаються 

тільки прямі причинні зв‘язки, які характеризуються тим, що шкідливий результат виник безпосередньо з 

поведінки заподіювача шкоди з урахуванням обставин, що склалися до її виникнення. Побічний причинний 

зв‘язок набуває юридичного значення у випадках, коли заподіювачем була створена обстановка з певним 

відхиленням від нормальних умов, що призвело до завдання шкоди. Відмінність між цими теоріями не така 

вже значна. Хоча вони і визначають напрям пошуку причинного зв‘язку між поведінкою особи і 

шкідливими наслідками, але остаточне вирішення цієї проблеми покладається на суд [2, с. 58]. 

Одним із способів встановлення причинного зв‘язку між протиправною поведінкою особи і шкодою 

є призначення експертизи (судово-медичної, судово-технічної, судово-психіатричної та ін.). Але незалежно 

від характеру експертного висновку (категоричний чи певного ступеня імовірності), для суду він є одним із 

доказів, який потрібно оцінювати в співвідношенні з іншими доказами при розгляді справи [3, с. 324]. 

Причинний зв‘язок між протиправною поведінкою та наслідками, що полягають у заподіянні 

матеріальної чи моральної шкоди, доводить кредитор, тобто потерпіла особа. У зв‘язку з тим, що цивільне 

право для притягнення до цивільної відповідальності допускає неповний склад правопорушення, 

встановлення причиного зв‘язку є необхідним лише за умов, коли така шкода дійсно заподіяна. Якщо немає 

шкоди, то немає й необхідності доводити існування причинного зв‘язку. Протиправна поведінка особи 

тільки тоді є причиною шкоди, коли вона прямо (безпосередньо) пов‘язана зі збитками. 

Причинний зв‘язок – це об‘єктивний зв‘язок між явищами природного або суспільного життя, при 

якому одне явище виступає як причина, а друге – як наслідок: одне явище (причина) породжує, зумовлює 

виникнення другого явища (наслідку). Наприклад, за договором одна організація повинна була поставити 

іншій певну кількість сировини. Договір постачальник не виконав. Внаслідок цього друга організація 

(покупець) не змогла виробити певної продукції і не одержала прибутків. У цьому прикладі невиконання 

договору є причиною, а збитки, яких зазнала друга сторона, – наслідком. Для того, щоб визнати особу 

відповідальною за шкоду, необхідно, щоб ця шкода була результатом саме її дій або бездіяльності, тобто, 

між діями або бездіяльністю сторони і шкодою, був певний причинний зв‘язок. 

У більшості випадків встановити наявність необхідного причинного зв‘язку між протиправною дією і 

шкодою неважко. Наприклад, між двома фізичними особами було укладено договір найму (оренди) житла. 
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Проте, коли наймач привіз своє майно, щоб вселитися у кімнату, наймодавець відмовився дати ключі від кімнати 

і взагалі відмовився виконувати договір. Тут зрозуміло, що збитки, які зазнав наймач у зв‘язку з перевезенням 

майна, є наслідком невиконання договору з боку наймодавця. Інший приклад. Автомобіль збив громадянина і 

завдав йому тяжких тілесних ушкоджень, що потягло за собою втрату цим громадянином працездатності, а отже, 

і втрату заробітку чи іншого виду доходу. Тут також наявність достатнього для виникнення відповідальності 

причинного зв‘язку між діями водія транспортного засобу і завданими збитками не потребує доказів. Саме дії 

водія зумовили ці збитки. Але в житті наявність причинного зв‘язку не завжди буває такою беззаперечною. 

Уявімо: наймач (за вищенаведеним прикладом з договором найму житла) разом з майном повертається на старе 

місце проживання. У дорозі сталося так, що було пошкоджено цінну річ. Чи можна при цьому вважати, що між 

невиконанням договору і збитком, якого зазнав кредитор (наймач) завдяки пошкодженню майна, існує 

причинний зв‘язок? Певний зв‘язок є, оскільки якщо б договір було виконано, не було б потреби перевозити 

майно, речі назад, воно, певно, не було б пошкоджене. Але чи дає цей зв‘язок підстави визнати боржника 

відповідальним за ці збитки? Відповідь повинна бути однозначною – ні. Вчені-правознавці, вирішуючи питання 

про причинний зв‘язок у праві, виходять із вчення про причинні зв‘язки, необхідність і випадковість, тобто з 

того, що світ є об‘єктивною реальністю (отже, причинні зв‘язки між явищами природи, суспільного життя мають 

об‘єктивний характер), що існують необхідні і випадкові зв‘язки між явищами об‘єктивного світу. Необхідність 

випливає із самої суті певного процесу, виражає його закономірність. Випадковість зумовлюється неістотними 

для даного процесу зв‘язками. Керуючись цими положеннями, більшість юристів визнають за потрібне 

досліджувати об'єктивні зв‘язки між окремими явищами, але серед правознавців немає єдності у питанні про те, 

який саме причинний зв‗язок може бути умовою цивільно-правової відповідальності. Ми приєднуємося до 

думки тих науковців, хто вважає, що необхідний причинний зв‘язок може бути умовою відповідальності тільки 

тоді, коли шкода є необхідним, закономірним наслідком дій особи, і тільки тоді на останню може бути 

покладено відповідальність за цю шкоду [4, с. 107]. 

Випадковий причинний зв‘язок не може бути підставою цивільно-правової відповідальності. У 

наведеному вище прикладі з договором найму житла, між невиконання договору і марними витратами на 

перевезення майна існує необхідний причинний зв‘язок, отже, на наймодавця може бути покладений 

обов‘язок відшкодувати збитки. У другому випадку – між невиконанням договору і пошкодженням майна 

зв‘язок випадковий, і за шкоду наймодавець не може нести відповідальності, оскільки пошкодження майна 

не є закономірним наслідком перевезення. Воно може бути зумовлено неналежним упакуванням чи будь-

якими іншими причинами. Якщо ж шкода є закономірним наслідком не дій даної особи, а якогось іншого 

фактора, підстави для покладення на неї відповідальності відсутні. 

Отже, лише у разі, коли шкода є необхідним, закономірним наслідком дій особи, остання може бути 

визнана відповідальною за цю шкоду. Так, якщо одна сторона не поставила іншій сировину, необхідним, 

закономірним наслідком цього буде те, що остання не одержить певного прибутку протягом певного часу. 

Закономірними будуть і збитки, яких зазнала ця сторона, сплативши своїм конрагентам неустойку за 

невиконання договорів. Об‘єктивний причинний зв‘язок суд повинен встановлювати до і незалежно від 

суб‘єктивної сторони цивільного правопорушення, тобто до і незалежно від з‘ясування питання про те, винна 

особа, яка заподіяла шкоду чи ні. Якщо необхідний причинний зв‘язок брати за умову відповідальності, це 

дасть практиці критерій для відмежування причинного зв‘язку, що може і повинен бути умовою 

відповідальності, від такого зв‘язку, що не повинен братися судовою практикою до уваги. Такий підхід, 

врешті-решт, сприятиме розв‘язанню питання про співвідношення випадку і непереборної сили. 

Деякі юристи дотримуються своєрідних поглядів з питань про причинний зв‘язок у праві. Так, вони 

вважають, що умовою відповідальності може бути не тільки необхідний, а й випадковий причинний 

зв‘язок [5, с. 61]. Розподіл зв‘язків на необхідні і випадкові, на їхню думку, має значення для встановлення 

суб‘єктивного моменту: необхідний зв‘язок легше передбачити, тому при його наявності найчастіше 

йдеться про умисел. Випадковий причинний зв‘язок важче передбачити, і доводиться мати справу з 

необережністю. Такий погляд на причинний зв‘язок не можна вважати конструктивним. Визнати не лише 

необхідний, а й випадковий причинний зв‘язок умовою відповідальності означає повернутися, по суті, до 

теорії «необхідної умови», яка свого часу була досить поширеною, особливо у науці кримінального права, а 

пізніше критикувалася через те, що грунтувалася на механістичному матеріалізмі [6, с. 96]. 

Висновок. Наявність майнової шкоди, протиправність дій особи, яка завдала шкоди, необхідний 

причинний зв‘язок між діями та шкодою – всі ці умови складають об‘єктивну сторону цивільного 

правопорушення. Між тим є ще і суб‘єктивна сторона цивільного правопорушення. Її складає вина особи, 

що завдала шкоди. У правовій науці вина визначається як психічне ставлення особи до власної 

протиправної поведінки та її наслідків. Вона має дві форми: умисел і необережність. Отже, вина у 

цивільному праві може виявлятися у формі умислу і необережності. Особа, яка передбачає шкідливі 

наслідки своєї протиправної поведінки і бажає їх настання або ставиться до їх настання байдуже, діє 
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умисно (вина у формі умислу). Якщо ж особа передбачає негативні наслідки своєї протиправної поведінки 

і, не бажаючи їх, легковажно, без достатніх підстав гадає їх відвернути або (стосовно договірних 

зобов‘язань) бажає виконати зобов‘язання, але не мобілізує своїх сил та можливостей для цього, або коли 

особа не передбачає шкідливих наслідків своєї протиправної поведінки, але за обставинами справи повинна 

була б їх передбачити – вона діє необережно (вина у формі необережності). 
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ДО ПИТАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ЦЕНТРІВ З НАДАННЯ 

БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

 

Стаття присвячена дослідженню кола суб’єктів надання безоплатної правової допомоги. Визначено 

перелік послуг з надання безоплатної первинної правової допомоги у цивільному, адміністративному та 

кримінальному процесі, що надаються Центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги. На 

основі проведеного дослідження запропоновано шляхи удосконалення механізму реалізації права особи на 

якісну безоплатну вторинну правову допомогу. Ключові слова: безоплатна первинна правова допомога, 

безоплатна вторинна правова допомога. 

 

Впровадження системи безоплатної правової допомоги (далі – БПД) в Україні є гарантією реалізації 

конституційного права кожного на професійну правничу допомогу, що у випадках, передбачених законом, 

надається безоплатно (ст. 59 Конституції України). Перелік таких правових послуг визначено у статті 1 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон № 3460-VI
 
) [1]. В залежності від виду 

правових послуг розрізняються такі види БПД як безоплатна первинна (далі - БППД) і безоплатна вторинна 

правова допомога (далі – БВПД). Якщо БППД включає такі види правових послуг як надання правової 

інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів 

правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання консультацій, роз‘яснень та 

підготовка проектів договорів користування земельними ділянками для сільського населення – власників 

земельних ділянок; надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та 

медіації (ч.2 ст.7 Закону № 3460-VI), то БВПД передбачає надання таких видів правових послуг як захист; 

здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в 

судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення 

документів процесуального характеру (ч.2 ст.13 Закону № 3460-VI). 

Тобто БППД розглядається як вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і 

свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, а 

БВПД як вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до 

правосуддя (ст.7, 13 Закону № 3460-VI). Отже, БППД по суті охоплюється, в основному, компетенцією 

органів державної влади і органів місцевого самоврядування надавати послуги, що є змістом їх діяльності, а 

вторинна – передбачається для окремо визначених, переважно вразливих, верств населення із забезпечення 

можливості захисту порушеного права у суді. 

Як слушно зазначається у науковій літературі на основі аналізу поділу БПД, законодавець 

диференціює поняття «доступ до права» (англ. access to law, фр. acces au drоit) та «доступ до правосуддя» 

(англ. access to justice, фр. acces au justice) як правові категорії, що є різними як за своєю формою й змістом, 

так і за способом реалізації [2, c. 108]. 
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Відповідно законодавчо визначене відмінне коло суб'єктів надання цих видів БПД. До суб'єктів 

надання БВПД в Україні віднесені: центри з надання БВПД, які утворюються рішенням Міністерства 

юстиції України (далі – центри); та адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають БВПД.  

Серед послуг БВПД, що надаються центром – забезпечення представництва інтересів осіб в судах, 

інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами на підставі 

довіреності, виданої особою, яка звернулася за наданням БВПД, а також надання інших видів правових 

послуг БВПД таким особам; забезпечення складання документів процесуального характеру та здійснення 

представництва інтересів особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за 

ухвалою суду в судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими 

особами, залучення у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача); уповноваження працівників 

місцевих центрів для здійснення представництва інтересів осіб, в суді у спорах, що виникають з трудових 

відносин, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а 

також щодо представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи 

дієздатність яких обмежена, або для складення документів процесуального характеру (пп. 11,12,20 п.13 

Положення про центри з надання БВПД (далі – Положення) [3].  

Але слід відзначити, що центри поряд з тим, що забезпечують надання послуг, які охоплюються 

змістом БВПД, можуть надавати і БППД (п.5 ч.1 ст.9 Закону № 3460-VI, п.7 Положення). Так, місцеві 

центри БВПД, відповідно до п.13 Положення, розповсюджують інформацію у сфері захисту прав, свобод і 

законних інтересів громадян, надання безоплатної правової допомоги; проводять тематичні семінари, 

лекції; для визначених категорій громадян, зокрема пенсіонерів, осіб з інвалідністю, учасників 

антитерористичної операції, молоді, громадських активістів, вчителів та педагогічних працівників, 

медичних працівників, інших вразливих суспільних груп з метою підвищення правової свідомості, культури 

та освіченості населення, запобігання кримінальної протиправності; здійснюють особистий прийом та облік 

осіб, які звертаються до місцевого центру для отримання БПД, роз‘яснюють положення законодавства у 

сфері БПД та порядок отримання такої допомоги; розглядають звернення осіб про надання БППД протягом 

десяти днів з дня надходження зазначеного звернення; надають правову інформацію, консультації і 

роз‘яснення з правових питань; забезпечують складення заяв, скарг та інших документів правового 

характеру; забезпечують відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з обмеженими фізичними 

можливостями, за місцем їх перебування, а також осіб, які постраждали від домашнього насильства або 

насильства за ознакою статі, на базі загальних та спеціальних служб підтримки постраждалих осіб з метою 

надання зазначеним особам БПД; забезпечують надання доступу до електронних сервісів Міністерства 

юстиції України; надають консультації, роз‘яснюють правила пошуку та порядок отримання відомостей із 

зазначених сервісів; надають органам місцевого самоврядування консультаційно-методичну допомогу з 

питань утворення спеціалізованих установ, які надають БППД, залучення до її надання юридичних осіб 

приватного права та фізичних осіб; взаємодіють з іншими суб‘єктами, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству та ін. Всі ці види послуг охоплюються змістом БППД. 

Необхідно зауважити, що у ст.17 ЗУ «Про БПД» послугам БППД, що надаються центрами, не 

приділена належна увага. Однак, виходячи з того, що центр лише для здійснення представництва інтересів 

осіб, які мають право на БВПД, в суді у спорах, що виникають з трудових відносин, спорах щодо захисту 

соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також щодо представництва 

малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, 

або для складання документів процесуального характеру уповноважує свого працівника (ч.4 ст.21 Закону № 

3460-VI), а у всіх інших випадках по суті призначає адвоката, який надає БВПД на постійній основі за 

контрактом або укладає договір з адвокатом, включеним до Реєстру адвокатів, які надають БВПД, то на 

законодавчому рівні слід ширше закріпити перелік послуг з надання БППД центрами.  

Визначення центрів як суб‘єктів надання БППД свідчить про надання можливості отримання БППД, в 

основному правових консультацій та складання непроцесуальних документів, також і у кримінальному 

провадженні, причому на всіх етапах. Особа, затримана в межах кримінального провадження або провадження у 

справах про адміністративні правопорушення, має право на отримання БПД з моменту затримання. Хоча 

кримінально-процесуальне законодавство не встановлює у прямій формі можливість отримання БПД з моменту 

затримання і до проведення першого допиту, але це слідує із системного тлумачення низки правових норм. 

Забезпечення раннього доступу до правової допомоги є пріоритетом для системи БПД в Україні.  

Забезпечення раннього доступу осіб, які вважаються підозрюваними та до яких застосовано 

тимчасовий запобіжний захід – затримання, до БПД здійснюється центрами відповідно до Порядку 

інформування центрів з надання БВПД про випадки затримання, адміністративного арешту або 
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застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою [4]. Однак відсутність чіткої норми у КПК 

України призводить до того, що правоохоронні органи, які здійснюють затримання, подекуди не 

сповіщають про нього центри та намагаються уникнути обов‘язкового залучення адвоката. Тому для 

забезпечення в Україні дієвого раннього доступу до БПД, слід забезпечити механізм узгоджених дій 

суб‘єктів кримінальної юстиції та суб‘єктів надання БПД через використання інформації електронних баз 

данних (реєстрів). Важливо передбачити цей механізм у ст.12 КПК України «Забезпечення права на 

свободу та особисту недоторканність», доповнивши її: «Про затримання особи, взяття її під варту або 

обмеження в праві на вільне пересування в інший спосіб, а також про її місце перебування має бути негайно 

повідомлено центри з надання БВПД через механізми електронної взаємодії», а у ст.42 КПК України поряд 

з іншими правами підозрюваного закріпити додатково таке їх право як «у разі затримання або застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – на негайне повідомлення центрів з надання БВПД». 
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ КОМПАНІЇ 

 

Стаття присвячена дослідженню маркетингових комунікацій. Проаналізовано сутність поняття 

«комунікація», вплив маркетингових комунікацій на споживачів. Досліджено особливості маркетингових 

комунікацій та їх значення для компаній. Ключові слова: маркетингові комунікації, інструменти 

маркетингових комунікацій, інтегровані маркетингові комунікації. 

 

Комунікація є однією із основних характеристик діяльності будь-якої компанії, оскільки без зв'язку 

не обходиться ні однасоціально-економічна взаємодія. Базовими характеристиками комунікаціїє відправка 

та отримання знань, ідей, фактів, образів, цілей, емоцій та цінностей. 

Маркетингові комунікації – це сукупність інформаційних сигналів, якими активно або пасивно 

обмінюються споживачі та виробники товарів і послуг. Ефективне узгодження попиту і пропозиції між 

учасниками ринку не можливе без взаємного обміну інформацією. При цьому більший обсяг інформації 

надходять від продавця (про свій товар, послугу, торгову марку або назву тавид діяльності компанії) з 

метою довести її до потенційних споживачів. Однак тільки таким видом інформації маркетингові 

комунікації не обмежується [1]. 

Маркетологи компаній зацікавлені у формуванні потоків внутрішньої інформації, що впливає на 

систему прийняття рішень, в передачі повідомлень зовнішньому середовищу – потенційним споживачам та 

іншим суб'єктам. Типові комунікаційні завдання маркетологів обмежуються комунікаційними наборами, 

під якими розуміються певні комбінації комунікаційних інструментів, призначених для доставки певної 

інформації різної значимості цільовій аудиторії в рамках обмеженого бюджету. 

До традиційних маркетингових комунікаційних інструментів відносяться: продавці, реклама, 

кампанії з просування, прямий маркетинг, PR, спонсорство, виставкова діяльність, корпоративний імідж, 

упаковка, неформальна думка, мережа Інтернет та нові середовища. 

Сьогодні у діяльності компаній спостерігається зростання ролі інтегрованих маркетингових 

комунікацій, які фокусуються на потенційному споживачеві, за їх допомогою здійснюється взаємодія з усіма 

групами споживачів, які є важливими для компанії. Це вид комунікацій має стратегічний характер і здійснює 

керівництво всіма аспектами комунікації, а також синтез та інтеграцію комунікативних середовищ. Вони 

спрямовуються, в основному, на поліпшення і підтримку бренду та репутації компанії. Головною метою 

інтегрованих маркетингових комунікацій є збільшення прибутку і доданої вартості компанії, поліпшення 

лояльності споживачів, досягнення конкурентної переваги, позиціонування компанії та оформлення місії 

компанії. Крім того, вони сприяють інтеграції та узгодженню місії і стратегії компанії [2]. 



К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 1  ●  № 2  

 

 

 
103 

Інтегровані маркетингові комунікації починаються зісприйняття діяльності компанії споживачами. 

Всі продукти і послуги мають атрибути бренду,а отже мають цінності, які сприймаються споживачами з 

точки зору окремих функцій цих продуктів і послуг. У купівельному поводженні неминуче починається 

етап, коли споживачі формують до бренду певне ставлення. Воно може вирости до рівня лояльності, але 

може обмежитися і менш міцними відносинами. Таким чином, бренд стає свого роду посередником між 

бізнесом і його споживачами. 

Інтегровані маркетингові комунікації допомагають підлаштувати стратегію бізнесу компанії до 

потреб окремого споживача, встановити тісний контакт зі споживачем (яскравим прикладом є маркетингові 

дослідження). Інтегровані маркетингові комунікації є двостороннім процесом, так як звичайний зворотний 

зв'язок між виробником і споживачем сьогодні вже не є достатнім. 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин компаніям необхідно розробити свою індивідуальну 

стратегію для ринку і для бренду, яка повинна ґрунтуватися на тому, які саме параметри споживчої діяльності 

можуть бути прослідковані й виміряні. Наприклад, якою є активність, пов'язана з брендом, яким чином 

споживач відноситься до бренду, як розвивається сам бренд. Ці процеси в ході планування комунікацій 

повинні бути інтегровані, так як вони вже є інтегрованими фактично в маркетингову діяльність. 

За допомогою інтегрованих маркетингових комунікацій компанія може дослідити яким саме чином 

споживачі відбирають, отримують, обробляють і зберігають інформацію, як вони її використовують для 

прийняття рішень про покупку. Тобто, необхідно виділяти два основних фактора, які впливають на процес 

формування інтегрованих маркетингових комунікацій: 

1. Концепція сприйняття, яка описує яким чином споживач відбирає, обробляє і зберігає 

інформацію в своїй пам'яті. 

2. Яким чином маркетолог за допомогою інтегрованих маркетингових комунікацій оцінює, 

поповнює і використовує зібрану інформацію про поведінку потенційних споживачів в процесі розробки 

програми інтегрованого маркетингу. 

Таким чином, можна зробити висновок, що існує суттєва різниця між інтегрованими маркетинговими 

комунікаціями та традиційними, якими більшість компаній користуються протягом багатьох років. Ця 

різниця полягає в тому, що інтегровані маркетингові комунікації повинні впливати на поведінку цільової 

аудиторії. Основна відмінність полягає в тому, що вони плануються, розробляються, аналізуються і 

оцінюються виходячи з того, як саме вони впливають на поведінку конкретного споживача (здійснення 

покупкив поточний момент або в майбутньому). Сучасні особливості формування маркетингових 

комунікацій полягають у тому, щоб перетворити всі форми маркетингу в комунікацію. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТНЕСЕНИИ ДОГОВОРА ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ К АЛЕАТОРНЫМ И УСЛОВНЫМ СДЕЛКАМ 

 

В статье исследуется вопрос об отнесении договора добровольного страхования медицинских 

расходов к алеаторным и условным сделкам. Автором обосновывается положение о том, что договор 

добровольного страхования медицинских расходов является алеаторным договором, поскольку объем и 

соотношение взаимных обязательств страховщика и страхователя в момент его заключения не известны. 

Договорная конструкция поставлена в зависимость от случайного непредвиденного обстоятельства, а не 

от заранее достигнутой сторонами договоренности. Установлено, что к условным сделкам договор 

добровольного страхования медицинских расходов отнесен быть не может. Условным в договоре 

добровольного страхования медицинских расходов является не возникновение обязанности, как в условных 

сделках, а предмет уже возникшей обязанности. Ключевые слова: медицинское страхование, договор, 

алеаторная сделка, условная сделка. 
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У статті досліджується питання про віднесення договору добровільного страхування медичних 

витрат до алеаторних і умовних операцій. Автором обґрунтовується положення про те, що договір 

добровільного страхування медичних витрат є алеаторним договором, оскільки обсяг і співвідношення 

взаємних зобов'язань страховика і страхувальника в момент його укладення не відомі. Договірна 

конструкція поставлена в залежність від випадкових непередбачених обставин, а не від заздалегідь 

досягнутої сторонами домовленості. Встановлено, що до умовних операцій договір добровільного 

страхування медичних витрат віднести не можна. Умовним в договорі добровільного страхування 

медичних витрат є не виникнення обов'язків, як в умовних угодах, а предмет вже тих обов’язків, що 

виникли. Ключові слова: медичне страхування, договір, алеаторна угода, умовна угода. 

 

По степени уверенности сторон сделки в достижении ими положительного экономического 

результата выделяют алеаторные сделки. 

Понятие алеаторной сделки в юридической литературе традиционно связано с категорией «рисковых» 

сделок. Однако до настоящего времени системный юридический анализ этой категории сделок не проводился. 

Алеаторная сделка представляет собой рисковый договор, исполнение которого зависит от 

определенных условий, о которых стороны не знают в момент заключения договора. 

Считаем, что договор добровольного страхования медицинских расходов относится к алеаторным 

договорам, поскольку объем и соотношение взаимных обязательств страховщика и страхователя в момент 

его заключения не известны. Договорная конструкция поставлена в зависимость от случайного 

непредвиденного обстоятельства – внезапного расстройства здоровья, несчастного случая, хронического 

заболевания или его обострения – а не от заранее достигнутой сторонами договоренности. 

Для более полного исследования правовой природы договора добровольного страхования 

медицинских расходов рассмотрим вопрос о возможности его отнесения к условным сделкам. Это 

обусловлено тем, что страховым правоотношениям в целом присущи черты условной сделки. 

Статья 158 ГК выделяет сделки, совершенные под условием [2]. 

Условной называется сделка, в которой возникновение или прекращение прав и обязанностей 

ставиться в зависимость от обстоятельства, которое может наступить или не наступить в будущем. 

Условная сделка характеризуется следующими признаками: 

1) условие относится к будущему, то есть указанное в сделке обстоятельство не имеет место в 

момент совершения сделки; 

2) условие должно быть возможным (исполнимым), то есть реально осуществимым как юридически, 

так и по объективным естественным законам; 

3) условие не должно наступить неизбежно, то есть должна существовать неопределенность 

относительно того, наступит обстоятельство или нет; 

4) условие является дополнительным элементом сделки, то есть сделка данного вида может быть 

совершена и без такого условия. 

И. Степанов рассматривал страховой договор как договор условный, зависящий от случая [4, с. 14.]. 

В.И. Серебровский придерживался противоположного мнения и высказывался против отождествления 

страхования с условной сделкой. Обосновывая свою позицию, В.И. Серебровский приводил следующие 

доводы: «во-первых, основная обязанность, лежащая на страхователе, – уплата страховой премии, не 

находится в зависимости от какого-либо условия или срока; по общему правилу страхователь должен 

уплатить премию при заключении договора страхования, если договором не установлена рассрочка или 

иные сроки. Во-вторых, «наступление предусмотренного в договоре события» есть не случайная, 

добавочная часть страхового договора, а часть договора существенная, необходимая» [3, с. 339]. 

В юридической литературе существует также точка зрения, что разновидностью условных сделок 

являются сделки алеаторные. Подобные рассуждения, на наш взгляд, не только стирают грань между 

алеаторной и условной сделками, но и поглощаются условной сделкой, что делает дальнейшее 

исследование алеаторной сделки лишенной какого-либо смысла и значения. 

Российский ученый, Н.Б. Щербаков, делает вывод, что «основанием для отождествления алеаторной и 

условной сделок может служить очевидная на первый взгляд направленность обеих сделок в 

будущее» [5, с. 70]. Далее автор считает, что на этом сходство условных и алеаторных сделок заканчивается. 

Иную позицию занимает известный ученый М.И. Брагинский, который считает, что по своей 

конструкции алеаторные договоры – разновидность условных сделок. Как и иную условную сделку, 

алеаторную отличает то, что возникновение прав и обязанностей поставлено в зависимость от 

обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет [1]. 
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Условные сделки так же, как и алеаторные конструкции, характеризуются наличием условия, 

представляющим собой случайное и вероятное событие. Но неизвестное событие в условных сделках не 

имеет того конститутивного значения, какое наблюдается в алеаторных договорах. В условных сделках в 

зависимость от будущего неизвестного события поставлено лишь возникновение прав и обязанностей 

сторон, но не существование самой сделки. Обстоятельство, призванное побудить реализацию прав и 

обязанностей в сделке с отлагательным условием, и прекращение прав и обязанностей в сделке с 

отменительнымусловием не оказывает влияния на действительность и существование сделки как таковой. 

Это связано с тем, что условие в условной сделке, будучи обстоятельством, от наступления которого 

поставлено в зависимость возникновение или прекращение прав и обязанностей, является всего лишь 

составной, дополнительной частью сделки. Сделка может быть совершена и без такого условия. 

В алеаторной сделке (договоре), событие, предусмотренное в договоре – не случайная, 

дополнительная часть договора, а существенная и необходимая. От будущего события в алеаторных 

сделках (договорах) зависит не только возникновение прав и обязанностей сторон, но и само 

существование договорной конструкции. 

В связи с тем, что в договоре добровольного страхования медицинских расходов обязанность 

страховщика по выплате страхового возмещения находится в зависимости от наступления страхового 

случая, понимание данного договора порой также сводится к причислению его к условным сделкам. 

В договоре страхования, в том числе и в договоре добровольного страхования медицинских 

расходов, условие о случае имеет значение главного элемента во взаимоотношениях сторон, потому как 

устанавливается оно не соглашением сторон, а императивным предписанием закона, несоблюдение 

которого делает такой договор незаключенным. 

Кроме того, в условных сделках до наступления оговоренного условия права и обязанности сторон не 

возникают, хотя сделка и совершена. В договорах добровольного страхования медицинских расходов, напротив, 

права и обязанности возникают при самом совершении договора, но предмет какой-либо обязанности, т.е. 

действие, которое надлежит совершить обязанному лицу, зависит от наступления будущего события – внезапное 

расстройство здоровья, несчастный случай, хроническое заболевание или его обострение. 

Условным в договоре добровольного страхования медицинских расходов является не возникновение 

обязанности, как в условных сделках, а предмет уже возникшей обязанности. В страховании возможно 

наступление страхового случая и до заключения договора страхования, но обязанность страховщика 

возникает не при наступлении страхового случая, а при вступлении договора страхования в силу. 

Правовым последствием наступления страхового случая является не возникновение новой 

обязанности, а изменение предмета уже возникшей обязанности. 

Следовательно, договор добровольного страхования медицинских расходов к условным сделкам 

отнесен быть не может. 

Договор добровольного страхования медицинских расходов является алеаторным договором. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИ 

 

В статье рассматриваются актуальные проблемы использования информационного менеджмента 

в деятельности современных предприятий и организаций. Изучаются цели, направления и задачи 

информационного менеджмента. Ключевые слова: менеджмент, информационный менеджмент, 

организация, информационная система. 
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У статті розглядаються актуальні проблеми використання інформаційного менеджменту в 

діяльності сучасних підприємств. Вивчаються цілі, напрямки та завдання інформаційного менеджменту. 

Ключові слова: менеджмент, інформаційний менеджмент, організація, інформаційна система. 
 

Быстрое развитие компьютерной техники и программного обеспечения привело к широкому 

применению информационных технологий во всех областях человеческой деятельности, послужило 

толчком к развитию общества, построенного на использовании различной информации. 

Практика создания и эксплуатации информационных систем выявила проблемы и противоречия, которые 

могли быть разрешены только введением всестороннего специализированного информационного менеджмента. 

Главной задачей информационного менеджмента является информационная поддержка основной 

деятельности организации (необходимо интегрировать созданные сотрудниками индивидуальные 

информационные элементы системы (документы, дела, технологии) на основе объединяющей программы 

поиска). Следующая задача информационного менеджмента состоит в переработке разнообразного 

предлагаемого на информационном рынке «массового продукта» в информацию, релевантную действиям, 

переход от внешнего знания к знаниям, релевантным внутренним решениям. Информационный 

менеджмент решает задачи планирования, руководства, контроля и организации документационного 

обеспечения управления организацией по определенным целевым критериям для поддержки согласованных 

организационно-информационных действий членов организации. Важной задачей информационного 

менеджмента является выбор рациональных форм коммуникаций, техники и информационных технологий, 

а также характеристик информационных ресурсов, необходимых для достижения целей организации. 

Специалист организации, работник, руководитель являются не просто потребителями, которым 

поставляется информация, а непосредственными участниками информационного процесса, важнейшей 

составной частью структуры информационного менеджмента. 

Цель информационного менеджмента: повышение эффективности деятельности предприятия на основе 

использования информационных систем (ИС) и технологий (ИТ). Предмет информационного менеджмента: 

процессы создания, эксплуатации и развития ИС предприятия. Область профессиональной деятельности 

менеджера обеспечение эффективного управления информационными ресурсами и информационными 

системами на уровне организации, обеспечение использования информации как стратегического ресурса, 

организация систем управления в отрасли информационного бизнеса, совершенствование управления в 

соответствии с тенденциями социально-экономического развития. Объектами профессиональной 

деятельности менеджера являются различные информационные ресурсы и информационные системы 

организаций экономической, производственной и социальной сферы, информационные ресурсы и 

информационные системы подразделений систем управления государственных предприятий, акционерных 

обществ и частных фирм, а также различные организации в сфере информационного бизнеса. Сферу 

информационного менеджмента составляет совокупность всех задач управления, связанных с формированием 

и использованием информации во всех ее формах и состояниях для достижения поставленных перед 

предприятием целей. Концепция информационного менеджмента объединяет следующие подходы: 

экономический, рассматривающий вопросы привлечения новой документированной информации, исходя из 

соображений полезности и финансовых затрат; аналитический, основанный на анализе потребностей 

пользователей в информации и коммуникациях; организационный, рассматривающий информационные 

технологии в их влиянии на организационные аспекты; системный, рассматривающий обработку информации 

на основе целостного, системно ориентированного, всеохватывающего процесса обработки информации в 

организации и уделяющий особое внимание оптимизации коммуникационных каналов, информации, 

материальных средств и других затрат, методов работы. 

Основные направления информационного менеджмента: управление информационной системой на всех 

этапах ее жизненного цикла; стратегическое развитие информационной системы; маркетинг информационной 

системы. Лучшим и необходимым средством успешного менеджмента в любой сфере деятельности становятся 

информационные технологии. Для их внедрения развивается производство средств информатизации.  

Сегодня информация превратилась в один из важнейших ресурсов предприятия. От качества данного 

ресурса и эффективности его использования во многом зависит и эффективность, и жизнеспособность 

предприятия в целом. В этом лежит причина важности роли информационного менеджмента. 

Задачи информационного менеджмента: 

1. Формирование технологической среды ИС. В ряде случаев при формировании технологической 

среды компании предпочитают иметь единый технологический парк.  

2. Развитие и обслуживание ИС. Растущий объем обслуживания усложняет развитие ИС, приводит к 

росту невыполнимых планов на развитие ИС. Это связано как с затратами финансовых ресурсов, потерями 

возникающими в результате простоев ИС, так и с затратами человеческих ресурсов. Поэтому в рамках ИМ 
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следует принимать решения: о соотношении готовых ИС и собственных разработок; в этом случае 

собственные разработки должны быть конкурентно способными и представлять интерес как изделия; о 

соотношении обслуживания у поставщика и собственными силами; обслуживание готовых покупных 

средств информатизации лучше осуществлять силами поставщика (разработчика). 

3. Планирование в среде ИС. Различают стратегический ИМ, оперативный ИМ. Между уровнями 

менеджмента существуют отношения подчиненности. Цели, определяемые на стратегическом уровне 

менеджмента, реализуются на оперативном. 

4. Формирование организационной структуры ИС. Организационная структура ИС должна однозначно 

соответствовать основной деятельности предприятия и во многих случаях структуре самого предприятия. 

5. Использование и эксплуатация ИС. Использование ИС должно быть максимально эффективным с 

точки зрения использования мощностей ИС и занятости персонала. Эксплуатация ИС должна максимально 

удовлетворять интересы пользователей. 

6. Формирование инновационной политики. Область ИТ является динамичной. Вследствие этого 

готовность к инновациям в области ИС становится явной и важной составляющей культуры производства и 

предпринимательства вообще. 

7. Управление персоналом в сфере ИС. Объектом управления для информационного менеджера 

является не только персонал ИС, а весь персонал компании. Основная задача – сделать рядового 

сотрудника-пользователя союзником в процессе эксплуатации и развития ИС. 

Задачами ИМ в сфере управления персоналом являются: 

- максимально использовать кадровый ресурс предприятия; 

- планирование повышения квалификации пользователей ИС4 

- создания специальных программ повышения квалификации персонала области ИТ с учетом 

инновационных программ предприятия. 

Таким образом, информационный менеджмент – это технология, компонентами которой являются 

документная информация, персонал, технические и программные средства обеспечения информационных 

процессов, а также нормативно установленные процедуры формирования и использования 

информационных ресурсов. Также, это управление экономическими информационными системами на всех 

стадиях их жизненного цикла. 

Информационный менеджмент необходим: 

 на предприятиях-производителях программных продуктов; 

 на предприятиях, занимающихся реализацией программных продуктов; 

 на предприятиях-потребителях информационных систем; 

 на предприятиях, работающих в IT-консалтинге. 
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ТАКТИКА САМОЗАЩИТЫ И ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО 

ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ 

 

В даной статье рассматриваются особенности тактики самозащиты и личной безопасности 

полицейского при задержании. Выявлено, что непрерывная профессиональная подготовка сотрудников 

полиции способствует правильности принятых решений и тактических действий, гарантирует успех в 

выполнении возложенных на них служебно-боевых задач в чрезвычайных обстоятельствах. Установлено, 

что с целью качественной подготовки к задержанию вооруженных преступников в общественном месте 

разрабатывается план задержания, содержащий в себе несколько вариантов тактических действий. 

Ключевые слова: тактика самозащиты, подготовка, задержания вооруженных преступников. 
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У даній статті розглядаються особливості тактики самозахисту і особистої безпеки 

поліцейського при затриманні. Виявлено, що безперервна професійна підготовка співробітників поліції 

сприяє правильності прийнятих рішень і тактичних дій, що гарантує успіх у виконанні покладених на них 

службово-бойових завдань в надзвичайних обставинах. Встановлено, що з метою якісної підготовки до 

затримання озброєних злочинців у громадському місці розробляється план затримання, що містить в собі 

кілька варіантів тактичних дій. Ключові слова: тактика самозахисту, підготовка, затримання озброєних 

злочинців. 

 

Сотрудники Национальной полиции выполняют свои задачи не только в привычных, повседневных 

условиях, но и в чрезвычайных обстоятельствах различного характера. К таким обстоятельствам относятся 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждения, 

пресечения и ликвидация групповых нарушений общественного порядка, пресечения массовых беспорядков в 

населенных пунктах, освобождение заложников, поиск и ликвидация террористических групп, задержание 

вооруженных преступников и тому подобное. Непрерывная профессиональная подготовка сотрудников 

полиции способствует правильности принятых решений и тактических действий, гарантирующая успех в 

выполнении возложенных на них служебно-боевых задач в чрезвычайных обстоятельствах. 

К подготовке проведения задержания вооруженных преступников в общественных местах нужно 

подходить с особой тщательностью, так как любая ошибка может привести к жертвам среди посторонних 

людей и сотрудников, а также к другим негативным последствиям. По опыту практической деятельности 

известно, что плохая подготовка и организация задержания часто были причиной оказания преступниками 

вооруженного сопротивления. Подготовительные мероприятия по задержанию являются особенно важным 

этапом специальной операции, так как от организационных моментов зависит весь ее ход. 

Подготовка сотрудников, включенных в состав функциональных групп, осуществляется с 

помощью комплектования, технического оснащения и подробного инструктажа с уточнением возможных 

тактических действий при задержании преступников и осложнении обстановки. Количество работников и 

их экипировка определяются с учетом численности преступников, их вооружения, физической 

подготовленности и степени опасности, которая от них исходит. 

Процесс оценки рисков предполагает сбор и оценку информации, полученной полицией с целью 

адекватного реагирования и минимизации рисков (низких, средних и высоких) для всех участников 

ситуации. Процесс оценки риска должен постоянно меняться:  

• в зависимости от развития ситуации;  

• в зависимости от дополнительной информации. 

Оценка риска может выполняться по-разному, в зависимости от ситуативных факторов и типа события 

(например, запланированные события в сравнении с разворачивающимися событиями и стихийными событиями). 

Первый компонент оценки риска – «Ситуационные факторы». Ситуационные факторы могут 

меняться в течение всего события, что, в свою очередь, требует постоянной оценки риска с учетом 

изменений в ситуации. Таким образом, ситуация воспринимается как постоянно прогрессирующее событие, 

представленное круговыми стрелками. Некоторые из этих факторов можно разделить на несколько 

категорий (то есть условия окружающей среды, поведение правонарушителей, временное и 

пространственное восприятие ситуации полицией и т.д.). 

Полицейский должен постоянно находиться в «положении преимущества», вынуждая его не всегда 

оставаться на одном месте, менять позицию, действовать в качестве прикрытия и тому подобное. 

Постоянное движение и выбор лучшей позиции называется «Тактическое изменение положения». 

Тактическое изменение положения, в частности, может включать: 

- занятие позиции, которое является выше позиции преступника;  

- нанесение ударов; 

- переход в позицию преимущества; 

- выигрыш времени и создание дистанции;  

- переход к укрытию;  

- подход к транспортному средству со стороны пассажира;  

- полный разрыв контакта. 

Обучение тактике самозащиты предусматривает формирование и совершенствование физических и 

специальных тактических качеств у правоохранителей: двигательных навыков и умений, необходимых в 

повседневной деятельности и в экстремальных ситуациях; задержание преступника (включая разоружение) 

как лично, так и в рамках законного применения принудительных мер стражем; сбор, обобщение и анализ 

информации, прогнозирование событий, принятие рациональных решений; формирование морально-

психологической устойчивости для выполнения служебных задач в особых условиях; выносливость, 
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скорость и силовые качества, обеспечивающие возможность преследования преступника и преимуществ в 

силовом противостоянии во время его задержания, в частности с преодолением естественных и 

техногенных препятствий; практические навыки применения приемов самозащиты, личной безопасности, 

физического воздействия и т.д.; эффективное использование основных видов специальных инструментов, 

которыми оборудована полиция. владение техниками личной безопасности в типичных и экстремальных 

ситуациях, в случае насильственного прекращения незаконных проявлений [1]. 

Решающая роль при задержании вооруженных преступников в общественном месте отводится 

группе захвата. Сотрудникам данной группы приходится входить в непосредственный контакт с 

преступниками, осуществляя их задержание. Поэтому ее формируют в основном из сотрудников, имеющих 

высокие показатели по физической, огневой и тактико-специальной подготовке. Также при формировании 

группы задержания необходимо учитывать морально-волевые качества сотрудников, которые позволяют 

эффективно выполнять поставленные задачи в условиях экстремальных ситуаций. Основной задачей 

группы является осуществление захвата преступников и недопущение причинения вреда жизни и здоровью 

посторонних граждан. С целью успешного проведения действий по задержанию вооруженных 

преступников в общественном месте необходимо соблюдение определенных условий. К данным условиям 

можно отнести внезапность, скорость, скрытность и надежность. 

С целью качественной подготовки к задержанию вооруженных преступников в общественном 

месте разрабатывается план задержания, содержащий в себе несколько вариантов тактических действий. 

Выбор того или иного варианта зависит от изменения тактической обстановки и применяется немедленно. 

Составление плана происходит после того, как появляется необходимая информация о предстоящей 

спецоперации. План включает в себя подготовку тактических действий: установку наблюдения, 

организацию засады, несколько вариантов задержания, постановку задач и порядок действий 

функциональных групп, расположение, время начала выполнения задуманных действий, условные сигналы, 

время подключения имеющегося резерва. Важно понимать, что ключевой момент специальной операции 

заключается в предотвращении возможности предоставления преступниками любого сопротивления. 
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У статті досліджено зміст соціо-еколого-економічних засад формування збалансованого 

землекористування. Зазначено, що проблема збалансованого землекористування є пріоритетною. Звідси 

випливає необхідність її глибокого наукового дослідження в екологічному, економічному, соціальному 

аспектах. Наведено першочергові заходи забезпечення розвитку збалансованого землекористування. 

Ключові слова: землекористування, збалансований розвиток, землі сільськогосподарського призначення. 

 

Зміст соціо-економіко-екологічних засад формування збалансованого землекористування стосується в 

першу чергу вдосконалення взаємозв‘язків між процедурами та інструментами прийняття управлінських 

рішень, з одного боку, і циклу управління - з іншого. Йдеться про забезпечення концентрації та використання 

ресурсів для задоволення економічних інтересів підприємств сільськогосподарської сфери, екологічних 

потреб населення та забезпечення розвитку соціальної сфери сільських територіальних утворень.  

Економічні, екологічні та соціальні аспекти характеризують відповідні пріоритети, досягнення яких 

визначає сутність поняття «збалансоване землекористування». 

До групи соціальних аспектів варто віднести: 

- якість продуктів харчування, отриманих в результаті сільгоспвиробництва. У рослинництві є 

необхідним підвищення ефективності використання земельного потенціалу за рахунок підвищення 

культури землеробства і залучення невикористовуваної ріллі в сільськогосподарський оборот. Головною 

метою здійснення даних заходів є стимулювання зростання обсягів виробництва та реалізації 

сільськогосподарської продукції, в тому числі за рахунок хімізації виробництва. Внесення різного роду 

добрив тягне за собою порушення природного балансу в екологічній системі ґрунту і як наслідок 

перевищення вмісту цілого ряду компонентів (нітратів, фосфатів і т.д.) у сільськогосподарській продукції; 
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- добробут населення сільських поселень. Ціллю соціально-економічного розвитку муніципальних 

утворень є підвищення добробуту громадян, що проживають там через поліпшення умов життєдіяльності та 

забезпечення бюджетної ефективності сільгоспвиробників і муніципалітетів; 

- облаштування територій сільських муніципальних утворень. Соціальне облаштування сільських 

територій передбачає систематизацію діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, 

господарюючих суб‘єктів і населення в області, створення сучасної інженерної інфраструктури, 

економічних умов господарювання, охорони здоров‘я, освіти і культури. 

Господарська діяльність у даний час стала домінуючим фактором у руйнуванні ґрунтів, зниженні й 

підвищенні їхньої родючості. Під впливом людини змінюються параметри й фактори ґрунтоутворення: 

рельєф, мікроклімат, створюються водоймища, проводиться меліорація.  

Від характеру ґрунтового покриву, властивостей ґрунту, хімічних і біохімічних процесів, що 

протікають в ґрунтах залежать чистота і склад атмосфери, наземних і підземних вод. 

Екологічні аспекти стосуються питань контролю екологічної безпеки і передбачають: 

- облік просторово-територіальних умов розташування земель для реалізації адаптивно-системного 

підходу до їх управління; 

- контроль рівня забруднення ґрунтового покриву; 

- контроль якості земельних ресурсів тощо. 

Наступний аспект землекористування – економічний. Економічна ефективність – це віддача землі у 

вигляді сільськогосподарської продукції та сировини, виражена в натуральних або вартісних показниках, 

зіставлена з витратами виробництва. Економічна ефективність використання землі як засобу виробництва 

визначається шляхом зіставлення результатів виробництва з площею або вартістю землі. Але, враховуючи 

особливості цього ресурсу (обмежений розмір, тривалий період відновлення тощо), розрахунок 

ефективності має деяку специфіку.  

Використання земель сільськогосподарського призначення вважається збалансованим, якщо не тільки 

збільшується обсяг продукції з одиниці площі, підвищується її якість, знижуються витрати на її одиницю, а й 

зберігається або підвищується родючість ґрунту, забезпечується охорона природного середовища. 

Еколого-економічна ефективність використання землі, на наш погляд, являє собою результативність 

процесу виробництва сільськогосподарської продукції з урахуванням збереження та підвищення родючості 

ґрунтів при використанні біологічного землеробства з метою зростання економічного потенціалу регіону.  

Для забезпечення охорони земельних ресурсів актуальною стає проблема організації науково 

обґрунтованої системи заходів для збалансованого землекористування.  

Основний зміст заходів для забезпечення раціонального землекористування та охорони земель 

розкриває ст. 164 Земельного кодексу [1]. Як зазначається в коментарі до цієї статті, представлено широкий 

перелік заходів, кожен з яких може охоплювати нескінченну кількість землеохороннихзаходів. Стаття 22 

Закону України «Про охорону земель» встановлює дещо іншу систему заходів охорони земель, яка 

характеризується ще вищим рівнем узагальнення [2]. Вищенаведені заходи як інструменти забезпечення 

раціонального землекористування та охорони земель спрямовані на вирішення проблем сталого розвитку [3]. 

До основних заходів забезпечення розвитку збалансованого землекористування варто віднести: 

І. Екологічні: зниження антропогенного навантаження; підвищення рівня екологізації земельних 

угідь; збільшення біоресурсного потенціалу угідь; забезпечення вирощування екологічно чистої продукції; 

зменшення забруднення ґрунтового покриву. 

ІІ. Економічні: організація високопродутивного землекористування; забезпечення підвищення 

родючості ґрунтового покриву; зменшення витрат на виробництво продукції. 

ІІІ. Соціальні: відтворення суспільно необхідних цінностей; відновлення і збереження зовнішнього 

вигляду агроландшафтів; забезпечення людей екологічно чистою продукцією виробництва; формування 

оптимальних умов для забезпечення життєдіяльності людей; розвиток сільської інфраструктури.  

Варто зауважити, щозбалансоване землекористування має обов‘язково стати невід‘ємним елементом 

агроекосистемисоціо-еколого-економічного спрямування, основою охорони довкілля та здоров‘я людини. 

Також, слід наголосити, що використання земельних ресурсів в інтересах як економічного розвитку, так і 

соціо-екологічного добробуту населення значною мірою залежатиме від механізму державного 

регулювання землекористування. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГУМАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ 

У ВИГЛЯДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ 

 

Стаття присвячена розгляду актуальних питань виконання покарань у вигляді довічного позбавлення 

волі в Україні. Проаналізовано національне кримінальне виконавче законодавство щодо порядку здійснення 

окремих видів кримінальних покарань. Досліджено та обґрунтовано необхідність застосування до осіб, 

засуджених до довічного позбавлення волі прогресивної системи відбування покарання. Ключові слова: довічне 

позбавлення волі, прогресивна система відбування покарання, виконання покарання, гуманізація. 

 

Обґрунтування та актуальність вибору теми дослідження. Довічне ув‘язнення є досить новим і 

специфічним видом покарання для українського права та науки. Такий вид ув‘язнення був зумовлений пошуком 

«адекватної» заміни смертній карі. Мораторій на застосування смертної кари як найважчого покарання в 

людській історії став одним із важливих кроків наближення до міжнародної політики України. Як самостійний 

предмет розгляду вчених, дослідження довічного ув‘язнення рідко виділяється у наукових працях. 

Сьогодні довічне позбавлення волі призначається за вчинення особливо тяжких кримінальних 

правопорушень і застосовується лише у випадках, спеціально передбачених Кримінальним кодексом 

України, якщо суд не вважає можливим застосувати позбавлення волі на визначений строк. 

Мета. Визначається актуальністю та ступенем вивченості поданої теми і полягає в дослідженні 

актуальних питань гуманізації виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі в контексті 

українського кримінально-виконавчого законодавства. 

Матеріали та методи. Важливим питанням у галузі гуманізації виконання покарання у вигляді 

довічного ув‘язнення є вдосконалення організації його виконання. Таким чином, Е.Ю. Бараш та С.І. Скоков 

вважають, що фактична зміна змісту діяльності щодо виконання цього виду покарання, що передбачає 

покращення умов та порядку його здійснення визначає спосіб модифікації системи нашої держави, де 

аспект виправлення та ресоціалізації засудженого стає домінуючим. Методологічна база дослідження 

поєднує в собі загальнонаукові та спеціальні наукові концепції, теорії і методи. Як методологічна база 

дослідження використовуються такі методи пізнання: історичний, емпіричного узагальнення, моделювання 

та абстрагування, діалектичний, системний, комплексний та інші. 

Виклад основного матеріалу. Довічне ув‘язнення може розглядатися як кримінальне покарання, 

система заходів впливу на людину, форма обмеження прав людини, але, на думку цих авторів, і як складова 

загальної діяльності представників пенітенціарної системи для реалізації єдиної політичної системи.  

Реалізація принципу гуманізму стосовно засуджених закріплено у нормах Конституції та інших 

нормативно-правових актів та має на меті включити ідею гуманізму у діяльність людини прав. діяльність, не 

позбавлена людського відношення до засудженого, де розуміння гуманізму виконання покарання набуває 

вищої юридичної сили, заснованої на авторитеті права. Більшість вчених повністю підтримують той підхід, за 

яким суспільство не відмовляється від засуджених, а скоріше через різні форми та методи профілактичного та 

виховного впливу для його виправлення, повернення до суспільно корисного життя [1, с. 41]. 

Можна також погодитися з позицією Л.О. Мостепанюка щодо зaпровaдження прогресивної системи 

відбувaння покaрaння, якa передбaтиме поступове покрaщення умов відбувaння довічного позбaвлення волі 

для осіб, які виконувaли розроблений для них індивідуaльний плaн відбувaння покaрaння, мaли позитивні 

перспективи з можливістю подaльшого звільнення [2, с. 122]. 

З метою вдосконалення організаційних аспектів діяльності із забезпечення виконання покарання у 

вигляді довічного позбавлення волі пропонується пов'язати з безпекою особи, а також безпекою персоналу 

та установ виконання покарань. покарання. Найважливішу роль відіграє контроль за дотриманням безпеки 

та її оцінкою, тобто щорічний моніторинг поведінки засуджених, а головне, це гуманне ставлення до 

засуджених. Це також підкріплюється думкою Л.О. Мостепанюка, що виховна та соціально-психологічна 

робота з засудженими повинна бути спрямована безпосередньо на формування та збереження суспільно 

корисних навичок, нейтралізацію негативного впливу суспільства, інших засуджених та себе. Також слід 

звернути увагу на існуючий розрив, який виникає при порівнянні ст. 151 КПК України та пункту 7 

Рекомендації NRec (2003) 23 Комітету міністрів Ради Європи «Про виконання довічного позбавлення волі 
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та інших тривалих термінів ув'язнення адміністраціями. Так, у ст. 151 КВК України передбачає, що 

засуджені, які відбувають покарання довічне ув'язнення, розміщуються в приміщеннях камерного типу, як 

правило, для двох осіб та носять одяг спеціального прицілу, в той час як п. 7 Рекомендації NRec (2003) 23 

встановлює, що такі невідповідності потрібно вирішувати шляхом внесення змін нинішній КВК України. 

На даний момент це питання залишається відкритим і не менш актуальним, ніж інші суперечності в 

кримінальному законодавстві України [3, с. 79]. 

У науковій літературі неодноразово згадується про можливість передбачити можливість умовно-

дострокового звільнення або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким засудженим, які відбули 

довічне ув'язнення. Натомість відсутність ст. 81 та 82 Кримінального кодексу України інструкція щодо 

застосування цього виду звільнення до ув'язнених довічного ув'язнення не відповідає меті покарання – 

виправленню, і це порушує його право змінювати умови відбування покарання залежно від поведінки. 

Рішення щодо того, чи є людина, засуджена до довічного ув'язнення, загрозою для суспільства, повинно 

бути максимально раціональним. Тому першочерговим при визначенні доцільності довічного ув'язнення є 

розробка обґрунтованої, справедливої та гуманної процедури, яка дозволить оцінити готовність особи, яка 

перебуває у в'язниці, до звільнення. Однак у будь-якому випадку слід враховувати думку родичів жертв 

кримінального правопорушення, вчиненого засудженим.  

Висновки з проведеного дослідження. Загалом, впровадження прогресивної системи та застосування 

умовно-дострокового звільнення до позбавлених волі ув'язнених підтверджується наступними висновками. 

1. Очевидно, що сьогодні довічне ув'язнення відбувається в тих же установах, що і позбавлення волі 

на визначений строк. 

2. Вирок довічного позбавлення волі має те саме призначення, що і покарання у виді позбавлення 

волі на визначений строк. 

3. Характеристика засуджених до довічного ув'язнення дає змогу вказати, що для цієї категорії осіб 

характерні майже ті ж риси, що й переважна більшість правопорушників загалом, а тому передчасно 

зроблені науково необґрунтовані висновки про абсолютну відмінність цих правопорушників та їх велика 

суспільна небезпека. 

4. Соціологічні дослідження показують, що відсоток рецидивізму серед таких осіб значно нижчий, 

ніж тих, кого умовно звільнили умовно-достроково [4]. 

Таким чином, загальні підходи до гуманізації довічного ув'язнення є позитивними, але потребують 

корекції для вдосконалення прогресивної системи ув'язнених до довічного ув'язнення та їх соціалізації. 
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ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРЦИИ 

 

В статье рассмотрены конкурентные преимущества Гомельской области по сравнению с другими 

регионами Республики Беларусь при осуществлении внешнеторговой деятельности со странами ближнего 

и дальнего зарубежья. Выявлено, что успех внешнеторговой деятельности региона в первую очередь 

зависит от его внешнеэкономического потенциала, а именно экспортного потенциала, размер которого 

определяется наличием на территории региона ряда эффективно функционирующих производств, 

выпускающих продукцию, востребованную на внешнем рынке. Ключевые слова: внешнеторговая 

деятельность, экспортных потенциал, регион, конкурентные преимущества, интеграция, интеграционные 

связи, экспорт товаров, экспорт услуг. 
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У статті розглянуті конкурентні переваги Гомельської області в порівнянні з іншими регіонами 

Республіки Білорусь при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності з країнами ближнього і далекого 

зарубіжжя. Виявлено, що успіх зовнішньоторговельної діяльності регіону в першу чергу залежить від його 

зовнішньоекономічного потенціалу, а саме експортного потенціалу, розмір якого визначається наявністю 

на території регіону ряду ефективно функціонуючих виробництв, що випускають продукцію, затребувану 

на зовнішньому ринку. Ключові слова: зовнішньоторговельна діяльність, експортних потенціал, регіон, 

конкурентні переваги, інтеграція, інтеграційні зв'язки, експорт товарів, експорт послуг. 

 

В настоящее время отдельные регионы Республики Беларусь приобрели полномочия осуществления 

внешнеэкономических связей, правильное использование которых позволяет существенным образом влиять 

на экономическое положение региона. Многие регионы страны активно занимаются установлением контактов 

с зарубежными партнерами, совершенствуют инфраструктуру, повышают экспортный потенциал. 

Изучение внешнеторговых связей региона является немаловажным элементом международного 

разделения труда, способствует повышению эффективности к устойчивому развитию всех отраслей экономики и 

обеспечивает трансформацию региональной экономики в одну из составляющих общественного производства. 

Одним из основных видов деятельности, определяющим потенциал области и отдельных 

административно-территориальных единиц, является промышленность. По производству промышленной 

продукции на душу населения область занимает первую позицию в стране. Промышленностью области 

производится 21 % общего объема продукции и занято 15 % промышленно-производственного персонала 

отрасли Республики Беларусь. Ведущими видами экономической деятельности в промышленности 

являются производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (42 %), металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий (16 %), производство машин и оборудования 

(6 %), производство пищевых продуктов (10 %), горнодобывающая промышленность (4,6 %) [1]. 

Успех внешнеторговой деятельности региона во многом зависит от его внешнеэкономического 

потенциала, который формирует совокупность определенных факторов. Среди основных факторов следует 

отметить прежде всего географическое положение региона. Так, например, Гомельская область 

расположена на юго-востоке Беларуси и граничит с Брянской областью России, а также с Киевской, 

Черниговской и Житомирской областями Украины. Вторым немаловажным фактором является размер и 

особенности природно-ресурсного потенциала. Гомельская область богата таким топливно-энергетическим 

сырьем как торф, нефть, сопутствующий газ, каменный и бурый уголь, горючие сланцы.  

Важнейшим конкурентным преимуществом Гомельской области является наличие развитых 

транспортных коммуникаций и инфраструктуры. На территории региона находится развитая сеть 

транспортных коммуникаций – автомобильных и железных дорог, водных и воздушных путей, а также 

транспортно-логистические центры. В области отмечен высокий уровень наличия квалифицированных 

кадров, наблюдаются тенденции к формированию финансовой системы и обновлению производственных 

мощностей, а также исторические традиции и устоявшиеся особенности внешнеэкономических контактов с 

зарубежными странами. 

На состояние экспортного потенциала кроме отмеченных выше факторов существенное влияние 

оказывает наличие на территории региона ряда эффективно функционирующих производств, выпускающих 

продукцию, востребованную на внешнем рынке стран ближнего и дальнего зарубежья. К числу основных 

производителей-экспортеров в области производства продукции следует отнести ОАО «Белорусский 

металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», 

РУП «ПО «Белоруснефть», РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», 

ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат», ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Гомельский 

химический завод», ИЧПУП «Алкопак», ИЧПУП «Мультипак» и другие организации. Более 90 % всего объема 

экспорта товаров коммунальных организаций области обеспечивают предприятия холдинга «Гомельская 

мясомолочная компания». Предприятия холдинга поставляют свою продукцию в Российскую Федерацию, 

Украину, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию, Сирию, Китай, Непал, ОАЭ и другие страны. 

Основными экспортерами услуг являются такие предприятия как ОАО «Гомельтранснефть 

«Дружба», ЧПУП «Запад-Транснефтепродукт», СООО «Рэйлпорт», ОАО «ДСТ №2», КПУП «Мозырский 

ДСК», ЧДУП «Санаторий Приднепровский», ОАО «Буровая компания «Дельта», активно осваивающая 

рынки ближнего и дальнего зарубежья. 

В настоящее время Гомельская область экспортирует более 2600 товарных позиций. Среди них 

особенно следует отметить металлопродукцию, зерно- и кормоуборочную технику, нефть, мясомолочную 

продукцию, комплексные химические удобрения, химические нити и изделия из них, укупорочные изделия 

и изделия из пластмасс, стекольную продукцию, продукцию машиностроения и металлообработки.  
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Сегодня в качестве основного конкурентного преимущества Гомельской области в сравнении с 

иностранными производителями аналогичной продукции отмечено ее качество. Практически вся 

продукция, произведенная организациями Гомельской области, а также системы управления 

сертифицированы на соответствие требованиям стандартов качества и безопасности ISO 9001, СТБ 18001, 

НАССР. Многие предприятия внедряют в практическую деятельность стандарты серии ISO 31000, которые 

позволяют в условиях полной неопределенности, эффективно управлять рисками, оказывающими влияние 

на достижение целей организаций, например, на эффективность внешнеторговой деятельности, деловую 

репутацию, окружающую природную среду, безопасность персонала и социальные последствия. 

Наряду с экспортом товаром Гомельская область экспортирует различные виды услуг. К числу 

основных видов услуг следует отнести такие услуги, как услуги автомобильного, железнодорожного, 

трубопроводного транспорта, строительные, туристические, компьютерные, телекоммуникационные 

услуги, услуги здравоохранения и другие виды услуг.  

Сегодня Гомельская область занимает второе место после Минска и Минской области среди других 

регионов Республики Беларусь. Гомельская область экспортирует более 2/3 произведенной продукции, в связи с 

чем влияние интеграционных процессов напрямую отражается на работе экспортоориентированных организаций.  

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь было отмечено, что объѐм 

внешней торговли товарами Гомельской области в 2019 году снизился по сравнению с 2018 годом на 3,9 % и 

составил 9389,4 млн. долл. США. Внешнеторговое сальдо в течение рассматриваемого периода складывалось 

отрицательное, что свидетельствует о превышении импорта товаров над экспортом. Экспорт в страны-члены 

ЕАЭС вырос в 2019 году на 4,8 %, а импорт снизился на 8,3 % по сравнению с 2018 годом. При этом в течение 

2016-2019 гг. внешнеторговое сальдо с государствами-членами ЕАЭС было отрицательное.  

Товарооборот со странами СНГ в 2019 году снизился на 4,4 %, внешнеторговое сальдо было 

положительное. Основными экспортными позициями в страны СНГ явились: машины и оборудование, 

молочная продукция, пластмасса и изделия из них, а также текстиль и изделия из него.  

Экспорт в страны ЕС превышал импорт на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Внешнеторговое сальдо со странами ЕС было положительное на протяжении всего рассматриваемого периода.  

Объем внешней торговли услугами в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на 4,2 % и 

составил 749,3 млн. долл. США, что свидетельствует о положительной динамике развития внешней 

торговли услугами. Внешнеторговое сальдо по торговле услугами было положительное на протяжении 

всего рассматриваемого периода, то есть объемы экспорта услуг превышали объемы импорта при 

осуществлении внешнеторгового сотрудничества со странами СНГ и государствами-членами ЕАЭС. 

Основным торговым партнером является Российская Федерация. Экспорт услуг в Российскую 

Федерацию в 2019 году составил 369,9 млн. долл. США и вырос по сравнению с прошлым годом на 0,9 %. 

Импорт услуг в 2019 году снизился на 3,3 % по сравнению с 2018 годом и составил 105,8 млн. долл. США. 

Объем внешней торговли услугами со странами вне СНГ вырос в 2019 году на 20,2 % по сравнению с 

предыдущим годом и составил 203,7 млн. долл. США.  

Таким образом, следует отметить что Гомельская область осуществляет активное внешнеторговое 

сотрудничество со странами СНГ, государствами-членами ЕАЭС и со странами ЕС. Несмотря на тесное 

сотрудничество с рядом стран ближнего и дальнего зарубежья остаются не решенными проблемы 

организационно-экономического характера, которые не позволяют полноценно развивать интеграционные 

связи. Среди основных проблем, сдерживающих данное направление развития следует отметить: наличие 

нетарифных барьеров во взаимной торговле государств-участников, гармонизация и унификация 

внутренних нормативно-правовых актов, отсутствие единого рынка услуг и государственных закупок. 

Ликвидация вышеотмеченных проблем позволит в перспективе активизировать внешнеторговые связи как 

Республики Беларусь в целом, так и Гомельской области в частности [2].  
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КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ 

У ВИГЛЯДІ ШТРАФУ 

 

Стаття присвячена висвітленню основних особливостей виконання кримінального покарання у 

вигляді штрафу, які необхідно знати не тільки практичному працівникові, але й широкому загалу осіб для 

юридично коректного врегулювання суспільних відносин, що можуть виникнути з приводу виконання 

досліджуваного в статті виду покарання. Проаналізовано чинне кримінально-виконавче законодавства та 

його практичне застосування. Досліджено типові моделі виконання кримінального покарання у вигляді 

штрафу. Ключові слова: штраф, кримінальне покарання, орган пробації, Кримінально-виконавчий кодекс. 

 

Постановка проблеми. Сучасне кримінально-виконавче право України перебуває під впливом 

гуманістичних тенденцій, зумовлених інтеграцією у європейський простір. Під впливом даних тенденцій 

реформуються і оновлюються порядки виконання багатьох покарань, зокрема, штрафу. Даний вид 

кримінального покарання є одним із багатьох різновидів, не пов‘язаних з позбавленням волі. До того ж 

штраф варто вважати достатньо дієвим каральним заходом у боротьбі із диференційованими порушеннями 

чинного кримінального законодавства. Однак нерідко під час виконання даного виду покарання необхідно 

враховувати певні особливості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам застосування штрафу, як виду покарання, 

виконання і відбування даного виду покарання були присвячені праці таких вчених як М.І. Бажанов, 

Ю.В. Баулін, М.І. Мельник, В.О. Попрас, В.В. Сташис, В.Я. Тацій, К.А. Автухов тощо. 

Метою статті є висвітлення ключових особливостей виконання кримінального покарання у вигляді 

штрафу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У Кримінальному кодексі України (далі – ККУ) зазначено 

всі існуючі види кримінальних покарань, які сьогодні існують в системі кримінального права. У ст. 51 таким 

найпершим видом є штраф, який, як зазначає ч. 3 ст. 52 ККУ може застосовуватися як основний та додатковий 

вид покарання [1]. Розгляд будь-якого поняття або правової категорії розпочинається із тлумачення 

досліджуваного поняття. У даному випадку поняття «штраф» розкрито ч. 1 ст. 53 ККУ: «Штраф – це грошове 

стягнення, що накладається судом у випадках і розмірі, встановлених в Особливій частині цього 

Кодексу…» [1]. У ККУ надано класичне визначення поняття штрафу та фактично розкрито його правову 

природу, тому що виконання даного виду покарання особою виражається у певному грошовому еквіваленті, 

який визначається виключно судом у встановленому законом порядку. За словами Попрас В.О., штраф, як у 

вітчизняному, так і в зарубіжному кримінальному праві давно вже став класичним видом покарання. У світі 

немає жодного кримінального кодексу, який би не передбачав даного виду покарання [2, c. 167; 3, c. 1]. 

Виконання покарань у вигляді штрафу чинним законодавством покладено на органи пробації, які 

було утворено Законом України «Про пробацію» від 5 лютого 2015 року № 160-VIII, який набув чинності 

7 серпня 2015 року. У даному нормативно-правовому акті розкрито завдання пробації, зокрема у ст. 6 

зазначено, що орган пробації забезпечує виконання покарань, не пов‘язаних з позбавленням волі [4; 5].  

На практиці нерідко виникають питання, пов‘язані із виконанням кримінального покарання у вигляді 

штрафу через те, що він є одним із найпоширеніших видів покарань. Відповідно до стану здійснення 

судочинства штраф протягом 2018-2019 рр. становив близько 20% від загальної кількості застосування 

різних видів кримінальних покарань [6]. Саме тому є необхідність звернути увагу на ключові особливості 

реалізації судового припису стосовно стягнення з особи штрафу у встановленому законом порядку. 

Зокрема, варто звертати увагу на судове рішення, яке надходить до органу пробації, бо якщо в ньому 

виявлені неточності або відсутня необхідні вичерпна інформація для виконання даного рішення, то орган 

пробації має можливість протягом трьох днів повідомити про це суд для вжиття відповідних заходів та 

внесення відповідних корективів. 

Крім цього, необхідно звернути на таку норму, яка регламентує процедуру сплати грошового 

стягнення. Відповідно до ст. 26 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі – КВК України) 

засуджений зобов‘язаний сплатити штраф протягом місяця та надати документ, який підтверджує сплату 

(фіскальний чек, виписка тощо) органові пробації. Однак слід підкреслити, що в даному випадку 
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вищенаведеною нормою створено систему взаємних прав і обов‘язків, тому що орган пробації, в свою 

чергу, зобов‘язаний повідомити засудженого про строки та порядок виконання судового рішення для того, 

щоб мати право вимоги належного виконання. Те ж саме відбувається і під час виплати штрафу із 

розстрочкою певними частинами, оскільки в такому випадку засуджений також кожного платіжного 

періоду повідомляє про сплату орган пробації [7].  

Обов‘язком органу пробації у процедурі виконання кримінального покарання у вигляді штрафу є 

повідомлення засудженого про заходи стягнення, які можуть бути застосовані до нього у разі невиконання 

судового рішення. Зокрема, орган пробації уповноважений направити подання до суду, який виніс судове 

рішення, для вирішення питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну несплаченої 

суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону [5]. 

Багато питань під час призначення покарання у вигляді штрафу виникає також і у судів під винесення 

відповідного рішення. Зокрема, це стосується обов‘язкового розгляду обставин, які враховуються під час 

призначення штрафу. До них відповідно до Постанови ПВСУ №7 від 24.10.2003 р. належить врахування 

майнового стану підсудного, наявність на його утриманні неповнолітніх дітей, батьків похилого віку тощо [8]. 

Мінімальний розмір штрафу, призначеного за вчинений злочин, у тому числі із застосуванням 

ст. 69 КК, не може бути нижчий тридцяти НМДГ. За вчинення злочину, за який передбачено основне 

покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі НМДГ, суд із підстав, передбачених ч. 1 ст. 69 КК, 

може призначити основне покарання у виді штрафу нижче від найнижчої межі, встановленої для цього виду 

покарання в санкції статті (частини статті) Особливої частини КК, але розмір останнього може бути 

знижений не більше ніж на чверть від найнижчої межі штрафу, встановленої у цій санкції [1; 9]. 

Висновки. Штраф є одним із найбільш застосовуваних видів кримінальних покарань, однак йому 

притаманні певні ключові особливості, які повинні враховуватися як під час винесення відповідного 

рішення судом, так і під час його виконання. Зокрема, варто звертати увагу на судове рішення, яке 

надходить до органу пробації, на предмет наявності неточностей або відсутність вичерпної інформації для 

його виконання, а також на норму, яка регламентує здійснення грошового стягнення, яка створює взаємні 

права і обов‘язки, як для засудженого, так і для органу пробації. Крім цього, слід підкреслити, що під час 

призначення покарання у вигляді штрафу суд враховує низку обставин, які уможливлюють в подальшому 

його виконання засудженим. 
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Статья посвящена актуальности финансирования проектов в сфере социального развития с 

привлечением инструментов государственно-частного партнерства. Проанализирован механизм привлечения 

частных инвестиций в государственный сектор. Выявлено, что в рамках проектов государственно-частного 

партнерства в Республике Беларусь механизм реализуется недостаточно, а проекты в сфере создания 

объектов социальной инфраструктуры отсутствуют. Ключевые слова: государственно-частное 

партнерство, экономика, финансирование, инвестиции, развитие, социальная сфера. 
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Стаття присвячена актуальності фінансування проектів в сфері соціального розвитку із 

залученням інструментів державно-приватного партнерства. Проаналізовано механізм залучення 

приватних інвестицій в державний сектор. Виявлено, що в рамках проектів державно-приватного 

партнерства в Республіці Білорусь механізм реалізується недостатньо, а проекти в сфері створення 

об'єктів соціальної інфраструктури відсутні. Ключові слова: державно-приватне партнерство, економіка, 

фінансування, інвестиції, розвиток, соціальна сфера. 

 

Мировой опыт показывает, что в социально-экономическом развитии все большую роль играет 

налаживание системы государственно-частного партнерства (далее по тексту ГЧП). Такая форма 

сотрудничества возникает, прежде всего, в тех сферах, за которые государство традиционно несет 

ответственность: объекты общего пользования (транспортная, коммунальная, социальная инфраструктура, 

объекты культуры), ремонт, реконструкция и содержание объектов общего пользования, уборка территорий, 

жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение. Государство, как правило, не может 

полностью отказаться от своего присутствия в названных сферах экономики и вынуждено сохранять контроль 

либо над определенным имуществом, либо над определенным видом деятельности. Но для обеспечения 

сохранения и поддержания работоспособности, входящих в них объектов, недостаточно финансирования 

расходов за счет средств соответствующих бюджетов. Требуется привлечение дополнительного капитала, 

который и поступает посредством реализации форм сотрудничества государства и частного бизнеса. 

Ежегодно в мировую экономику на основе государственно-частного партнерства привлекается более 80 млрд. 

долл. Инвестирование в рамках ГЧП становится актуально во всем мире, как способ поддержания и механизм 

финансирования создания общественных благ в различных секторах экономики. В рамках ГЧП повышается 

эффективность использования государственной собственности, инвестиционный потенциал территории, 

удовлетворяются социальные потребности населения. Проблемы становления и развития ГЧП в различных 

странах исследовались в трудах ученых всего мира. При разработке проектов ГЧП существует потребность во 

всестороннем исследовании, имеющем цель систематизации зарубежного опыта. Ведь адаптировав его к 

белорусской специфике, можно ускорить процесс развития ГЧП, как эффективного инструмента 

инвестирования в инфраструктуру. Концепция ГЧП применяется, например, в сфере образования в 

европейских странах в последние 30 лет. Существует необходимость в разработке механизма для реализации 

проекта в социальной сфере на основе внедрения ГЧП.Для достижения поставленной цели необходимо 

решить множество задач, т.к. успешных в социальной сфере проектов ГЧП в Республике Беларусь, как 

таковых, нет. Инициатором проектов выступает в основной своей массе государственный сектор, пытаясь 

привлечь частных партнеров на определенных условиях и на конкурсной основе к сотрудничеству. Данные 

действия и взаимоотношения в нашей стране регулируются Законом Республики Беларусь «О 

государственно-частном партнерстве» №345-З, который принят 30.12.2015 г. и вступил в силу 2.07.2016 г. 

Закон направлен на привлечение инвестиций в экономику Республики Беларусь. Данный Закон определяет 

правовые условия государственно-частного партнерства, регулирует общественные отношения, 

складывающиеся в процессе заключения, исполнения и расторжения соглашений о ГЧП. Законом о 

государственно-частном партнерстве определены в том числе:цели, задачи, принципы и сферы осуществления 

партнерства; компетенция государственных органов в сфере ГЧП; обязательные условия, которые должны 

содержаться в соглашении о ГЧП; этапы проекта ГЧП, гарантии прав государственного, частного партнеров и 

кредиторов частного партнера, а также порядок разрешения споров.  

С учѐтом практической работы по подготовке пилотных проектов в Закон о ГЧП в Республике 

Беларусь были внесены правки (ред. Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 г. N 134-З), которые 

вступили в силу 1.02.2019 г. 

Хотелось бы обозначить важность развития инфраструктуры и организации культурного досуга в 

относительно новых и молодых районах республики. Начать реализацию механизма ГЧП было бы 

предпочтительнее с разработки пилотного проекта и его дальнейшей реализации в столице Республики 

Беларусь. Население г. Минска преобладает по своей численности, в молодых микрорайонах города, 

особенно тех, которые географически находятся вблизи МКАД, тех микрорайонов, где при рассмотрении и 

утверждении генерального плана города и планировании строительства новых жилых домов, социальная 

сфера оказалась практически слабым звеном. Проведение культурного досуга вблизи места проживания для 

большой части населения является проблемой. Особенно остро проблема коснулась молодых семей с 

детьми. Но государственная поддержка нуждается в финансировании со стороны частных партнеров. 

Государственный сектор, к сожалению, не обладает необходимыми финансовыми ресурсами, чтобы 

финансировать все социальные проекты. Для реализации такого плана проектов как раз и является 

необходимым привлечение частных инвесторов. ГЧП в социальной сфере необходимо четко выполнять 

поставленные задачи: разработка и теоретическое обоснование методологического подхода к выработке 
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стратегии социального развития в молодом микрорайоне (на его примере) на основе формирования ГЧП в 

реализации инвестиционных программ социальной направленности; выявить существующие проблемы 

финансирования в конкретный период времени проектов ГЧП; раскрыть особенности механизмов, 

используемых органами государственной власти при планировании проектов ГЧП; построить и обосновать 

механизм реализации проекта в социальной сфере. Объектом проекта является социальная сфера на основе 

ГЧП: форма взаимодействия частного бизнеса и государства. Инвестиционная программа социальной 

направленности нового и крупного микрорайона в г. Минске – при рассмотрении такого инвестиционного 

проекта следует учитывать местоположение микрорайона, т. к. выбор потребителя, а в нашем случае 

потребитель – это население района, зависит не только от его желаний, но и от его дохода. Кстати, от этого 

фактора во многом зависит период окупаемости проекта, что играет существенную роль и в дальнейшем 

скажется на привлекательности предложения для частного инвестора. Чем выше доход населения в 

микрорайоне, тем чаще люди проводят свободное время в различных социальных объектах: парках отдыха 

с аттракционами, парках со спортивной направленностью, где можно приобрести в краткосрочную аренду 

спортивный инвентарь для всех членов семьи, тем самым провести свой досуг с пользой. В новых 

микрорайонах важность и значимость социальных объектов неоспорима. Данный вид ГЧП является 

практически свободной нишей, т. к. нет привлекательных условий для частного партнера, чтобы ускорить 

процесс инвестирования. Потребность проводить культурно досуг, вести здоровый образ жизни – это 

важный аспект в социальной сфере. «Здоровое население – основной экономический ресурс государства» – 

именно такой постулат принят во всех современных экономически развитых странах мира.Доля введенных 

в эксплуатацию многоквартирных энергоэффективных жилых домов в общем объеме введенного в 

эксплуатацию жилья в стране увеличилась на 36,3% к 2016 г. Подтверждением высоких достижений 

Республики Беларусь в реализации Повестки – 2030 является 18 место (из 166 стран) по Индексу 

достижения Целей устойчивого развития.Прослеживается четкая тенденция роста показателей, что лишний 

раз подтверждает, что государство поддерживает все сферы жизни, в т. ч. социальную, и заинтересовано в 

положительной динамике уровня жизни населения Республики Беларусь, но нуждается в дополнительном 

финансировании со стороны.Как мы видим, в период 2017-2019 гг. ситуация неоднозначная. Сначала видим 

прирост, но в 2019 г. ситуация немного изменилась, и Республика Беларусь практически вернулась к 

исходным показателям 2017 г. Статистические данные в очередной раз нам показывают, что необходима 

трансформация Закона о ГЧП, т.к. редакция и вступившие с 2019 г. изменения не оказали положительного 

результата на динамику в части привлечения именно иностранных инвестиций. В социальной сфере 

использовать механизм ГЧП лучше с белорусским частным сектором. Социальная сфера – это одна из 

отраслей, которая напрямую тесно связана с качеством и уровнем жизни населения. Усиленное развитие 

социальной сферы в населенных пунктах требует непрерывного повышения ее эффективности, которое 

связано с обеспеченностью экономическими ресурсами и инфраструктурой, повышением качества 

предоставляемых услуг, лояльной системой управления, развитием законодательства и другими факторами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА 
 

В статье рассматриваются актуальные проблемы использования информационных технологий в 

маркетинге. Изучаются цели, направления и способы продвижения товаров. Ключевые слова: 

информационные технологии, маркетинг, цифровой маркетинг. 
 

У статті розглядаються актуальні проблеми використання інформаційних технологій в 

маркетингу. Вивчаються цілі, напрямки та способи просування товарів. Ключові слова: інформаційні 

технології, маркетинг, цифровий маркетинг. 

 

Последнее десятилетие отличается революционными изменениями в технологиях маркетинга. По 

данным Freely 76% специалистов в области маркетинга считают, что за последние два года в маркетинге 

произошло больше изменений, чем за предыдущие пятьдесят лет. Эти изменения в первую очередь связаны 
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с развитием информационных технологий и появлением принципиально новых возможностей продвижения 

товара и привлечения потребителя.  

Продвижение товара можно определить как совокупность мер, предпринимаемых маркетологами 

или непосредственно продавцами товара в целях повышения спроса и увеличения сбыта. 

Продвижение товара как правило предполагает:  

- промоушн-акции, рекламные компании; 

- маркетинговые исследования. 

Цифровой маркетинг предоставляет существенно больше возможностей в области продвижения 

информации о продуктах и их ценности к потребителям, нежели традиционный маркетинг. Самыми 

большими недостатками традиционного маркетинга считаются следующие:  

1) мало или вообще нет взаимодействия с аудиторией; 

2) достаточно дорого; 

3) трудно измерить окупаемость инвестиций; 

4) сложность получить отзыв; 

5) плохой коэффициент конверсии. 

Цифровой маркетинг позволит избежать вышеперечисленных недостатков. Некоторые из самых 

популярных и наиболее востребованных примеров использования информационных технологий в сфере 

продвижения товара рассмотрены ниже.  

Информационные технологии в промоушн-акциях, рекламных компаниях , магазинах и др. 

Веб. В продвижении товара веб-сайты стали предметом первой необходимости. Они предоставляют все 

возможности для размещения информации о продуктах, могут содержать отзывы, фотографии и видео, которые 

привлекают потенциальных клиентов. Компании могут не только анонсировать продукты, но и продавать их 

напрямую клиентам по всему миру. Должная поисковая оптимизация позволит достигнуть наилучших 

результатов. Этот охват выходит далеко за рамки того, чего может достичь реклама в местной газете. 

Рекламная рассылка. Email маркетинг – один из самых доступных способов продвижения продукта 

на рынок. Компании, которые предоставляют подписку на рассылку сообщений о своем продукте, имеют 

большую базу клиентов, которые уже заинтересованы в предлагаемых ими продуктах. Email маркетинг – 

идеальный способ объявлять о новых предложениях, распространять купоны или скидки и делиться 

информацией о продуктах.  

Мобильные устройства. Мобильный маркетинг предполагает охват клиентов с помощью их 

мобильных телефонов в виде SMS-сообщений и приложений. Компании могут использовать текстовые 

сообщения для отправки специальных купонов или предложений людям из клиентской базы. В то время как 

некоторые компании разрабатывают свои собственные фирменные приложения для смартфонов, многие 

используют существующие приложения, которые предлагают место для рекламы или купонов. Множество 

компаний может вести профиль в приложении для смартфонов, с помощью которого пользователь будет 

иметь доступ к большому числу купонов, предлагаемых разными компаниями.  

В магазине. Использование цифровых вывесок – это тенденция, которая позволяет предприятиям 

привлекать внимание клиентов и предлагать им определенные продукты. Это особенно полезно для 

ресторанов и других заведений, которым необходимо регулярно реагировать на изменения в ассортименте 

или вводить новые товары. Усовершенствованные системы торговых точек могут предоставлять 

сотрудникам информацию в режиме реального времени о том, какие продукты есть в наличии, или 

помогать им отслеживать предпочтения клиентов. Превосходное обслуживание клиентов - ключ к 

успешным продажам и маркетингу. 

Социальные сети. Социальные сети – это быстрый и простой способ донести информацию о 

продукте большой группе людей. Продвижение с помощью SMM (Social Media Marketing) на сегодняшний 

день достаточно популярно и востребовано. Все потому, что большинство потенциальных клиентов уже 

зарегистрирована и обитает в таких социальных сетях, как ВКонтакте, Facebook, Instagram и др. Услуга 

контекстной рекламы (контент-маркетинг) в социальной сети поможет достигнуть наилучшего эффекта, 

который не заставит долго ждать.  

Также информационные технологии используются и в маркетинговых исследованиях. 

Big Data. Возможности по сбору актуальных данных растут вместе с количеством доступных 

форматов.  

Выгоды использования технологии в маркетинге:  

- создание точных портретов целевых потребителей;  

- предсказание реакции потребителей на маркетинговые сообщения;  

- максимальная персонализация рекламных сообщений. 
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Персонализация и предсказательная аналитика позволяют эффективно увеличивать продажи. А 

использование машинного обучения делает эти техники еще более совершенными. Благодаря специальным 

сервисам технологии больших данных, Big Data найдется применение в любом отделе маркетинга, в том 

числе среднего и малого бизнеса.  

Таким образом, с развитием технологий возрастает потребность в использовании техник цифрового 

маркетинга. Новые возможности, которые предоставляют информационные технологии, используются 

фирмами, маркетологами и, конечно, потребителями в качестве дешевого доступа к целому ряду 

высококачественных и надѐжных услуг. Эти услуги дают фирмам и маркетологам ряд преимуществ, 

например, увеличивают время присутствия товаров и услуг компании на рынке, снижают затраты и 

облегчают адаптацию к изменению ситуации на рынке. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 

В статье проанализированны направления оптимизации процесса физического воспитания среди 

молодежи. Сделан вывод, что важнейшими условиями оптимизации процесса физического воспитания, 

способствующими привлечению учащихся к занятиям физической культурой и спортом, являются 

актуализация системы значимых потребностей, мотивов, интересов и фундаментальный подход к 

дидактическому содержанию занятий. Ключевые солова: оптимизация, физизическое воспитание, спорт. 

 

У статті проаналізовані напрямки оптимізації процесу фізичного виховання серед молоді. Зроблено 

висновок, що найважливішими умовами оптимізації процесу фізичного виховання, що сприяють залученню 

учнів до занять фізичною культурою і спортом, є актуалізація системи значущих потреб, мотивів, 

інтересів і фундаментальний підхід до дидактичного змісту занять. Ключові солова: оптимізація, фізичне 

виховання, спорт. 

 

Проблема физического воспитания всегда привлекает самое пристальное внимание специалистов 

различных отраслей. Основной формой физического воспитания является урок физической культуры. Но за 

последнее десятилетие урок претерпел значительные изменения, обусловленные рядом причин, основной из 

которых является ухудшение состояния здоровья детей. Большинство детей не способны соответствовать 

нормам и требованиям комплексной программы физического воспитания. Таким образом, использование 

современных технологий в учебном процессе является эффективным методом совершенствования учебно-

воспитательного процесса по физической культуре. Основной задачей интерактивного обучения физической 

культуры является обеспечение наиболее продуктивной деятельности каждого, обеспечение оптимального 

двигательного режима, более полная мобилизация их способностей. 

Принимая во внимание степень полового созревания, физическое развитие, характер адаптации к 

мышечной деятельности позволяет более индивидуализировать процесс физического воспитания. 

Современная система физического воспитания студенческой молодежи ВУЗов является приоритетом в 

формировании физической культуры как вида общей культуры молодого человека, здорового образа жизни 

и спортивного образа жизни будущих специалистов. 

Однако выпускники университетов не являются активными, независимыми носителями ценностей, 

накопленных в этой сфере культурного развития, что значительно ограничивает передачу приобретенных 

знаний, практических навыков культуре образовательной и профессионального труда, быта, досуга, образ 

жизни, отношения, снижает общее гуманитарное и личностное развитие. 

Многие ученые и специалисты единодушны в том, что сейчас растущие требования к физическому 

воспитанию студентов обусловливают необходимость модернизации учебного процесса за счет 

использования новых способов и организационно-методических решений, улучшающих качество 

физической нагрузки, активности студентов. Достижение физических условий, необходимых и 
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достаточных для достижения и поддержания высокого самочувствия, физического развития уровня 

физической подготовленности [1]. 

Для современной педагогики в области физического воспитания актуальна проблема сочетания 

массы образования в большинстве учебных заведений и необходимости индивидуализации учебного 

процесса. Поэтому любая система тоталитарного жестко запрограммированного физического воспитания 

может принести лишь временный эффект благодаря умелой организации, но никогда не выдержит 

испытание временем из-за их полного несоответствия ее духа. Также не продолжаются проекты по 

повышению эффективности физического воспитания за счет увеличения количества учебных часов. 

Начиная работу по подготовке проекта преобразований в физическом воспитании студентов средней 

школы, следует определить степень готовности материальной базы для обеспечения занятости в новом 

режиме организации и интенсивности эксплуатации имеющихся спортивных баз, оборудования. Необходимо 

изучить степень социальной и психологической готовности преподавательского состава и студентов к 

запланированным преобразованиям, провести разъяснительную работу. Опыт проведения трансформаций в 

физическом воспитании, приобретенный и описанный другими исследователями, уверен, что они встречают 

сопротивление чаще, чем поддержку. Поэтому лучше предусмотреть последовательное, постепенное развитие 

процесса обновления содержания и организационной структуры физического воспитания [2, 3]. 

Благодаря постепенному внедрению новых форм организации, скоро станет очевидной значительно 

повышенная эффективность обновленных форм физического воспитания по сравнению с традиционной, 

значительно улучшит социально-психологическую ситуацию вокруг процесса и увеличит количество ее 

сторонников. 

Трансформация содержания и формы физического воспитания студентов на основе преобразования 

элементов спортивной культуры учебно-тренировочного процесса в интересах их использования в 

обучении улучшит здоровье и физическую подготовку учащихся [4]. 

Следовательно, обеспечить осуществление учебного процесса для самостоятельных занятий можно 

только стимулируя личную инициативу учащихся в процессе занятий по физическому воспитанию, их 

интерес к этим занятиям. Также стимулирование определенной деятельности человека – это актуализация 

одной или нескольких важных для этого человека потребностей, а также удовлетворение последним 

необходимости выполнить (тех, кого стимулируют) действия, желательные для стимулятора. Поэтому 

стимулы человеческой деятельности следует использовать последовательно, «заслуженно», адекватно 

ситуации в полном соответствии с действиями и поступками личности по известной формуле «от простого 

к сложному» или «от менее значимого к более значимому». Важными факторами фундаментальной 

технологии стимуляции является ее периодичность и оптимальное насыщение раздражителями различного 

уровня и типа определенных стимулирующих ситуаций. Одной из основных задач процесса 

стимулирования является активизация интереса к физической культуре, поскольку без этого 

психологического механизма не может происходить развитие мотивационно-эмоциональной сферы 

человека в физической культуре. Решение этой проблемы сочетается с двумя основными задачами в 

подготовке студентов к профессиональной деятельности и организации самостоятельной жизни: во-первых, 

способствовать полному отражению и раскрытию в сознании студентов важности физической активности 

для будущего профессионального и личностного развития; во-вторых, на этой основе поощрять и 

поддерживать должное отношение ко всем структурных компонентов физической активности, которые 

были бы наполнены готовностью самостоятельно получать информацию, свободно оперировать 

приобретенными физическими знаниями, внедрять навыки на практике. Решение этих проблем в 

значительной степени обеспечивает сочетание развития и обучения, показателем и одной из форм 

отражения которых является интересом к физической культуре. 

Эмоции не менее важны для привлечения и управления физической культурой и спортивной 

деятельностью. Проблема эмоций в науке до сих пор остается загадочной и во многом непонятной, хотя их 

роль в контроле поведения человека очень велика. Эмоции, чувства выполняют различные функции, 

которые принимают участие в управлении поведением человека как случайный компонент, вмешиваясь в 

него, как на этапе осознания необходимости оценки ситуации, так и на этапе принятия решений и оценки 

достигнутых результатов.  

Поэтому понимание механизмов управления физической культурой и спортивной деятельностью 

требует понимания как эмоциональной, так и сенсорной сфер человека, его роли в этом управлении.  

Педагог должен детально проанализировать образовательные методы, которые использовались в 

прошлом и которые он использует сегодня для привлечения учащихся к самостоятельным занятиям 

физической культурой и спортом, и стимулировать их способность активно реагировать на воспитательное 

воздействие, то есть действительно быть предметом определенной педагогической ситуации. Во время 
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упражнения должен формироваться устойчивый положительный опыт, поскольку этот опыт является 

эффективным средством стимулирования самостоятельного обучения. 

Негативное отношение учащихся к физическим упражнениям – это не черта личности, а результат 

прошлых факторов. Очевидно, что фундаментализация способов оптимизации физической культуры и 

спортивной деятельности должна начинаться с вышеупомянутых аспектов.  

Итак, физическая культура и спортивная деятельность является необходимым условием 

гармоничного развития учащейся молодежи. Сегодня взаимодействие учителя и ученика в процессе 

физического воспитания является формальным, не способствующим развитию их стремления к 

самосовершенствованию. Существующие подходы направлены на воспитание послушного исполнителя, 

лишенного творческих принципов; человек, который сосредоточен на соблюдении и не способен 

инициировать и искать пути улучшения собственного здоровья. Как результат, это влияет на уровень 

жизни, развитие и формирование профессионально важных физических и психофизиологических качеств 

студентов, что свидетельствует о результатах наших исследований. Существующая система физического 

воспитания ограничена в привлечении и формировании активного предмета физической культуры и спорта 

и требует фундаментализации. 

Важнейшими условиями оптимизации процесса физического воспитания, способствующих 

привлечению учащихся к занятиям физической культурой и спортом, являются актуализация системы 

значимых потребностей, мотивов, интересов и фундаментальный подход к дидактическому содержанию 

занятий. Это возможно в случае тесного личного сотрудничества преподавателя и ученика. Педагог должен 

детально проанализировать методы воздействия, которые применялись ранее и которые он использует 

сегодня для привлечения учащихся к занятиям физической культурой и спортом, и стимулировать их 

способность активно реагировать на воспитательное воздействие, то есть быть предметом определенной 

педагогической ситуации. В процессе выполнения упражнений должен формироваться устойчивый 

положительный опыт, и это является эффективным средством оптимизации и стимулирования 

самостоятельных занятий. Важным аспектом оптимизации физической культуры и спортивной деятельности в 

высших учебных заведениях является фундаментализация процесса физического воспитания. 
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БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье рассматриваются актуальные проблемы использования современных бизнес-технологий 

для успешного развития фирмы или организации. Ключевые слова: бизнес-технология, информационная 

технология, Интернет. 

 

У статті розглядаються актуальні проблеми використання сучасних бізнес-технологій для успішного 

розвитку фірми або організації. Ключові слова: бізнес-технологія, інформаційна технологія, Інтернет. 

 

С развитием технологий создаются новые предприятия. С расширением бизнеса, технологии 

приходят на помощь и делают работу предприятия проще. IT технологии и предприятие существуют в 

симбиозе который гарантирует, что они всегда будут сосуществовать. 

Техника в настоящее время является частью жизни большинства человечества. С ростом 

технического прогресса во всех сферах продолжается внедрение новейших технологий, которые помогают 

в решении следующих задач: 

- громоздкие математические вычисления; 

- сложность общения с людьми из разных стран, городов; 

- хранение и обработка большого объѐма данных; 

- массовое производство чего-либо. 



К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 1  ●  № 2  

 

 

 
123 

Известно, что управление бизнесом, малым, средним, или огромным, подразумевает работу с 

большим количеством данных о продукции: о наличии, о поставках, о прибыли и так далее. Современные 

технологии помогают ускорить и упростить работу со всеми этими данными.  

Бизнес-технологии являются совокупностью определенных методов, специально разработанных 

приемов, которые включают в себя использование инноваций, технологических решений, способствующих 

дальнейшему развитию определенного проекта. Использование современных бизнес-технологий в мире 

позволяет существенно расширить возможности коммерческих проектов, а также создать для них 

благоприятную почву для открытия новых перспектив. 

Основная цель современных бизнес-технологий – это продвижение коммерческой деятельности 

предприятия или отдельно взятой коммерческой структуры, завоевание тех сегментов рынка, которые 

являются недоступными при более традиционных, общепринятых нормах бизнеса. 

К основным задачам современных бизнес-технологий относится: 

- поиск инновационных решений, которые бы позволили более тесно и понятно наладить отношения 

между бизнесом и конечным потребителем; 

- оптимизация доходов; 

- увеличение продуктивности рабочего персонала; 

- создание нового вида стратегий; 

-осуществление поиска или разработка новых способов и методов, позволяющих усилить 

маркетинговый эффект. 

Главная задача – это существенное увеличение прибыли продвижение проектов на определенных 

сегментах рынка с привлечением нестандартных решений и стратегий [1]. 

Современные бизнес-технологии обязаны быстро предоставить пользователям точный результат по 

их запросам. Благодаря техническому прогрессу сейчас технологии могут анализировать различные 

тенденции бизнеса, предлагать наиболее подходящие тактики маркетинга, рассчитывать прибыль 

организации и многое другое. 

Поскольку поступает все больше и больше данных, теперь гораздо проще анализировать и получать 

глубокое понимание того, что ищут клиенты. Аналитические услуги расширяются с каждым днем и 

позволяют компаниям разделять свои перспективы на все более и более конкретные группы, что 

значительно облегчает их нацеливание и получение большей отдачи от их рекламных денег. Что-то такое 

простое, как наличие учетной записи Google, может дать компании понять, откуда пользователь, какой 

браузер он использует, как он «наткнулся» на веб-сайт, что он делает на этом веб-сайте, как долго он может 

оставаться, и в какой момент они решают уйти. Существуют еще более продвинутые аналитические 

службы, которые позволяют предприятиям еще более совершенствоваться в этой сегментации, чтобы 

значительно улучшить свои конверсии. 

Благодаря технике у людей появляется доступ ко всей информации мира посредством Интернета. 

Сначала хранение и обработку такого большого количества данных могли обрабатывать только 

компьютеры, но сейчас всѐ так кардинально изменилось, что большинство важнейших операций могут 

быть проведены на телефоне, который просто помещается в руку. 

Всѐ от общения с клиентами до проведения продаж может быть совершено на современных 

телефонах. И этот аспект помогает бизнесу стать доступным для любого человека. Это относится в первую 

очередь к клиентам, так как хорошо продуманные и искусно запрограммированные бизнес-приложения 

привлекают клиентов простотой в использовании и скоростью отклика. Им больше не нужно тратить много 

времени на оформление заказов, так как современные технологии позволяют специалистам создавать 

несложные и понятные приложения. Клиенты сами быстро развиваются и идут в ногу со временем, и, 

чтобы за ними успеть, это же стоит делать и бизнес-компаниям. 

С улучшением технологий с каждым днѐм появляется всѐ больше и больше данных, которые 

покупатели оставляют в Интернете. Анализ этих данных с помощью различных программ позволяет 

предпринимателям понять свою базу покупателей и что им нужно предлагать. А также с помощью 

Интернета можно создавать нацеленные маркетинговые стратегии, чтобы продвигать свою продукцию 

именно тем пользователям, которые с большей вероятностью перейдут по рекламной ссылке и купят товар. 

С таким подходом владельцы бизнесов получат больший наплыв пользователей с денег, потраченных на 

нацеленную рекламу. С каждым днѐм технологический прогресс растѐт, и аналитические приложения 

могут предоставить всѐ более точную информацию о клиентах. 

С помощью социальных сетей любая бизнес-организация может привлекать клиентов, поддерживать 

свой статус, объявлять различные новости о своей продукции. Хорошая репутация компании в Интернете 

значительно повышает шанс того, что клиенты выберут именно еѐ. Поэтому предпринимателям следует 

вкладываться в собственный веб-сайт, следить, чтобы служба поддержки их организации всегда 
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своевременно и вежливо отвечала клиентам. Необходимо, чтобы веб-сайт организации имел стильный и 

понятный интерфейс, чтобы клиентам было максимально легко им пользоваться. 

Облачные вычисления позволили предприятиям передавать свои функции третьим сторонам через 

Интернет. Это позволяет обрабатывать пакеты с переменными данными, а также позволяет компаниям 

быстро расширяться и использовать мобильность, не беспокоясь о таких вещах, как сбои, простои и потеря 

данных. Это позволило малому и среднему бизнесу получить доступ к тем ресурсам, которые стоили бы им 

целого состояния несколько лет назад. 

Благодаря технологиям людям легче оставаться на связи. Вы можете общаться со своими 

сотрудниками и коллегами посредством видеочата или рассылать по электронной почте различные данные 

лидерам компаний, с которыми вы сотрудничаете. Мобильные технологии и постоянные инновации, 

позволили коммуникациям выйти на новый уровень гиперреализма. 

Многие владельцы бизнеса, задаются вопросом, как можно использовать технологии с 

максимальным потенциалом для своего бизнеса. 

Во-первых, нужно использовать технологии для интеграции коммуникации в своей организации. 

Пусть сотрудники фирмы будут на одной волне друг с другом, используя такие вещи, как платформы для 

совместной работы и социальные сети, чтобы держать всех в курсе того, что происходит в бизнесе и куда 

он движется. Таким образом, они будут синхронизированы с целями бизнеса, и их производительность 

будет значительно улучшена. 

Также можно использовать технологии для улучшения обслуживания, которое фирма или 

организация предоставляет своим клиентам, позволяя им давать отзывы о продуктах и услугах организации 

или фирмы, а также давать советы о том, что можно улучшить. 

Улучшая стандарты безопасности, владельцы бизнеса могут полностью отказаться от паролей и 

попробовать биометрические системы безопасности, которые не требуют, чтобы запоминали дюжину 

паролей одновременно. 

В завершении, можно сказать, что Информационные технологии стали неотъемлемой частью 

современного бизнеса. С постоянным развитием IТ также развивается бизнес. С каждым годом стать 

бизнесменом становится все проще, это говорит о том, что многие могут выйти на достойный заработок, а 

достойный заработок может быть потрачен на разные вещи, от развития новых технологий до 

благотворительности. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Статья посвящена вопросам правового регулирования отношений между субъектами сферы 

физической культуры и спорта. Проанализированы особенности заключения трудовых договоров в сфере 

профессионального спорта. Исследован правовой статус трудящихся-спортсменов. Ключевые слова: 

трудовой договор, профессиональный спорт, профессиональный спортсмен, профессиональный тренер. 

 

Статтю присвячено питанням правового регулювання відносин між суб'єктами сфери фізичної 

культури і спорту. Проаналізовано особливості укладення трудових договорів у сфері професійного 

спорту. Досліджено правовий статус працюючих-спортсменів. Ключові слова: трудовий договір, 

професійний спорт, професійний спортсмен, професійний тренер. 

 

Отношения в профессиональном спорте оформляются заключением договоров между субъектами 

спортивной сферы. В частности, договорный характер спортивных правоотношений проявляется в 

заключении таких договоров, как трудовой договор между спортсменом, тренером и спортивной 

организацией; гражданско-правовые договоры в сфере профессионального спорта со спортсменами, 

тренерами, судьями по спорту, иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере профессионального 
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спорта; трансферный договор (контракт), договор возмездного оказания услуг в сфере спорта, договор 

рекламы, спонсорский договор в сфере спорта и др.  

На современном этапе развития физической культуры и спортав Республике Беларусь нетсистемного 

спортивного законодательства, отсутствует взаимосвязь законодательных и подзаконных нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения субъектов спортивной сферы. Существующий подход к 

договорному оформлению спортивных правоотношений, установленный национальным законодательством, 

не охватывает всю специфику спортивных правоотношений.  

На сегодняшний день в доктрине нет единства мнений о том, нормами какой отрасли права следует 

регулировать правоотношения между субъектами физической культуры и спорта. Первая группа ученых 

выступает за нормы гражданского права, вторая группа – за нормы трудового права, а третья группа 

исследователей занимает нейтральное положение, предлагая сочетать нормы двух отраслей права. 

Необходимо отметить, что особое внимание в сфере спорта уделяется договору, закрепляющему 

трудовые отношения между атлетами и спортивными структурами. Существует несколько форм 

закрепления трудовых отношений между профессиональными спортсменами, тренерами и спортивными 

организациями, в которых они осуществляют трудовую деятельность. Трудовые отношения могут 

оформляться путем заключения трудового договора между атлетом и организацией, гражданско-правового 

договора между спортсменом и спортивной организацией, служебного договора между спортсменом и 

организацией, если атлет является военнослужащим, а также без заключения договора, но с постоянным 

членством спортсмена в спортивной лиге [3, с. 112]. 

Необходимо отметить, что национальное законодательство Республики Беларусь проводит различие 

между профессиональным и любительским спортом. Пункт 1 ст. 55 Закона Республики Беларусь от 4 

января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте» (далее – Закон № 125-З) определяет 

профессиональный спорт как «ту часть спорта, которая включает в себя предпринимательскую, трудовую и 

иную не запрещенную законодательством деятельность, а также направлена на достижение высоких 

спортивных результатов и связана с получением вознаграждений (доходов) от организации спортивных 

мероприятий и (или) участия в них» [1]. 

Соответственно, отличительной чертой профессионального спорта является осуществление трудовой 

деятельности на постоянной основе, предполагающее получение вознаграждения либо иного дохода при 

условии достижения высоких спортивных результатов. 

Вышеуказанный Закон закрепляет право спортсменов (п.1 ст.38), а также право тренеров 

(п.1 ст.39)на заключение трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, в том числе трансферных 

договоров (контрактов), в порядке, установленном законодательством. Непосредственному регулированию 

заключения трудовых, а также гражданско-правовых договоров с профессиональными спортсменами, 

профессиональными тренерами, профессиональными судьями, иными лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере профессионального спорта, посвящена ст.57 Закона № 125-З. В частности, в данной 

статье указывается, что вышеуказанные договоры должны быть заключены в соответствии с 

законодательством, особенности заключения трудовых договоров с профессиональными спортсменами и 

тренерами устанавливаются законодательством о труде, а особенности заключения гражданско-правовых 

договоров с профессиональными спортсменами, профессиональными тренерами, профессиональными 

судьями, иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере профессионального спорта, 

устанавливаются Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. 

Важным аспектом ст. 57 Закона № 125-З является возможность применения данной статьи к договорам, 

одной из сторон которых является профессиональный спортсмен или профессиональный тренер. 

Профессиональным спортсменом является спортсмен, для которого занятие профессиональным спортом 

является основным видом деятельности, осуществляющий деятельность на основании трудового, гражданско-

правового договора или в качестве индивидуального предпринимателя и получающий заработную плату 

и (или) вознаграждение (доход) за спортивную подготовку, участие в спортивных соревнованиях и 

достигнутые спортивные результаты (п. 2 ст. 56) [1]. Следовательно, действие вышеуказанной статьи не 

распространяется на действие договоров, заключаемых с представителями любительского спорта. 

Особенностям регулирования труда работников, осуществляющих деятельность в сфере 

профессионального спорта, посвящена глава 26
1
 Трудового Кодекса Республики Беларусь (далее – ТК 

Республики Беларусь). Специфика трудового договора в сфере спорта проявляется в перечне обязательных 

условий трудовых договоров, заключаемых с субъектами сферы физической культуры и спорта. 

Национальное трудовое законодательство указывает обязательные условия трудового договора со 

спортсменами: сведения о работнике и нанимателе, место работы, в которое принимается работник, 

трудовая функция, права и обязанности сторон, срок трудового договора (срочный трудовой договор 

заключается как со спортсменами, так и с тренерами), режим труда и отдыха, порядок оплаты труда (ст. 19 
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ТК Республики Беларусь); обязанность нанимателя по обеспечению участия атлета в соревнованиях под 

руководством тренера и по проведению соревнований, а также ознакомление спортсмена с обязательствами 

перед рекламодателями и организациями, осуществляющими материальную поддержку. Среди 

обязательных условий трудового договора спортсмена выделим следующие: соблюдение спортивного 

режима, прохождение допинг-контроля, медицинского осмотра в установленном порядке, участие в 

соревнованиях в составе национальных сборных по соответствующим видам спорта по вызову 

уполномоченного государственного органа, а также выполнение иных обязанностей (ст. 314
2 

ТК 

Республики Беларусь). Обязанности тренера во многом пересекаются с обязанностями спортсмена и 

главным образом заключаются в пресечении допинга в спорте, соблюдении правил проводимых 

спортивных соревнований, а также в поддержке репутации нанимателя во время публичных выступлений.  

ТК Республики Беларусь, регулируя особенности труда работников, занятых в сфере 

профессионального спорта, определяет основания расторжения трудового договора как со спортсменом, так 

и с тренером. Первоочередным основанием расторжения договора выступает дисквалификация за допинг 

вне зависимости от срока дисквалификации. Трудовой договор со спортсменом может быть расторгнут в 

том случае, если атлет был дисквалифицирован на срок более шести месяцев по основаниям иным, чем 

нарушение антидопинговых правил, а также при недостижении спортивных результатов, предусмотренных 

спортивным договором, в случае, если наниматель создал условия, необходимые для их достижения. 

Трудовой договор с тренером может быть расторгнут по причине дисквалификации на срок 6 месяцев и 

более, за исключением дисквалификации за допинг, а также при условии недостижения спортсменом 

(командой спортсменов) результатов, обязанность по достижению которых трудовым договором была 

возложена на тренера, в случае, если наниматель создал условия, необходимые для их достижения [2]. 

Таким образом, трудовые отношения в спорте могут быть оформлены заключением как трудового 

договора, так и гражданско-правового договора. Необходимо отметить, что вышеуказанные договоры могут 

быть заключены лишь с субъектами профессионального спорта, для которых спорт является основным видом 

деятельности, которые нацелены на достижение высоких результатов и получают доход (иное 

вознаграждение) за свой труд. ТК Республики Беларусь регулирует основные вопросы, связанные с 

заключением и расторжением трудовых договоров. Включение в Трудовой Кодекс главы 26
1
 позволило более 

детально урегулировать правовой статус трудящихся-спортсменов, в том числе несовершеннолетних атлетов. 
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Статья посвящена определению эвтаназии как одного из видов ограничения права на жизнь, а 

также исследованию проблем законодательного закрепления института эвтаназии в ряде стран. 

Ключевые слова: пассивная эвтаназия, право на жизнь, право на смерть, неоказание медицинской помощи. 

 

Стаття присвячена визначенню евтаназії як одного з видів обмеження права на життя, а також 

дослідженню проблем законодавчого закріплення інституту евтаназії в ряді країн. Ключові слова: пасивна 

евтаназія, право на життя, право на смерть, ненадання медичної допомоги. 

 

Право на жизнь – одно из основных прав человека, которое представляет абсолютную ценность и, 

как следствие, является фундаментальнымпо своей сути, поскольку остальные права утрачивают всякое 

значение в случае смерти человека. В научной литературе неоднократно высказывалось мнение о том, что 

человек, имея право на жизнь, вполне логично должен обладать и правом на смерть [3, c. 141]. Однако в 
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современном законодательстве Республики Беларусь, Украины и Российской Федерациине закреплены 

полномочия лица по распоряжению своей жизнью, в том числе и право на отказ от нее. 

В настоящее время признается, что основным ограничением права человека на жизнь является 

смертная казнь. Однако в законодательствах некоторых стран легализованы и иные случаи, при которых 

нарушение права человека на жизнь не является незаконным. Таким ограничением можно назвать эвтаназию. 

Термин «эвтаназия» (от гр. euthanasia, eu – хорошо, thanatos – смерть) ввел английский философ Ф. Бэкон 

для обозначения легкой и безболезненной смерти. В современной науке под эвтаназией понимают умышленное 

ускорение наступления легкой смерти неизлечимо больного индивида с целью прекращения его страданий и 

мучений. Иными словами, эвтаназия – действие или бездействие, направленное на то, чтобы врач или другое 

незаинтересованное лицо, идя навстречу желаниям неизлечимо больного человека, прервало его жизнь. 

Рассматриваются две формы эвтаназии: пассивная и активная, различия между которыми 

проявляются либо в наличии действий, целенаправленно приводящих к смерти больного, либо в отсутствии 

действий, направленных на поддержание его жизни. 

Эвтаназия вызывает массу дискуссий с различных точек зрения (правовой, моральной, медицинской 

и т.д.), так как поднимает вопросы, затрагивающие глубинные слои человеческого существования и 

фундаментальные ценности общества [4 c. 18]. Как видится, именно по этой причине, эвтаназия запрещена 

в большинстве стран мира. Вместе с тем в этических актах Всемирной медицинской ассоциации закреплено 

право пациента умереть достойно, а также право на информированный отказ от медицинского 

вмешательства и право на облегчение боли, что, по мнению ряда авторов, является оправданием 

применения пассивной эвтаназии. 

Современный уровень развития общественного сознания не позволяет продолжать видетьв эвтаназии 

обычное убийство. Как следствие, эвтаназия полностью узаконена в Нидерландах, Бельгии, Австралии. В 

Германии и Швейцарии эвтаназия запрещена на законодательном уровне, но если один человек (без выгоды 

для себя) помогает другому уйти из жизни, то он не может быть осужден за это деяние. 

Таким образом, все страны в мире условно можно разделить на две группы: те, которые допускают 

возможность применения эвтаназии, и те, которые категорически не приемлют такого варианта окончания 

жизни человека. 

Так, право каждого на жизнь как «гарантированный государством запрет произвольно лишать 

любого человека жизни» провозглашено в ч. 1 ст. 20 Конституции Российской Федерации. Проведение 

эвтаназии в Российской Федерации законодательно запрещено. При этом запрет весьма серьезен, поскольку 

действующее российское уголовное законодательство предусматривает ответственность за эвтаназию по 

статье 105 за убийство. А в ст. 45 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» эвтаназия в виде ускорения по просьбе пациента его смерти 

рассматривается и как бездействие медицинских работников в отношении поддержания жизни пациента, и 

как какие-либо их действия, включая прекращение искусственных аппаратных мероприятий по 

поддержанию жизни пациента [2]. 

Стоит также отметить, что в 2006 году депутаты обсуждали возможность криминализации эвтаназии 

путем закрепления нового состава в Уголовном Кодексе Российской Федерации и назначения особой санкции, 

но данная инициатива не получила поддержки. Следовательно, до тех пор, пока не будет разработан 

достойный и обдуманный законопроект, в котором установят условия «хорошей смерти», принципы и 

процедуру ее осуществления, легализация эвтаназии пока представляется вряд ли осуществимой. 

Статья 24 Конституции Республики Беларусь закрепляет важнейшее личное право индивида – 

право на жизнь. Указанная норма возлагает на государство обязанность защищать жизнь человека от 

любых противоправных посягательств. Статья 31 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-

XII «О здравоохранении» запрещает применение эвтаназии. Однако данный закон закрепляет право 

пациента отказаться от оказания медицинской помощи, в том числе медицинского вмешательства. А это 

можно определить, как своего рода пассивную эвтаназию [1]. 

Вместе с тем в уголовном законодательстве Республики Беларусь отсутствует специальная норма, 

предусматривающая ответственность за применение эвтаназии. Поэтому на данном этапе эвтаназия 

приравнивается к убийству, ответственность за которое наступает по статье 139 Уголовного Кодекса 

Республики Беларусь. 

Ряд специалистов в области уголовного права полагает, что умышленное бездействие врача, то есть 

неосуществление реанимации в случаях, когда ее можно было и следовало провести, при отсутствии 

признаков наступления биологической смерти образует так называемое бездействие-невмешательство, 

влекущее уголовную ответственность за неоказание помощи больному (ст. 161 Уголовного Кодекса 

Республики Беларусь), но не за убийство [5, c. 264]. 
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В Конституции Украины провозглашено, что каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь, 

защита которого является обязанностью государства. Далее фиксируется положение о запрете 

произвольного лишениячеловека жизни.  

Последовательным продолжением такой позиции законодателя является отсутствие в государстве 

нормативного закрепления процедуры эвтаназии.Так, согласно ст. 52 Закона Украины«Основы 

законодательства об охране здоровья»медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии.При 

этом ст. 43 этого же нормативного акта предоставляет пациентуправо отказаться от медицинского 

вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением ряда оговоренных случаев. 

Отождествление пассивной эвтаназии с правом на отказ от медицинского вмешательства 

благоприятствует легализации пассивной эвтаназии в контексте указанного права, закрепленного в 

статье 43 Закона Украины «Основы законодательства об охране здоровья», что, в свою очередь, 

противоречит нормам ст. 52 указанного Закона.В Украине правомочие по распоряжению своей жизнью 

может быть реализовано в следующих случаях: при подвергании себя значительному риску, при 

добровольном информированном согласии на проведение медицинских и иных научных опытов и в случае 

суицида (право на самоубийство не закреплено нормативно) [3, c. 112]. 

На данный момент в Украине обсуждают Концепцию реформирования Гражданского кодекса. 

Самой революционной и в то же время спорной идеей, которую предусматривает Концепция гражданского 

кодекса, является легализация эвтаназии.Авторы Концепции ссылаются на практику Европейского суда по 

правам человека и на опыт некоторых европейских стран, где это разрешено. Правда, не все так 

однозначно, большинство склоняется к тому, что Украина еще не готова к легализации эвтаназии. 

Подводя итоги, можно отметить, что и в Российской Федерации, и в Беларуси, и на Украине 

существуют определенные проблемы, связанные с правовым регулированием эвтаназии, что влечет за 

собой необходимость разработки и принятия нормативного правового акта, который бы детально 

регламентировалвсе спорные вопросы. Особое внимание, как представляется, стоит уделить 

законодательному закреплениюинститута пассивной эвтаназии,поскольку в настоящее время практически 

отсутствует механизм разграничения эвтаназии и права пациента на отказ от медицинского вмешательства. 

Также необходимо разработать четкую процедуру применения эвтаназии, определить круг лиц, которые 

имели бы право ее применять, и лиц, по отношению к которым она будет проводиться Актуальным 

остаются и вопросы осуществления контроля за правомерностью применения эвтаназии, которые также 

требуют грамотного правового регулирования. 
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РАСШИРЕНИЕ ВИДОВ ЗАНЯТОСТИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

В статье рассмотрены возможные направления диверсификации занятости сельского населения 

Беларуси, обусловленные необходимостью поиска новых сфер приложения трудовых ресурсов для 

увеличения доходов жителей и уменьшения их оттока из села. Особое внимание уделено развитию 

предпринимательской деятельности на селе, нормативно-правовым условиям ее осуществления и 

имеющимся льготам. Ключевые слова: сельская местность, сельское хозяйство, трудовая сфера, 

занятость, предпринимательская деятельность, агроэкотуризм. 

 

У статті розглянуті можливі напрями диверсифікації зайнятості сільського населення Білорусі, 

обумовлені необхідністю пошуку нових сфер за діяння трудових ресурсів для збільшення доходів жителів і 

зменшення їх відтоку з села. Особливу увагу приділено розвитку підприємницької діяльності на селі, 

нормативно-правових умов її здійснення і наявними пільгами. Ключові слова: сільська місцевість, сільське 

господарство, трудова сфера, зайнятість, підприємницька діяльність, агроекотуризму. 
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Достижение экономического роста сельских поселений независимо от вкладываемых инвестиций в 

их развитие невозможно без достаточного количества человеческих ресурсов, в чем сельская местность 

Республики Беларусь сегодня испытывает большую потребность. В первую очередь, основными 

детерминантами мобильности сельского населения (особенно женщин) являются невысокая заработная 

плата в агросекторе, малый выбор специальностей в сельском хозяйстве, неблагоприятные условия труда, 

отставание села от города в социально-бытовом и культурном развитии. Очевидно, что большинство 

требований сельчан предъявляются к трудовой сфере.  

Таким образом, на первый план для уменьшения разрыва между городом и селом в области трудовых 

ресурсов выходит внедрение и расширение форм несельскохозяйственной занятости. Помимо работы в 

сельхозпредприятии сельчане могут заниматься торговлей, заготовкой ягод, грибов, трав, строительством, 

заготовкой дров и лесоматериалов, хранением и переработкой сельскохозяйственной продукции, работой в 

сфере коммунального хозяйства. Предприятия торговли, социально-бытового благоустройства, по 

переработке и сбыту сельхозпродукции, а также дикорастущей продукции могли бы за счет поглощения 

женских рук способствовать восстановлению демографического баланса в сельской местности. Кроме того, 

такие предприятия позволили бы повысить доходы сельских жителей за счет сбора и сдачи лесной 

продукции, а также продукции, выращиваемой на личных подсобных хозяйствах, без дополнительных 

поездок на рынок в ближайший райцентр. Кроме того, согласно ст. 163 Особенной части Налогового 

кодекса Республики Беларусь при наличии соответствующей справки от местного исполнительного и 

распорядительного органа такие доходы освобождены от налогообложения [1]. 

В настоящее время существует множество льгот, предусмотренных для осуществления 

предпринимательской деятельности в сельской местности. Так, Декретом Президента № 6 

«О стимулировании предпринимательской деятельности на территории малых, средних, городских 

поселений, сельской территории» при соблюдение некоторых условий (раздельный учет выручки и затрат, 

сертификат на собственное производство товаров) предусмотрено освобождение в течение семи лет для 

созданных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и 

ведущих деятельность на указанных территориях, от уплаты налога на прибыль, налога на недвижимость, 

уплаты госпошлины за выдачу лицензии и др. [2].  

Появилась возможность осуществлять некоторые виды деятельности без регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. Например, можно заниматься ремесленной деятельностью, для чего 

необходима лишь ежегодная уплата ремесленного сбора. Такие изменения стимулируют деловую 

активность, позволяют заняться новым делом или осуществлять его параллельно с основной занятостью, 

тем самым увеличив доходы населения. Для безработных предоставляется дополнительная возможность 

обучения основам предпринимательской деятельности по направлению от органов по труду и занятости и 

получения субсидии на организацию ремесленной или предпринимательской деятельности, деятельности в 

сфере агроэкотуризма.  

Для сельского населения особое значение имеет агроэкотуризм, позволяющий использовать 

природный потенциал Беларуси и деревенский колорит. Агроэкотуризм представляет собой не просто 

проживание на природе в селах и иных малых поселениях, но и занятие сельскохозяйственными работами и 

знакомство с традиционными промыслами сельской местности. С 2010 по 2019 гг. число объектов 

агроэкотуризма в Беларуси выросло почти вдвое. Количество туристов, использующих услуги аграрного 

туризма, увеличилось более, чем в 2,5 раза. Около 90% всех агроэкотуристов – это граждане Республики 

Беларусь, однако постоянно нарастает число туристов из стран вне СНГ, даже таких далеких, как США, 

Австралия, Новая Зеландия. Создание объектов агроэкотуризма для сельских жителей позволяет повысить 

уровень доходов, для региона – это приток налоговых платежей и формирования новых рабочих мест.  

В 2017 г. был принят Указ Президента Республики Беларусь «О развитии агроэкотуризма», который 

изменил некоторые условия осуществления данного вида деятельности и предоставил право: 

− оказывать услуги в сфере агроэкотуризма сельским жителям, имеющим земельные участки как для 

ведения личного подсобного хозяйства, так и для строительства жилого дома; 

− возводить гостевые домики, не подлежащие включению в жилищный фонд; 

− оказывать дополнительные сопутствующие услуги, как проведение банкетов, транспортное 

обслуживание, предоставление инвентаря для спорта и туризма и т.д. [3]. 

Многие из предлагаемых видов занятости могут быть организованы в сфере малого бизнеса, которая 

особенно привлекает молодых сельчан (доля желающих заняться собственным делом среди лиц в 

возрастном диапазоне до 30 лет составляет более 50%). Однако на практике значительно меньше индивидов 

организует свой бизнес по причине недостаточной информированности, нехватки первоначального 

капитала, высокого уровня налогообложения. Поэтому для стимулирования предпринимательской 
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активности сельчан необходимо их регулярное консультирование об имеющихся возможностях. Такие 

консультации можно получить лично в районных исполнительных и распорядительных органах, однако, на 

взгляд автора, усилить консультативную помощь населению можно было бы с помощью проведения 

бесплатных выездных семинаров в сельские населенные пункты специалистов в области экономики и права 

(успешные предприниматели, практикующие юристы и экономисты, преподаватели вузов). Это позволит 

охватить агитационной работой большее количество сельских жителей и рассмотреть вместе с ними 

различные варианты организации бизнеса, как по виду экономической деятельности, так и по хозяйственно-

правовой форме или системе налогообложения. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К НЕЙ 

 

Статья посвящена общественным отношениям, возникающим в процессе реализации 

административной ответственности несовершеннолетних. В статье исследована административная 

ответственность несовершеннолетних как особый вид юридической ответственности, а также 

назначение наказания несовершеннолетним за совершение административных деликтов. Ключевые слова: 

административная ответственность несовершеннолетних,правонарушение, взыскание. 

 

Стаття присвячена суспільним відносинам, які виникають в процесі реалізації адміністративної 

відповідальності неповнолітніх. У статті досліджена адміністративна відповідальність неповнолітніх як 

особливий вид юридичної відповідальності, а також призначення покарання неповнолітнім за вчинення 

адміністративних деліктів. Ключові слова: адміністративна відповідальність неповнолітніх, 

правопорушення, стягнення. 

 

В поведении несовершеннолетних негативные проявления обусловливаются различными факторами, 

например, такими как: вовлеченность в противоправные образования, группы с выраженной подростковой 

субкультурой; реакции на тяжелые условия жизни; стремление к независимости, самостоятельности и др. 

Многие эти факторы приводят к социальной отчужденности молодежи, и в то же время любые из указанных 

аспектов девиантного поведения становятся предпосылками, причинами и условиями для нарушения 

правовых установлений, в результате чего совершаются правонарушения, в том числе и административные. 

Следует отметить, что вопросы участия несовершеннолетних в деликтных отношениях являются 

обособленными частями предметов нескольких отраслей белорусского права. 

Вопросы административной ответственности так же четко и поэтапно, как уголовная 

ответственность или гражданско-правовая, не были исследованы. Причиной тому является то, что институт 

в качестве самостоятельного сформировался относительно недавно, получив кодифицированное 

оформление только в XX в., но такая ситуация не свидетельствует о некачественном развитии, а, скорее, 

наоборот, позволяет административистам опираться на многие положения, отработанные уголовным и 

гражданско-правовым законодательством. Вместе с тем идеализация современной административно-

правовой концепции ответственности несовершеннолетних также не нужна. 

Основным нормативным актом, регулирующим административную ответственность 

несовершеннолетних, безусловно, является Кодекс об административных правонарушениях Республики 

Беларусь. Практика реализации его положений выявляет определенные пробелы правового регулирования, а 

также несоответствия и коллизии с нормами иных правовых актов и общим развитием юридической доктрины. 

Административная ответственность, которая применяется к несовершеннолетним нарушителям 

закона, представляет форму государственного реагирования на административные правонарушения, 

совершенные лицами, не достигшими совершеннолетия, выражающуюся в применении к ним конкретных 

административных наказаний, предусмотренных санкциями нарушенных норм, и одновременно их 
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специфическая обязанность нести определенные законодательством неблагоприятные последствия, 

связанные с применением указанных правовых мер. 

В юридической литературе под административной ответственностью несовершеннолетних 

понимается применение к последним обременяющих последствий материального или морального 

характера. Административная ответственность, как и любой другой вид административного принуждения, 

выражается в государственном принудительном воздействии на лицо. 

Учитывая то, что несовершеннолетние  это особая категория граждан, характеризующаяся возрастными 

и психологическими особенностями, специалистами выделяется немалое количество проблем, имеющихся в 

этой правовой сфере. Среди таковых наиболее актуальной и острой является несовершенство существующей 

законодательной базы, которая регулирует административную ответственность несовершеннолетних. 

Рассматривая вопрос о мерах административной ответственности несовершеннолетних, следует 

подчеркнуть, что КоАП не предусматривает специальных видов административных взысканий, 

применяемых только к несовершеннолетним. 

Однако отметим, что на несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет не 

могут налагаться административные взыскания в виде исправительных работ. Следует заметить и то, что 

исправительные работы не могут быть применены к правонарушителям в целом, и несовершеннолетним в 

частности, за совершение административных правонарушений. Поскольку исправительные работы, как 

мера административного взыскания в соответствии со ст.86 Уголовного кодекса Республики Беларусь, 

могут быть применены исключительно в отношении лиц, освобожденных от уголовной ответственности с 

привлечением последних к административной ответственности. 

При этом КоАП не устанавливает каких-либо запретов на применение в отношении 

несовершеннолетних таких видов административных взысканий как лишение специального права, лишение 

права заниматься определенной деятельностью, конфискация, депортация, взыскание стоимости предмета 

административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения. 

При исследовании сущности административной ответственности несовершеннолетних может быть 

выделено различное количество ее специфических особенностей. Считаем разумным акцентировать 

внимание на следующих особенностях административной ответственности несовершеннолетних: 

а) цели административной ответственности, применяемой к несовершеннолетним, в значительной 

степени обусловливают меньший объем и степень лишения или ограничения прав и свобод 

несовершеннолетних лиц по сравнению со взрослыми правонарушителями; 

б) к несовершеннолетним не могут применяться такие же меры наказания, как и для взрослых 

правонарушителей; 

в) за совершение административных правонарушений к ответственности наряду с 

несовершеннолетними могут быть привлечены и их родители; 

г) административная и уголовная ответственность наступает с 16 лет, за совершение определенных 

правонарушений ответственность наступает с 14-летнего возраста. 

К особенным признакам административной ответственности несовершеннолетних стоит также 

отнести воспитательный характер административной ответственности, так как к несовершеннолетним, как 

правило, применяются меры воздействия, которые не являются административными наказаниями. 

Меры государственного принуждения в отношении несовершеннолетних в большей степени, чем 

административная ответственность взрослых правонарушителей, имеют морально-воспитательные цели, 

поэтому перевоспитание и исправление правонарушителей возможны и без применения мер 

административной ответственности, ведь главное – это осознание «юным правонарушителем» своей вины и 

нанесенного ущерба, посредством его действий. 

В свою очередь на несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет может 

налагаться административное взыскание в виде предупреждения независимо от того, предусматривается ли 

оно в санкции статьи Особенной части Кодекса об административных правонарушениях. 

Необходимо добавить, что административное взыскание в виде административного ареста не может 

налагаться на несовершеннолетних, а на несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до шестнадцати 

лет не могут налагаться также административные взыскания в виде штрафа или исправительных работ (за 

исключением случаев, когда они имеют свой заработок, стипендию и (или) иной собственный доход). 

Следовательно, административная ответственность несовершеннолетних по сравнению с другими 

субъектами административного правонарушения имеет ряд как материальных, так и процессуальных 

особенностей, прежде всего обусловленных возрастом лица.  
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Установленные законом особенности позволяют сотруднику правоохранительных органов более 

гибко реагировать на факты противоправного поведения несовершеннолетних, максимально учитывая их 

возраст и обстоятельства совершения правонарушения. 
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РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕН 

У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Стаття присвячена розгляду питання пов’язаного із розслідуванням кримінальних правопорушень у 

сфері господарської діяльності. Проаналізовано особливості проведення досудового розслідування у 

кримінальних провадженнях щодо правопорушень у сфері господарської діяльності. Досліджено основні 

завдання розшуку щодо розкриття кримінальних правопорушень у сфері підприємництва. Ключові слова: 

господарська діяльність, підприємництво, організаційно-тактичні особливості, розшук. 
 

Обґрунтування та актуальність вибору теми дослідження. Розслідування кримінальних 
правопорушень у сфері господарської діяльності здійснюється шляхом передбаченого законом 

кримінального процесуального пізнання. Сюди належать, насамперед, слідчі (розшукові) дії, що 
проводяться з метою збору, дослідження, оцінки та використання доказів з огляду на вимоги 
процесуального законодавства уповноваженими посадовими особами [1; 2]. 

Мета. Визначається актуальністю та ступенем вивченості поданої теми і полягає в дослідженні 

актуальних питань розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності в 
контексті українського кримінального процесуального законодавства. 

Матеріали та методи. Вивченням та дослідженням поставленого проблемного питання займалися такі 
видатні науковці як: Авер‘янова Т.В., Бичкова С.Ф., Вінберг А.І., Гончаренко В.Г., Коруховий Ю.Г., 
Клименко Н.І., Малаховська Н.Т., Росинська О.Р., Шляхов О.Р. та інші. Методологічна база дослідження 

поєднує в собі загальнонаукові та спеціальні наукові концепції, теорії і методи. Як методологічна база 
дослідження використовуються такі методи пізнання: історичний, емпіричного узагальнення, моделювання 
та абстрагування, діалектичний, системний, комплексний та інші. 

Виклад основного матеріалу. Істотні особливості досудового розслідування у провадженні про 

кримінальні протиправні посягання у сфері управління пов'язані як з механізмом їх вчинення, так і з 
предметом доказування, який, крім усього іншого, визначається складом цих кримінальних правопорушень. 
Тому виникає необхідність вивчення особливостей окремих слідчих дій при розслідуванні кримінальних 
правопорушень, скоєних у сфері господарської діяльності. 

Слідчі (розшукові) дії, організаційно-тактичні особливості яких є суттєвими для розслідування 

кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, повинні включати такі: обшук, вилучення, 
слідчий огляд документів тощо. Документи відіграють важливу роль у розслідуванні кримінальних 
правопорушень у сфері господарської діяльності, оскільки відображають всю легальну та незаконну 
фінансову діяльність організацій та підприємців.  

Своєчасний та якісний пошук та вилучення є запорукою успішного розслідування. Вилучення 
здійснюється з метою вилучення офіційних документів, які знаходяться в секретаріаті, архівах, бухгалтерії 
та керівнику підприємства, а також у підрядників, банків та інших фінансових установ. Вилучення 
бухгалтерських документів є складною і тривалою слідчою (розшуковою) дією. Для його успішного 

проведення слідчий у процесі підготовки повинен визначити: 



К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 1  ●  № 2  

 

 

 
133 

1. На яких підприємствах, установах та організаціях буде здійснюватися вилучення? 
2. В який час його слід проводити, враховуючи режим роботи підприємства та передбачувану 

тривалість протиправної діяльності? 
3. Які документи слід вилучити? Вирішуючи це питання, слід мати на увазі, що вилученню 

підлягають не лише бухгалтерські документи, а й адміністративні. Природно, що на початковій стадії 
розслідування слідчий може лише приблизно визначити, які документи слід вилучити. 

Вивчення слідчої та судової практики дозволяє зробити висновок, що в першу чергу слід вилучити: 
реєстраційні документи організації (установчий договір, статут, протокол загальних зборів, свідоцтво про 
реєстрацію); документи бухгалтерського обліку та звітності (бухгалтерські книги, реєстри, звіти та баланси); 
накази, розпорядження, офіційна кореспонденція, контракти, книга реєстрації та видача довіреностей; документи 
бухгалтерського обліку операцій на розрахункових рахунках (платіжні вимоги та доручення, картка із зразками 
підписів осіб, наділених правом підпису грошових документів, та відбиток печатки організації, виписки з банку); 
первинні касові документи (касові ордери, касова книга); транспортно-приймальні документи (товарно-
транспортні накладні, накладні); документи бухгалтерського складу [3, с. 531]. 

Перш за все, необхідно вжити заходів щодо вилучення документів, зазначених в акті податкової 
перевірки. Однак слід мати на увазі, що податкові інспектори враховують лише ті документи, які 
відповідають усім встановленим вимогам. Наприклад, якщо у рахунку-фактурі вказані лише місяць та рік, 
такий рахунок не буде врахований під час перевірки. Слідство може встановити точну дату оформлення 
документа, тому можна визначити базу оподаткування, що, в свою чергу, може вплинути на рішення про 
наявність або відсутність у діях особи кримінального правопорушення. Отже, необхідно вилучити всі 
документи, що належать до періоду, зазначеного в акті податкової перевірки. 

Вилучаючи комп‘ютери, слідчий повинен пам‘ятати, що на комп‘ютерах можуть бути спеціальні 
програми безпеки, які, не отримуючи в певний момент спеціального коду, знищують інформацію про те, що 
паролем можна отримати доступ до комп‘ютера або окремих програм, що можуть бути нові , незнайоме 
навіть спеціалістам програмно-апаратне забезпечення. 

Слідчий повинен забезпечити добровільне видавання паролів. За законом може бути вилучена лише 
інформація, що стосується розслідуваної події. Якщо видаються паролі, слідчий може визначити, яка 
інформація знаходиться на комп'ютері, і скопіювати документи, що стосуються події, що розслідується. Якщо 
паролі не видаються або через велику кількість інформації, неможливо відразу визначити, що має значення, а 
що ні, комп‘ютер вилучається або, якщо він сумісний, лише системний блок. Інформацію можна знайти не 
тільки на комп‘ютері, але і на дисках, дискетах, флеш-картах. Перш ніж вилучати їх, слідчий повинен 
переконатися, що вся інформація на цих носіях має відношення до справи. Якщо це не так, слідчий копіює 
інформацію, що стосується події кримінального правопорушення, на інший носій інформації. Необхідно 
зробити три копії: одну для контролю, одну для експертизи, одну для використання в розслідуванні.  

Вилучений комп‘ютер повинен бути запечатаний, магнітний носій упакований у коробку або 
спеціальну коробку та заклеєний звичайним способом. 

Хід та результати вилучення повинні бути зафіксовані в протоколі вилучення, в якому повинні бути 
вказані всі вилучені документи з їхніми індивідуальними ознаками. На практиці ця вимога не завжди 
виконується. У звіті часто зазначається, що вилучено документи, які були упаковані в коробки, скріплені 
печаткою та забезпечені ідентифікаційним написом та підписами слідчого та понятих, під непереривний 
відеозапис. У звіті про вилучення також вказані серійні номери всіх комп‘ютерів. Якщо таких номерів 
немає на комп'ютері, у протоколі вилучення зазначаються його зовнішні індивідуальні особливості 
(конфігурація, колір, написи тощо). Для вилучення магнітних носіїв у протоколі необхідно вказати їх 
серійні номери, а за їх відсутності описати індивідуальні характеристики носіїв (розмір, колір, написи). За 
відсутності чітких індивідуальних особливостей магнітне середовище запечатується в окрему коробку 
(коробку, конверт), що фіксується в протоколі. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, основними завданнями розшуку у справах про 
кримінальні правопорушення, вчинені у сфері підприємництва, є: 

- виявлення та вилучення засобів та предметів кримінальної протиправної діяльності (вироблена 
підроблена продукція, сировина та обладнання, підзвітні документи, пломби, експропрійоване майно тощо); 

- виявлення та вилучення слідів, а також інших речей, що мають значення для справи (бланки 
бланків документів, різні записи про виплати клієнтам, щоденники, листування із зазначенням посилань 
порушника, інструкції з виготовлення підробленої продукції, креслення обладнання тощо); 

- розшук та вилучення грошей, цінностей та майна, отриманих від незаконного бізнесу; 
- ідентифікація та опис майна та цінностей з метою забезпечення відшкодування збитків. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Статья посвящена рассмотрению особенностей назначения на должность заведующего кафедрой 

учреждения высшего образования. В материале рассматриваются коллизии норм права, регулирующих 

данный аспект трудовых отношений. На основе анализа практических ситуаций, делается вывод о 

необходимости внесения изменений в некоторые правовые акты, регламентирующие трудовые 

правоотношения педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава. 

Ключевые слова: педагогические работники, профессорско-преподавательский состав, назначение на 

должность, заведующий кафедрой, конкурсное замещение, замещение должности до избрания по конкурсу, 

срочный трудовой договор. 

 

Стаття присвячена розгляду особливостей призначення на посаду завідувача кафедри установи 

вищої освіти. У матеріалі розглядаються колізії норм права, що регулюють даний аспект трудових 

відносин. На основі аналізу практичних ситуацій, зроблено висновок про необхідність внесення змін до 

деяких правових актіів, що регламентують трудові правовідносини педагогічних працівників з числа 

професорсько-викладацького складу. Ключові слова: педагогічні працівники, професорсько-викладацький 

склад, призначення на посаду, завідувач кафедри, конкурсне заміщення, заміщення посади до обрання за 

конкурсом, строковий трудовий договір. 

 

Введение. Законодательное регламентирование порядка назначения на должность педагогических 

работников из числа профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) обеспечивается правовыми 

нормами, содержащимися в первую очередь в Кодексе Республики Беларусь об образовании (далее – 

Кодекс об образовании) [1], а так же в «Палажэнні аб парадку правядзення конкурсу пры замящэнні пасад 

педагагічных работнікаў з ліку прафеска-выкладчыцкага складу ва ўстановах вышэйшай адукацыі 

Рэспублікі Беларусь», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

21.06.2011№806 (далее – Положение №806) [2].  

Не всегда нормы двух вышеуказанных правовых актов коррелируют друг с другом. Так согласно п. 13 

Положения № 806 руководитель учреждения образования иммет право в необходимых случаях принимать 

работника по срочному трудовому договору на один год до избрания по конкурсу на должность, которую он 

занимает. Вместе с тем в п. 6 ст. 208 Кодекса об образовании предусмотрено назначание на должность 

заведующего кафедрой только после его избрания на должность советом учреждения высшего образования.  

Основное исследование. Целью конкурса является отбор на должности педагогических работников 

из числа профессорско-преподавательского состава лиц, которые имеют глубокие профессиональные 

знания, научные достижения в соответствующей отрасли и смогут обеспечить подготовку 

высококвалифицированных специалистов.  

В соответствии с п. 3 Положения № 806 должность заведующего кафедрой является выборной. 

Невозможно не согласиться с А.В. Завгородним в том, что избрание на выборную должность как основание 

возникновения трудовых правоотношений предполагает согласие лица на занятие выборной должности, акт 

избрания на должность и акт утверждения в должности по результатам выборов [3, 45]. При замещении 

должностей по результатам конкурса для возникновения трудового правоотношения необходимо наличие 

вышеперечисленных юридических фактов и трудового договора.  

Процедура избрания на должность заведующего кафедрой, как и иных лиц из числа ППС, определена 

законодательством. В учреждении высшего образования могут быть разработаны локальные правовые 

акты, регламентирующие порядок избрания. Кроме того, эти вопросы подробно урегулированы системой 

менеджмента качества (СМК), введѐнной в университете. 

В соответствии с п. 15 Положения №806 в конкурсе на замещение должности заведующего кафедрой 

принимают участие лица, которые имеют, как правило, ученую степень доктора наук или ученое звание 

профессора, стаж педагогической деятельности согласно квалификационным требованиям.  

Выражение «как правило» не носит императивного характера, следовательно напрашивается вывод о 

том, что участвовать в конкурсе на замещение должности заведующего кафедрой могут лица, не имеющие 

ученой степени или звания.  

Вместе с тем, выпуск 28 Единого квалификационного справочника должностей служащих 

«Должности служащих, занятых в образовании», утверждѐнный постановлением Министерства труда 
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Республики Беларусь от 28.04.2001 № 53 (далее – Выпуск 28 ЕКСД) [4] содержит квалификационные 

требования для заведующего кафедрой, а именно: высшее образование, ученая степень доктора или 

кандидата наук, научные труды или изобретения, патенты, стаж работы в должностях педагогических, 

научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует 

направлению образования кафедры, не менее 7 лет. 

В целях недопущения практических ошибок и устранения коллизии в законодательстве, полагаем 

целесообразным изложить п. 15 Положения №806 в следующей редакции: «В конкурсе при замещении 

должности профессора или заведующего кафедрой могут участвовать лица, которые имеют ученую степень 

доктора или кандидата наук и стаж педагогической деятельности в соответствии с квалификационными 

требованиями». 

Заслуживает внимания также п. 13 Положения №806, который позволяет руководителю учреждения 

образования в необходимых случаях принимать работника по срочному трудовому договору на год до 

избрания его на занимаемую должность по конкурсу. В свою очередь п. 6 ст. 208 Кодекса об образовании 

содержит правовую норму, согласно которой заведующий кафедрой назначается на должность после его 

избрания советом учреждения образования. 

Исходя из вышеизложенного, принять заведующего кафедрой по срочному трудовому договору на 

год до избрания по конкурсу не представляется возможным, так как кодекс имеет большую юридическую 

силу, чем постановление Министерства образования.  

На практике возникает следующее. Заведующий кафедрой – это ответственная административная 

должность. Здесь важны не только научные достижения, но и личностные качества работника, лидерские 

способности и т.д. Совету учреждения высшего образования порой бывает очень сложно принять решение 

об избрании заведующего, особенно, если претендент – не работник данной кафедры и даже не работник 

университета. 

Возможность приема на работу до избрания по конкурсу – это именно то время, в течение которого 

можно определить, способен данный человек возглавить кафедру или нет. Это своеобразный 

«испытательный срок». Поэтому на практике учреждения высшего образования очень часто все таки 

принимают заведующего кафедрой на один год до избрания по конкурсу.  

Полагаем целесообразным внести изменения в п. 6 ст. 208 Кодекса об образовании и изложить его в 

следующей редакции: «Непосредственное руководство кафедрой осуществляет заведующий (начальник) 

кафедрой.  

Заведующий (начальник) кафедрой назначается на должность в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Беларусь».  

В заключение представляетс явозможным сформулировать следующие выводы, предложения и 

рекомендации. Должность заведующего кафедрой в учреждении высшего образования является не только 

педагогической, но и административной. От компетентности заведующего, его личных качеств, зависит не 

только научно-педагогическая работа кафедры, но и здоровый микроклимат в коллективе. В связи с этим к 

должности заведующего кафедрой предъявляются особенные требования.  

В целях недопущения практических ошибок при назначении заведующего кафедрой на должность, 

предлагаем следующее: 

- изложить п. 15 Положения № 806 в следующей редакции: «В конкурсе при замещении должности 

профессора или заведующего кафедрой могут участвовать лица, которые имеют ученую степень доктора 

или кандидата наук и стаж педагогической деятельности в соответствии с квалификационными 

требованиями». 

- внести изменения в п. 6 ст. 208 Кодекса об образовании и изложить его в следующей редакции: 

«Непосредственное руководство кафедрой осуществляет заведующий (начальник) кафедрой.  

Заведующий (начальник) кафедрой назначается на должность в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Беларусь».  
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ ПРИ 

УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА МЕЖДУ НАНИМАТЕЛЕМ И РАБОТНИКОМ 

 

В статье проанализированы проблемные аспекты применения медиации, как способа 

урегулирования трудовых споров в отношении конфликтов, возникающих между нанимателем и 

несовершеннолетним работником, сформулированы пути совершенствования законодательства 

Республики Беларусь в указанной сфере. Ключевые слова: трудовой спор, несовершеннолетний работник, 

наниматель, комиссия по трудовым спорам, медиация, суд. 

 

У статті проаналізовано проблемні аспекти застосування медіації, як способу врегулювання 

трудових спорів щодо конфліктів, що виникають між наймачем і неповнолітнім працівником, 

сформульовані шляхи вдосконалення законодавства Республіки Білорусь у зазначеній сфері. Ключові слова: 

трудовий спір, неповнолітній працівник, наймач, комісія з трудовитх спорів, медіація, суд. 

 

Медиация является сравнительно новой процедурой альтернативного урегулирования споров 

представляющей переговоры с участием медиатора в целях урегулирования спора, достижения соглашения, 

удовлетворяющего интересы сторон. 

Закон Республики Беларусь «О медиации» [1] регулирует отношения, связанные с применением 

медиации в целях урегулирования споров, возникающих из гражданских правоотношений, в том числе в 

связи с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, а 

также споров, возникающих из трудовых и семейных правоотношений, если иное не предусмотрено 

законодательными актами или не вытекает из существа соответствующих отношений. 

Из существа указанного положения усматривается возможность применения медиации при 

урегулировании спора, возникающего из трудовых правоотношений, если не предусмотрено иное. 

Так, медиация проводится на основе соглашения о применении медиации, субъектами которого 

являются физические лица, обладающие полной дееспособностью, и (или) юридические лица. 

В соответствии с п. 1 ст. 20 Гражданского кодекса Республики Беларусь [2] гражданская 

дееспособность, т.е. способность гражданина своими действиями приобретать и реализовывать 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их возникает в полном объеме 

при достижении лицом восемнадцати лет.  

Таким образом, соглашение о применении медиации в соответствии с Законом Республики Беларусь 

«О медиации» может быть заключено только с лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста и 

обладающим полной дееспособностью. 

Трудовое законодательство в сравнение с гражданским имеет различный состав субъектов 

правоотношений. Так трудовым законодательством предусмотрена возможность заключения трудового 

договора с лицами, достигшими 16-летнего возраста, а в отдельных случаях – достигшими 14 лет. 

Кроме того следует отметить, что исходя из сущности ст. 273 Трудового кодекса Республики 

Беларусь [3] в трудовых правоотношениях несовершеннолетние работники приравниваются в правах к 

совершеннолетним работникам.  

Равенство в трудовых правах отражено также и в Конституции Республики Беларусь [4], а именно 

ст. 42, где закреплено, что несовершеннолетние наравне со взрослыми женщинами и мужчинами имеют 

право на равное вознаграждение за труд равной ценности. 

Несовершеннолетние работники равно как совершеннолетние работники не защищены от нарушения 

прав и интересов третьими лицами, ввиду чего наделены правом обращения в комиссию по трудовым 

спорам, суд за защитой своих законных прав и охраняемых законом интересов. Так, согласно 

ч. 3 ст. 59 Гражданского процессуального кодекса [5] Республики Беларусь несовершеннолетние, 

достигшие четырнадцати лет, имеют право лично обратиться в суд с заявлением о защите своих прав и 

охраняемых законом интересов и пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих 

представителей в суде без согласия родителей, усыновителей, попечителей. Вопрос о привлечении к 

участию в таких делах родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетних для 

оказания им помощи разрешается судом. 

Отметим также, что в целом внесудебный и судебный порядок защиты нарушенных прав и 

охраняемых законом интересов несовершеннолетнего работника не имеет отличий от общих норм 

разрешения трудовых споров, урегулированных ТК Республики Беларусь. 
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Наряду с установленными способами разрешения трудовых споров с принятием Закона 

«О медиации» от 12 июля 2013 года в Республике Беларусь закрепился альтернативный суду способ 

урегулирования индивидуальных трудовых споров посредствам медиации.  

Медиация представляет собой переговоры сторон с участием медиатора в целях урегулирования 

спора сторон путем выработки ими взаимоприемлемого соглашения. 

Нельзя не отметить, что зачастую в основе искового заявления, вытекающего из трудовых 

правоотношений лежит межличностный конфликт, сложившийся на рабочем месте в организации, а ни 

правовой спор. Такого рода конфликты не находят должного разрешения в суде, имеют затяжной характер, 

сопряжены со встречными исками, обжалованиями, а также параллельным обращением в иные 

государственные органы.  

Применение же медиации может урегулировать не только правовой спор между сторонами, но и 

разрешить межличностный конфликт, что укрепит взаимоотношения между работником и нанимателем, 

положительно скажется на дальнейшем их взаимодействии.  

В связи чем полагаем, что работник в возрасте с 16 лет вполне может представлять свои интересы в 

процедуре медиации при урегулировании спора между нанимателем, т.е. быть субъектом соглашения о 

применении медиации и медиативного соглашения соответственно. 

В настоящее же время, ограничение по возрастному принципу способов избрания урегулирования 

трудового спора может рассматриваться как ущемление прав несовершеннолетних работников на избрание 

юрисдикционных и неюрисдикционных способов защиты нарушенного права и охраняемого законом интереса. 

Таким образом, внесение изменений, позволяющих работнику в возрасте от 16 лет быть стороной 

соглашения о применении медиации, медиативного соглашения в полной мере будет соответствовать целям 

и задачам медиации как альтернативного суду способа урегулирования споров. 

Полагаем, что законодателю необходимо обратить внимание на освещенный вопрос в сфере 

медиации при урегулировании трудовых споров, в частности при подготовке изменений и (или) 

дополнений в Закон Республики Беларусь «О медиации», а также в Трудовой кодекс Республики Беларусь. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ИНИЦИИРОВАНИЯ ОТЗЫВА ДЕПУТАТА 

МЕСТНОГО ОРГАНА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В статье рассматривается сущность императивного депутатского мандата, а также исследуются 

отдельные проблемы правовой регламентации стадии инициирования отзыва депутата местного органа 

представительной власти в Республике Беларусь. Ключевые слова: прямая демократия, народовластие, 

императивный мандат, отзыв, ответственность депутата, местные Советы депутатов. 

 

У статті розглядається сутність імперативного депутатського мандата, а також 

досліджуються окремі проблеми правової регламентації стадії ініціювання відкликання депутата місцевої 

органу представницької влади в Республіці Білорусь. Ключові слова: пряма демократія, народовладдя, 

імперативний мандат, відкликання, відповідальність депутата, місцеві Ради депутатів. 

 

Вопрос подотчетности и ответственности депутатов местных органов представительной власти всегда 

виделся важным и значимым, а в последнее время приобрел особую актуальность в Республике Беларусь. 

Мажоритарная избирательная система, которая применяется в Республике Беларусь при формировании 

местных органовпредставительнойвласти, обусловила императивный характер мандата депутатов. 
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Традиционно императивный мандат предполагает подчиненность депутата избравшим его лицам, 

которая проявляется в том, что в своей деятельности он связан волей избирателей определенного округа. 

Свободный же мандат не накладывает на депутата таких ограничений: он, представляя не жителей какой-то 

конкретной территории, а весь народ, может действовать по своему усмотрению при реализации прав и 

выполнении возложенных на него обязанностей. Таким образом, мы можем констатировать, что вид 

мандата определяет характер взаимодействия депутата со своим электоратом. 

Конституция Республики Беларусь и текущее законодательство прямо не закрепляют характер 

депутатского мандата, но ряд нормативных положений позволяет сделать вывод о том, что мандат депутата 

местных представительных органов властиносит императивный характер. Во-первых, ст. 21 Закона 

Республики Беларусь «О статусе депутата местного Совета депутатов» устанавливает ответственность 

депутатов Совета перед избирателями и подотчетность им, фиксируя обязанность выборных лиц 

представительных органов власти периодически (не реже двух раз в год) отчитываться перед электоратом о 

ходе выполнения предвыборной программы и основных направлениях своей деятельности [1]. Во-вторых, и 

Конституция Республики Беларусь, и Избирательный Кодекс Республики Беларусь, и вышеупомянутый 

закон содержат положения об отзыве депутата. 

Что касается отчетов депутатов, то этот элемент механизма контроля над деятельностью выборных 

лиц местных представительных органов власти на практике реализуется. А вот процедура отзыва настолько 

сложна и забюрократизирована, что уже неоднократно озвучивались мнения о нецелесообразности 

сохранения этого института в белорусском законодательстве ввиду бесперспективности его применения [2]. 

На наш взгляд, отзыв депутата является важнейшим институтом прямой демократии, использование 

которого (особенно на местном уровне) может стать по-настоящему эффективным рычагом воздействия 

избирателей на выборных лиц представительных органов власти. Особенно актуальным видится 

сохранение института отзыва в контексте обсуждаемого реформирования системы местного управления и 

самоуправления в Республике Беларусь, предполагающегоусиление народовластия на местном уровне, 

более широкое участие населения при решении вопросов местного значения. 

Очевидно, что планируемое повышение роли местного самоуправления возможно лишь в случае 

создания действенных правовых механизмов для реализации гражданами своих прав, в том числе и права 

на отзыв депутата. 

В настоящее же время даже на первой стадии инициирования процедуры отзыва избирателям 

приходится сталкиваться с рядом законодательных установлений, которые практически на нет сводят их 

право поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата местного Совета депутатов. 

Основным препятствием на этом этапе, как нам видится, является закрепленное в ст. 131 

Избирательного кодекса Республики Беларусь право председателя (президиума) местного Совета депутатов 

или администрации организации отклонить предложение группы избирателей о проведении собрания, где 

планируется поднять вопрос об отзыве депутата [3]. Полагаем, что это правомочие противоречит не только 

идее императивного депутатского мандата, подразумевающего возможность беспрепятственного 

осуществления общественного контроля над депутатами, но основополагающему конституционному 

принципу, согласно которому только народ признается единственным источником власти. На практике же 

возникает ситуация, когда мнение одного или нескольких человек, наделенных властными полномочиями, 

становится более значимым, чем волеизъявление нескольких десятков, а то и сотен избирателей округа 

(согласно законодательству для инициирования проведения собрания по отзыву депутата местного Совета 

необходимо от 15 до 50 подписей, но, как правило, по окончании сбора их число многократно превышает 

законодательно установленныйминимум). 

Представляется, что на данной стадии инициирования отзыва депутата местные органы власти 

должны выполнять лишь организационные функции (определение места и времени проведения собрания 

и пр.), а не оценивать целесообразность процедуры, в необходимости которой уверена группа избирателей, 

и тем самым препятствовать реализации населением права на непосредственное осуществление своей 

власти. 

Разумеется, мотивированное решение об отказе в проведении собрания может быть обжаловано в 

судебном порядке. Однако это ведет к дополнительным временным и финансовым затратам и, как 

следствие, к дальнейшему усложнению процедуры инициирования отзыва, что способствует превращению 

этой формы непосредственной демократии в фикцию. 

Кроме того, безуспешность попыток избирателей поставить вопрос о досрочном прекращении 

полномочий депутата местного Совета может быть связана со слишком широким толкованием оснований 

отзыва. Ст. 129 Избирательного кодекса Республики Беларусь закрепляет правило, согласно которому 

избиратели могут отозвать депутата, который не оправдал их доверия. При этом среди оснований утраты 

доверия упоминаются невыполнение депутатских обязанностей, предусмотренных законом, нарушение 
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некоторых нормативных актов Республики Беларусь и совершение действий, дискредитирующих 

депутата [3]. По нашему мнению, данная трактовка оснований отзыва требует уточнений и пояснений, 

особенно это касается такой весьма субъективной категории, как «действия, дискредитирующие депутата». 

На наш взгляд, будет целесообразным и расширение круга субъектов, наделенных правом 

инициировать отзыв депутата местного представительного органа власти. Поскольку в соответствии с 

нормамиИзбирательного кодекса Республики Беларусь выдвижение кандидатов в депутаты возможно 

политическими партиями и трудовыми коллективами вполне последовательным и логичным видится 

возможность наделения этих субъектов и правом инициировать процедуру обратную выборам. 

Подводя итоги, отметим, что снятие не всегда обоснованных ограничений для демократического 

волеизъявления избирателей и дальнейшее совершенствование законодательства о процедуре отзыва 

депутата способны превратить эту форму непосредственного участия граждан в местном самоуправлении 

из фактически «мертвого» института в действенный механизм контроля, повышающий эффективность 

деятельности народных избранников. 
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Статья посвящена вопросам оценки эффективности управления инвестициями в человеческий 

капитал в условиях инновационной экономики на макроуровне. Выделены принципы, факторы и элементы 

оценки. Разработана методика оценки эффективности управления инвестициями в человеческий капитал 

в условиях инновационной экономики на макроуровне. Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, 

принципы оценки, факторы оценки, элементы оценки. 

 

Статтю присвячено питанням оцінки ефективності управління інвестиціями в людський капітал в 

умовах інноваційної економіки на макрорівні. Виділено принципи, фактори й елементи оцінки. Розроблено 

методику оцінки ефективності управління інвестиціями в людський капітал в умовах інноваційної 

економіки на макрорівні. Ключові слова: людський капітал, інвестиції, принципи оцінки, фактори оцінки, 

елементи оцінки. 

 

В современных условиях человеческий капитал является определяющим фактором экономического 

роста. Теории устойчивого развития общества и концепция национального богатства базируются на 

признании человека движущей силой общественного развития. Поэтому актуальность и необходимость 

управления инвестициями в человеческий капитал не вызывает сомнения. 

В результате исследования теоретических аспектов управления инвестициями в человеческий 

капитал и существующих подходов и методик оценки их эффективности (таких известных ученых, как 

Дж. Филипс, Р.И. Капелюшников, К.Н. Чигоряев, О.Г. Ваганян, Э. Флэмхольц, Я. Фитценц и др.), 

разработаны теоретические положения оценки эффективности управления инвестициями в человеческий 

капитал в условиях инновационной экономики с учетом приоритетов целей и задач инновационного 

развития национальной экономики, включающие принципы, факторы и элементы оценки [1-3].  

Так, была сформирована система принципов оценки эффективности управления инвестициями в 

человеческий капитал в условиях инновационной экономики: 

− Принцип системности. Означает, что оценка эффективности управления инвестициями в 

человеческий капитал должна производиться на основании системного подхода с позиции целостности всех 

факторов и элементов оценки эффективности.  
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− Принцип приоритетности. Означает необходимость выбора приоритетных направлений оценки 

эффективности управления инвестициями в человеческий капитал ввиду постоянно присутствующих 

изменений в период инновационного развития национальной экономики. При обеспечении приоритета 

должно быть уделено внимание и всем другим направлениям.  

− Принцип гибкости. Означает наличие возможности изменения факторов, элементов, приоритетов 

оценки эффективности управления инвестициями в человеческий капитал при необходимости в условиях 

инновационной экономики. 

− Принцип прозрачности. Подразумевает ясность и общедоступность оценки эффективности. 

− Принцип обоснованности. Означает, что оценка должна основываться на фактических данных, 

результатах теоретических и прикладных исследований. 

− Принцип принятия ценностей новаторства и изобретательства. Заключается в необходимости учета 

особенностей инновационной экономики при оценке эффективности инвестиций в человеческий капитал. 

− Принцип адресности инвестиций в человеческий капитал. Трактует, что инвестиции должны быть 

целенаправленны и концентрированы в элементы человеческого капитала, которые требуют развития для 

реализации запланированных инноваций [4]. 

На эффективность управления инвестициями в человеческий капитал на макроуровне оказывает 

влияние множество факторов, среди которых следует выделить: 

− изменения законодательной базы Республики Беларусь, в частности в области установления 

минимального уровня заработной платы (с 1 января 2021 400 бел.руб.), бюджета прожиточного минимума 

(с 1  февраля – 2021262,87 бел.руб.) и минимального потребительского бюджета (с 1 февраля 2021 – 

427,77 бел. руб.); 

− изменения в бюджетной системе Республики Беларусь; 

− научно-технический прогресс и т.д. 

Таким образом, могут быть выделены элементы оценки эффективности управления инвестициями в 

человеческий капитал на макроуровне: расходы бюджета Республики Беларусь; минимальная заработная 

плата; минимальный потребительский бюджет; потребительские расходы населения; инновационная 

восприимчивость. 

Посредством изучения теоретических аспектов управления инвестициями в человеческий капитал 

была разработана методика оценки эффективности управления инвестициями в человеческий капитал на 

макроуровне, которая включает в себя несколько этапов: 

1 этап: оценка расходов консолидированного бюджета на приоритетные направления 

инвестирования в человеческий капитал. Приоритетные направления инвестирования рекомендуется 

определять согласно содержанию Целей устойчивого развития ООН [5]. 

2 этап: оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал. Оценка включает расчет 

минимального уровня инвестиций в человеческий капитал, удовлетворяющего главные физиологические, 

социальные и культурные запросы и обеспечивающего его воспроизводство, затрагивая все компоненты 

человеческого капитала, состоящего из суммы затрат на продукты питания, образование, поддержание 

здоровья, одежду, обувь, белье, жилищно-коммунальные и бытовые услуги, общественный и личный 

транспорт, связь, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения, отдых, взносы и 

платежи. Расчет эффективности инвестиций в человеческий капитал осуществляется путем сопоставления 

установленного государством размера минимальной заработной платы и рассчитанного минимального 

уровня инвестиций в человеческий капитал. 

3 этап: оценка инновационной восприимчивости. Показатель инновационной восприимчивости, 

включающий основные показатели инновационного развития, рассчитывается как среднее арифметическое 

удельного веса инновационно активных организаций в общем их числе,удельного веса отгруженной 

инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, удельного веса внутренних затрат на НИР 

в объеме ВВП, удельного веса затрат на технологические инновации в объеме инвестиций в основной капитал. 

4 этап: корреляционный анализ, который необходим для подтверждения наличия связи между 

инновационной восприимчивостью и эффективностью инвестиций в человеческий капитал. Как правило, 

числовое значение располагается в диапазоне от –1 до +1: «–1» – прямая линейная отрицательная связь; 

«+1» – прямая линейная положительная связь. Коэффициент корреляции, приближающийся к нулю, 

трактуется как отсутствие зависимости между переменными [6]. Следующий этап может быть выполнен 

только при наличии зависимости (больше 0,2) между инновационной восприимчивостью и эффективностью 

инвестиций в человеческий капитал.  

5 этап: расчет эффективности управления инвестициями в человеческий капитал в условиях 

инновационной экономики. Расчет производится путем суммирования показателей эффективности 

инвестиций в человеческий капитал и инновационной восприимчивости с учетом их коэффициентов 
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весомости, определенных экспертным методом. Полученный результат сопоставляется с результатом, 

полученным во 2 этапе при оценке эффективности инвестиций в человеческий капитал. 

Таким образом, согласно разработанной методике можно оценить эффективность инвестиций в 

человеческий капитал, инновационную восприимчивость и степень влияния инновационной 

восприимчивости на эффективность инвестиций в человеческий капитал, что позволит выявить 

существующие проблемы в исследуемой области, определить необходимость дополнительных инвестиций 

в человеческий капитал и разработать направления по повышению эффективности управления 

инвестициями в человеческий капитал в условиях инновационной экономики. 
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також менеджменту. Ключові слова: публічне адміністрування, інститут держави, інститут державної 

служби, інститут державного управління, інститут муніципального управління, інститут менеджменту. 

 

Сучасний етап розвитку світової спільноти характеризується глобалізацією економічних, політичних, 

соціальних і культурних процесів. У цих умовах конкурентоспроможність країни багато в чому залежить 

від держави, ефективності публічного адміністрування.  

Публічне адміністрування реалізується за допомогою інституційних суб'єктів: держави, державної 

служби, державного і муніципального управління, а також менеджменту в рамках стійких нормативно 

заданих статусно-рольових систем. 

Основний адміністративно-політичний інститут – держава. Цей інститут відрізняється наступними 

ознаками: наявністю публічної влади, структурами і механізмами її функціонування (адміністративна і 

фінансова системи, армія, поліція, розшук, суди, в'язниці і т. д.); наявністю права, тобто правил поведінки, 

за допомогою яких закріплюється громадський порядок; наявністю певної населеної території, межами якої 

обмежена дана державна влада; наявністю суверенітету, правом офіційно представляти суспільство, 

видавати нормативні акти, обов'язкові до виконання, здійснювати правосуддя. 

Слід зазначити, що під впливом процесів глобалізації об'єктивно змінюється природа держави, її 

соціальний устрій, перерозподіляються функції держави на наднаціональний і субнаціональні рівні, 

формуються потреби в нових моделях публічного адміністрування: децентралізованих, політичних, 

мобільних, інноваційних, що поєднують принципи державного і комерційного регулювання, нових форм 

індивідуальної свободи і відповідальності [3, с. 65]. 

Таким чином, виклики глобалізації адресовані в першу чергу державі. Дискусії з цього приводу 

стають все більш гострими. Позиції громадськості сьогодні діаметрально протилежні по відношенню до 

призначення держави. Яка його місія? 

Нові концепції публічного адміністрування дозволили в демократично просунутих країнах 
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ліквідувати інституційну нерозділеність влади, власності та управління. Так, влада вже не концентрується в 

централізованій державній машині, а розподіляється в широкому інституційному віялі від національних і 

субнаціональних структур до структур громадянського суспільства. 

Як видно, держава та її система публічного адміністрування перебуває під впливом процесів 

глобалізації, зазнає як загальні трансформації при переході від індустріального до постіндустріального 

суспільства, так і специфічні, пов'язані зі зростанням його ролі в цивілізаційних змінах [4, с. 16]. 

Якщо для західних країн проблема інституціоналізації публічного адміністрування, відокремлення її від 

влади і власності вже вирішена, то для нас вона тільки стала до порядку денного. Важливий крок на шляху до 

вирішення цієї проблеми в Україні – формування інституту державної служби, за допомогою якого регулюється 

професійна діяльність із забезпечення повноважень державних органів, що є складовою частиною державного 

апарату. Вони засновуються в законному порядку і наділяються владними повноваженнями. 

Істотні трансформації зазнає інститут державного управління. Термін«державне управління» досі 

трактується у нас як управління суспільством в цілому. Це трактування успадковане від радянського 

минулого, коли державі належала майже вся власність країни, а сама вона виступало в якості партійного 

інструменту управління. 

Однак таке трактування не відповідає нинішній дійсності. Сучасна українська держава не управляє 

бізнес-структурами. Відносини з ними будуються на основі соціального партнерства. Не можна віднести до 

об'єктів державного управління і громадські організації. Йдеться лише про контроль і нагляд за 

відповідністю їх діяльності зареєстрованому статуту, тобто про публічне адміністрування. 

У нашій країні фактично заново відбудовується інститут місцевого самоврядування, під яким 

мається на увазі і безпосередню участь населення у вирішенні питань «місцевого значення», та діяльність 

обраних населенням органів, спрямована на виявлення соціальних проблем людей, які проживають на 

території муніципального утворення і вироблення способів їх вирішення. Безпосередньо громадяни 

включені в таку діяльність через участь у референдумах, сходах тощо. 

Будучи, з одного боку інститутом громадянського суспільства, а з іншого – інститутом публічного 

адміністрування, даний інститут являє собою соціально організований механізм втілення повноважень 

місцевого самоврядування в процесі здійснення муніципального управління. Така інституційна подвійність 

дозволяє забезпечувати потреби місцевої спільноти в ефективному управлінні спільними справами та 

слугувати каналом «зворотного зв'язку» між соціальними структурами та владною вертикаллю. 

Діяльність окремих державних і муніципальних організацій регулюється інститутом менеджменту. У 

цих організаціях створюються локальні норми, виробляються і закріплюються традиції, що входять в 

інституційну структуру. Вони стають частиною організаційної та корпоративної культури. До них відносять 

порядок і регламент діяльності, правила поведінки співробітників, принципи ставлення до клієнтів, систему 

заохочень і покарань [2, с. 28]. 

На жаль, багато керівників державних і муніципальних організацій в нашій країні поки ще не стали 

менеджерами. Вони ігнорують сучасні правила досягнення успіху, не враховують соціокультурні 

особливості виробництва публічних послуг, а саме: 1) інтереси цивільних службовців, що забезпечують 

публічні послуги, і 2) потреби громадян потребують цих послугах [1, с. 95]. 

Проблема відносин влади, власності та управління завжди була однією з актуальних тем наукових 

досліджень. Спочатку XX ст., коли влада, власність і управління перебували в синкретичному, спаяному 

стані ця тема перебувала в основному в полі зору адміністративного права. До кінця ХХ ст.у міру 

відділення управління від влади і власності подібна тенденція стала про-являтися і в методологічній 

відособленості наук. Так, публічне адміністрування розвивалося в академічному плані як невід'ємна 

частина політичної науки, а менеджмент-економічної. 

В даний час в теорії і практиці управління спостерігається конвергенція, взаємопроникнення 

публічного адміністрування менеджменту. Ряд західних дослідників зробили спроби створити дисципліну 

«новий публічний менеджмент», в предметному полі якої був би здійснений міждисциплінарний синтез 

політичних, економічних і соціально-гуманітарних досліджень. Один перший публічний менеджмент так і 

залишився в полоні економічної науки, він більшою мірою орієнтується на закони ринку, ніж соціальної 

сфери і політики. У зв'язку з цим потрібна розробка концепцій публічного адміністрування, що враховують 

інтереси громадянського суспільства. 

Ситуація, що склалася, настійно ставить питання про підготовку управлінських кадрів різного рівня 

кваліфікації. У нашій країні поки здійснюється навчання менеджерів для бізнес-структур, а також 

державних і муніципальних організацій. Але поряд з цим, потрібні кадри і для більш широкої публічної 

сфери, що охоплює інтереси громадянського суспільства і держави, влади і бізнесу. Їх вишкіл можна 
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здійснювати в рамках програми «Магістр публічного адміністрування». Очевидно, що диверсифікація під-

готування управлінських кадрів є необхідною умовою виходу за межі прихованих бюрократичних 

угруповань, в яких тісно переплетені інтереси влади, власності та управління. 
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ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

 

У статті проаналізовані концептуальні фактори кримінально-правової кваліфікації кримінальних 

правопорушень проти безпеки дорожнього руху. Проаналізовано ключові особливості складу даних 

кримінальних правопорушень. Досліджено чинну нормативно-правову базу, яка регламентує порядок 

ідентифікації кримінальних правопорушень як таких, що посягають на безпеку дорожнього руху та визначає 

алгоритм їх кваліфікації. Ключові слова: кримінально-правова кваліфікація, кримінальне правопорушення 

проти безпеки дорожнього руху, безпека руху, експлуатація транспорту, транспортний засіб. 

 

Постановка проблеми. Важливим елементом сучасного суспільства є надзвичайно розвинена 

інфраструктура, а особливо розповсюдженість автомобільного виду транспорту, тому що це найбільш 

зручний та мобільний різновид засобу переміщення, який можна використати для будь-якої власної 

діяльності у будь-який час. З кожним роком кількість автомобілів у громадян збільшується, а тому з 

арифметичною прогресією зростає кількість учасників дорожнього руху. Крім того, варто зважати на те, що 

учасниками дорожнього руху є не тільки ті, у кого є автомобіль, а також пішоходи, велосипедисти, 

мотоциклісти тощо, які можуть не тільки постраждати в ДТП (далі – дорожньо-транспортній пригоді), але й 

стати його винуватцями. Це відбувається через те, що не всі учасники дорожнього руху добросовісно 

дотримуються правил дорожнього руху та норм з експлуатації транспорту. 

Відповідно до статистики Департаменту патрульної поліції України у період з 01.01.2019 по 

31.12.2019 на автодорогах загальнодержавного значення сталося 4263 ДТП, у яких загинуло 1265 осіб, а 

травмовано 6440 особи. У 2020 році в період з 01.01.2020 по 31.12.2020 відбулося 4145 ДТП, у яких 

загинуло 1204 особи, а було травмовано 5893 особи [1]. Виходячи із поданих даних можна відслідкувати 

деяке незначне зменшення кількості ДТП та загиблих і травмованих осіб, однак дані показники доволі 

високі враховуючи, що зібрані відомості стосуються лише кількісної сторони ДТП на автодорогах 

загальнодержавного значення. Якщо аналізувати показники, які відбуваються на всіх автодорогах України, 

то можна дістати значно вищий показник. У Кримінальному кодексі України норми, які визначають 

кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту закладені у ХІ розділі та 

охоплюють ст.ст. 276-292 [2]. Поряд з цим варто наголосити на певних неузгодженостях норм різних 

галузей права, які регламентують питання відповідальності за порушення безпеки дорожнього руху та 

прогалинах у чинному кримінальному законодавстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кримінально-правові проблеми кримінальних 

правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту, були предметом дослідження вітчизняних 

учених, а саме: С.В. Бабаніна, О.О. Балобанова, М.Й. Коржанського, З.Г. Корчевої, В.А. Мисливого, 

О.В. Негодченка, В.П. Тихого тощо. 

Метою статті є висвітлення особливостей кримінально-правової кваліфікації кримінальних 

правопорушень проти безпеки дорожнього руху. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Безпека руху та експлуатація транспорту у працях 

В.І. Осадчого визначається як певний стан функціонування транспорту, коли працівники транспорту, інші 

учасники руху дотримуються нормативно визначених приписів у сфері експлуатації транспорту та безпеки 

руху, за яких створюються умови відсутності будь-яких загроз (небезпек) [3, c. 196]. Із цього випливає, що 
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безпека дорожнього руху є станом підвищеної безпеки для користуванням транспортним засобом, коли ця 

безпека є взаємоузгодженою для водія та пасажира/пішохода/водія іншого транспортного засобу.  

Предметом кримінального правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху є транспортний засіб. 

Зокрема, у Постанові ПВСУ від 23.12.2005 р. № 14 стосовно визначення поняття «транспортний засіб» 

зазначено наступне: «При розгляді кримінальних та адміністративних справ зазначених категорій суди 

мають враховувати положення правових норм, у яких визначено поняття «транспортні засоби», зокрема, 

примітки до ст. 286 КК України, ч. 1 ст. 121 КУпАП, п. 1.10 Правил дорожнього руху, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 [4]. Зважаючи на норму 

вищенаведеної Постанови, примітка до ст. 286 КК України зазначає, що під транспортними засобами в цій 

статті та статтях 286
-1

, 287, 289 і 290 слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні 

машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби [2]. У пункті 

1.10 Правил дорожнього руху зазначено, що транспортний засіб – це пристрій, призначений для 

перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи 

механізмів [5]. Виходячи із цього бачимо, що примітка до ст. 286 КК України штучно звужує поняття 

транспортного засобу, приводячи його до поняття «механічний транспортний засіб», яке розтлумачено 

аналогічним чином у п. 1.10 Правил [5]. Не слід залишати без уваги транспортні засоби, які мають двигун 

іншої конструкції, а також ті, які стали новацією у сфері транспорту. Мова йде про розбіжність у визнанні 

судами мопедів транспортними засобами, сігвеїв та іншого транспорту нового покоління. Усе це зумовлює 

необхідність переглянути тлумачення поняття транспортного засобу. 

Під час кваліфікації кримінального правопорушення, пов‘язаного із порушенням безпеки 

дорожнього руху, варто встановлювати, які саме вимоги Правил дорожнього руху були порушені і що дане 

порушення призвело до настання наслідків у вигляді заподіяння шкоди життю і здоров‘ю особи. Норма ст. 

286 КК України має бланкетний характер і під час кваліфікації дій винної особи вимагає відсилання до 

відповідного пункту Правил. 

Крім цього, важливою деталлю кваліфікації досліджуваного виду правопорушень є встановлення 

причинно-наслідкового зв‘язку: від порушення Правил безпеки дорожнього руху було заподіяно шкоду 

життю чи здоров‘ю особи, тобто заподіяно середньої тяжкості, тяжкі тілесні ушкодження або смерть особи 

тощо. Саме поява додаткового безпосереднього об‘єкта визначає протиправне діяння у вигляді порушення 

правил дорожнього руху як кримінальне, а не адміністративне правопорушення. Причинний зв‘язок між 

діянням і наслідками має місце тоді, коли порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту, 

допущене винним, закономірно, з необхідністю тягне за собою наслідки, передбачені ст. 286. Кримінальне 

правопорушення вважається закінченим з моменту настання зазначених у ст. 286 наслідків [6].  

Висновки. Кримінальні правопорушення проти безпеки дорожнього руху за статистичними даними є 

достатньо розповсюдженими останнім часом, тому у практичних працівників під час кваліфікації 

суспільно-небезпечного діяння, пов‘язаного із порушенням правил дорожнього руху виникає низка питань. 

Дані питання викликані переважно наявністю колізій та неузгодженостей у чинному кримінальному 

законодавстві України. Це стосується тлумачення поняття «транспортний засіб», відмежування злочину від 

адміністративного правопорушення під час кваліфікації, визначення кваліфікуючих ознак тощо. Важливо 

під час кваліфікації даного виду злочинів встановлювати, які саме вимоги Правил дорожнього руху (норма 

ст. 286 КК України має бланкетний характер і під час кваліфікації дій винної особи вимагає відсилання до 

відповідного пункту Правил) були порушені, а порушення призвело до наслідків, передбачених у 

диспозиції ст. 286 КК України. 
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Стаття присвяченаудосконаленню процедури впровадження раціональної системи стимулювання 

персоналу. У ній аналізуються проблеми формування системи стимулювання, при якій людина, в будь-якій 

сфері діяльності, відчуває себе самодостатньою. Пропонується алгоритм впровадження системи 

стимулювання в практичну діяльність організації. Ключові слова: персонал, стимулювання, системи 

стимулювання персоналу, алгоритм впровадження системи стимулювання. 

 

У реальних умовах немає абсолютно ідентичних організацій, тому на питання про можливість 

розробки універсальної раціональної системи стимулювання складно відповісти однозначно. Система 

стимулювання, ефективно працює в одній організації, може бути зовсім не ефективною на іншому 

підприємстві. Скільки б аналіз причин не давав обґрунтувань такому стану справ, для підприємства істотно 

отримання результатів за поточний/планований часовий період. Тому особливо важливо те, щоб система 

стимулювання могла бути адаптована на максимально великій кількості підприємств, незважаючи на 

різноманіття видів діяльності, різницю в кількості персоналу, тривалість часу функціонування підприємства 

на ринку та інших факторів. 

Ми поділяємо точку зору ряду вчених [1; 2; 3], які відзначають, що навіть найгеніальніші ідеї і великі 

наукові відкриття відіграють роль продуктивної сили тільки тоді, коли є достатня кількість людей, здатних 

сприйняти їх і творчо використовувати в масовому виробництві. Проблема впровадження будь-якої 

системи і реалізації ідеї полягає в тому, що в теоретичній моделі розробники врахують величезну кількість 

факторів, а практика покаже, що багато з врахованих факторів не мають значення, а важливий один, який 

теоретики не взяли до уваги. Пропонується наступний алгоритм впровадження системи стимулювання в 

практичну діяльність організації:  

1. Формування робочої групи, що відповідає за впровадження системи стимулювання, затвердження 

проекту впровадження. На першому етапі відбувається формування робочої групи, яка відповідатиме 

протягом конкретного періоду за реалізацію системи стимулювання в практичну діяльність організації. 

Обов'язково затверджується проект впровадження, в якому зазначаються терміни реалізації, відповідальні 

особи, цілі та поставлені завдання, показники ефективності, споживачі, які документи щодо стимулювання 

працівників організації повинні бути затверджені та інші показники. 

На етапі формування команди проекту «стимулювання працівників організації», проект передбачає 

п'ять стадій: ініціалізація, концептуалізація, планування, реалізація, завершення.  

На стадії ініціалізації відбувається формулювання цілей і завдань реалізації проекту «стимулювання 

працівників організації». На стадії концептуалізації до вищого керівництва підключаються керівники 

відділів, відбувається визначення принципів реалізації, збір обґрунтованих думок про цільові показники для 

різних груп працівників, прогнозування необхідного ресурсного забезпечення. На стадії планування 

затверджуються бюджет проекту і цільові показники. На стадії реалізації до учасників підключається весь 

персонал, відбувається виконання планових показників. Остання стадія завершення передбачає оцінку 

результату, його аналіз і коригування. 

Команда проекту розробляє логічну модель реалізації проекту «стимулювання працівників 

підприємства». У логічній моделі реалізації проекту вказуються терміни реалізації, вхідна інформація, 

виконавці, споживачі, завдання, результуючий документ. Показники можуть бути розширені відповідно до 

особливостей і потреб конкретного підприємства. 

Таким чином, на першій стадії алгоритму впровадження системи стимулювання пропонується 

сформувати робочу групу, визначити термін роботи цієї групи, розв'язувані завдання, затвердити проект 

впровадження, який обов'язково повинен передбачати кількісні та якісні показники, очікувані в результаті 

впровадження. 

2. Затвердження нормативного документа, що регулює питання стимулювання працівників. На 

даному етапі відбувається затвердження документа, який буде регулювати всі питання, пов'язані з 

винагородою працівників конкретної організації. В даному документі необхідно передбачити можливість 

кожній групі працівників побачити лінію свого перспективного розвитку при знаходженні на тому чи 
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іншому робочому місці [2, с. 218]. Стратегічне мислення сприяє розумінню свого майбутнього становища 

за рахунок рефлексії та обліку можливостей, пропонованих організацією в сьогоденні і майбутньому 

періодах. Нормативний документ передбачає інструменти стимулювання відповідно до виділених видів 

стимулювання-матеріальним, нематеріальним і стимулюванням комфортними умовами життя. 

3. Ознайомлення персоналу з положенням щодо стимулювання працівників організації відбувається 

на третьому етапі впровадження системи стимулювання. Персонал повинен мати можливість осмислити 

розроблену для організації системи стимулювання. Для цього необхідний час, протягом якого працівники 

зможуть прочитати, уточнити і обговорити пропоновані зміни. Необхідно вивчати реакцію працівників. У 

процесі етапу ознайомлення приймаються коментарі та пропозиції від персоналу. Доведення інформації 

відбувається з відміткою про ознайомлення. 

4. Адаптаційний період. По можливості рекомендується проводити впровадження не у всіх підрозділах 

організації, а будь-якої її частини (наприклад, якийсь підрозділ або філія). Використання пілотного (пробного, 

експериментального) проекту [1, С. 195] дозволить виявити потенційні складнощі і значущі фактори, які 

можуть вплинути на результат реалізації основного проекту. Пілотний проект може бути досить ефективним 

рішенням для інноваційних і високотехнологічних проектів з великим ступенем невизначеності результату і 

шляхів його досягнення, а в даному випадку мова йде про проект, який торкнеться кожного співробітника, і, 

як наслідок, може вплинути на кінцевий результат роботи підприємства. Тому рекомендується до 

впровадження розробленої для підприємства системи стимулювання приділити час на тестування цієї 

системи. Рекомендована тривалість пілотного проекту – не менше 6 місяців, після чого можливий перехід до 

більш широкого застосування системи стимулювання на підприємстві.  

5. Оцінка адаптаційного періоду, виявлення проблем. На даному етапі формулюються найбільш 

характерні проблеми для реалізації системи стимулювання в організації і пропонуються рецепти вирішення 

даних проблем. Відбувається фіксація всіх складнощів, які були виявлені в результаті адаптаційного 

періоду. Реєструються всі гіпотези, націлені на вирішення виявлених складнощів. Відбираються робочі 

гіпотези, на основі яких буде проведено доопрацювання раніше запропонованого нормативного 

забезпечення стимулювання працівників [3, С. 365]. 

6. Доопрацювання положення щодо стимулювання працівників відповідно до виявлених проблем, 

затвердження документа. На шостому етапі відбувається доопрацювання нормативного забезпечення 

відповідно до затверджених робочими гіпотезами п'ятого етапу. Нормативний документ щодо 

стимулювання працівників проходить процедуру затвердження. 

7. Робочий період. Відбувається впровадження системи стимулювання в усі, або більшу частину 

підрозділів організації. Система функціонує тривалий період часу. Рекомендується налагодити канали 

зворотного зв'язку з персоналом, за якими він зможе сигналізувати про недоліки і достоїнства нової системи. 

8. Оцінка ефективності функціонуючої системи стимулювання. Оцінка ефективності є обов'язковим 

етапом алгоритму впровадження системи стимулювання. Впровадження будь-якої системи неможливе без 

етапу оцінки ефективності. Відбувається остаточне визначення життєздатності розробленої раніше 

методики, тому що після оцінки ефективності не виключено, що від неї доведеться відмовитися. Або вона 

виявиться ефективною, тоді зміни вносити не доведеться. Або якісь зміни будуть потрібні, але 

відмовлятися від неї буде не доцільно, тому що вона дає організації певні переваги. 

Оцінка ефективності системи стимулювання відбувається шляхом розрахунку комплексного 

показника, який базується на трьох інтегральних показниках відповідно до виду стимулювання. Детальне 

застосування даної методики описано у другому розділі дослідження. Відбір показників здійснюється з 

урахуванням побажань працівників і можливостей організації. 

Таким чином, представлений алгоритм впровадження є універсальною інструкцією по процедурі 

практичної реалізації системи стимулювання для організацій різного масштабу і специфіки діяльності. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Стаття присвячена сучасним теоретичним підходам до трактування поняття та сутності 

національної безпеки. Проаналізовано основні принципи, напрями та складові національної безпеки. 

Досліджено сучасні тенденції та пріоритети національної безпеки України. Ключові слова: національна 

безпека, держава, народ, суверенітет, територіальна цілісність. 
 

Поняття «національна безпека» є досить складним, багатогранним і поширеним в науковому 
дискурсі. Також воно стало невід'ємним атрибутом більшості військово-політичних та 
зовнішньополітичних концепцій, міжнародних угод і декларацій, аналітичних та прогностичних розробок 
довгострокового глобального плану. Наукова проблематика національної безпеки вже перетворилась у 
самостійну академічну галузь в межах загальнотеоретичних, міждисциплінарних та стратегічних 
досліджень. Проте досі відсутнє чітке загальновизнане тлумачення поняття «національна безпека», 
незважаючи на його широке використання. 

Значний внесок у дослідження проблеми національної безпеки здійснили такі науковці, як 
Ареф'єва О., Барановський О., Березін М., Бичко І., Бланк І., Гансова Є., Гаращук О., Гуленков М., 
Давидюк О., Демент'єв В., Донець Л., Задорожний Г., Іванота Т., Ільїн І., Козаченко Г., Лукашевич М., 
Мезенцева Н., Мельник А., Мунтіян В., Михайлов В., Михальченко М., Недолішній П., Новак Н., 
Олуйко В., Пазенюк В., Покропивний С., Попов М., Радченко Я., Реверчук М., Рибалко В., Ситник Г., 
Скуратівський В., Тумар М., Чернявський А., Шахов В., Шевцов О., Шира Т. та інші. 

Можемо погодитись із українською дослідницею О. Гаращук, що визначає національну безпеку як 
систему, в якій безперервно взаємодіють інтереси особи, суспільства, держави й загрози цим інтересам. До 
основних її елементів фахівці відносять політичну, економічну, соціальну, інформаційну, науково-
технологічну, екологічну, гуманітарну та воєнну безпеку. Загрозами національній безпеці виступають такі 
дії, що ускладнюють або ж унеможливлюють реалізацію національних економічних інтересів і створюють 
небезпеку для соціально-економічної та політичної систем, національних цінностей, життєзабезпечення 
національної безпеки країни [2, с. 30]. 

Виходячи із правового визначення національної безпеки України, головними її об'єктами є 
громадянин – його права і свободи; суспільство – його духовні та матеріальні цінності; держава – її 
конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканість кордонів. Їх місце й роль – 
динамічні, і визначаються характером суспільних відносин, політичним устроєм, рівнем загроз [3]. 

Основними принципами забезпечення національної безпеки України є: пріоритет прав людини; 
верховенство права; пріоритет мирних засобів у вирішенні конфліктів; адекватність заходів захисту 
національних інтересів реальним та потенційним загрозам; демократичний цивільний контроль за воєнною 
сферою, а також іншими структурами в системі забезпечення національної безпеки; додержання балансу 
інтересів особи, суспільства та держави, їхня взаємна відповідальність; чітке розмежування повноважень 
органів державної влади [4]. 

До основних складових забезпечення національної безпеки можемо віднести: захист суспільно-
державного ладу, забезпечення суверенітету та територіальної цілісності, захист від техногенних катастроф 
та загроз здоров‘я народу, забезпечення економічної та політичної незалежності народу, боротьбу зі 
злочинністю та охорону громадського порядку. 

Якщо національну безпеку розглядати як такий стан функціонування суспільства, за якого у повному 
обсязі забезпечуються територіальна цілісність, конституційний лад, суверенітет і прогресивний розвиток, 
реалізуються права і свободи громадян, то реальна загроза одній зі складових безпеки в період соціального 
напруження характеризує цю стадію розвитку як суспільно небезпечну. Звідси, будь-яка з форм соціального 
протесту (страйк, економічна блокада, маніфестація з елементами відкритої непокори і протидії правоохоронним 
органам), нехтування правилами її проведення набуває характеру суспільно небезпечного стану розвитку. 

На наш погляд, пріоритетним напрямом діяльності держави із забезпечення національної безпеки є 
попередження та мінімізацію зовнішніх і внутрішніх загроз. Необачливе, непрогнозоване, ризиковане та 
безвідповідальне ставлення до зовнішніх та внутрішніх загроз країні, відсутність своєчасних дій щодо 
попередження їх прояву обумовлюють нестабільний та небезпечний стан зі значними негативними 
наслідками та втратами людського, економічного, воєнного, інноваційного, науково-технічного, 
інформаційного та інших потенціалів держави. У будь-якій сфері безпеки все світове співтовариство 
працює на упередження виконання та мінімізацію ризиків, небезпек, викликів різного спрямування. Україні 
необхідно цей шлях прокладати та укріпляти, оскільки нестабільність у державі призводить до погіршення 
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морально-психологічного стану суспільства, вимагає подолання загроз життю та здоров‘ю людини, 
обумовлює незадоволеність суспільними відносинами та сенсом власного життя.  

Окрім того, державна політика із забезпечення національної безпеки повинна бути спрямована на 
реалізацію соціальних інтересів громадян України, оскільки людський капітал – це найцінніший 
стратегічний ресурс існування і розвитку держави, а максимальне врахування соціальних інтересів 
громадян повинно стати критерієм оцінки в системі державного управління. 

Політичні процеси в Україні впродовж останніх років свідчать, що зниження життєвого рівня та 
загострення економічної кризи зумовлюють посилення протестних настроїв населення, що в свою чергу 
може призвести до масових акцій, збройних протистоянь та сепаратистських проявів в регіонах. Внаслідок 
невирішеності питань власності, недосконалості податкової політики, значної корумпованості системи 
державного управління послаблюється мотивація до трудової активності, що в свою чергу приводить до 
психологічного невдоволення, маргіналізації населення, поширення соціальних хвороб, кримінальних 
злочинів та посилення напруги. Якщо не враховувати окреслені чинники, то вони можуть становити загрозу 
національній безпеці, оскільки призводять до соціально-політичної нестабільності, зниження 
територіальної мобільності населення, професійної деградації та втрати кваліфікації внаслідок тривалого 
перебування в стані безробіття та сфері неформальної зайнятості, відтоку закордон висококваліфікованого 
кадрового потенціалу. 
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У статті розглянуті особливості реалізації Національних планів дій щодо забезпечення гендерної 

рівності в Республіці Білорусь в напрямку розвитку жіночого підприємництва. Виділено основні 

організаційно-економічні проблеми їх реалізації. Обгрунтовано висновок про необхідність стратегічного 

акценту в реалізації підтримки жіночого підприємництва. Ключові слова: жіноче підприємництво, 

підтримка жіночого підприємництва, інструменти підтримки, національний план. 
 

Женское предпринимательство с каждым играет все большую роль в социально-экономическом 

развитии Республики Беларусь. По итогам 2018 года в стране насчитывалось более 57 тыс. женщин-

предпринимателей, что составляло 31,5% от общей численности предпринимателей [1].  

Поддержка женского предпринимательства в Республике Беларусь осуществляется через общую 

практику поддержки малого и среднего бизнеса. Правовая и институциональная основа, а также 

инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса не дифференцированы по гендерному признаку. 

Среди инструментов поддержки предпринимательства отдельной программы, направленной на женщин-

предпринимателей (потенциальных или действующих) нет. При этом очевидна несогласованность 

стратегических государственных программ с точки зрения развития женского предпринимательства, что, в 

свою очередь, актуализирует необходимость принятия специальной программы [2]. 

Первым документом в Республике Беларусь, затрагивающим вопросы женского 

предпринимательства, является Национальный план действий по улучшению положения женщин на 1996-

2000 гг. [3]. Этот план задал общий вектор для последующих программных документов. За период 2001-

2020 гг. в стране утверждены пять планов: Национальный план действий по обеспечению гендерного 

равенства в Республике Беларусь на 2001-2005 гг.; Национальный план действий по обеспечению 

гендерного равенства в Республике Беларусь на 2008-2010 гг.; Национальный план действий по 

обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2011-2015 гг.; Национальный план действий 
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по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2017-2020 гг.; Национальный план 

действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2021-2025 гг. 

Анализируя содержание и итоги реализации перечисленных планов в направление развития 

женского предпринимательства можно констатировать следующее:  

 большинство запланированных мероприятий не были реализованы или остались на стадии 

разработки;  

 запланированные мероприятия в большей степени носили рекомендательный и исследовательский 

характер, что не позволило эффективно реализовывать гендерную политику в экономической сфере; 

 в период 1996-2005 гг. развитие женского предпринимательства курировало профильное 

министерство, в дальнейший период эта работа была разделена между Министерством экономики и 

Министерством труда и социальной защиты, что не позволяет системно и комплексно подходить к 

решению проблем развития женского предпринимательства; 

 финансирование мероприятий Национальных планов не предполагает целевого выделения средств 

на реализацию мероприятий и осуществлялось в пределах средств, предусмотренных в республиканском 

бюджете на содержание соответствующих республиканских органов государственного управления; 

 несмотря на замечания Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин ООН, 

высказанные в отношение экономической сферы, с каждым планом развитие женского 

предпринимательства становится более декларативным; 

 нет прееимственности между планами в вопросах поддержки женского предпринимательства; 

 очевидна геттоизация вопросов развития женского предпринимательства в социальной политике.  

Отмеченные недостатки не позволяют в полной мере использовать потенциал развития женского 

предпринимательства, особенно, в направление достижения Целей устойчивого развития страны. При этом 

нельзя не отметить, что планомерно происходит признание на государственном уровне актуальности 

вопросов развития женского предпринимательства. Так, на конференции «Женское предпринимательство 

как фактор устойчивого развития» (Минск, 2017 год) Министр по налогам и сборам Наливайко С. отметил, 

что «в Беларуси женский бизнес стал важным сегментом предпринимательства», а Министр труда 

социальной защиты населения Костевич И. подчеркнула, что «необходимо улучшать условия для развития 

женского предпринимательства».  

По оценкам аналитиков международной The Boston Consulting Group вовлечение в 

предпринимательство женщин наравне с мужчинами может дать глобальному ВВП прирост примерно на  

3-6%, а мировой экономике – дополнительно от 2,5 до 5 трлн. долл. США [4]. По результатам исследования 

международной консалтинговой организации McKinsey&Company выявлено, что у компаний , управляемых 

женщинами, прибыль на 56% превышает прибыль компаний , которыми управляют мужчины [5]. В 2016 г. 

международной аудиторской компанией Ernst & Young на основе обобщения финансовых результатов 

22 тыс. публичных компаний в 91 стране установлено , что организация , имеющая в руководстве не менее 

30% женщин, дополнительно получает 6% чистой прибыли [5].  

Практика поддержки женского предпринимательства в зарубежных странах характеризуется 

широким спектром используемых инструментов. Достаточно распространен опыт использования 

программно-целевого метода. Так, в Швеции, Франции, Хорватии, Канаде приняты и реализуются 

стратегии и программы развития женского предпринимательства. Стоит отметить, что все программные 

документы предполагают распределение ответственности за их реализацию между экономическими 

ведомствами. Это свидетельствует о политической приверженности к рассмотрению женского 

предпринимательства как источника экономического роста и конкурентоспособности. 

Несомненно, для получения всех выгод от развития женского предпринимательства практика его 

поддержки должна развиваться в Беларуси стратегически. Для этого необходимо скоординировать и 

объединить усилия всех стейкхолдеров. Уход от формализма и декларативности в сторону действенных 

мер, базирующихся на целевых ориентирах, позволит создать в стране необходимую предпринимательскую 

экосистему, позволяющую в полной мере реализовывать потенциал женского предпринимательства. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ  

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Исследованы состав и структура бюджетной системы Республики Беларусь. Представлены 

статистические данные о доходах, расходах и размере профицита консолидированного бюджета страны. 

Предложены направления сбалансированности бюджетной системы на современном этапе социально-

экономического развития государства. Ключевые слова: бюджетная система, консолидированный 

бюджет, доходы, расходы, профицит, бюджетная сбалансированность. 
 

Досліджено склад і структура бюджетної системи Республіки Білорусь. Представлені 

статистичні дані про доходи, витрати і розмірі профіциту консолідованого бюджету країни. 

Запропоновано напрями збалансованості бюджетної системи на сучасному етапі соціально-економічного 

розвитку держави. Ключові слова: бюджетна система, консолідований бюджет, доходи, витрати, 

профіцит, бюджетна збалансованість. 
 

Обзор источников. Особенности бюджетной системы Республики Беларусь и ее сбалансированности 

изучают следующие авторы: М.И. Бухтик, Г.Е. Кобринский, А.И. Короткевич, Н.А. Масилевич, 

О.А. Пузанкевич и др. Они выделяют понятие и сущность бюджетной системы, рассматривают ее 

структуру и определяют основные тенденции развития. 

Цель. Изучение структуры и проведение оценки бюджетной системы Республики Беларусь для 

разработки направлений, позволяющих сбалансировать государственный бюджет страны. 

Основной материал. Бюджетная система Республики Беларусь представляет собой часть финансовой 

системы страны и включает два уровня. Первый уровень представлен республиканским бюджетом, а 

второй уровень состоит из 1 667 местных бюджетов. Центральным звеном бюджетной системы республики 

является республиканский бюджет, в составе которого сконцентрирована большая часть бюджетных 

средств. Через данный бюджет имеется возможность перераспределять финансовые ресурсы между 

областями и г. Минском для того чтобы выровнять уровень социально-экономического развития разных 

регионов страны. Целесообразность ипользования местных бюджетов предполагает финансовое 

обеспечение деятельности местных органов власти, в функции которых входит активизация развития 

местного хозяйства, территориальное благоустройство, а также удовлетворение потребностей населения в 

бытовых и социальных услугах. Для этого местные органы власти должны иметь в наличии 

соответствующую финансовоую базу в виде местных бюджетов. 

При изучении бюджетной системы Республики Беларусь исследуется понятие консолидированного 

бюджета, представляющего собой совокупность бюджетов всех уровней на соответствующей территории. 

Данное понятие позволяет произвести более комплексную оценку бюджетной сбадансированности 

экономики. Его необходимость обусловлена тем, что все бюджеты самостоятельны, обособлены, а для 

прогнозирования развития однотипных бюджетов важно знать, каким бюджетам оказать большую 

финансовую помощь через дотации, субвенции и субсидии. В ст. 7 Бюджетного кодекса Республики 

Беларусь предусмотрены четыре вида консолидированных бюджетов: консолидированный бюджет 

районов; консолидированный бюджет областей; консолидированный бюджет сектора государственного 

управления; консолидированный бюджет Республики Беларусь [1].  

По итогам января-сентября 2020 г. доходы консолидированного бюджета Республики Беларусь 

составили 27 607,4 млн р. и уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 3,5% в 

номинальном выражении. Отношение доходов консолидированного бюджета к ВВП составило 25,9%. 

Основная доля доходов консолидированного бюджета (85,8%) сформирована за счет налоговых поступлений. 

За январь-сентябрь 2020 г. в бюджет поступило 23 698,3 млн р. налоговых доходов. По сравнению с 

аналогичным периодом 2019 г. поступления уменьшились на 0,9 % в номинальном выражении.  

Неналоговые доходы за январь-сентябрь 2020 г. сложились в сумме 3 438,4 млн р. и по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 г. увеличились на 0,2% в номинальном выражении (в реальном выражении 

уменьшились – на 10%). Безвозмездные поступления за январь-сентябрь 2020 г. составили 470,7 млн р. и по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 г. уменьшились на 62,3% в номинальном выражении (в реальном 

выражении – на 66,2%). Наибольший удельный вес (90,9%) в общем объеме налоговых поступлений 

занимают: НДС (38,6%), подоходный налог (20,6%), налоговые доходы от внешнеэкономической 

деятельности (11,5%), акцизы (9,6%), налог на прибыль (6,4%), налоги на собственность (4,2%).  

Расходы консолидированного бюджета в январе-сентябре 2020 г. профинансированы в сумме 
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29 717,3 млн р. (на 18,3 % выше уровня января-сентября 2019 г. в номинальном выражении). За январь-

сентябрь 2020 г. расходы на общегосударственную деятельность профинансированы в сумме 8 723,3 млн р. 

и составили 29,4% от общей суммы расходов консолидированного бюджета. Расходы на государственные и 

местные инвестиционные программы составили 21,4% от расходов на общегосударственную деятельность 

и увеличились относительно января-сентября 2019 г. на 15,3% в номинальном выражении. Около 23,8% 

всех расходов на общегосударственную деятельность занимали расходы на обслуживание государственного 

долга, которые по сравнению с январем-сентябрем 2019 г. увеличились в номинальном выражении на 5,2%. 

Объем средств, направленных на финансирование социальной сферы, составил 12 765,6 млн р., из них на 

образование – 4 953 млн р., здравоохранение – 4 728,5 млн р. Расходы бюджета по разделу «Национальная 

экономика» за январь-сентябрь 2020 г. составили 3 859,2 млн р. (или 13% всех бюджетных расходов), из 

них 36,5% направлено на поддержку и развитие сельского хозяйства. В разрезе экономической 

классификации значительная часть бюджетных средств направлена на выплату заработной платы и взносов 

(отчислений) на социальное страхование работников бюджетного сектора – 10 488,1 млн р. По сравнению с 

январем-сентябрем 2019 г. такие расходы увеличились в номинальном выражении на 19,9 %, составив 

35,3% от общего объема расходов [2]. 

При этом консолидированный бюджет за январь-сентябрь 2020 г. исполнен с дефицитом в размере 

2 109,9 млн р., т. е. на протяжении анализируемого периода наблюдается опережающий темп прироста 

доходов над расходами консолидированного бюджета. Таким образом, несбалансированность 

консолидированного бюджета говорит о недостаточно эффективном механизме реализации бюджетной 

системы Республики Беларусь. Для преодоления данной проблемы можно предложить следующие 

основные направления бюджетной сбалансированности экономики страны: 

- повышение уровня эффективности общественного воспроизводства, направленного на увеличение 

объема финансовых ресурсов как основного источника роста доходов консолидированного бюджета; 

- дальнейшее развитие и укрепление рыночных отношений, более активное проведение рыночных 

реформ, направленных на развитие экономики страны; 

- увеличение круга плательщиков, расширение налоговой базы, которое должно осуществляться 

одновременно с улучшением законодательства в данной сфере; 

- снижение объема расходов государственного бюджета, в том числе оптимизация его объема, 

направляемого в реальный сектор экономики; 

- улучшение процесса планирования и развитие системы платных услуг в непроизводственной сфере; 

- совершенствование трансфертной политики, путем снижения трансфертных выплат отраслям 

реального сектора экономики, а также повышение уровня их эффективности;  

- реформирование бюджетного процесса путем отказа от концепции приоритета бюджетных 

расходов и источников их финансирования;  

- составление проета государственного бюджета на многовариантной основе с целью формирования 

оптимальной структуры входящих в него доходов и расходов; 

- повышение эффективности рынка государственных ценных бумаг, который позволит частично 

финансировать государственные расходы без роста денежной массы в обороте; 

- принятие мер, направленных на актививзацию инвестиционной деятельности, позволяющей 

привлечть в республику иностранные инвестиции; 

- более активное использование нормативных методов бюджетного планирования, которые позволят 

поэтапно включать в нормативное финансирование расходов социальных отраслей; 

- улучшение структуры государственного долга путем частичного исполнения обязательств по его 

погашению за счет недолговых источников; 

- сближение национальной системы бухгалтерского учета и отчетности с международными 

стандартами финансовой отчетности в секторе государственного управления и бюджетной политики страны; 

- повышение открытости государственного бюджета.  

Для улучшения бюджетной сбалансированности экономики Республики Беларусь перечисленные 

мероприятия должны рассматриваться в их единстве и применяться комплексно.  

Выводы. Таким образом, разработка и последовательная реализация мер, направленных на 

увеличение доходов и сокращение расходов, регулирование бюджетного профицита, целенаправленное 

управление его размером в совокупности с другими экономическими мерами будут способствовать 

бюджетной сбалансированности экономики Республики Беларусь. 
 

Источники 

1. Бюджетный кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 16 июля 2008 г. № 412-3: с изм. и доп.: текст по сост. на 29 дек. 2020 г., № 73-З 

[Электронный ресурс]. – Минск, 2021. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 23.02.2021. 

2. О состоянии государственных финансов Республики Беларусь // Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]. – 2021. – Режим доступа: https:// www.minfin.gov.by. – Дата доступа: 24.02.2021. 

http://www.pravo.by/
http://www.minfin.gov.by/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукове видання 

 

КРЕАТИВНИЙ ПРОСТІР 

 

Науковий журнал 

 

Електронне видання 

 

№ 2 

 

Видання українською, російською, білоруською та англійською мовами 

 

Відповідальний секретар – Гончаренко Т. І. 

 

Видавець СГ НТМ «Новий курс» 

Вул. Манізера, 3, м. Харків, 61002, Україна 

Тел. 097-044-03-09, E-mail: nr1989@ukr.net 

 

Свідоцтво про внесення суб‘єкта видавничої справи до 

Державного реєстру видавців, виготовлювачів і 

розповсюджувачів видавничої продукції 

ДК №6392 від 07.09.2018 

 

 
 

 


