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ПЕРСПЕКТИВА ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДЕОІГОР І ЕЛЕМЕНТІВ  

ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 

У статті описані перспективи впровадження відеоігор і елементів віртуальної реальності в 

освітній процес з подальшим створенням методичних посібників з проведення навчальних занять з 

використанням даних технологій. Ключові слова: відеогра, віртуальна реальність, гейміфікація. 

 

В даний час спостерігається наступна тенденція: традиційні методи навчання в школах втрачають 

свою ефективність. Це пов'язано з тим, що повний контроль діяльності учнів на заняттях, постійне 

повторення певних процедур, що вимагають педагоги стосовно учнів, призводять до недостатнього і 

неповного усвідомлення необхідності вивчати матеріал. В результаті втрачається його теоретична і 

практична значущість. У здобувачів освіти зникає бажання вчитися. 

Існує безліч способів підвищити мотивацію до навчання і всі ці способи об'єднує одна мета: як 

можна в повній мірі занурити учнів у загальноосвітнє середовище. Методика навчання на основі відеоігор 

виділяється своєю новизною. З впровадженням цифрових технологій в сферу освіти і їх розвитком з'явилася 

ідея використання відеоігор для заохочення дітей в контексті навчання. Але виникає природне запитання: 

чи допоможе така методика навчання підвищити ефективність навчання в цілому, і чи може вона в повній 

мірі стати альтернативою традиційним методикам навчання. 

Для актуальності й наочності даного питання змоделюємо наступну ситуацію: уявімо, що для здачі 

контрольної з математики чи економіки здобувачі освіти, повинні пройти деякі певні рівні в відеогрі, де їм 

доведеться взяти кермо влади підприємства в віртуальному середовищі або цілої держави, а далі на 

практиці вивчати парадокси попиту і пропозиції. Поки один з учнів налагоджує постачання, займається 

виробництвом своєї продукції в цій відеогрі, його однолітки, які можуть перебувати в даний момент не 

поруч, роблять аналогічні дії. Таким чином, між тими, хто навчається виникає модель жорсткої економічної 

конкуренції. У відеогрі буде передбачена можливість використання підказок і система заохочень. Так само 

можна уявити і ігровий симулятор для уроків з хімії або фізики, де учні зможуть змішувати будь-які 

реагенти в будь-якій кількості, дивитися записане відео, в якому буде зображений результат. Найбільш 

очевидний плюс від такого симулятора – безпека загальноосвітнього середовища. Здобувачі освіти можуть 

здійснювати будь-які дії, які важко змоделювати в реальності, і можуть не побоюватися відповідальності за 

вчинені ними дії. 

А на уроках історії, завдяки ігровому зануренню, випадає можливість потрапити в епоху 

Відродження. Наприклад, опинитися у Флоренції, де костюми жителів і споруди міста змодельовані по 

спорудах того часу відповідно до історичних даних про XV-XVI ст. По мірі виконання завдань у відеогрі 

можна дізнатися про порядки і звичаї жителів того часу, познайомити учнів з реальними історичними 

персонажами епохи, такими як, Леонардо і Макіавеллі. Також буде представлена можливість бесіди з 

жителями, прослуховування діалогів з субтитрами. 

Наведемо ще приклад: вивчення іноземних мов. Оригінальні версії сучасних відеоігор можуть стати 

відмінною платформою для їх вивчення. Багато людей зізнаються, що серйозно зайнятися вивченням 

іноземних мов їм допомогли такі продукти як Broken Sword, Siberia, Detroit: Become Human або відеоігри 

компанії Telltale games. Дані відеоігри містять величезну кількість годин діалогів англійською мовою з 

субтитрами. Велике бажання розібратися в сюжеті і пройти відеогру до кінця змушує гравців освоювати 

мовні тонкощі, все глибше занурюватися в вивчення особливостей фонетики, орфоепії та інших лексичних 

норм. 

Отже, чому ж людям так подобаються відеоігри? По-перше, вони представляють імітацію реальності 

і йдуть простим принципом, який зрозумілий всім: перемога чи програш з результатом, на який буде 

витрачено мінімум особистого часу. По-друге – процес використання відеоігри передбачає створення 

середовища зі зворотним зв'язком. Гравець безпосередньо через пристрій введення взаємодіє з відеогрою, 

може змінювати її хід, вести діалог, моделювати дії на екрані, отримувати ту чи іншу інформацію, яка йому 

необхідна. По-третє, це чудове інтерактивне середовище на будь-який смак. По-четверте, це розвиток 

логіки і комунікації у гравця в рішенні тієї чи іншої задачі, яку ставить перед нами відеогра. 
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Таким чином, навчання має на меті так само і усвідомлення отримання знань. Завдяки методиці 

навчання на основі відеоігор позитивний результат буде досягнутий швидше і в більш легкій формі, у 

порівнянні з прочитанням тексту. В даному випадку, учневі доводиться прикладати менше зусиль для 

засвоєння навчального матеріалу. Але якщо мова йде про те, що здобувач освіти зобов'язаний освоїти, 

закріпити, проаналізувати, а потім використовувати отримані ним знання на практиці, то в такому випадку 

неможливо обійтися без відпрацювання вивченого матеріалу на конкретному прикладі. Відеоігри 

відкривають хороші можливості для навчання на конкретних прикладах. Те, що неможливо змоделювати і 

відтворити в реальності можливо відтворити в відеогрі. В цьому і полягає головне завдання відеоігор – 

відтворення таких моделей і ситуацій, які неможливо побудувати в реальному житті. Для того щоб 

зрозуміти вищеописані явища, необхідно розібратися з таким визначенням як «гейміфікація». 

Гейміфікацію називають появу ігрових елементів в неігрових процесах – наприклад в освіті. 

Елементи відеоігри створюють постійний зворотний зв'язок, що в свою чергу дозволяє скорегувати 

поведінку гравця і допомагає оптимізувати засвоєння матеріалу. У процесі занурення поступово 

ускладнювати завдання, рухаючись від більш простих рівнів до більш складних. Відеоігри допоможуть 

підвищити мотивацію, а висока мотивація допоможе не боятися складного матеріалу. Реалізація ігрових 

елементів може бути різною, в кінці кінців хороші і погані оцінки теж можна розцінювати як частину 

процесу гри. 

Уже сьогодні в освітню практику входять нові методики, які включають в себе елементи 

відеоігрового процесу і доповненої реальності. Викладачі активно починають використовувати дані 

мультимедійні ресурси встаючи «на одну хвилю» з учнями. З'являється суперництво, а для здобувачів 

освіти це сильна мотивація до розвитку. Однак, завжди варто пам'ятати, що відеогра не є панацеєю від усіх 

невирішених питань. Побудувати весь навчальний процес таким чином неможливо. Необхідно 

використовувати комплексний підхід, поєднуючи величезну базу теоретичних знань, напрацювання 

практичних навичок у проведенні експериментів, сучасних прийомів гейміфікації і гібридного навчання. 

Безперервно розвивається і технологія віртуальної реальності, розробляються різні пристрої для 

відтворення. На даний момент, пристрої віртуальної реальності є не надто досконалими. Важливим 

досягненням цієї технології є можливість безпосередньо взаємодіяти з предметами оточення в віртуальному 

середовищі. У традиційному розумінні повне занурення в певне середовище, таке як читання книги, 

перегляд картини або кінофільму, прослуховування аудіозапису, активність людини дуже обмежена. Це 

означає що людина взаємодіє з об'єктом вивчення з позиції глядача, читача або слухача, і не має можливість 

включитися в активну дію як персонаж. Технологія віртуальної реальності надає абсолютно іншу 

можливість, а саме безпосередньо взяти участь в зміні навколишнього віртуального середовища і її об'єктів. 

Це і зумовило великий попит на дану технологію і її швидкий розвиток. 

Виходить, що віртуальне оточення – є ідеальне навчальне середовище. Велика ймовірність, що з 

часом в кожній школі з'являться свої віртуальні класи. Можна наприклад уявити урок географії з 

унікальною можливістю переміщення в будь-яку точку земної кулі за лічені секунди. Технологія 

віртуальної реальності пропонує цікаві можливості для передачі емпіричного матеріалу. В такому випадку 

традиційна форма навчання не повинна спотворюватися, так як провідна роль викладача повинна 

залишатися першорядним елементом проведення занять. Все це дозволить модернізувати навчальний 

процес, наочно ілюструвати навчальний матеріал, зробити уроки цікавими і захоплюючими, відкрити нові 

можливості для реалізації творчого потенціалу кожного учня в віртуальному просторі. 

Дискусія про використання відеоігор в процесі навчання залишається відкритою і включає в себе як 

позитивні, так і негативні аспекти. Зрозумілим є одне, застосування ігрових методик здатне підтримувати 

інтерес до занять в учнів протягом усього процесу навчання. Заохочення за досягнуті результати і 

відсутність осуду за зроблену помилку дозволяє зосередити свою увагу на просуванні вперед, до чітко 

визначеним цілям без страху зробити невірний крок. 

Важливо розуміти, що гейміфікація і навчання на основі відеоігор має переваги і недоліки. Контроль 

і строгість тут необхідні, тому перетворювати навчання в розвагу не варто. Для початку є сенс 

використовувати відеоігри, коли необхідно пояснити учням складну тему. Завдяки цій методиці навчальний 

матеріал буде засвоюватися легше виходячи з підвищеної мотивації учнів і захопливості процесу навчання. 

Учневі необхідно переживати процес отримання досвіду, а не просто читати текст і виконувати певні дії, 

які передбачає ігровий процес. Відеоігри повинні відповідати принципу необхідності навчання в дії. Кожен 

учень повинен отримувати рівно стільки інформації, скільки необхідно для його самостійного 

усвідомлення. Що стосується структури відеоігор, то ігровий світ повинен бути цілісним, узгодженим і 

гармонійним – це дозволить повністю занурити учнів у ігрове середовище. Не можна забувати і про 

елементи випадковості, саме вони роблять відеоігри такими цікавими і захоплюючими. Всі рішення і всі 

виконувані дії, прийняті в процесі навчання, повинні бути послідовними, утримувати увагу учня і мати 
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зворотний зв'язок. Ігровий процес повинен бути безперервним і зв'язковим. Призначені для навчання 

відеоігри повинні бути інтерактивними.При цьому всі завдання повинні бути принципово здійсненні і не 

викликати особливих труднощів. Виконуючи всі завдання, учні повинні чітко розуміти кінцеву мету 

навчання. Викладач повинен контролювати весь процес, стежити за безпекою учнів, приймати 

безпосередньо активну участь, допомагати у вирішення питань. 

Відеоігри та віртуальна реальність володіють величезним навчальним потенціалом і можуть 

застосовуватися досить широко і повсюдно. Як скоро буде розроблена ефективна методологія застосування 

даних технологій в освіті покаже час. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

 

Мета статті – дослідити теоретико-прикладну проблематику формування основ інклюзивного 

суспільства в Україні. Відмічено, що інклюзія суспільно-політичного життя ототожнюється із 

наявністю супутніх економіко-соціальних факторів. Зроблено акцент на розгалуженому розумінні 

інклюзивно-політичних та економіко-екстрактивних підвидів розбудови «суспільства загального блага». 

Виявлено, що політична еліта – джерело та інструмент побудови соціально-економічних інституцій, 

метою яких є діяльність щодо розбудови та експансії поняття «інклюзія» в соціально-правничій думці 

України. Відзначено, що пошук оптимальної моделі суспільно-політичного розвитку для України 

співвідноситься із актуалізацією соціально-економічного курсу. Вищезазначене дозволяє актуалізувати 

поняття інклюзивності, моральності, демократизму та гуманності як основ громадського влаштування. 

Проблематика формування інклюзивного суспільство в Україні – комплекс державно-управлінських, 

політико-правових та ідеологічних неузгодженостей. Ключові слова: інклюзивне суспільство, економіко-

політичні перетворення, політична еліта, соціальний курс.  

 

Постановка проблеми. З точки зору всевимірності державно-економічних та глобалізаційних 

перетворень, розвиток інклюзивного суспільства в Україні визнається потребою часу та реальною 

необхідністю. Політика держави щодо забезпечення інклюзії у якості способу реалізації соціального курсу, 

спрямованого на утвердження загальних цінностей Європи, нерідко є неефективною, адже не наділена 

належним рівнем організаційної єдності та структуризації.  

На переконання У. Бека, суспільна свідомість залежить від інституційних інструментів, які 

використовуються державною задля подолання соціальної нерівності, економічної нестабільності та 

ідеологічної невпорядкованості. Інклюзивне суспільство знаходиться в Україні на стадії розбудови – через 

це, очевидною є необхідність вирішення протиріч, що виникають на рівні конструювання уніфікованого 

управлінського концепту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розуміння, тлумачення та систематизація поняття 

«інклюзивне суспільство» є фундаментальними у контексті реалізації принципів демократизму та 

правового верховенства як основ державно-управлінського курсу – в тому числі, для України. Доцільно 

згадати науковий доробок Дж. А. Робінсона та Д. Аджемоглу, котрі виділяють основи соціально-

економічного влаштування суспільства передумовою формування інклюзивного суспільства загалом. 

Дослідженням феномену інклюзивного суспільства в Україні займається С. Варвянська. Серед 

представників євроамериканської школи соціальних досліджень заслуговує на увагу теоретико-прикладне 

підґрунтя інклюзії, сформоване У. Беком та Ф. Ебертом. Теорії та концепції, викладені зарубіжною 

науковою спільнотою, є застосовними для аналізу стану та проблематики інклюзивного суспільства в 

Україні. 

Мета статті – проаналізувати контраверсійні аспекти формування інклюзивного суспільства в 

Україні. 

Виклад основного матеріалу. За переконанням Дж. А. Робінсона та Д. Аджемоглу, інклюзивність 

суспільства визначається шляхом співставлення економічного, соціального та політико-правового рівня 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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розвитку конкретної держави. Пристосувавши даний теоретичний підхід до України, доцільно зробити 

висновок про невпорядкованість державно-соціальних процесів. Недостатній рівень сформованості 

політичних ідеалів призводить до нечіткого розуміння тих ідеологій, що пропонує суспільству держава. 

Конституцією України у статті 3 проголошено, що людина, її життя та здоров’я – найвища соціальна 

цінність та пріоритет владної охорони. Фактично, громадянське суспільство в Україні знаходиться на стадії 

розбудови – проте, цим не виключається генерація будь-якого політико-соціального перетворення із поваги 

та схвалення до індивіда як найважливішої ланки суспільного колообігу [1].  

Вищезазначені вчені стоять на думці, що будь-яка проблема суспільного несприйняття пов’язана із 

політико-соціальним процесом управління. Так, в Україні не сформовано належного підґрунтя соціального 

забезпечення, що є базисом для суспільного успіху. На переконання У. Бека, політичні права громадянина 

повинні бути реалізовані на засадах основ економічної стабільності та створення грамотних урядово-

управлінських механізмів [2]. 

Для України достатньо проблематичним видається процес переходу від інтеграційності до 

інклюзивності, адже влада не займається розбудовою основ громадянського суспільства. Гуманізм або 

демократія – предметний, складний для застосування та впровадження політичний феномен. Приклад 

України демонструє, що декларація соціально-державного курсу «де-факто» не означає реалізацію 

подібного припису «де-юре». В свою чергу, успішність індустріально-демократичної спільноти – у наданні 

дієвих інструментів інституціально-владної підтримки, що базуються на відповідності слова – ділу 

(Сполучені Штати Америки та Велика Британія виступають найкращими прикладами).  

Доцільно зауважити, що інклюзивне суспільство – апріорі доросле, сформоване. Його суцільна 

впорядкованість виражається у яскравій ролі соціальних інституцій. На переконання С. Варвянської, 

інклюзивність знаходить свій прояв на рівні цивільно-правових відносин: в Україні реалізовано принципи 

права володіння, розпорядження та користування майном. На рівні конституційно-правового забезпечення 

відбувається абсолютизація права на рівність перед законом та судом; права на свободу вираження 

політичних та релігійних поглядів або переконань; права на освіту; право на свободу слова тощо [3]. 

Проте, до проблем інклюзивного суспільства, що Україною на часі не вирішені, варто віднести 

відсутність економіко-соціальних інститутів приватно-публічної взаємодії; брак вільного доступу до усіх 

підвидів товарно-послугової сфери ринку; неналжене ставлення до людини як елементу робочого капіталу 

(ціннісного нематеріального активу під час ведення підприємництва). В цей же час, владою України 

подекуди нераціонального використовуються державні ресурси – окремі категорії громадян, суспільством 

загалом не отримує належного рівня суто політичної, а за потреби – економічної підтримки. Дилема 

полягає у тому, що приклади формування інклюзивних суспільств у країнах Європи свідчать про взаємний 

зв’язок між довірою до влади та позитивним внутрішньосоціальними змінами. В Україні, на жаль, дана 

комунікація наразі не спостерігається.  

Згідно із твердженнями раніше згаданих Д. Аджемоглу та Дж. А. Робінсона, теорія еліт досить не 

втратила власної актуальності. Суспільно, у дійсності, розподілено на групи: менша (проте багатша), як і 

раніше, «контролює» іншу, диктуючи останній заданий тип поведінки. Варто констатувати, що на сьогодні 

Україною не здійснено позитивних зрушень у ринково-соціальній сфері суспільно-політичної взаємодії. 

Екстраполяція владного впливу радше відштовхує, аніж приваблює громадянина – у такому разі не йдеться 

про реалізацію інклюзивності як суспільної течії.  

Доведено, що ефективність центральної влади формує підвалини державно-виробничої та суспільно-

управлінської політики будь-якої країни. У філії Фонду Фрідріха Еберта в Україні стверджують, що 

політичний процес є симбіозом суспільного задоволення, державної ефективності та міжнародного 

визнання держави у якості соціальної. Логічно відзначити, що на вітчизняному рівні необхідно пройти 

довгий шлях, аби побудувати інклюзивне суспільство, трансформувавши сегрегаційно-інтеграційні ідеї [4].  

Виокремлення приписів, закладених Конституцією, є лише першим, суто теоретичним щаблем. 

Питання практики – більш неоднозначне, адже потребує узгодження внутрішньодержавних та 

зовнішньполітичних підходів у єдину інформаційно-урядову площину. Останнє, в свою чергу, має бути 

належно сприйняте громадою, котра виступає чинником успіху (або провалу) будь-якого суспільно-

соціального перетворення в Україні.  

Важливо зазначити, що політика характеризується вибором окремих ідеалів, котрі суспільство 

реалізовує в процесі взаємодії із владою. На думку американського дослідника Ш. Огілві, функціонування 

політичного інституту спрямовує процес державно-приватної взаємодії на шлях прав громадянина та їх 

реалізації. По факту, в Україні відсутній механізм відстоювання персонального інтересу. Плюралізм, 

котрий є інструментом забезпечення інтересу громадянського суспільства у відносинах з владою, взагалі не 

виокремлений як урядова засада управління [5]. 
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Висновки. Детальний аналіз проблем формування інклюзивного суспільства в Україні дозволяє 

зробити висновок щодо наявності розгалуженого причинно-наслідкового зв’язку, котрий виступає 

чинником владно-суспільного резонансу. До причин, що формують несприйняття інклюзивності як 

державно-управлінського курсу та суспільного феномену в Україні, варто віднести нестабільність урядової 

політики, проблеми у сфері економіки та соціального забезпечення, недовіру до влади від населення тощо. 

Складність процесу створення інклюзивного суспільства в Україні, водночас, підтримується дисонансом 

між теоретичним та практичним суспільно-владним регулюванням.  
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Физическая культура и спорт являются той областью, которая в существенной мере обеспечивает 

физическое здоровье людей. Как мы знаем, важную роль в сохранении здоровья каждого человека играют 

также и несколько других факторов, например, образ жизни, питание и сон, привычки и режим дня. 

Несоблюдение какого-либо из этих критериев может привести к негативным последствиям и плохо 

отразится на здоровье. Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, режим дня. 

 

Физическая культура является одной из главных составляющих здорового образа жизни. Недостаток 

физических упражнений приводит к ослаблению организма, и именно физическая культура помогает 

поддерживать в работоспособном состоянии сердечно – сосудистую и костно-мышечную системы. 

Физическая культура является отличным средством для профилактики различных заболеваний [1]. 

Целью физического воспитания в вузах является содействие подготовке гармонично развитых, 

высококвалифицированных специалистов [2].  

В процессе обучения в вузе по курсу физического воспитания предусматривается решение 

следующих задач: 

1) воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности к 

высокопроизводительному труду; 

2) сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего 

периода обучения; 

3) всесторонняя физическая подготовка студентов; 

4) профессионально – прикладная физическая подготовка студентов с учѐтом особенностей их 

будущей трудовой деятельности; 

5) приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики, и организации 

физического воспитания и спортивной тренировки; 

6) совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов; 

7) воспитание у студентов убеждѐнности в необходимости регулярно заниматься физической 

культурой и спортом. 
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Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня физического развития 

и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также с учѐтом условий и характера труда 

их предстоящей профессиональной деятельности. 

Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия направлены на широкое 

привлечение студенческой молодѐжи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, на 

укрепление здоровья, совершенствование физической и спортивной подготовленности студентов. Они 

организуются в свободное от учебных занятий время, в выходные и праздничные дни, в оздоровительно – 

спортивных лагерях, во время учебных практик, лагерных сборов, в студенческих строительных отрядах. 

Эти мероприятия проводятся спортивным клубом вуза на основе широкой инициативы и самодеятельности 

студентов, при методическом руководстве кафедры физического воспитания и активном участии 

профсоюзной организации вуза. Немаловажное значение студенты придают здоровому стилю (образу) 

жизни. 

При проведении анкетирования было установлено, что более 60% студентов стремятся избавиться от 

вредных привычек. В то же время по данным исследований курит 22,5% студентов, употребляют алкоголь 

редко, по праздникам 66,3% опрошенных (юноши – 60,0% и девушки – 69,9%), употребляют алкоголь 

умеренно, 1 раз в неделю – 10,1% (юноши – 16,4% и девушки – 6,6%), не отказываются, когда предлагают 

выпить 10,0% юношей. 

Опрошенные студенты оценивают свой стиль (образ) жизни следующим образом: 1 балл – 2,3%, 2 

балла – 12,7%, 3 балла – 37,9%, 4 балла – 42,8%, 5 баллов – 4.2% респондентов. 

Таким образом, система организации физкультурно-оздоровительной работы в вузе направлена на 

приобретение студентами знаний в области здоровья, в процессе чего у них появляется убежденность в том, 

что ЗОЖ имеет тесную связь с физической культурой, а также закрепляется положительное отношение ко 

всем формам и методам физического воспитания, появляется интерес к осознанным и самостоятельным 

занятиям физической культурой и спортом. Поскольку физическая культура – это путь к здоровью и 

социальной активности. 
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

 

Розглянуто поняття «академічної доброчесності» та що саме вважається порушенням академічної 

доброчесності відповідно до чинного законодавства. Визначено фактори, які впливають на здобувачів 

освіти щодо дотримання ними академічної доброчесності. Ключові слова: академічна доброчесність, 

здобувач освіти, академічний плагіат, само плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво, необ’єктивне оцінювання, фактори академічної доброчесності. 

 

Теперішня ситуація, яка склалася у світі, а зокрема і в Україні, «Світова пандемія», поставила перед 

освітнім процесом нові вимоги, складнощі і проблеми. Всі види освітнього процесу було переформатовано 

в дистанційну форму. Здобувачі освіти та викладачі були змушені в дуже короткі терміни пристосовуватись 

до нових форматів освіти та вимог які виникали перед ними. Однією з великої кількості проблем, постала 

проблема забезпечення якості освіти та дотримання студентами академічної доброчесності. Але не тільки 

студентами, але і педагогічними працівниками. Відповідно до Закону України «Про освіту» педагогічні, 

науково-педагогічні та наукові працівники закладу вищої освіти зобов'язані дотримуватися в освітньому 

процесі та науковій (творчій) діяльності академічної доброчесності та здійснювати контроль за 

дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти. 

Згідно із пунктом 1 статті 42 Законом України «Про освіту» академічна доброчесність – це 

сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 
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процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення 

довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.  

Вище зазначеним Законом чітко встановлені вимоги до здобувачів освіти за дотриманням 

академічної доброчесності, а саме: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання; посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, 

використані методики досліджень і джерела інформації. А що ж ми бачимо в реальності? Але для відповіді 

на це запитання необхідно чітко визначити, що ж вважається порушенням академічної доброчесності. В 

пункті 4 статті 42 Закону України «Про освіту», зазначено що, порушенням академічної доброчесності 

вважається:  

- академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, 

отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення 

опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; 

- самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових 

результатів як нових наукових результатів; 

- фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або 

наукових дослідженнях; 

- фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього 

процесу чи наукових досліджень; 

- списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім 

дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання; 

- обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) 

діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, 

фабрикація, фальсифікація та списування; 

- хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання 

(отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального 

характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі; 

- необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання 

здобувачів освіти;  

- надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги 

чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання; 

- вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на 

педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання 

результатів навчання. 

Тепер можна повноцінно відповісти на попередньо поставлене запитання «А що ж ми бачимо в 

реальності?»: ми бачимо здобувачів освіти, на яких в процесі навчання впливає безліч факторів, які в свою 

чергу позначаються на дотриманні ними академічної доброчесності, а саме:  

- лінь (це найвпливовіший фактор який змушує студентів порушувати вимоги дотримання 

академічної доброчесності);  

- технічна розвинутість (наявність великої кількості «гаджетів», технічних та програмних 

можливостей, керуючись фактором ліні, все частіше схиляються до плагіату, фальсифікації та списування); 

- безнаказаність (педагогічні працівники в силу якихось чинників, чи не помічають, чи не хочуть 

помічати порушень академічно доброчесності, що в свою чергу стимулює до повторних порушень); 

- не дотримання академічної доброчесності зі сторони педагогічних працівників (хабарництво, 

необ’єктивне оцінювання та надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів 

навчання допомоги чи створення перешкод, це все підштовхує студентів до дозволеності та безнаказаності 

порушень академічної доброчесності). 

Таким чином, вище перераховані фактори впливають на формування у здобувачів освіти ставлення 

до дотримання академічної доброчесності. Ці ж фактори можна направити в оберненому напрямку і 

простимулювати здобувачів освіти дотримуватись академічної доброчесності, а саме, заохотити студенів до 

розвитку та саморозвитку, творчо та креативно підходити до вирішення навчальних завдань, чітко 

окреслювати покарання за можливі порушення, стимулювати здобувачів освіти власним прикладом 

педагогічних працівників.  
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МАНИПУЛЯТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ОБЩЕНИЯ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В статье рассматриваются основные манипулятивные приемы общения среди обучающихся, 

значение манипуляций в общении среди обучающихся. Ключевые слова: психология, личность, манипуляция, 

общение. 

 
Изучение результатов ряда исследований процесса межличностного взаимодействия показывает, что 

использование психологических манипуляций в общении является достаточно распространенным 
социально-психологическим феноменом и присутствует в различных культурах и странах как в прошлом, 
так и в настоящее время. 

Первые манипуляторы появились с момента возникновения общения между людьми. Серьезное 
внимание вопросу манипулирования и пропаганды уделял Петр I. Так, в 1702 г. было заключено 
соглашение с бароном Генрихом фон Гюйссеном, который брал на себя обязательство пропагандировать за 
границей идеи, начинания и указы царя, опровергать враждебные взгляды, то есть влиять на западное 
общественное мнение. 

Отличительной чертой психологических манипуляций является отношение к партнеру по 
взаимодействию и общению не как к личности, обладающей самоценностью, а как к специфическому 
средству, посредством использования которого достигаются, как правило, скрываемые цели манипулятора, 
реализуются его интересы и удовлетворяются собственные потребности без учета интересов, воли и 
желаний другой стороны – человека, выступающего как объекта манипуляций. 

В зависимости от отношения к адресату как к объекту или субъекту и степени его активности 
выделяются три основных стратегии воздействия: императивная (пассивный объект), манипулятивная, 
развивающая (субъектный подход). 

Причем при манипулятивном процессе активность адресата воздействия рассматривается лишь как 
фактор, который требует специфических методов влияния для достижения изменений в его психике и 
модификации поведения в желаемых для манипулятора направлениях в соответствии с его целями, 
интересами и потребностями. 

В рамках манипулятивного подхода было разработано наибольшее количество специальных теорий 
воздействия (около 40), которые основываются на идее активности и целостности психического 
функционирования человека. 

Деятельность наших обучающихся невозможно представить вне общения с окружающими людьми. 
Для представителей нашей профессии умение грамотно общаться является важнейшим условием 
достижения ими профессионального успеха. Деятельность этих людей носит ярко выраженный 
коммуникативный характер, поскольку: 

- предполагает установление контактов посредством общения практически во всех сферах 
жизнедеятельности: социально-экономической, духовной, морально-политической и др., в т.ч. при 
проведении пропагандистских акций; 

- связана с подготовкой и проведением переговоров, установлением деловых и компетентных 
взаимоотношений с партнерами для проведения мероприятий профилактической направленности; 

- направлена на достижение взаимопонимания во всех ситуациях общения: делового, дружеского, 
семейно-бытового, светского и т.п. 

Существует несколько способов нейтрализации уловок: 
- открытое обсуждение о недопустимости использования манипуляций; 
- разоблачение уловки, т.е. раскрытие ее сути. Данный способ нейтрализации уловки будет 

эффективен, если удастся не только назвать эту уловку «по имени», но и подробно объяснить окружающим 
ее предназначение и особенности применения в той или иной ситуации; 

- повторное напоминание о недопустимости применения уловок. Этот прием основывается на 
реализации двух важных принципов: «умному достаточно и намека» и «от умного достаточно и намека»; 

- уловка на уловку, т.е. этот способ нейтрализации может быть использован, когда все предыдущие 
не дали положительного результата. Лишь убедившись в том, что, несмотря на тактичные открытые 
заявления в адрес оппонента о недопустимости использования уловок, противник злостно продолжает их 
реализовывать, можно включиться в борьбу – «кто кого». В ситуации открытого противоборства, 
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безусловно, выигрывает тот, кто более вооружен не столько знаниями, сколько умениями реализовать на 
практике непозволительные приемы – манипуляции. 

Таким образом, профессионализм будущих офицеров в сфере общения, как известно, основывается 
на знании не многого, а нужного. Таковым нужным знанием в области практической психологии является 
знание о том, как создавать особые доверительные взаимоотношения с коллегами и подчиненными, как 
располагать к себе людей, и многие другие знания, способствующие эффективному общению. 

Знание механизма функционирования различных уловок поможет как руководителю, так и 
подчиненному при необходимости нейтрализовать их, не становясь тем самым объектом манипуляции со 
стороны безнравственных партнеров. 
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СТУДЕНТЫ И ИХ ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) нынешнего поколения является личной системой поведения, которая 

обеспечивает физическое и душевное, а также активное долголетие в окружающей среде. Такая жизнь 

создает хорошие условия для оптимального течения внутренних процессов, что уменьшает вероятность 

заболеваний и улучшает жизнь человека. Ключевые слова: здоровый образ жизни, режим дня, 

двигательная активность. 

 

Актуальность ЗОЖ вызвана: 

1) возрастанием и изменением динамики нагрузок на организм в сложной общественной жизни; 

2) возрастание рисков техногенного, психологического характера, ухудшения качества питания, 

воздуха и воды, которые провоцируют сдвиги в состоянии здоровья.  

Анализ собранных материалов о жизни студентов говорит о ее нестабильной организации. Это 

наблюдается в таких важных сегментах, как неправильное питание, частое недосыпание, короткое время 

провождение на природе, низкая физическая активность, дефицит закаливающих процедур, табакокурение 

и др. В то же самое время выявлено, что воздействие различных компонентов ЗОЖ, принятого за 100%, 

велико. Так на сон приходится 23-31%, режим принятия пищи – 9-14%, на другую активность – 17-29% [1]. 

Накапливаясь в процессе учѐбы, отрицательные эффекты такой организации жизни ярко проявляются к 

окончанию учѐбы в ВУЗе (увеличивается заболеваемость). Так как эти негативные процессы происходят в 

течение 4-6 лет, то воздействие на здоровье молодѐжи – огромно.  

ЗОЖ отображает структуру форм деятельности учащихся, которой характерно целостность, 

саморегуляция и развитие, которые направленных на улучшение адаптации организма, гармоничную 

реализацию своих способностей и одарѐнностей в культурном, профессиональном росте и жизни в 

целом.ЗОЖ предполагает для человека такую культурную среду, в рамках которой проявляются реальные 

возможности для оптимальной творческой самореализации, работоспособности, общежизненной 

активности, психосоматического комфорта, где более широко раскрывается потенциал личности, 

становится более актуальным процесс ее совершенствования. В условиях ЗОЖ понимание ответственности 

о здоровье воспитывается у человека, как часть общего развития,которая проявляется в общности стилевых 

характеристик поведения, способности создатьсвою личность в соответствии с индивидуальными 

представлениями о духовном, нравственном и физическом отношении к жизни [2].  

К основополагающим компонентам ЗОЖ относят: 

1. режим труда и отдыха; 

2. обеспечение организации сна;  

3. структура питания; 
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4. структура двигательной активности; 

5. исполнение санитарных и гигиенических требований; 

6. искоренение вредных привычек; 

7. культуру общения; 

8. психофизическуюсаморегуляцию организма;  

9. культуру сексуального поведения [3].  

С целью глубокого изучения этой темы было проведено исследование, которое выявило отношение 

учащейся молодѐжи к ЗОЖ. 

Цель исследования: выявление особенностей отношения к ЗОЖ.  

Выборка составила 70 человек в возрасте 17-21 лет. Для решения выделенных задач был использован 

опросник «Отношение к здоровью». В результате ответов на опрос были получены такие данные: каждый 

испытуемый набрал от 8 до 16 баллов. Что говорит о том, что студенты имеют высокий уровень 

работоспособности, что они могут довольно долго находиться в состоянии напряжения, но хорошо умеют 

варьировать расслаблениеи отдых. Студенты прекрасно знают свои способности и умеют грамотно 

распределить жизненную силу, но иногда переусердствуют, и большая часть энергииприходится на 

мизерный результат. Студенты охотно открывают новые стороны своей личности и умело могут их 

применять.  

Также было установлено, что у студентов преобладает средний уровень знаний о своем здоровье 

(49,5%); главное влияние на осведомленность о здоровье на них оказывают врачи (57,6%), научная 

литература (29,2%), друзья и знакомые (14,8%). Совершенно неважными в сфере осведомленности о своѐм 

здоровье выступают СМИ, газеты и журналы (16,7%).  

У всех, оказывающих наиболее большое влияние на состояние здоровья, студенты называют образ 

жизни (83,4%), экологию (74,1%) и характер питания (61,4%); Слабое влияние на здоровье оказывают, как 

считают студенты, вредные привычки (16,7%).  

Составляющую ЗОЖ студентов отображает результат взаимодействия группового или 

индивидуального стиля поведения, общения, организации жизни, заложенных в основном виде образцов до 

уровня традиционного.  

Теоретически анализ этой темы предполагает, что основными составляющими ЗОЖ являются: 

правильный режим трудовой активности и отдыха, принятия пищи и сна, гигиены, организация 

правильного режима двигательной активности, отказ от пагубных привычек, культура общения и поведения 

внутри общества, культура сексуального поведения, разнообразный досуг, который развивает воздействие 

на личность. 

Здоровье выступает для учащейся молодѐжи лидирующей по значимости потребностью (74,6 %). 

Студенты довольно хорошо осведомлены о своѐм здоровье. При этом доминирующее влияние на знание о 

собственном здоровье оказывают врачи-специалисты (57,8%), а минимальное – СМИ, газеты и журналы 

(13,4 %). Приверженность к здоровому образу жизни у студентов выражается, главным образом, в отказе от 

вредных привычек (65,6%).  

На наш взгляд, забота о здоровье предполагает не только борьбу с заболеваниями, но и исследование 

и изучение здоровья здорового человека, профилактику болезней, разработку моделей здорового образа 

жизни и др. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК НЕВІД’ЄМНОЇ 

СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

У тезах проаналізовано психологічні особливості комунікативної компетентності студентів-

медиків. Окреслено основні структурні компоненти ефективного міжособистісного спілкування. 

Визначено, що комунікативна компетентністьє невід’ємною складовою високого рівня професійної 

придатності майбутніх медичних працівників. Ключові слова: комунікативна компетентність, 

структурні компоненти комунікативної компетентності, професійна придатність,образ «Я-

професіонал», студенти-медики. 

 

Інтеграція України у європейський і світовий простір, трансформація та технологізація сучасного 

суспільствай освітнього процесу зокрема, зумовлюють необхідність підготовки висококваліфікованих, 

конкурентоспроможних спеціалістів, здатних до конструктивної міжособистісної і професійної взаємодії. 

Нова парадигма освіти спрямована на особистісно-орієнтований підхід, який передбачає гармонійний 

розвиток молодої людини, оволодіння ключовими фаховими компетенціями, якою є і комунікативна 

компетентність. Саме тому, знання стратегійі тактик спілкування, уміле та доцільне їхнє використання 

безпосередньо впливає на результати професійної діяльності. 

Зазначена проблема вивчалася у працях таких науковців, як Р. Бадер, Д. Мартенс, Б. Оскарссон, 

Дж. Равен, А. Шелтон, Г.М. Андрєєва, О.Д. Божович, В.А. Кан-Калик, О.М. Леонтьєв, А.С. Макаренко, 

Л.А. Петровська, В.О. Сластьонін та ін., проте психологічний аспект окресленої тематики ще не був 

предметом окремого дослідження та потребує подальшого розгляду. 

Метою нашої роботи був психологічний аналіз комунікативної компетентності студентів-медиків як 

невід’ємної складової професійної придатності. 

Професійна придатність – це сукупність індивідуально-психологічних особливостей людини, які 

визначаються вимогами трудової діяльності та впливають на ефективність її виконання.  

Комунікативна компетентність розглядається нами як сукупність знань, умінь і навичок ефективного 

міжособистісного спілкування, що забезпечують конструктивну взаємодію медичного працівника із 

пацієнтами та колегами у процесі професійної діяльності. І.О. Зимня зазначає, що її структурними 

компонентами є мотиваційний (готовність до міжособистісної взаємодії), когнітивний (володіння знаннями 

змісту компетентності), поведінковий (досвід виявлення необхідних знань, умінь і навичок у певних 

ситуаціях), ціннісно-смисловий (ставлення до змісту комунікації та об’єкту її спрямованості) та емоційно-

вольовий (свідома регуляція та вплив на процес і результат спілкування) аспекти. 

Комплекс комунікативних знань, умінь і навичок особистості студента-медика передбачає 

формування та розвиток таких соціально-когнітивних елементів, як знання та норми правил спілкування; 

високий рівень мовленнєвого розвитку, що забезпечує процеси вільної передачі та сприйняття інформації; 

розуміння невербальних комунікативних елементів; уміння налагоджувати взаємини із пацієнтами згідно з 

їхніми віковими, ґендерними, соціокультурними, статусними особливостями; здатність сприймати 

співрозмовника як особистість тощо. Окреслені характеристики є невід’ємними складовими комунікативної 

компетентності студентів-медиків і важливою умовою гармонійного становлення та розвитку образу «Я-

професіонал». Таким чином, спілкування як ключовий компонент професійної придатності фахівців 

медичної галузі забезпечує досягнення мети трудової діяльності, взаєморозуміння із учасниками процесу 

комунікації. 

Отже, комунікативна компетентність є складною багатокомпонентною характеристикою особистості 

медичного працівника, що впливає на його здатність успішно виконуватиобов’язки, здійснювати 

гармонійну соціальну інтеракцію у процесі професійної діяльності. 

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у більш поглибленому дослідженні та описі 

особливостей комунікативної компетенції майбутніх медичних працівників, детальному обґрунтуванні 

методів її дослідження. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ АГРЕСІЇ ЯК ДЕСТРУКТИВНОЇ ФОРМИ ПОВЕДІНКИ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 

У тезах здійснено теоретичний і експериментальний аналіз агресії як цілеспрямованої 

деструктивної поведінки старшокласників. Визначено особливості психодіагностичного інструментарію 

та психокорекційної програми спрямованої на зниження агресії. У дослідженні проаналізовано форми 

агресії залежно від спрямованості, ознак прояву та засобів агресивних дій. Ключові слова: агресія та її 

форми,автоагресія, самовизначення, «Я-концепція», юнацький вік. 

 

Актуальність окресленої проблеми зумовлена тим, що сучасні суспільні реалії характеризуються 

варіативними проявами агресивної поведінки. У масових соціальних явищах агресія виявляється у формі 

терору, геноциду, етнічних чи релігійних зіткненнях із притаманними їй ознаками психічного зараження, 

взаємної індукції та стереотипізації уявлень. Саме тому особливого значення набуває необхідність 

формування у молоді розуміння специфіки агресії, вміння об’єктивно аналізувати власну агресивну 

поведінкута здійснювати її корекцію. Саме ці індивідуальні риси особистості значною мірою впливають на 

статус, роль, місце та позицію молодої людини у соціумі, безпечне та комфортне життя у майбутньому як 

громадянина, працівника, сім’янина. 

Зауважимо, старший шкільний вік обрано тому, що згідно з даними вікової психології він 

характеризується складним самоструктуруванням особистістю власного внутрішнього світу, формуванням 

індивідуально-специфічних способів дій і спілкування. Ми переконані, саме цей відтинок онтогенезу можна 

вважати сенситивним періодом формування психологічних засобів саморегуляції та уникнення проявів 

агресивної поведінки. 

В юнацькому віці «Я-концепція» є складнорозвитковим центральним утворенням самосвідомості, 

спрямованим на збагачення соціального «Я», пошук професійного та особистісного самовизначення. 

Проблемуагресіївивчали такі зарубіжні та вітчизняні науковці: Р. Берон, К. Бютнер, К. Лоренц, 

Д. Майєрс, Г. Паренс, Д. Річардсон, З. Фройд, М.Л. Бутовська, З.С. Карпенко, Ю.Б. Можгинський, 

Р.С. Нємов, Т.Г. Румянцева, Л.М. Семенюк, І.А. Фурманов та ін. При цьому означена проблема досі не була 

предметом спеціального дослідження та потребує поглибленого вивчення. 

Мета наукового пошуку полягала у з’ясуванні особливостей агресії як деструктивної форми 

поведінки старшокласників, обґрунтуванні засобів попередженнята корекції її проявів.  

Агресію (лат. aggression – напад) науковці трактують як вмотивовану деструктивну поведінку, що 

суперечить нормам співіснування людей, завдає шкоди або фізичного збитку, викликає психологічний 

дискомфорт. 

У дослідженні ми розглядаємо агресію старшокласників якспецифічну форму деструктивної 

поведінки, що переважно є реакцією на фрустрацію, характеризується емоційними станами гніву, 

ненавистіта імпульсивними проявамивчинків. Агресивна поведінка у старшокласників найчастіше 

характеризується такими ознаками, як демонстрація переваги сили, неприязні, ворожості, впертості, 

постійних заперечень, ігнорування прохань, прагнення образити, принизити. Слід відзначити характерну 

для цього віку підвищену збудливість, суперечливість поведінки, неврівноваженість характеру, порівняно 

часті, швидкі та різкі зміни настрою. 

Згідно з нашими спостереженнями агресія проявляється переважно у нестриманих старшокласників, 

які використовують її як силовий засіб для досягнення власної мети. Її причинами можутьбути незадоволені 

потреби, реальна чи уявна фрустрації, конфлікти у соціумі тощо. 

За даними наших досліджень у старшокласників спостерігаються наступні форми агресії: пряма, 

зміщена, реактивна, зловмисна, фізична, вербальна та автоагресія. 

У науковому пошуку для розуміння мотиваційної основи агресивної поведінки старшокласників ми 

враховували низку зовнішніх та внутрішніх чинників. Впродовж тривалого часу разом із вчителями і 

психологами ми проводиливключене спостереження за проявами активності старшокласників, які 

здійснюють агресивні вчинки. У спостереженні ми визначали характер агресивних дій за їх спрямуванням. 

Власне агресивні умисні дії, які спрямовані на заподіяння шкоди тазаволодіння матеріальними речами. 

Реактивні агресивні діївиникають у відповідь на агресію або як реакція на труднощі або наслідок 

усвідомлення і переживання низької оцінки власного «Я». Фіксувалися також сфера, частота та спосіб 

реалізаціїагресії. Важливе діагностичне значення для виявлення достатньо стійкої схильності 
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старшокласниківдо здійснення агресивних дій (зловмисна агресія) мали дані спостереження за характером 

емоційних переживань особистості, показники післядії агресивного вчинку.  

Для правильної класифікації причин, що спонукають особистість до агресивних дій ми враховувати 

форми прояву її дезадаптованості у сферах суспільної і освітньої діяльності, характер внутрішньосімейних 

взаємин та негативізм у ставленні до старшокласників. Зогляду на це, важливою є побудова психологічних 

заходів, які сприяють нормалізації рівня агресії із урахуванням індивідуальних властивостей, що зумовить 

стійкий характер змін. 

Зазначимо, психодіагностичний інструментарій становили наступні методики: «Опитувальник 

структури темпераменту» М. Русалова, «Самооцінкапсихічних станів» Г. Айзенка, «Діагностика стану 

агресії» Басса-Дарки. Досліджуваними були учні 10-11 класів у віці від 15 до 17 років. Вибірка складала 47 

старшокласників, а саме 22 учні 10 класу і 25 учнів 11 класу. 

У процесі дослідження було виявлено, що у старшокласників виражена схильність до агресії, 

середній рівень тривоги і фрустрації, ригідності; високого рівня досягають фізична та непряма агресія; 

найчастіше проявляється соціальна ергічність, соціальний темп та соціальна емоційність. 

Проведений кореляційний аналіз отриманих даних засвідчив, що найсильніші зв’язки фізичної 

агресії із предметною та соціальною ергічністю (0,815, 0,704), найслабші зв’язки негативізму із соціальною 

емоційністю (-0,055) та індексу ворожості з емоційністю (-0,060). 

Серед існуючих форм психологічної допомоги старшокласникам ми обрали корекційно-розвивальну 

роботу, оскільки вона є однією із найбільш дієвих та ефективних засобів психологічної корекції. Це 

дозволило ефективно вирішувати завдання пов’язані із розвитком навичок спілкування, керування 

емоційними станами, усвідомлення власних агресії, емоцій, розуміння їх вираження, самопізнання та 

самосприйняття.З метою розвитку навичок конструктивної взаємодії та послаблення агресивних реакцій 

старшокласників ми використовували авторську програму без модифікації «Корекційно-розвивальна 

програма для учнів підліткового та раннього юнацького віку з ознаками девіантної поведінки» автором якої 

є С. Марчак. 

Для встановлення статистично значущих відмінностей ми обрахували Т-критерій Стьюдента і 

виявили статистично значущу різницю в результатах «до» і «після» корекційного впливу (Т-статистичне 

більше за Т-критичне) за такими показниками: значно змінилися показники вираження агресії, помітно 

знизилися показники ворожості, прояви негативізму і фізичної агресії у старшокласників. Після корекційної 

роботи всі показники за шкалами агресії наблизилися до адекватного рівня. 

На основі проведених обрахунків можемо констатувати, що корекційно-розвивальна робота з метою 

розвитку навичок конструктивної та гармонійної взаємодії із соціумом, зниження агресивних реакцій 

старшокласників є ефективною для вибірки, що підтверджується набагато нижчими показниками Т-

критичного по всіх шкалах. 

Таким чином, у процесі дослідження ми переконалися, що саме юнацький вік є унікальним, бо дає 

можливість старшокласнику аналізувати власні вчинки, зокрема і агресивної спрямованості як структурно-

функціональні одиниці поведінки у минулому, інтегрувати їх у сучасність та планувати майбутнє. 

Реалізована програма сприяла попередженню та корекції проявів агресії, життєвих обрисів 

старшокласників, їхніх ціннісних орієнтацій, гармонізації професійного, особистісного самовизначення та 

мотивації, що визначають життєвий успіх у майбутньому. 

Перспективним напрямом подальших досліджень вважаємо більш детальне вивчення різних форм 

агресії, наукове обґрунтування змістового наповнення тренінгів, програм, спрямованих на попередження та 

подолання проявів агресивної поведінки старшокласників.  
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ВИКОРИСТАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 

ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Стаття присвячена вивченню міждисциплінарного підходу в освітньому процесі закладів вищої 

освіти. Проаналізовано переваги та недоліки, виклики та загрози, що виникають в процесі ведення 

освітньої діяльності на засадах міждисциплінарності. Досліджено особливості застосування даної 

методології в підготовці фахівців економічних спеціальностей. Ключові слова: міждисциплінарність, 

інструментарій, компетенції, фахівець, багаторівневість. 

 

У сучасних умовах багато досліджень у сфері міждисциплінарності свідчать, що кожна освітня 

дисципліна має свій об'єкт вивчення та інструментарій, при цьому у багатьох вони збігаються і 

взаємозалежні, а отже, міждисциплінарний підхід враховує нагромадження інформаційної та історичної 

бази знань. Всебічно охопити її неможливо, тому визначення ключових елементів дисциплін, що 

збігаються, дозволяє студентам засвоїти і застосовувати базу знань, мінімізувавши її багатозначне 

трактування. 

Міждисциплінарний підхід має як переваги, так і проблеми, що виникають за надмірного його 

використання. Так, міждисциплінарне дослідження є успішним лише у випадку чітко визначеної мети, 

продуманої ідеї і гіпотези рішення, а у іншому випадку воно приречене на відсутність чітких кордонів 

об'єктивної реальності. При міждисциплінарних зв'язках (погодженість навчальних програм, тем, розділів, 

загальних термінів, що використовуються, детермінованих дидактичними цілями та змістом) відбувається 

запозичення ідей та навичок з однієї дисципліни у іншу (прикладом є одержання фахівцем додаткової 

освіти). 

Застосування міждисциплінарного підходу в процесі формування навчальних планів, розробки 

основних принципів та методик їх реалізації в освітньому процесі є, наразі, актуальною вимогою ринку 

освітніх послуг, що дозволяє здійснювати якісну підготовку високо кваліфікованих та конкурентоздатних 

фахівців в сфері міжнародного бізнесу, а також відповідним трендом, що закріплений в споріднених 

освітніх програмах, що реалізуються провідними закладами вищої освіти України та світу, та у вітчизняних 

нормативних актах та стандартах вищої освіти. 

Побудовані на засадах міжлисциплінарності освітні програми вітчизняних закладів вищої освіти 

дозволяють формувати більшу кількість компетентностей у майбутніх фахівців. Це забезпечує виховання 

універсального працівника з широким спектром базових знань та навичок, здатного виконувати велику 

кількість різнопланових завдань виробничого та управлінського характеру. 

Додатковою перевагою освітніх програм є обов’язкове включення мовної підготовки, що 

забезпечують здатність комунікувати з представниками інших вітчизняних і зарубіжних професійних груп 

різного рівня, з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності, представниками різних 

видів міжнародного бізнесу. 

Застосування міждисциплінарного підходу, зокрема в процесі підготовки фахівців економічних 

спеціальностей, дозволяє створити новий освітній простір (у т.ч. наукову базу на перетині суміжних 

дисциплін), у якому майбутні економісти можуть освоїти знання, уміння і навички у межах компетентного 

підходу (інтеграція проблемно-орієнтованого викладання з новими дисциплінами поглиблює і збагачує вже 

існуючі). Основною метою реалізації міждисциплінарного підходу в навчальному процесі є досягнення 

єдиної базової інтегральної компетенції, що являє собою здатність виявляти, аналізувати, оцінювати і 

вирішувати актуальні, складні, комплексні проблеми і завдання у сфері міжнародного бізнесу, приймати 

самостійні, обґрунтовані, виважені рішення та генерувати нові, креативні ідеї щодо управління бізнес-

процесами під час навчання, що передбачає проведення теоретичних і практичних досліджень, здійснення 

інновацій і характеризується ризиками і невизначеністю умов та вимог. Такий підхід забезпечує та гарантує 

отримання здобувачами вищої освіти найбільш актуальних знань, навичок, освітніх та професійних 

кваліфікацій, оптимально адаптованих до сучасного стану вітчизняної та світової економіки в усіх її 

розрізах та вимірах: як зі сторони держави та регулятора, так і зі сторони приватного сектору, 

некомерційних організацій, експертно-аналітичного та академічного секторів.  
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Міждисциплінарна інтеграція визначає багаторівневий підхід, заснований на концепції, що 

навчальна і професійна діяльність є адекватною підставою для інтегративного синтезу знань, надійним і 

ефективним засобом забезпечення спадкоємності у формуванні універсальних компетенцій. Когнітивні 

навички (узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація та ін.), інтегративні форми навчання, 

активні та інтерактивні методи і технології навчання (ділові ігри, імітаційні ігри і вправи, кейс-метод, 

технологія проектного навчання, дискусії та «мозковий штурм») поступово переростають у відповідні 

професійно визначальні компетенції. Не менш важливі і внутрішньодисциплінарні зв'язки, реалізація яких 

може здійснюватися на рівні виконання проблемних завдань, вирішення проблемних ситуацій, проектної 

діяльності студента. Це сприяє розвитку його як особистості, що вільно й свідомо орієнтується у просторі 

соціуму, здатної до самоактуалізації і самореалізації в умовах різноманітних соціальних відносин і 

взаємодій. 

Сьогодні міждисциплінарність освітине лише вносить відповідну змістовність інваріантної частини 

освітнього процесу, але й сприяє розбудові у студентів швидкої і адекватної реакції на нові технології, нові 

виклики світових ринків у нерівновагих умовах невизначеності, зберігаючи баланс мінливості та 

стабільності. В той же час, необхідний постійний перегляд існуючих принципів і підходів до освітнього 

процесу, оскільки будь-які стратегічні прориви і зухвалі цілі можуть бути не реалізовані, якщо система 

освіти не орієнтується на підготовку гнучких, творчих, креативних і завзятих фахівців. 
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ПРИЧИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ТРИВОЖНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Стаття присвячена дослідженню причин та особливостей проявів тривожності у молодшому 

шкільному віці. Проаналізовано наукові джерела з проблеми дослідження. Ключові слова: тривожність, 

молодший школяр, незадоволенням потреб, рівень домагань, самооцінка, почуття неповноцінності. 

 

Останнім часом збільшилося число тривожних дітей молодшого шкільного віку, які відрізняються 

підвищеним занепокоєнням, непевністю, емоційною нестійкістю.  

Основною провідною діяльністю молодшого школяра, його першим і найважливішим обов'язком 

стає навчання – набування нових знань, умінь і навичок, нагромадження систематичних відомостей про 

навколишній світ, природу та суспільство. Не відразу у школярів формується правильне ставлення до 

навчання. В момент вступу до школи діти звичайно позитивно сприймають перспективу шкільного 

навчання, у дітей настає потреба стати школярем, що зводиться до бажання змінити своє становище малої 

дитини, піднятися на наступний ступінь самостійності. Потреби дитини не завжди задовольняються, що 

призводить до проявів тривожності. 

Науковими дослідженнями з вивчення тривожності займалися відомі психологи та психотерапевти 

такі, як: Л.С. Виготський, В. Астапов, П. Тілліх, М. Литвак, А.М. Парафіян, Е.І. Ільїн, Ф.Д. Горбов, 

А.Б. Леонова, К. Ізард, О.І. Захаров. Вони вивчали причини виникнення та протікання тривожності в дітей. 

Мета статті – дослідження причин та особливостей проявів тривожності у молодшому шкільному 

віці. 

Захаров А.И. розглядає тривожність, як реакція на соціальні впливи при певних індивідуальних 

психофізіологічних особливостях, а також як така, що може виникати при різних психосоматичних 

захворюваннях, тривожність, як суб’єктивним проявом неблагополуччя особистості, а також вплив 

самооцінки та рівня домагань на розвиток тривожності дитини. В психології розрізняють тривожність. як 

емоційний стан – ситуативну тривожність, і як стійку рису – особистісна тривожність, тобто індивідуальну і 

психологічну особливість, що проявляється з відчуттям тривоги і неспокою без достатніх підстав [3; 214]. 

Виникнення й закріплення тривожності пов'язане з незадоволенням вікових потреб дитини, але 

стійкою особистісною основою тривожність стає в підлітковому віці, опосередковуючись особливостями 

«Я-концепції», відношення до себе. До цього вона є похідною до широкого кола порушень. Закріплення й 
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посилення тривожності відбувається по механізму «замкнутого психологічного кола», ведучого до 

нагромадження й поглиблення негативного емоційного досвіду, що, породжуючи у свою чергу негативні 

прогностичні оцінки й визначаючи багато в чому модальність актуальних переживань, сприяє збільшенню 

й збереженню тривожності. 

Тривожність має яскраво виражену вікову специфіку, що виявляються в її джерелах, зміст, формах 

прояву компенсації й захисти. Для кожного вікового періоду існують певні області, об'єкти дійсності, які 

викликають підвищену тривогу більшості дітей у незалежності від наявності реальної погрози або 

тривожності як стійкого утворення. Ці «вікові піки тривожності» є наслідком найбільш значимих 

соціогенних потреб. 

Також емоційне неблагополуччя типу тривожності спостерігалося в дітей з високою самооцінкою. 

Вони претендували на те, щоб бути «найкращими» учнями, або займати найвище положення в колективі, 

тобто минулого високі домагання в певних областях, хоча дійсних можливостей для реалізації своїх 

домагань не мали. Неадекватно висока самооцінка в дітей складається в результаті неправильного 

виховання, завищених оцінок дорослими успіхів дитини, захвалювання, перебільшення його досягнень, а не 

як прояв уродженого прагнення до переваги. 

Висока оцінка навколишніх і заснована на ній самооцінка цілком влаштовує дитину. Зіткнення ж із 

труднощами й новими вимогами виявляють його неспроможність. Однак, дитина прагне всіма силами 

зберегти свою високу самооцінку, тому що вона забезпечує йому самоповага, добрий стосунок до себе. 

Проте, це дитині не завжди вдається. Претендуючи на високий рівень досягнень у навчанні, він може не 

мати достатніх знань, умінь, щоб домагатися їх, негативні якості або риси характеру можуть не дозволити 

йому зайняти бажане положення серед однолітків у класі. Таким чином, протиріччя між високими 

домаганнями й реальними можливостями можуть привести до важкого емоційного стану. 

Від незадоволення потреби в дитини виробляються механізми захисту, що не допускають у 

свідомість визнання неуспіху, непевності й втрати самоповаги. Він намагається знайти причини своїх 

невдач в інших людях: батьках, учителях, товаришах. Намагається не зізнатися навіть собі, що причина 

неуспіху перебуває в ньому самому, вступає в конфлікт із усіма, хто вказує на його недоліки, проявляє 

дратівливість, уразливість, агресивність.  

Так І.В. Імедадзе прямо зв'язує стан тривоги з передчуттям фрустрації. На її думку, тривога виникає 

при антиципації ситуації, що містить небезпека фрустрації актуалізованої потреби. Таким чином, стрес і 

фрустрація при будь-якому їхньому розумінні містять у собі тривогу [6; 56]. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що в основі негативних форм поводження лежать: 

емоційне переживання, неспокій, незатишність і непевність за своє благополуччя, що може розглядатися як 

прояв тривожності. 

Засновник психоаналізу З. Фрейд затверджував, що людина має кілька вроджених потягів – 

інстинктів, які є рушійною силою поводження людини, визначають його настрій. З. Фрейд уважав, що 

зіткнення біологічних потягів із соціальними заборонами породжує неврози й тривожність. Споконвічні 

інстинкти в міру дорослішання людини одержують нові форми прояву. Драма психічного життя індивіда 

починається з народження й триває все життя. Природний вихід із цього положення Фрейд бачить у 

сублімування «лібідозної енергії», тобто в напрямку енергії на інші життєві цілі: виробничі й творчі. Удала 

сублімація звільняє людину від тривожності [7; 128]. 

В індивідуальній психології А. Адлер пропонує новий погляд на походження неврозів. На думку 

Адлера, в основі неврозу лежать такі механізми, як страх, острах життя, острах труднощів, а також 

прагнення до певної позиції в групі людей, що індивід у силу яких-небудь індивідуальних особливостей або 

соціальних умов не міг домогтися, тобто чітко видно, що в основі неврозу лежать ситуації, у яких людина в 

силу тих або інших обставин, тією чи іншою мірою випробовує почуття тривоги [1; 58].  

Почуття неповноцінності може виникнути від суб'єктивного відчуття фізичної слабості або яких-

небудь недоліків організму, або від тих психічних властивостей й якостей особистості, які заважають 

задовольнити потреба в спілкуванні. Потреба в спілкуванні – це є в той же час потреба належати до групи. 

Почуття неповноцінності, нездатності до чого-небудь доставляє людині певні страждання, і він намагається 

позбутися від нього або шляхом компенсації, або капітуляцією, відмовою від бажань. 

Прагнучи до переваги, індивід виробляє «спосіб життя», лінію життя й поведінки. Уже до 4-5 років у 

дитини може з'явитися почуття невдачливості, непристосованості, незадоволеності, неповноцінності, які 

можуть привести до того, що в майбутньому людина потерпить поразку. 

На думку Славіної Л.С. афект стає перешкодою правильного формування особистості, тому дуже 

важливо його перебороти. Головне завдання полягає в тім, щоб реально привести у відповідності потреби й 

можливості дитини, або допомогти йому підняти його реальні можливості до рівня самооцінки, або 

спустити самооцінку [5; 122]. 
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У молодшому шкільному віці взаємини з однолітками будуються на основі встановлених правил 

поведінки дітей цього віку. Нова ситуація соціального розвитку особистості, обумовлена надходженням 

дитини в школу, вимагає адаптації до неї. 

Виготський Л.С. писав, що взаємини молодших школярів у класі спочатку розвиваються як 

функціонально-рольові відносини між учнями. Домінуючими підставами оцінок один одного є рольові, а не 

особистісні характеристики. Умовою формування взаємооцінок у групах молодших школярів виступає, 

насамперед, навчальна діяльність, у процесі якої учні демонструють свої можливості й одержують 

суспільну оцінку з боку вчителя й своїх однокласників. Взаємооцінки в основному залежать від того, як до 

них або інших учнів ставиться вчитель найбільш референтний для цього віку дорослий [2; 88]. 

Молодший школяр – це людина, що активно опановує навичками спілкування. У цей період 

відбувається інтенсивне встановлення дружніх контактів. Придбання навичок соціальної взаємодії із 

групою однолітків й уміння заводити друзів є однієї з важливих завдань розвитку на цьому віковому етапі. 

Адлер висуває три умови, які можуть привести до виникнення в дитини неправильної позиції й 

стилю життя. Ці умови наступні: 

1. Органічна, фізична неповноцінність організму. Діти із цими недоліками бувають цілком зайняті 

собою, якщо їх ніхто не відволіче, не зацікавить іншими людьми. Порівняння себе з іншими приводить цих 

дітей до почуття неповноцінності, приниженості, страждання. Результат залежить від творчої сили 

індивідуума, що може мати різну силу й по-різному проявлятися, але завжди визначальною метою. Адлер 

був першим, хто описав труднощі й тривогу дитини, пов'язані з недостатністю органів, і шукав шляхи 

їхнього подолання. 

2. До таких же результатів може привести й розпещеність. Виникнення звички все одержувати, 

нічого не даючи в обмін. Легко доступна перевага, не пов'язане з подоланням труднощів, стає стилем 

життя. У цьому випадку всі інтереси й турботи також спрямовані на себе, немає досвіду спілкування й 

допомоги людям, турботи про їх. Єдиний спосіб реакції на труднощі – вимоги до інших людей. Суспільство 

розглядається такими дітьми як вороже. 

3. Відкинутість дитини. Знедолена дитина не знає, що таке любов і дружнє співробітництво. Він не 

бачить друзів й участі. Зустрічаючись із труднощами, він переоцінює їх, а тому що не вірить у можливість 

перебороти їх за допомогою інших і тому не й у свої сили. Він не вірить, що може заслужити любов і 

високу оцінку шляхом дій, корисних людям. Тому він підозрілий і нікому не довіряє. У нього немає досвіду 

любові до інших, тому що його не люблять, і він платить ворожістю. Звідси – нетовариськість, замкнутість, 

нездатність до співробітництва [1; 137]. 

Конкуренція, боротьба, страх, що виникає в цій боротьбі, і всі конфлікти, що випливають звідси, 

спонукають прагнення до панування як основний мотив поведінки.  

Відношення до друзів і саме розуміння дружби мають певну динаміку протягом молодшого 

шкільного дитинства. Для дітей 5-7 років друзі – це, насамперед, ті, з ким дитина грає, кого бачить частіше 

інших. Вибір друга визначається, насамперед, зовнішніми причинами: діти сидять за однією партою, 

живуть в одному будинку й т.і. Характеризуючи своїх приятелів, вони вказують, що «друзі поводяться 

добре», «зними весело». У цей період дружні зв'язки неміцні й недовговічні, вони легко виникають і досить 

швидко можуть обірватися. 

Між 8 й 11 роками діти вважають друзями тих, хто допомагає їм, озивається на їхні прохання й 

розділяє їхні інтереси. Для виникнення взаємної симпатії й дружби стають важливими такі якості 

особистості, як доброта, уважність, самостійність, упевненість у собі й чесність. 

Якщо в дитини до 9-10-літнього віку встановлюються дружні відносини з ким-небудь із 

однокласників, це значить, що дитина вміє налагодити тісний соціальний контакт із ровесником, 

підтримувати відносини тривалий час, що спілкування з ним теж комусь важливо й цікаво. 

Поступово, у міру освоєння дитиною шкільної дійсності, у нього складається система особистих 

відносин у класі. Її основу становлять безпосереднє емоційне відношення, що превалює над всіма іншими. 

Формування молодших школярів міжособистісних відносин вирішальну роль належить педагогові. На 

початку шкільного навчання, поки ще в дітей не зложилися власні відносини й оцінки, як себе, так й 

однокласників, вони беззастережно приймають і засвоюють оцінки вчителя, що є в дітей вищою оцінкою. 

Здатність робити краще всіх принципово важлива для молодших школярів, саме цей вік 

характеризується прагненням дитини опанувати різними вміннями, що визначає у випадку успіху розвиток 

почуття власної вмілості, компетентності, повноцінності або у випадку невдачі, навпроти, почуття 

неповноцінності. 

Для встановлення дружніх відносин з однолітками велике значення має наявність у дитини таких 

якостей, як самостійність, упевненість у собі, ініціативність. Їхньою основою є позитивна самооцінка. У 
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молодшому шкільному віці в дитини, як правило, складається певна самооцінка, як у відношенні своїх 

навчальних здатностей, так і загальних можливостей. 

Висновки. Для дітей молодшого шкільного віку характерною рисою є емоційність. Молодші школярі 

є емоційно вразливими, їм властива підвищена чутливість, здатність глибоко та болісно переживати 

поразки та невдачі. Саме в цьому віці може виникнути тривожність. Передумовою виникнення тривожності 

в цьому віці є: підвищена емоційна чутливість до зовнішніх впливів та сильна зовнішня і внутрішня реакція 

на них; недостатньо розвинена довільність пізнавальної і, особливо, емоційно-вольової сфери; 

безпосередність сприйняття зовнішнього світу і обмеженість форм адаптивних реакцій на впливи; високий 

рівень наслідування та емоційного зараження; залежність від оцінок дорослих; низька самооцінка та 

здатність протистояти чужій думці. 
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ВОПРОСЫ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рассматриваются вопросы верности профессиональному долгу и нормам морали при любых 

испытываемых трудностях, верности товарищескому долгу при действии в составе групп, умения 

управлять собой в трудных условиях, мобилизовать силы и возможности, не теряться, не реагировать 

импульсивно во вред делу, другим и себе. Ключевые слова: экстремальная обученность, экстремальная 

развитость, морально-психологическая подготовленность. 

 

Экстремальная подготовленность основана на профессионально-психологической и 

профессионально-педагогической подготовке. 

Одной из задач выступает экстремальная подготовка, подготовка к действиям в экстремальных 

ситуациях. Профессионалу, не прошедшему курс экстремальной подготовки, приходится на опыте 

приобретать умение действовать в экстремальных ситуациях, учиться на своих ошибках, которые могут 

дорого стоить и ему, и другим. Но молодой специалист, прошедший интенсивный курс за 6 месяцев, 

приобретает то, на что практику нужно 8-10 лет. 

В психолого-педагогическом плане экстремальная подготовленность профессионала состоит из трех 

компонентов: 

1. Экстремальной обученности. Она в себя включает: 

1) знания экстремальных ситуаций, с которыми придется встретиться, их особенностей, возможных 

трудностей и способов их преодоления; 

2) навыки и умения качественно выполнять все обычные профессиональные действия, но при 

действии факторов, характерных для ожидаемых экстремальных ситуаций; 

3) навыки выполнения особых действий, особых приемов, использования специальных средств и 

техники, которые применимы только в экстремальных условиях; 

4) навыки групповых действий в экстремальных условиях; 

5) опыт восприятия экстремальных факторов и преодоления психологических трудностей; 

6) навыки и умения обеспечения личной безопасности; 

7) умения учиться на опыте преодоления трудностей. 

2. Морально-психологической подготовленности к действиям в экстремальных условиях. 

Морально-психологическая подготовленность к действиям в экстремальных условиях – это 

специфическая воспитанность профессионала, моральная устойчивость, обеспечивающая высокоморальное 

поведение в критических ситуациях. Ее компоненты таковы: 



К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 1  ●  № 3  

 

 

 
23 

- верность профессиональному долгу и нормам морали при любых испытываемых трудностях; 

- верность товарищескому долгу при действии в составе групп; 

- умение управлять собой в трудных условиях, мобилизовать силы и возможности, не теряться, не 

реагировать импульсивно во вред делу, другим и себе. 

3. Экстремальной развитости. 

Экстремальная развитость – развитость качеств, обеспечивающих успех в экстремальных условиях: 

1) волевых – целеустремленности, смелости, мужества, стойкости, решительности, бдительности, 

самообладания; 

2) профессионально-психологической устойчивости – нормальной психологической переносимости 

всех экстремальных факторов, свойственных конкретной профессиональной деятельности, эмоциональной 

устойчивости, устойчивости к ответственности, риску и опасности, устойчивости к психическому 

напряжению и перенапряжению, психической работоспособности (способности длительно переносить 

психические нагрузки), способности выдерживать «борьбу нервов»; 

3) особо развитых познавательных качеств: осмотрительности, быстроты мышления, его 

прогностичности, сообразительности, интуиции; 

4) особо развитых физических качеств: физической выносливости, силы, ловкости, быстроты 

двигательных реакций. 

Формирование этих компонентов относится к основным задачам экстремальной подготовки. 

Естественно, что в разных профессиях «набор» компонентов не одинаков. Его конкретная определенность 

при экстремальной подготовке отражается в ее содержании, тематическом плане и программе. 

Экстремальная подготовка проводится в разное время и поэтому признаку различают: 

- предварительную подготовку, проводимую постоянно в системе профессионального образования и 

служебной подготовки; 

- непосредственную подготовку, проводимую перед самым началом действий в экстремальных 

ситуациях и заключающуюся в дополнительной доработке, доведении до совершенства необходимых для 

предстоящих действий навыков и умений, морально-психологического ориентирования и мобилизации тех, 

кто будет участвовать в них; 

- подготовку в ходе действий в экстремальных ситуациях. Ее необходимость и цель – быстрое 

устранение обнаруживающихся слабостей и отработка новых, более успешных приемов и способов 

действий, выявленных и оправдавших себя в ходе решения профессиональных задач. 

Имеются два взаимосвязанных пути приближения учебных условий к экстремальным. 

Первый путь – приближение внешних условий, т.е. воспроизводство внешней картины 

экстремальных ситуаций. Это во многом ослабляет учебные условности, позволяет обучающимся ощутить 

себя участниками реальных событий и выполнять действия, которые в иной обстановке зачастую просто 

нельзя отработать. Внешняя картина создается выбором трудных условий времени, места, освещенности, 

имитацией экстремальных факторов (получение важного сообщения, поломка техники, отсутствие 

электроэнергии, вид «трупа», дыма, огня, нападения, стрельбы, помех и др.), фактическим выполнением 

профессиональных действий, усложнением задач. 

Второй путь – приближение внутренних, психологических условий к тем, которые возможны у 

человека, находящегося в реальной экстремальной ситуации. Основное внимание здесь уделяется 

стимуляции у обучающихся мотивационной, познавательной, эмоциональной, волевой и 

психофизиологической активности и трудностей, приближенных к тем, которые наиболее вероятны в 

экстремальных ситуациях. Достигается это насыщением занятий трудными профессиональными задачами, 

повышенной ответственностью, сложными препятствиями, лимитированием времени, элементами риска, 

опасности, внезапности, необычности, быстрого изменения ситуации, сильного противодействия 

противника, самостоятельности, интенсивным наращиванием трудностей, длительностью больших 

нагрузок. 

Моделирование успешно, если используются во взаимосвязи и в необходимых пропорциях оба пути. 

Знакомя обучающихся с сильно воздействующими на психику факторами, следует иметь в виду, что 

трудности закаляют одних, но могут надломить других. Бездумное запугивание трудностями способно 

подтолкнуть некоторых молодых людей, особенно женщин, к выводу об ошибочности выбора профессии, 

желанию уйти из образовательного учреждения, перейти на другую работу. Необходимо строгое 

соблюдение принципа последовательности, постепенное наращивание трудностей. 
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Моделирование реальных условий требует специальной учебной базы, учебного полигона с 

макетами сооружений в натуральную величину, площадки для эмоционально-волевых упражнений. Это – 

гимнастический городок, вертикально и горизонтально натянутые канаты, шесты, лестницы, ямы для 

перепрыгивания и перехода по доске. Полоса препятствий с комплексом небольших по размеру 

конструкций, позволяющих моделировать элементы экстремальных ситуаций; учебные комнаты, 

оборудованные под магазин, холл банка, наборы видеофильмов, слайдов, фотоальбомов, звукозаписей, 

средства имитации. 
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ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ НА ЕТАПІ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СЛУХАЧІВ 

 

Стаття присвячена теоретичним аспектам міжпредметних зв’язків з дисциплін природничого 

циклу на етапі до вступу іноземних слухачів у заклади вищої освіти України. Проаналізовано ефективність 

інтегрування міжпредметних зв’язків з метою підвищення якості навчального процесу. Досліджено 

особливості міжпредметної координації базових дисциплін природничого циклу. Ключові слова: 

міжпредметні зв’язки, дисципліни природничого циклу, іноземні слухачі. 

 

Актуальність пошуку раціональних шляхів навчання іноземних громадян на етапі підготовки до 

вступу у заклади вищої освіти України визначається ступенем відповідності отриманих теоретичних знань 

до їх подальшого практичного застосування. У цьому контексті міжпредметні зв’язки доцільно розглядати 

як необхідний методичний прийом, що значною мірою уможливлює успішність процесу навчання. Вміння 

комплексного використання та аналізу отриманих знань, перенесення нових форм і методів з однієї 

дисципліни в іншу, лежить в основі творчого підходу до подальшої наукової діяльності іноземних слухачів. 

Найважливішою умовою досягнення високого рівня знань майбутніми студентами-медиками й 

ефективності навчального процесу є дидактична інтеграція базових дисциплін природничого циклу, що 

вивчаються на пропедевтичному етапі, з теоретичними дисциплінами на першому-другому курсах.  

В основу інтегрування міжпредметних зв’язків дисциплін природничого циклу покладено наступні 

концептуальні принципи і задачі: 

- створення педагогічних умов для формування лінгвістичних компетентностей іноземних слухачів;  

- формування навичок систематизації наукової інформації; 

- орієнтування на пошукову діяльність, зокрема роботу з сучасними Інтернет-ресурсами;  

- активізація самостійної роботи, спрямованої на розвиток аналітичного мислення. 

Природничі науки, які є теоретичною основою медицини, створюють прикладну базу для 

формування відповідних знань, умінь і практичних навичок майбутнього спеціаліста. Розвиток світогляду 

іноземних слухачів засобами навчальних дисциплін природничого циклу, науковий стиль мислення, 

виховання екологічної культури складають основу природничо-наукової підготовки майбутніх фахівців.  

З огляду на те, що початковий етап навчання відбувається в умовах поступового оволодіння 

слухачами нерідною мовою, доречним постає питання координації змісту навчального матеріалу науково-

природничих дисциплін з навчальною програмою мовної підготовки, адаптації навчальних текстів з 

урахуванням поетапного оволодіння лексикою та конструкціями наукового стилю мовлення.  

За навчальним планом математика, як окрема дисципліна, впроваджується у навчальний процес 

першою вже на шостому тижні навчання. Отже, для засвоєння нової наукової інформації іноземні слухачі 

повинні володіти достатнім об’ємом математичної термінології, наукової лексики, граматичних 

конструкцій. У подальшому міжпредметні зв’язки математики з дисциплінами природничого циклу 

створюють підґрунтя для вивчення суміжних дисциплін (фізики, хімії, біології), сприяють розвитку 

логічного мислення, виступають як орієнтир у пізнанні явищ навколишньої дійсності. Так, високий ступінь 

застосування математичних знань особливо прослідковується при вивченні закономірностей законів 
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генетики, визначенні послідовності нуклеотидів генетичного коду, вирішенні задач з медичної генетики з 

урахуванням процентної вірогідності незалежного успадкування ознак. 

Багаторічний досвід чітко демонструє, що без активного використання базових знань подальший 

процес навчання є мало прогнозованим щодо результатів. Фаховий аспект адаптації на стадії початкового 

навчання іноземних слухачів є, здебільшого, абстрактним, що не гарантує повноцінного наукового 

осмислення майбутньої професійної діяльності. Учбова мотивація іноземних слухачів складається з оцінки 

різних напрямків навчального процесу, його змісту, форм та способів організації. Отже, значущим 

компонентом навчальної діяльності є всебічне, комплексне та систематичне вивчення дисциплін 

природничого циклу, необхідних для подальшого професійного спілкування. Слід зазначити, що саме 

міжпредметна координація на пропедевтичному етапі навчання значно сприяє поглибленому засвоєнню 

клінічних дисциплін на початкових курсах. Реалізація міжпредметних зв’язків усуває дублювання у 

вивченні матеріалу, заощаджує час і створює сприятливі умови для комплексного підходу у навчанні.  

Таким чином, першочерговим залишається питання узгодженого вивчення природничих дисциплін з 

метою їх взаємної підтримки, обґрунтованої послідовності, доцільного використання раніше отриманих 

знань, розкриття суті взаємозв'язку природних явищ. Становлення міжпредметних зв’язків на етапі 

підготовки іноземних громадян до вступу у заклади вищої освіти забезпечує глибше засвоєння знань, 

формування наукового світогляду, підкреслює єдність матеріального світу, а також покращує організацію 

навчально-виховного процесу, сприяє його оптимізації. 
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МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Актуальность исследования удовлетворенности педагогов заключается в том, что ориентация 

педагогического коллектива является важным моментом создания психологической и физической 

стабильности обучающегося, полученные результаты позволяют не только диагностировать 

педагогический процесс, но и эффективно управлять им. В данной статье мы представляем опыт 

государственного учреждения образования «Физкультурно-спортивный центр детей и молодѐжи 

Фрунзенского района г. Минска» (далее – ФСЦДиМ) по определению содержания и структуры 

мониторинга удовлетворенности педагогов дополнительного образования. Ключевые слова: педагог 

дополнительного образования, обучающиеся, анкетирование, педагогика. 

 

Педагог дополнительного образования (далее – педагог ДО) – квалифицированный специалист, 

обладающим необходимыми знаниями в области физической культуры и спорта (далее – ФКиС), который 

выполняет обучение по разным физкультурно-спортивным дисциплинам, не включенным или включенным 

в малом количестве в программу государственного учреждения общего среднего, средне специального или 

дошкольного образования. Главная цель педагога ДО – выявить возможности детей: физические, 



К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 1  ●  № 3  

 

 

 
26 

психологические, творческие, замотивировать и сформировать разностороннюю развитую и творческую 

личность, реализовывая программы в интересах обучающегося. Не сложно оценить значимость педагога 

дополнительного образования для обучающихся в объединениях по интересам, который с первого момента 

обучения вкладывает любовь к спорту, новые навыки, самоотверженность, бойцовский характер, волю к 

победе, дисциплину, упорство и уверенность в себе. Первые соревнования, первые ошибки и их решение, и 

наконец, та заветная медаль в победе. И все этапы юный спортсмен проходит со своим педагогом. 

Педагогу необходимо вместе со своим обучающими преодолевать все неблагоприятные этапы, найти 

силы для преодоления и решения проблем. Значительные успехи в объединениях сильно зависят от 

личности педагога – его теоретических знаний, практического опыта, авторитета, педагогического таланта. 

Он должен владеть базой современных познаний в физкультурно – спортивной и оздоровительной области. 

Мастерство тренера во многом определяется имеющимися у него качествами, которые придают 

своеобразие его общению с учениками, определяют быстроту и степень овладения им различными 

умениями. К профессионально важным качествам тренера относятся нравственные, коммуникабельные, 

волевые, интеллектуальные и психомоторные. 

В исследовании нами проведен анкетный опрос педагогов дополнительного образования 

физкультурно-спортивного профиля с целью изучения содержания удовлетворенности и эффективности 

системы управления ими учебно-тренировочным процессом. 

В анкетировании 10 января 2021 года, приняли участие 36 педагогов дополнительного образования. 

По списку прошедших анкетирование, большая часть мужчин 67%, чем женщин 33%. По образованию в 

центре высшее имеют 91,6%, остальные специалисты относятся к категории имеющих: среднее, средне-

специальное или студенты высших учебных учреждений – 8,4%. 

По педагогическому стажу в учреждении образования почти 36% проработали свыше 15 лет, до 10 

лет – 19%, до 5 лет – 30% и до 2 лет – 15%. По данным показаниям ответившие педагоги ДО являются 

опытными участниками текущей системы образования. 

По анкетированию «По мнению педагогов какая цель у обучающихся?» выявлено, что в учебно-

тренировочном процессе проявляется желание к спорту не только у самих обучающихся – 24%, но и у 

родителей – 18%. Они активно участвуют в жизни юного спортсмена, поддерживают его. Задача родителей, 

как и тренера это мотивировать и формировать сильную личность. Существуют случаи, когда ребѐнок 

нуждается в поддержке и толком еѐ не получает, акцентируясь на критике взрослых разочаровывается в 

себе, а потом уже и в спорте. Многие педагоги на совещании подчеркнули, что за детей в это время многое 

решают родители. С такими детьми очень тяжело найти рабочий компромисс, так как у детей присутствует 

увлечение в другом виде спорта, а родители привели его по своему мнению и желанию. Наверно, лучше 

всего когда не только тренер прислушивается к каждому ребѐнку, но и родитель. И 58% педагогов считают, 

что дети приходят на тренировку для общего развития. 

В целом учебная деятельность педагогов очень разнообразна и порой они могут испытывать 

затруднения в работе связанные с неугомонным поведением 25%, низкой успеваемостью на тренировке 4% 

или наоборот с высокими уровнем способностей и естественно потребностей 5%, может быть связана даже 

с детьми, которые находятся в социально-опасном положении 8%. У 25% педагогов наблюдаются 

проблемы с поведением детьми. Достаточно часто причиной «плохого» поведения учеников бывает 

потребность в особом внимании к себе. И получая это внимания, не останавливаются, требуя ещѐ. 

Обрадовал тот факт, что 59% наших педагогов не испытывают затруднения в работе с детьми, это 

показывает не конфликтность и спокойствие в учебном процессе. 

Опытные педагоги считают что конфликтные ситуации в обучении неизбежны, так как у каждого 

обучающегося свое мнение, свои интересы и представления о допустимом и правильном. Важно только то, 

что не нужно избегать конфликтных ситуаций, а найти конструктивные методы его решения. По мнению 

педагогов есть ли у них конфликтные ситуации в 66% можно сказать что нет и 28% редко, но в 

исключительных случаях около 6% все же проявляется. Но задача педагогов ясна, и раз конфликты не 

избежать, следует найти компромиссное решение и принять новые формы взаимодействия с обучающимся.  

В 2020/2021 году набор детей в ФСЦДиМ Фрунзенского района происходит на основании заявления, 

справки о состоянии здоровья и копии свидетельства о рождении.Не лѐгкий путь самого набора детей и он 

очень индивидуален, в центре множество объединений разного физкультурно-спортивного профиля. 

Тяжѐлая задача складывается на педагога в течении всего учебного года, не только набором детей и 

поддержания этого количества, но и заполнения необходимой документации: планирования занятий, 

планов, отчѐтов, проколов собраний, программ ДО, планировка часов и тд. – ежедневно.Так вот без чего 

или кого они не могут: 39% считают что консультативная поддержка необходима или от непосредственного 

куратора, методиста 4% или от заведующих ДО так и руководителей центра, которые смогут оказать 

нужную поддержку в области документов и жизни группы и педагога. Не обойтись и без ответственных и 
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самостоятельных педагогов, которые в идеале выполняют свою работу 31%, тех кто с радостью бы прошел 

курсы повышения квалификации 8%, или не нуждающимся в какой-либо помощи 31%. И 18% педагогов 

затруднялись ответить, считая что необходимости в помощи администрации они не видят, и что всѐ зависит 

от самого педагога и как он преподнесѐт себя как личность перед детьми или родителями при наборе групп 

обучающихся. 

Вывод: по результатам мониторинга, в центре поддерживается эффективная система управления 

учебно-тренировочным процессом. Предоставляется помощь нуждающимся педагогам от администрации в 

физкультурно-спортивной и оздоровительной области. Обеспечивается формирование целостной системы 

воспитания, активизация идеологической работы, гражданского и патриотического воспитания, защита 

прав детей. Поддерживается разработка необходимой нормативной правовой базы и научно-методического 

обеспечения различных направлений социальной, воспитательной и идеологической работы, уделено 

внимание повышению профессионального мастерства управленческих и педагогических кадров, 

ответственных за осуществление воспитательного процесса. 

 

Блинова Тетяна Сергіївна 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

 

ЛІТЕРАТУРНА ІНФОГРАФІКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЙНИЙ ЗАСІБ 

 

Статтю присвячено розгляду літературної інфографіки як продуктивного візуалізаційного засобу 

подачі навчального матеріалу, що сприяє ефективному запам’ятовуванню кращих здобутків світової 

літератури. Охарактеризовано психолого-педагогічні особливості учнів, що належать до покоління 

«Альфа», мобільність якого простежується в активному зверненні до онлайн-технологій в сучасних умовах 

дистанційного навчання. Проаналізовано розробки власних візуалізованих літературних зразківучителя 

Г. Дем’яненко. Ключові слова: літературна інфографіка, покоління Альфа, онлайн-ресурс, візуалізація. 

 

Наразі сучасними технологіями вивчення літератури в школі вважають серед інших візуалізаційні 

прийоми роботи. Використання інфографіки як типу візуалізації є інноваційним впровадженням під час 

уроку літератури, яке розвиває та посилює творчі можливості учнів. До того ж інформаційна графіка 

відповідає новому, сучасному стилю спілкування та навчання. Під літературною інфографікою, услід за 

Ж.В. Клименко, розуміємо інфографіку, спрямовану на літературний розвиток читача [4, с. 3]. Актуальним 

при цьому виступає аналіз різноманітних прийомів і видів роботи з інфографікою, що дозволяє по-новому 

сприймати вивчення зарубіжної (української) літератури у школі та виявляти креативні приклади роботи з 

нею (більш детально про це див. праці Ж.В. Клименко, Л.Г. Бондаренко, В.В. Лаптєва, Н.В. Кубрак та 

інших учених [2; 4;5; 7]). 

Зазначимо, що покоління дітей, які рухливо зростають в епоху соціальних мереж, отримало назву 

«покоління Альфа». До нього належать діти, народжені після 2010 року, які є активними інтернет-

користувачами. Це покоління, яке змалечку знає, як підписатись на ютуб-канал і черпати для себе цікаві 

відео. Якщо раніше діти шукали повчальні мультфільми та історії для себе, то зараз контентом для них 

стають безкорисні відео про онлайн-ігри. Як наслідок, у свої 3-5 років дошкільнята засмічують мозок 

абсолютно безглуздою інформацією, що призводить до того, що вони не здатні в подальшому відрізняти 

реальне життя від віртуального. Таким дітям непотрібна комунікація з живим посередником, вони надають 

перевагу віртуальним співрозмовникам. У результаті діти стають гіперактивними та мають з дитинства 

проблему із фокусуванням уваги. Вони настільки поглиблені онлайн-відео/відеоіграми, що відмовляються 

вливатись у реальне життя та перебувати в соціумі. 

Найбільшою складністю для дітей цього покоління є саме предмет читання, адже їм дуже важко 

вийти із зони комфорту, переключитись на паперову книжку замість смартфону. Через перевантаження та 

перенасиченості інформації їм складно сконцентруватись на певному завданні. Вони не мають бажання 

витрачати свій час на непривабливий контент. Крім цього, вони не здатні зосереджуватись на одному тексті 

довгий час без перерв. Все це призводить до відсутності запам’ятовування, аналізу матеріалу та формування 

власної точки зору. Оскільки сприймання дітьми інформації стрімко змінилось, покоління Альфа потребує 

реалізації новітніх інтерактивних методів навчання. 

Актуальним є той факт, що молоде покоління Альфа здатне самостійно створювати різноманітний 

контент вже з дитинства, що, безумовно, стає в нагоді та є позитивним критерієм впровадження 

літературної інфографіки в уроки зарубіжної літератури. Онлайн-журнал «Forbes» наголошує на тому, що 

діти цього покоління не мають кордонів щодо формату контенту [6], їх цікавить різнобічне поєднання медіа. 

Тим паче, вони полюбляють саме ті креативи, які створюють їхні однолітки. Для них є важливим 
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самовираження, де вони зможуть реалізувати власні можливості. Таким чином, вчитель може легко 

заохотити учнів розробити інфографіку самостійно. 

У період дистанційного навчання учні є більш мобільними, ніж учителі. Вони з легкістю опановують 

будь-який ресурс і виконують домашні завдання за допомогою онлайн-сервісів. У такому віртуальному 

середовищі діти почувають себе більш впевнено та комфортно. Технології слугують величезною перевагою 

в навчання XXI-го століття. Не дивно, що формат онлайн-навчання є посередником у реалізації 

індивідуальних якостей дітей та стає поштовхом до концентрації уваги на певних прогалинах у темах 

уроків. Без креативного надання інформації та якісного контенту неможливо уявити сьогоднішній урок. 

Головне завдання вчителя – розробити урок настільки насиченим, щоб він був повністю адаптований для 

учнів сучасних поколінь. 

У ході спостереження за блогом Ганни Дем’яненко та аналізу матеріалів її групи у соціальній мережі 

«Фейсбук», можна виокремити доволі корисний матеріал. Так, учитель української мови, української та 

зарубіжної літератур розробила цікаві матеріали задля покращення вивчення шкільної програми. 

Г. Дем’яненко наголошує на тому, що в ході розробки власних візуалізованих літературних зразків, неабияк 

важливо приділяти увагу саме прийомам мнемоніки. Такі прийоми полегшують запам’ятовування теми 

уроку за допомогою знаходження яскравих візуалізаційних асоціацій.  

Як правило, старшокласникам важко дається підготовка до ЗНО, оскільки великий обсяг інформації 

треба надолужити за короткий проміжок часу. Саме тому посібник Г. Дем’яненко «Візуалізована література 

для ЗНО» стає у нагоді учням під час підготовки до ЗНО з української літератури. Завдяки такому посібнику 

школярі мають можливість не завчити, а запам’ятати та розрізняти матеріал шкільної програми: він 

спрямований на креативну подачу з урахуванням особливостей роботи мозку дітей. У ньому розміщені 

матеріали 9, 10, 11 класів, а також теорія літератури та практика [1]. Наголосимо, що візуалізацію в 

посібниках Г. Дем’яненко можна прослідкувати на усіх сторінках. Навіть перша сторінка та інструкція 

містять різні візуальні символи, схеми та позначки, що одразу зацікавлюють учнів.  

Посібник містить інформацію про жанри літератури, напрями, тропи, фонетичні повтори, поетичний 

синтаксис, риторичні фігури та засоби комічного. До того ж, тут розміщені візуалізації таких понять, як-от: 

епітет, метафора, алегорія, гіпербола, персоніфікація, символ, порівняння, уособлення тощо. Особливості 

поетичного синтаксису та художні засоби (анафора, епіфора, рефрен, паралелізм, інверсія, тавтологія, 

антитеза) також увиразнено в посібнику. 

У рубриці «Засоби комічного» можна виокремити змістовну візуалізацію поняття «бурлеск». 

Наприклад, кольоровий малюнок супермена тлумачить гумористичну переробку твору, а різні позначки, 

смайлики, кольоровий шрифт та коротенькі пояснення увиразнюють цей засіб комічного. У цій рубриці 

розміщено візуалізовані матеріали і до інших засобів комічного (сарказму, сатири, гротеску, гумору, 

травестії, іронії). 

У посібнику вчителя «Візуалізована теорія літератури для ЗНО» виокремлюємо 54 літературні 

терміни, які учні будуть опрацьовувати за допомогою наведених зображень, пояснень та створення власних 

асоціацій із певним терміном [3]. Такий посібник, треба гадати, реалізує можливості учнів розуміти 

літературні терміни структуровано та послідовно. 

Перше зображення належить до теми вивчення «Роди літератури». Так, учні сфокусують свою увагу 

на трьох родах літератури: епосі, ліриці та драмі, кожен з яких має певні асоціації. Для лірики тут 

зображена ліра, що є символом цього роду літератури, оскільки під супровід цього музичного інструменту 

виконувались пісні та вірші. Учитель наголошує на головних ознаках лірики, таких як: віршова форма, 

почуття, переживання та роздуми. Відповідно до характерного настрою, для кожної з цих ознак 

проілюстровані позначки (серце, сльози та думка). Що стосується епосу, то тут характерні такі ознаки, як 

проза, події та взаємодії, у додатку до яких змальована книга та невеличкі малюнки. Останнім літературним 

терміном є «драма», ознаки якої підкреслюють дві театральні маски, позначки реплік діалогу та дій між 

персонажами.  

Наступною візуалізаційною сторінкою є «Дума. Балада. Історична пісня», яка виокремлюється 

трьома блоками. На першому зображено символи характерних інструментів до виконання думи (кобза, 

бандура, ліра); пояснюється термін «речитатив»; за допомогою малюнків виділяються такі характерні 

ознаки думи, як: великий обсяг, віршована форма, наявність героїчного змісту та історичних подій. Другим 

блоком слугує термін «балада», який увиразнено різноманітними позначками, символами та невеличким 

текстом. Так, позначки емоційних смайликів передають характерні ознаки балади про наявність 

надзвичайних подій та трагічного фіналу; символи блискавки та чарівної палички свідчать про напружений 

сюжет та елементи фантастики; ознаку перетворення у баладі розтлумачує цікава схема. Останнім блоком 

змальовано ознаки історичної пісні. Тут наявні характерні для цього твору ілюстрації у вигляді різних 

символів та пояснень.  



К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 1  ●  № 3  

 

 

 
29 

У посібнику також вміщено різні практичні завдання, де учні можуть продемонструвати рівень 

володіння опрацьованим матеріалом. Отже, посібник створений з урахуванням принципів чіткого та 

ефективного запам’ятовування матеріалу української та зарубіжної літератур. До того ж, він буде корисним 

не тільки для учнів в якості помічника, а ще й для викладачів у школі, оскільки сприятиме проведенню 

продуктивних уроків. 
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МИСТЕЦТВО ЛЯЛЬКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ АРТ-ТЕРАПІЇ 

 

Лялькотерапія у просторі анімаційного мистецтва, особливості складання та розвитку 

лялькотерапії на основі обрядів, казок, ігор. Ключові слова: арт-терапія, дитина, казка, розвиток, лялька, 

театр, мистецтво. 

 

Мистецтво ляльки виступає своєрідним символічним знаком, яке має численні мовні значення та 

величезний функціональний потенціал. Лялька нерозривно пов'язана з культами давнини, обрядами, 

народними віруваннями та сказаннями. Це мистецтво має багатовікову історію, найдавнішу знайдену 

ляльку датують кількома тисячоліттями до н. е. 

За визначенням кандидат психологічних наук Вознесенської О. «Лялька – це тривимірне зображення 

у вигляді фігурки людини чи тварини, яке управляється людиною. Ляльки сьогодні зазвичай 

використовуються як іграшки для дітей» [1]. Лялька відома, як дитяча іграшка, і як оберіг родини й Роду, і 

як могутній магічний талісман та символ зв’язку між поколіннями [3].  

За багатовікову історію існування мистецтво ляльки стало мати багато різновидів та опанувало 

різноманітні функції. Найден О. так визначає функції та засоби мистецтва ляльки: «Ляльки є засобом 

естетичного, фізичного, розумового розвитку дітей, вони мотивують людину на пізнання – вивчення 

довкілля, народної обрядовості, звичаїв, занять та побуту дорослих, і, водночас, є носіями культурних 

смислів та духовних цінностей [4, c. 114]  

На сучасному етапі в узагальненому виді функції ляльки: розважальна, естетична, освітня, 

корекційна, психотерапевтична, – як зараз, так й в стародавні часи. Щодо матеріалів, з яких створювалися 

ляльки – вони відображали магічні змісти, важливі для виживання людини, – камінь, дерево, глина, 

тканина, солома, пряжа, віск, папір [1]. 

На сьогодні існує величезна кількість видів і форм ляльки. Існує ряд принципів внутрішньовидової 

класифікації. Два найпоширеніших за принципами соціального функціонування: за видами ляльок; 

засобами їхнього керування. 

Подібна класифікація відображена у книзі Гребенщікової Л.Г., яка виокремлює історичні етапи у 

використанні ляльок: використання в магічних цілях, для трудового навчання, для театральних постановок, 

для гри, як засіб вивчення емоційної сфери дитини, як засіб психотерапевтичного впливу [2]. Всі види 

класифікацій мистецтва ляльки досить умовні й існують у постійній гнучкій взаємодії. 

Також існують різні класифікації ляльок: 1. за способом виготовлення (промислові та ручної роботи); 

2. за використовуваними матеріалами (текстильні, дерев’яні, глиняні, гумові, воскові тощо); 3. за сферою 

використання: іграшки, театральні, інтер’єрні, сувенірні, опудала, обрядові, магічні, манекени, маріонетки; 

4. за своїм зовнішнім виглядом, який визначає напрям спілкування дитини з іграшкою [7]. Всі види ляльок в 

тій чи іншій формі застосовуються в арт-терапії, а саме в одному з її напрямку – лялькотерапії. 

Лялькотерапія – різновид арт-терапії у вузькому значенні, коли засобом зцілення є образотворче 

мистецтво, передбачає створення та використання ляльок у психотерапії з метою психічного зцілення, 

розвитку та гармонізації особистості [3]. Лялькотерапія – використання створення ляльок в арт-

терапевтичному процесі – є дієвим засобом роботи з образом Я особистості. Лялька надає можливості 

людині спроектувати свої риси, усвідомити моделі спілкування та поведінки, спробувати нові [1]. 

Як зазначалося вище в лялькотерапії використовуються всі види ляльок іграшки, театральні, 

обрядові тощо. Використовуються як готові ляльки – авторські чи промислового виробництва, так й ті, що 

створюються людиною в процесі творчої діяльності. 

За Т.Д. Зінкевич-Євстігнеєвою в лялькотерапії мають бути такі етапи роботи: виготовлення ляльки, 

«оживлення» та знайомства з лялькою, використання ляльки у казкових сюжетах [6]. У постановці 

лялькової казки, основною метою якої є створення позитивного емоційно-чуттєвого тла сприйняття 

людиною навколишнього середовища, та непомітне, мимовільне залучення у комунікативну діяльність, 

виокремлюють важливий методичний момент, який пов'язаний з організацією сцени: постановка такої 

казки не потребує наявності розкішних декорацій. 
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Можна виділити наступні функції, які виконує лялькотерапія: комунікативну – встановлення 

емоційного контакту, об'єднання людей в колектив; релаксаційну – зниження емоційної напруги людей; 

розвиваючу – розвиток психічних процесів (мислення, пам'яті, уваги, сприйняття і т.д.); навчальну – 

збагачення інформацією про навколишній світ. 

 Завдання лялькотерапії: вдосконалення дрібної моторики руки, координації рухів; розвиток за 

допомогою ляльки способів вираження емоцій, почуттів, рухів;навчання способам адекватного тілесного 

вираження різних емоцій, почуттів, станів. 

Таким чином, лялька в арт терапевтичній роботі підтримує три елементи розвитку: особистісний – 

особистісний елемент – знайомство, міжособистісне та спілкування – які відповідають етапам створення 

їхньої ідентичності – етапу спільної ідентичності – єднання з матір'ю; сценічне дзеркало – розпізнавання 

себе як окремої істоти, пізнання себе (особистий етап) та етап визнання іншого – здатність грати роль 

ляльки, дивлячись на світ через об'єктив іншої людини (міжособистісний та соціалізаційний етап). І все це 

відбувається в атмосфері безпеки, яка забезпечує вигаданість, умовність лялькового театру, але й атмосфера 

групи та колективу. 

Театрознавці, психологи та педагоги сходяться в думці про те, що мистецтво лялькимає великий 

вплив на чуттєву та емоційну сферу людини. Така творчість сприяє вивільненню людського потенціалу. Це 

тому, що ляльковий театр має стимулюючий вплив на сприйняття та уможливлює пізнання людини і 

категорії людства, ламає стереотипи, забезпечує новий досвід. На сьогоднішній день лялькотерапія ще не 

набула необхідного науково-практичного застосування у театральній діяльності. Досвід запровадження її 

переконливо засвідчує про надзвичайну актуальність та своєчасність використання цієї технології у роботі з 

людьми, які постійно перебувають у стані агресивної дії сучасного інформаційного простору.  
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ПОСТАТЬ О. С. КУРБАСА У СПОГАДАХ СВОЇХ СУЧАСНИКІВ 
1
 

 

Стаття призначена спогадам сучасників про видатного українського режисера-реформатора, 

актора, теоретика театру, драматурга, публіциста та перекладача О.С. Курбаса, його творчому шляху, 

мріям, досягненням, надіям та невідомим і цікавим фактам зі згадок людей, які були поряд із Курбасом 

протягом його життя. Ключові слова: театр, драматургія, спадщина, Курбас О.С. 

 

«Створити те, чого немає в дійсності, кинути людям Фантазію, ідеальне, неіснуюче, але прекрасне – 

тільки в цьому може бути різниця актора від гарно вишколеної мавпи. А для цього треба розбудити 

фантазію, виростити їй крила і навчитись літати», – такої позиції дотримувався Лесь Курбас у своїй методі 

та виховував по зазначеній системі акторівсвоїх театральних об’єднань.  

Історія великого майстра свого діла тягнеться із самого дитинства. Ще тоді Лесь захоплювався 

театром, полюбляв читати книжки, грати на фортепіано, виступати на шкільних концертах та малювати 

ілюстрації. Стосовно його характеру: майбутній актор, був чесним, справедливим та ніколи не займався 

самохвальством. Саме це розповідає, у «Споминах про Леся Курбаса», його шкільний товариш Хома 

Водяний: «Лесь Курбас – мій шкільний товариш і сердечний приятель з гімназійних і університетських 

часів. На мене, на мій духовний розвиток ніхто — ні рідня, ні вчителі, ні школа, книжки тощо – не мали 

такого впливу, як він. З Лесем Курбасом я навчався разом у Тернопільській гімназії з третього по восьмий 

                                                           
1 Перша публікація автора 
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клас у роках 1900-1906. Та хоч ми приятелювали, але були дуже не подібні один до одного. Лесь, 

найдрібніший у класі, а може, і в усій школі, був назовні веселої та безжурноївдачі (у дійсності, зокрема 

переді мною, таким не був), жартівливий та балакучий, а я – поважний та маломовний, він – бистрий, а я – 

повільний, він – далекосяглий, а я – дрібничковий». 

«Та найбільша відмінність полягала в тому, що ми походили з різних суспільних середовищ, і наші 

психіка та світогляд були різні. Лесь і я мислили зовсім іншими категоріями. Проте в нас були спільні, дуже 

важливі духовні прикмети, які й тримали нас у приязні. Це більш-менш однакові характери, однакові 

погляди на чесність і нечесність, на працьовитість і ледарство, однакові суспільно-політичні, етичні й 

моральні переконання тощо. Особливо полонили мене дві риси характеру Леся: абсолютна відсутність 

будь-якого користолюбства і відраза до самохвальства». 

«Слід зазначити, що Лесь належав до найбільш начитаних учнів у цілій школі. Це не тільки я 

тверджу як його приятель, але це знали всі учні й учителі. Вчителі не раз нагадували йому, щоб менше 

читав, а більше вчився. Лесь на те мовчав і читав далі. Також, хлопець чудово грав на фортепіано, дивно те, 

що цьому він навчився сам. А починаючи з п'ятого класу, Лесь виступав на шкільних концертах як соліст і 

декламатор, а у восьмому класі на шевченківському концерті співав соло «Гетьмани». 

«Був такий випадок. Я прийшов додому несподівано для Леся і застав його перед дзеркалом. На столі 

лежала розгорнута книжка. Він змішався і відскочив від дзеркала, а поки я роздягнувся, сховав книжку до 

своєї валізки. А щоб я чогось не подумав, Лесь сказав:«Знаєш, актори повинні вміти самі собі дібрати 

костюми, a ролі вивчають у дзеркал..». У той час ми часто ходили до театру і не раз говорили про такі речі, 

отож мені його слова не здалися дивними. Я тільки сказав: «Ти займаєшся такими справами, а германістику 

і славістику – згадуй лиш як звали». «Чекай, – відповів він, – ще i на те прийде час!».Саме ця фраза стала 

поштовхом юнаку і, ще малий, Курбас почав твердо йти до своєї мети – стати актором, а подальше й 

режисером. 

Наступні роки навчання у Віденському, а після Львівському університетах, на молодого парубка 

чекав довгий та тяжкий шлях становлення себе, як режисера. Лесь не одразу став признаним, але він не 

зупинявся працювати над собою та своїми навичками.  

Поліна Самійленко, яка була однією з перших учениць «Молодого театру», писала у своїх згадках, 

«Мій учитель і партнер», факти стосовно робочого процесу Курбаса та його мислення і уявлення 

майбутнього: «Лесь Курбас мислив наше майбутнє життя у мистецтві в невпинному навчанні й постійному 

русі вперед». Він твердив: «Актор повинен бути не тільки талановитий, але й висококультурний». Під 

впливом Курбаса – ерудованого мистецтвознавця, історика, філософа і нам хотілося «проковтнути» всі 

бібліотеки, музеї, картинні галереї. На початку нашої співпраці Курбас був не лише режисером, але й моїм 

партнером як актор. Я не вміла відокремити Курбаса-актора від Курбаса-режисера, – так усе зливалося в 

одне в моєму розумінні.У творчості, шуканнях Курбас був дуже скромний, ніколи не виставлявся. Часто 

запевняв: «Це я взяв од тебе», забуваючи, що, не давши нічого, не міг би і взяти. Людяний, рідний, 

близький товариш, він стільки давав акторові зі скарбниці своїх знань i обдарованості, що його жадання 

мимоволі ставали і нашими». Тільки з теплом та повагою згадуюсь постать Курбаса його студенти та 

актори його театрів. 

Утвердження Курбаса, як режисера відбувалося протягом 1917-1922 років, із розповідей студента 

«Незалежної студії при Молодому театрі у Києві», Курбас, який вів основну дисципліну – «Систему 

виховання актора», мав свої погляди на проведення занять. Гнат Ігнатович згадує: «I в навчанні і в творчій 

праці музика завжди супроводила нас – тих, хто вчився у Леся Курбаса, і тих, хто з ним працював багато 

років. Не раз, пригадую, Лесь Степанович, прийшовши на лекцію в студію, сідав одразу за піаніно, і 

починалися години імпровізації під музику, що ми особливо любили. Ці години, як не що інше, допомагали 

нам, виявляючи почуття, викликані музикою, переступати межі стриманості перед очима сторонніх, що так 

часто і подовгу зберігає найцінніше в акторі – його безпосередність. Разом з тим ці години дуже 

допомагали нам робити перші кроки в одному з найважливіших ступенів акторської творчості – бачити себе 

збоку, наче очима глядачів». 

Курбас-педагог стверджував, що: «Природа – є те, що дає сили, розкриває акторські можливості, у 

пізнанні природи – пізнається актор». Гнат Ігнатович також зазначає: «У Леся Курбаса був уроджений 

чудовий талант педагога, який позначався і на його режисерській роботі. Де б ми – учні й однодумці 

Курбаcа – не були в різні періоди нашої спільної праці, ми, безперечно, поруч з творчою роботою, вчилися, 

вправлялися, ні на день не припиняючи пошуків у пізнанні природи акторського творчого процесу i самої 

майстерності (режисерської також). Це завжди було неодмінною умовою роботи, керованої Лесем 

Курбасом». 

Одним з найважливіших періодів життя великого митця – було заснування знаменитого театру 

«Березіль». Назва з’явилась одразу і була затверджена усіма членами театру: «Наприкінці 1922 року 
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зібралися ми обміркувати справу організації мистецького товариства. Коли мова зайшла про назву нового 

товариства, Курбас, не довго думаючи, запропонував назвати його «Березіль», навівши кілька рядків з 

вірша Б'єрнсона»:  

Я вибираю березіль, –  

він ламає все старе, 

Пробива новому місц... 

«Коли всі питання було розв'язано і розмова точилася вже навколо перспектив задуманої справи, 

Лесь Степанович, походжаючи по кімнаті, звернувся до нас усіх: «А знаєте, цей день, можливо, ввійде в 

історію». «Березіль» – це початок зміни в природі, яка народжується до нового розквіту. Обираючи цю 

назву, ми повинні еволюціонувати. Завжди змінювати самих себе. «Березіль» – символ новаторства. У 

науці, мистецтві новаторство сполучає сучасність з майбутнім, – пояснив нам Курбас, коли зачитували 

статут Мистецького об'єднання «Березіль», – продовжує згадки про Леся, одна з учасниць театру Ірина 

Авдієва. І справді, «Березіль» увійшов в історію вітчизняного театру як один з визначних фактів свого часу. 

Головним бажанням Курбаса, за спостереженнями Михайла Верхацького, було: «Курбас поставив 

собі мету: виховати загін режисерів і акторів по-справжньому освічених, які володіли б своєю професією 

так, щоб піднести культуру українського театру до рівня передових театрів світу. Він вважав, що українська 

театральна культура внаслідок пригноблення народу царатом відстала у своєму розвиткові, і тому діячам не 

тільки українського, а й інших радянських театрів треба засвоїти yсi надбання світової театральної 

культури, щоб стати врівень з нею. Саме з цим були пов'язані його організаційні заходи як режисера і 

театрального діяча: створення у різних містах України кількох студій та режисерської лабораторії (пізніше 

перейменованої в режисерський штаб) при Мистецькому об' єднанні «Березіль», заснування першого на 

Україні театрального музею тощо». 

У спогадах друзів та знайомих Лесь Курбас запам’ятався виразно самобутньою індивідуальністю. 

Він вважав, що жоден, навіть геніальний художник не спроможний вичерпно сказати у своїх творах все про 

життя; що виконати це завдання може (та і то лише відносно) тільки велика армія митців нашої країни; що 

кожний щирий художник має право на своє місце у творчій армії, право на вияв свого індивідуального 

нахилу й обдарованості, і чим більше різноманітних і своєрідних митців самовіддано працюватиме на 

користь своєму народові, тим більше збагачуватимуться і мистецтво, і культура, i естетичні смаки народу, 

тим всебічніше буде відображено багатогранне життя. 

Підсумувати внесок у розвиток майбутніх театрів, творчість та життя великого актора і режисера 

Леся Курбаса, слід виразом українського літературознавства Юрія Лавріненка: «Його велич у тому, що він 

один за 15 років виконав роботу, яку в інших культурних народів довершують кілька генерацій режисерів». 
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СТАВЛЕННЯ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДУМИ ДО ВИСТУПУ КОРНІЛОВА 

НАПРИКІНЦІ СЕРПНЯ – НА ПОЧАТКУ ВЕРЕСНЯ 1917 Р. 

 

Проаналізовано діяльність Катеринославської міської думи наприкінці серпня – на початку вересня 

1917 р. Розглянуто її ставлення до корніловського заколоту. Розкрито міжпартійне протистояння в 

міському самоврядуванні Катеринослава щодо означеного питання. Ключові слова: міська дума, гласні, 

корніловський заколот, політична партія, революція, контрреволюція. 

 

У суспільно-політичному житті Росії 1917 р. корніловський путч став однією з найбільш резонансних 

подій, до того ж рубіжних, ще на один крок наблизивши тогочасне суспільство до прірви громадянської 

війни. Ця подія стала своєрідним подразником, викликавши сильну реакцію з боку партійно-політичних сил 

країни. Не залишилась осторонь цього й Катеринославська міська дума, для якої це стало першим 

серйозним випробуванням на політичну зрілість. Обрана в середині серпня 1917 р. і в переважній більшості 

партійна за складом, міська дума вже на перших засіданнях повинна була визначити свою позицію до цього 

виступу сил контрреволюції. Цей досвід, набутий майже сто років тому, може бути корисним і для 

сучасних муніципальних органів України. 
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Серед джерел з даної теми найінформативнішими є матеріали архівної справи (Журнали зборів 

Катеринославської міської думи за серпень – грудень 1917 р.), яка зберігається в Державному архіві 

Дніпропетровської області в складі фонду Катеринославської міської думи (ф. 469, оп. 1, спр. 1) [5]. У 

2020 р. ці матеріали були опубліковані окремим виданням [6]. 

У радянській історіографії означена тема розкривалася лише фрагментарно і нерідко побічно, 

підтвердженням чого є стаття В. К. Аверіна у збірнику, присвяченому десятій річниці Жовтневої революції 

у Катеринославі [2, с. 102]. У монографії В.Я. Борщевського питання про заколот Корнілова на засіданнях 

Катеринославської міської думи висвітлювалося більш детальніше [1, с. 56-57], але, як і в працях 

В.І. Гусєва, В.П. Крижанівського та Ю.І. Терещенка [4, с. 86; 7, с. 38; 8, с. 124], описуваласяпереважно 

позиція гласних-більшовиків щодо цього питання.Теж саме спостерігалося і в біографічних нарисах, 

присвячених катеринославським більшовикам, гласним міської думи В.А. Валявці і 

П.О. Воронцову [3, с. 58-59; 9, с. 42].  

Метою даної статті є розгляд та аналіз діяльності міської думи Катеринослава під час корніловського 

заколоту, визначення її ставлення до цієї події. 

Під час виборів 13 серпня 1917 р.до міської думи Катеринослава було обрано 113 гласних. Блокам 

есерів і Об’єднаної єврейської соціалістичної робітничої партії (ОЄСРП) та меншовиків і Бунданалежали 

відповідно 24 і 14гласних, більшовикам – 22, кадетам – 9, єврейському блоку (Ахдусам-Ісроель, сіоністи, 

Єврейський національно-демократичний союз) – 19, трьом українським спискам (УСДРП, УПСР та 

«Український демократичний трудовий блок») – 9, з яких соціалістам 6 місць гласних. Трудова народно-

соціалістична партія та Поалєй-Ціонотрималипо одному місцю гласного. Усього соціалістам, 

представникам революційної демократії належало близько 70 місць, тобто абсолютна більшість. 

Перші засідання новообраної міської думи відбулися 24 і 26 серпня, на яких були обрані керівні 

органи думи, визначалася її структура, партійні фракції оголосили свої декларації [5, арк. 1 – 16 зв.]. 

Наступні засідання 2 і 3 вересня були присвячені виступу Корнілова.  

Під час засідання 2 вересня це питання розглядалося першим, зазначенеу порядку денному як 

«Питання про поточні справи». Перед початком його обговорення представники від єврейської фракції та 

народних соціалістів (енесів) зробили запит керівництву думи, чому вона негайно не відреагувала на цю 

подію як обраний на широких демократичних засадах орган влади, до того ж представник усіх верств 

населення міста, і отримали на це відповідь, що революційна демократія міста (Рада робітничих та 

солдатських депутатів, соціалістичні партії) негайно здійснила необхідні заходи, серед яких і створення 

Комітету порятунку революції, як надзвичайного органу влади [5, арк. 17 зв.]. Далі у виступах 

представників від думських фракцій визначалася позиція представлених там партійних сил щодо 

корніловського заколоту. Відкрив обговорення головуючий на цьому засіданні думи С.І. Зандер 

(меншовик), який досить докладно охарактеризував основні події революції в Росії за весну-літо 1917 р., 

надавши оцінку й виступу Корнілова [5, арк. 18 – 20 зв.]. Це робили й інші доповідачі – міський голова 

В.І. Осипов (есер), М.В. Копилов (більшовик), О.І. Чемерисський (Бунд та меншовики), М.С. Раскін (есери 

та ОЄСРП), М.Н. Коростовцев (кадет), В.Й. Снежинський ( кадет), Д.І. Шморгонер (єврейська фракція), 

С.С. Анісімов (енес), Арієв (Поалєй-Ціон), І.М. Труба (від українців), В.І. Вержейський [5, арк. 20 зв. –

 38 зв.]. Ніхто з доповідачів підтримки Корніловуне висловив, тим більше, що під час засідання 2 вересня 

надійшла телеграма про арешт його та інших генералів-заколотників. Навіть кадети засудили цей виступ. 

М.Н. Коростовцев оцінив його як такий, що шкодить російській державності, але при цьому також зазначив 

шкідливість залежності влади від класових та партійних організацій [5, арк. 28 зв. – 29].Соціалісти усіх 

ґатунків, від поміркованих до більшовиків включно, осуджуючи Корнілова та сили контрреволюції, 

піддавали критиці й партію кадетів, покладаючи й на неї провину за цей виступ [5, арк. 20 зв. – 21, 24 –

 28 зв., 33 зв. – 36 зв.]. 

Після завершення виступів доповідачів від партійних фракцій обговорювалося питання про обрання 

представників від думи до складу Комітету порятунку революції, що викликало досить бурхливу дискусію. 

Більшовики вважали що достатньо додати до Комітету від думи тільки міського голову, але більшість 

ухвалила обрати ще двох представників від гласних [5, арк. 38 зв. – 40 зв.]. Ще до цього гласні-більшовики 

(М.М. Бек, С.Н. Власенко) заявили, що присутність кадетів у складі цього органу недопустима, що в 

значній мірі й спровокувало представників цієї партії на знак протесту залишити засідання 

думи [5, арк. 39 зв. – 40, 41]. Тому резолюція останніх не була поставлена на голосування. Голосувалися, до 

того ж двічі,резолюції від трьох фракцій (есерів та ОЄСРП, більшовиків, меншовиків та Бунда) [5, арк. 43 –

 46 зв.], і ні одна з них за першим разом абсолютної більшості не отримала. Пропозицію визнати 

резолюцію, яка отримала відносну більшість, гласні думи 32 голосами проти 20 не підтримали. Друге 

голосування враховувало голоси, подані проти названих резолюцій, але цих голосів була абсолютна 

більшість. Виходив глухий кут. Була пропозиція виробити якусь спільну, узгоджену резолюцію, але не 
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домовилися, і о другій годині ночізасіданнядуми, яке почалосяо 19 годині 30 хвилин, було закрите. На 

цьому засіданні нічого конкретно так і не було вирішено. 

Засідання думи 3 вересня виявилося більш плідним. До складу Комітету порятунку революції обрали 

О.М. Кривцова і І.І. Коріна (сіоніст). О. І. Чесерисський (Бунд і меншовики) та В.І. Осипов (есери і ОЄСРП) 

від своїх фракцій оголосили два тексти відозви думи до населення міста з приводу корніловського виступу, 

з яких підтримку більшості гласних отримала остання з них. Також більшість проголосувала за резолюцію 

про виступ Корнілова, внесену меншовиками і Бундом, до якої приєдналися.есери і ОЄСРП. Більшовики від 

голосування утрималися [5, арк. 50 зв.]. 

Ось так у загальних рисах було вирішено це питання на засіданнях думи 2 і 3 вересня. Привертає до 

себе увагу наступне. Щодо оцінки корніловськогопутчу визначилася чітка диференціація партійно-

політичних сил міської думи. Його осудили усі партійні фракції, але не однаково. Кадетивиступ Корнілова 

вважали одноособовим за характером [5, арк. 28 зв. – 29 зв.]. Більшовики категорично ставили питання про 

передачу влади радам, диктатуру пролетаріату й біднішого селянства, проведення соціально-економічних 

перетворень [5, арк. 21 – 23 зв.]. Помірковані соціалісти говорили про єдність сил революційної демократії 

як противагу силам контрреволюції та підтримку революційною демократією Тимчасового уряду, але, 

зрозуміло, лише за певних умов [5, арк. 20 зв. – 21, 24 – 28 зв., 33 зв. – 36 зв.]. Окрім цього, обговорення 

даного питання засвідчило наявність у складі міської думи трьох основних центрів сили: поміркованих 

соціалістів (есери і ОЄСРП, меншовики і Бунд), більшовиків, кадетів та єврейської фракції. Провідною 

силою були помірковані соціалісти. Характерною також була позиція більшовиків, які показово 

утримувалися під час голосування резолюції та відозви до населення міста. Знаковим було й залишення 

кадетами зали засідання думи 2 вересня. 

Що є очевидним. Крайня політизованість Катеринославської міської думи, обраної 13 серпня 1917 р., 

але це було очікуваним із врахуванням порядку її формування та обставин суспільно-політичного життя 

країни восени-взимку цього ж року. Як один із центрів політичного протистояння в місті в цей час, міська 

дума більш повно представляла палітру основних партійно-політичних сил Катеринослава, на відмінувід 

місцевої Ради робітничих і солдатських депутатів.Засідання 2 і 3 вересня 1917 р. з самого початку повністю 

розкрили її партійно-політичне обличчя, що й надалі підтверджувалось увесь час її існування до кінця 

весни 1918 р. 
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У статті розглянуто творчий шлях Івана Карпенко- Карого, його вплив на формування театру та 

сценічного слова актора, робота з молоддю, та ставлення до нових театральних гуртків. Ключові слова: 

мистецтво, театр,внесок, особистість, Карпенко-Карий І. К.  

 

Іван Карпенко-Карий (Тобілевич) народився 17 вересня 1845 року у селі Арсенівка, Бобринецького 

повіту Херсонської губернії, нині Кіровоградська областьу сім’ї кріпачки та прикажчика.  

У дитинстві був сильним хлопчиком і завжди допомагав слабшим. Не дивлячись на свою силу, 

грошей родина не мала і тому маленький Іван закінчивши чотирикласну школу у 14 років мусив був 

                                                           
2 Перша публікація автора 
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поступити до губернської канцелярії як урядовець. Думка театру не як не давала йому спокій, навіть одного 

разу Іван з Бобринця ішов пішки до Єлисаветграда щоб побачити видатного англійського трагіка Олдріджа, 

який грав того вечора в трагедії Шекспіра «Отелло». Так само не пропускав жодної вистави видатних 

столичних російських труп за участю найвидатніших акторів.  

Іван став чиновником повітового суду, з окладом 14 рублів. Потім служив секретарем міської поліції 

Херсона, Єлисаветграда і був дуже дивним поліцейським, тому що не брав хабарів і був дуже чесною, 

порядною та ввічливою людиною і саме через його «дивність» був звільнений. У цей період знайомиться з 

Марком Кропивницьким, з яким потім будуть створювати драматичний гурток і театр корифеїв.  

Карпенко-Карий був двічі одружений. Перший шлюб з Надією Тарковською,вона народила йому 

шестеро дітей, а також вони отримали родинний хутір Тарковських, але у наслідок хвороби Надія померла, 

наступного року, померла дочка Галина. Через 2 роки після смерті дружини, одружився з Софією 

Дітковською, хористкою трупи М. Старицького. Вона народила йому ще двох дітей. Свій хутір назвали на 

честь дружини – Надія. Іван самостійно займався домашніми справами, косив, орав, сіяв, він викопав 

ставок, ловив рибу – й випускав назад. 

Дуже цікавий факт, що Іван настільки захоплювався творами Тараса Шевченко, що навіть назвав 

дітей іменами з його творів Назар, Галя, Орина. Свій псевдонім Карий, Іван Тобілевич також взяв з твору 

«Назар Стодоля» на ім’я Гната Карого. 

У 1890 p. I. Карпенко-Карий і П. Саксаганський створили «Товариство російсько-малоросійських 

артистів під керівництвом П.К. Саксаганського», найкращий український театральний колектив. На його 

основі виникла об'єднана трупа корифеїв українського театру – «Малоросійська трупа 

М.П. Кропивницького під керівництвом П.К. Саксаганського і М.К. Садовського за участю 

М.К. Заньковецької». Карпенко-Карийу тому театрі працював актором, режисером та драматургом у театрі. 

З 18 п’єс драматурга, 3 досі не сходять з сцени: «Мартин Боруля», «Хазяїн», «Сто тисяч». До речі, головні 

ролі у постановах грав сам Карпенко-Карий. 

Коли драматург починав писати п’єсу, вона вже повністю була продумана у його голові, а навколо, 

не помічав нічого.  

Протягом 1907 року Іван їздив на лікування у Берлін. 15 вересня 1907 року, український актор, 

драматург, режисер помер від тяжкої хвороби. Похований біля свого родинного хутора Надія. Пізніше син 

драматурга Юрій відкрив на тому місці літературно-меморіальний музей на честь свого батька. 

Драматургічні твори Івана Карпенко-Карого виходять за рамки фольклорно-етнографічного 

зображення українського народу. Як художник – реаліст, що глибоко знав життя народу та закони театру, 

він наповнив сценічне слово новим змістом, підняв його до громадянського звучання. 

Багато працював драматург над мовою своїх творів – старанно шліфував, без жалю викреслював 

недійовий текст, шукав лаконізму, простоти, поглиблював змістовну значимість слова, тому його 

драматургії притаманна насиченість глибокою думкою, логічна мовна послідовність, виняткова дійовість 

слова.  

 Вдало використовував автор народну поетику. Менше вживав архаїчних слів, зменшувально – 

пестливих форм, які уповільнюють сценічну дію і від яких відмовлялися провідні актори, зокрема, 

М.К. Заньковецька, М.К. Садовський і особливо П.К. Саксаганський. А наявність професійно – виробничої 

термінології, яку драматург вперше вводить у свої твори, розкривала новий тип персонажа, його 

внутрішній, емоційно – психологічний світ.  

Драматург боровся за театр, який би ніс народу просвітницькі і прогресивні ідеї, культуру рідного 

слова. Глибоко переконаний, що основа театру – репертуар, він неодноразово протестував проти спрощення 

української драматургії та її мови. Активно виступав проти практики деяких українських театральних труп, 

що насаджували низьку сценічну культуру, зовсім не сприймав твори «драмоделов», які своїм мистецтвом 

відволікали народ від суспільно – політичної боротьби, розважали «гопакогорілчаними» дійствами, 

спотворювали народну мову, займались грубим комікуванням за принципом «дразнить хохла». «Ці трупи, – 

писав він, – складаються з людей, байдужих до росту народного театру і готових грать на турецькій, 

єврейській і якій завгодно мові, аби грать. В трупах, зорганізованих як попало, багато людей, які не тільки 

не уміють балакать у повсякденному житті українською мовою, а навіть на кону говорять скоріше 

жаргоном, ніж справжньою українською мовою. Зявилося багато письменників, котрі роблять п’єси як 

попало… Підробляють ролі для своїх акторів.  

Велику роботу проводив І. Карпенко-Карий з театральною молоддю. Він читав лекції з історії театру, 

акторської майстерності і стверджував свої погляди щодо сценічного мовлення: «Актор повинен дбати про 

те, щоб кожне слово його ролі доходило до глядача. Всі слова він мусить вимовляти чітко, виразно, а до 

того ще й цілком грамотно. Його мова повинна бути зразковою для всіх щодо наголосів та інших мовних 

законів. І в цьому актор мусить бути також «учителем». 
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Таким чином, наполегливо підносячи рівень усього театрального мистецтва, кардинально 

поліпшуючи національний театр, постійно оновлюючи його репертуар, розширюючи сюжетно – тематичні 

рамки, драматургія М.Л. Кропивницького, М.П. Старицького та І.К. Карпенко-Карого посіла провідне місце 

в репертуарі українського театру на рубежі ХІХ-ХХ століть. Реалістична мова драматичних творів, що 

базується на народно-розмовній практиці, була тією основою, фундаментом, на якому зростала культура 

української сценічної мови. Разом з розвитком української драматургії зростав і професіональний рівень 

акторів, насамперед – їх мовна майстерність. 
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КАЗАЧЕСТВО КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА АНТИФЕОДАЛЬНОЙ БОРЬБЫ  

В БЕЛАРУСИ В КОНЦЕ XVI В. 

 

Статья посвящена казацким движениям на территории Беларуси, которые относятся к крупным 

социальным конфликтам в истории Европы XVI в. Именно эти движения положили начало нового этапа 

эволюции казачества – массовому переходу в казацкие ряды крестьянского и мещанского элементов 

общества. Ключевые слова: казачество, антифеодальная борьба, Запорожская Сечь, шляхта, 

нереестровые казаки. 

 

Важным фактором подъема антифеодальной борьбы в Беларуси была активизация казачества в конце 

XVI в. [1]. Уже в конце 80-х годов XVI в. казаки стали организующей силой по объединению разрозненных 

крестьянских групп в боевые отряды, которые уходили в Запорожскую Сечь, а затем возвращались в 

родные места для разжигания борьбы против феодалов. Такой отряд захватил белорусский город Быхов, 

ранив быховского городничего Крыштофа Остафьевича в голову, войта Остафея – в голову и руку, 

шляхтичей Яна Печковского (в голову), Новоселецого (в руку), пограбив их имущество [2]. 

О пребывании казаков в Беларуси в 1590 г. сообщает современник, автор Баркулабовский летописи. 

Он пишет: «Року 1590 были казаки запорожские Матюша с полком, Голый с полком у Могилева аж до 

Минска приставство по волостях брали, а кривды шкоды не чинили, только жонок охочих, тых намовляли и 

закликали, абы з ними на низ (в низовья Днепра. – В.К.) шли и взяли з собою жонок и девок, яко двести 

поголов» [3]. 

Представители шляхты, которые собрались в Вильне, отмечали, что казацкие отряды на протяжении 

конца 80-х – начала 90-х годов XVI в. чинят им в Минском и Мстиславском воеводствах «большой вред и 

потери». Эти отряды состоят из жителей белорусских городов и деревень [4]. 

Шляхта неоднократно отмечала, что казачество являлось той организующей силой, которая 

содействовала нарастанию массовой вооруженной антифеодальной борьбы [5]. Распространению 

вооруженной борьбы, по их мнению, содействовало и Московское государство [6]. 

Отдельные, разрозненные выступления угнетаемого шляхтой населения городов и сел Беларуси 

вскоре переросли в антифеодальные народные восстания. 

В 1594 г. в Украине вспыхнуло новое восстание казаков на Волыни под предводительством Северина 

(Семерина) Наливайко, уроженца г. Острога на Подольи. В конце октября – начале ноября 1595 г., 

объединив в своем отряде нереестровых казаков, беглых крестьян, мещан и мелкую шляхту, С. Наливайко 

двинулся в Беларусь. Это объяснялось тем, что феодалы Речи Посполитой послали против восставших 7-

тысячное реестровое войско во главе с тем же Григорием Лободой, который уже был не реестровым 

старшиной, а гетманом. Отряд С. Наливайко насчитывал 1 тыс. человек [7]. 

Восставшие, при поддержке местного населения, легко захватили Петриковичи (Петриков), затем 

г. Слуцк и замок князя Радзивилла, который в то время был виленским воеводой и гетманом литовским. 

С. Наливайко захватил в замке «12 наилучших пушек, 80 гаковниц и 70 рушниц» [8]. В отряде 

С. Наливайко было много выходцев из слуцкой земли и г. Слуцка. После захвата города и замка местные 

крестьяне, городская беднота и мелкие служилые люди примкнули к восставшим и стали громить имения 

магнатов и шляхты. Гетман ВКЛ Криштоф Радзивилл писал, что восставшие принесли «не мало вреда … 

многим людям учтивым братии нашей в том краю вблизи Слуцка живущим» [9]. 

Долго оставаться в Слуцке С. Наливайко не мог, потому что войска Г. Лободы двигались с юга к 

границам Беларуси, а магнаты и шляхта в Беларуси в Клецке на сейме стали обсуждать совместные 

действия против восставших. Гетман ВКЛ К. Радзивилл «разослал всюду по поветам письма и сам стал 

готовиться к походу на него (С. Наливайко. – В.К.)» [10]. С. Наливайко направил отряд из 500 казаков во 
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главе с полковником Мартинком на Клецк, но шляхта 25 ноября 1595 г. разгромила повстанцев, и в Слуцк 

вернулось только несколько десятков человек [11]. Дальнейшее пребывание в Слуцке стало опасным, и 27 

ноября восставшие оставили город и двинулись на восток к Бобруйску в сторону Смоленска или Чернигова. 

При выходе из Слуцка на восставших напало «войско гетманское со слугами каштеляна виленского и 

несколько десятков их (казаков. – В.К.) убили» [12]. 

Не доходя до Бобруйска, С. Наливайко повернул к Могилеву. По дороге к нему присоединились 

восставшие белорусские крестьяне, городские низы и даже мелкая шляхта. Его отряд составлял уже около 2 

тыс. человек. 13 декабря 1595 г. восставшие взяли штурмом Могилев «… место побожное, домы, крамы, 

острог выжгли, домов всех яко 500, а крамов з великими скарбами 400. Мещан, бояр, людей учтивых так 

мужей, яко и жен, детей малых побили, порубали, попоганили, скарбов теж незличоных побрали с крамов и 

с домов» [13]. Летописец, явно не сочувствуя восстанию, преувеличивает отрицательные его стороны: 

жестокость повстанцев и их грабежи. Но из описания автора «Баркулабовской летописи» видно, что 

восставшие громили лавки «з великими скарбами», «острог выжгли», т. е. место, где содержались 

заключенные, а убивали они «людей учтивых», т. е. богачей и шляхту. Однако нельзя отрицать, что 

восстания в этот период носили стихийный характер, были плохо организованными и часто 

сопровождались грабежами и иногда неоправданной жестокостью. Громили восставшие и дома духовных 

феодалов, в том числе и представителей не только католической, но и православной конфессии. В 

приложении к «Летописи самовидца» мотивы восстания ошибочно изложены так: «Гетман казацкий 

Наливайко с казаками … ненавидя новоявившейся унии собрал … из низовых казаков большое войско, с 

конми ходил в Литву, там по многой войне город Слуцк и Могилев спалил, ляхов немало побил и с 

добычею на Украину возвратился» [14]. В Могилеве С. Наливайко пробыл две недели. За это время 

К. Радзивилл разослал универсалы, призывая шляхту к подавлению восстания. В Игумене ему удалось 

собрать огромное войско «люду рыцерского збройного, татар 4000, литвы 14000» [15]. Командовал войском 

речицкий староста Николай Буйвид, который 15 декабря двинулся на Могилев. Переправившись через 

Березину, Н. Буйвид выслал к Могилеву разведывательный отряд, который поджег город. С. Наливайко 

вынужден был оставить Могилев, вышел на Ильинскую гору, а затем создал укрепленный лагерь на 

Буйницком поле «люд свой отаборив конми, возьми», т. е. окружил отряд укреплением из специально 

сцепленных между собою телег. Как сообщает хроника Бельского, «казаки вышли, имея 20 пушек, кроме 

другого огнестрельного оружия, а их (восставших. – В.К.) было уже много больших, так как к ним 

отовсюду сбегались люди» [16]. 

Однако войско Н. Буйвида численно превосходило отряд восставших и окружило их. «Из того 

казацкого укрепления, – писал С.М. Соловьев, – отбивался он (С. Наливайко. – В.К.) целый день от 

Радзивила, отбился и ушел к Быхову» [17], а войско Н. Буйвида ворвалось в Могилев, разграбило и сожгло 

город, что еще раз подтверждает активное участие горожан в восстании. Ограбив Могилев и окрестности, 

шляхта пыталась преследовать восставших, но дошла только до Рогачева и «ничого згола не вчинили 

казакам, а Литва и татары рушилися до Менска, до Новгорода и до Вилни, набравшися тутэшнего края 

лупу» (грабеж. – В.К.) [18]. 

Восставшие захватили Быхов, Рогачев, Речицу. Из Речицы отряд направился к Пинску и взял его. 

Здесь он произвел нападение на пинского епископа и разорил имение магната Терлецкого, одного из 

инициаторов церковной унии. «Северин Наливайко и Флориан Кгедроти немало забравши людей 

свовольных … наехали первей на Дубую … а потым на двор Отовычи, в повете Пинском лежачий, обычаем 

кгвалтовным маючи дей вазнь и сердце злое против его милости (епископа. – В.К.) … пану и брату его, 

который до Риму ехал, мстячися снать за то, там же дей оные обадвы дворки его забрали, злупили и 

сплондровали…» [19]. К восставшим примкнула и значительная часть реестрового войска Г. Лободы во 

главе с атаманом Матвеем Шаулой (Савулой). Г. Лобода вернулся на Киевщину, а М. Шаула дошел до 

Пропойска (на р. Сож), где и остался зимовать [20]. 

Белорусские крестьяне и городская беднота оказывали восставшим всяческую помощь. Многие 

пополнили отряды казачества, а остальные переправляли пушки через реки и болота, строили гати, 

переправы и мосты. В январе 1596 г. Лев Сапега писал К. Радзивиллу: «Сяляне нашы падданныя 

нападаюць, усѐ знішчаюць, ваююць і пануюць над намі, а ў нас рукі як звязаныя: не толькі не можам 

адплаціць ім, але і абараніцца нават не можам ад іх» [21]. 

Таким образом, по своим масштабам казацкие движения на территории Беларуси относятся к 

крупным социальным конфликтам в истории Европы XVI в., поэтому они имеют все основания называться 

антифеодальными войнами. Именно эти движения положили начало нового этапа эволюции казачества – 

массовому переходу в казацкие ряды крестьянского и мещанского элементов общества. Вследствие этого 

несколько позже казачество выросло в количестве и в значительной степени изменило свой социальный 

облик.  
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Стаття присвячена огляду творчого шляху І. О. Мар’яненка. Акцент зроблено на роботі 

І. О. Мар’яненка у театрі М. Садовського. Ключові слова: творчість, театр, Мар’яненко І., Садовський М.  

 

Мар'яненко Іван Олександрович (Петлішенко) – народився 9 червня 1878 р., хутір Сочеванов, 

поблизу с. Мар'янівки. Помер 4 листопада 1962, Харків – український актор, режисер, педагог. Народний 

артист УРСР (1940). Народний артист СРСР (1944). Лауреат Сталінської премії (1947). 

Життя Івана Олександровича було складним. Вже с дитинства він почав працювати. На сцен Івана 

Олександровича прийшов в 1895 році. Починав він у свого дядька М. Кропивницького, допомагав з 

організаційною роботою. Згодом дядько давав йому невеликі ролі, але перший успіх прийшов після вистави 

«Олеся», М. Кропивницького.  

У 1907 році, коли театр Садовського офіційно переїхав до Києва на чолі з: М. Садовським, 

М. Заньковецькою. Мар'яненко коли вступив у трупу, зразу звернув увагу на себе і розпочав сезон у ролі 

Миколи з «Наталки Полтавки». Оскільки в цій ролі бачили тільки М. Садовського, будь-кого іншого дуже 

критикували, а іноді навіть несправедливо критикували. Вперше граючи роль, Мар'яненко почував себе 

стримано, а іноді і боязко, але потів 25-річний актор ввійшов у роль і почав грати не приховуючи своїх 

здібностей. Звичайно, ще не було видно класичного «бурлаки», але глядачу стало зрозуміло, що перед ними 

справжній актор.  

Молодого актора часто називали «герой-коханець», його молодий вік і зовнішність імпонували назві. 

А внутрішні якості тільки відкривалися в цій епізодичній ролі, але давали надію на світле артистичне 

майбутнє. 

Сезон йшов, нових ролей вистачало і Іван Олександрович завжди приносив щось своє у цю роль. 

Ніколи не творив за готовим зразком, а шукав своє і в образах, і в деталях. Цьому його навчив його дядько 

М. Кропивницьким, школу якого він і одержав. С цим титаном він Іван Олександрович пройшов усі стадії – 

від дитячого схилення, юнацького захоплення, до зрілого вирішення віддати своє життя театрові, і тому 

мистецтву, високий зразок якого завжди стояв перед його очима. Славний Марко Лукич пройшов перед 

ним у всій своїй багатій різноманітності – від виборного в «Наталці», до героїчного Тараса Бульби. В 

останньому Кропивницький приносився до вершини геніальності.  

                                                           
3
 Перша публікація автора 
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З великим інтелектуальним, культурним і аристократичним талантом актор з’явився у Києві і грав 

все нові і нові ролі. Стало зрозуміло, що селянські сюжети вже стають тісними для актора. А хотілося 

розправити крила і поринутив світ інших можливостей. Тому Садовський пішов на зустріч. Були введені у 

репертуар не тільки театру, але й Мар'яненку кращі твори європейського театру.  

Постанови п’єс «Ревізор» і «Теплого місця» Островського, театр відкрив нові можливості та 

перегорнув нову сторінку своєї історії. Тут же знайшли своє місце й інші твори, такі як: «Загибіль «Надії»» 

Гейєрманса, «Іграшки» Шніцлер.  

У цьому репертуарі талан Мар'яненка ніби переживав нове народження, народження чогось 

більшого.  

Скоріш всього Іван Олександрович виріс с селянських сюжетів, але його акторське бачення 

гоголівського герою зустріли заслуженою оцінкою. Стало зрозуміло, що актор думає не тільки про 

зовнішнє, а й про внутрішнє середовище свого персонажу.  

Це було великим досягненням актора, що виступав у зовсім повній і незвичній для нього ролі. Це 

вже не був селянський парубок, у селянській одежі, не мальовничий костюм молодого козака, з 

відразливою ходою, або с рисами воїна… Іван Олександрович бачив гоголівського персонажа у дрібних, 

навіть мізерних деталях. Як і життя Хлестакова, дрібне і мізерне, чоловік з маленькими рухами, що 

свідчило і про його коротке життя, навіть коли його назначили «головнокомандувачем». Іван 

Олександрович дав ролі інше життя, те що звичайний глядач не міг навіть собі уявити.  

Гра Івана Олександровича доводила глядача до сліз. А монолог Хлестакова був вражаючим, 

наповненим і натхненним.  

Після цього театр готував Мар'яненку нове випробування. Постанова Л. Українки «Камінний 

господар». Це було чимось новим, тема Дон Жуана в зовсім іншому варіанті. Що зовсім відрізнялося від 

традиційних класичних творів.  

Працював Іван Олександрович на п’єсою «Камінний господар» дуже довго. Дуже багато роботи 

прийшлось зробити перед тим, як п’єса з’явиться на сцені. І ось.. Перед глядачем поєдинок похмурим у 

Командорі і радісним початком у Дон Жуані. Їх шляхи перетинаються доки вони не зустрінуться на 

єдиному двобію не на життя, а на смерть.  

Велика робота була прокладена Мар'яненком в дореволюційні роки. Беручи участь у житті театру, 

Іван Олександрович в його творчих шуканнях соціалістичного реалізму призвели до нашого сьогодення, до 

сьогоднішнього театру, до нашого мистецтва, він весь час схиляється до улюбленого – до трагедії. 

У 1923 році життя Івана Олександровича змінилось. Він прийнявся до театрального об’єднання 

«Березіль» Леся Курбаса. Коли театр змінив назву на театр ім. Шевченка Мар'яненко залишився у трупі 

цього театру. А згодом він сказав: «Згадуючи той час, вважаю, що прийняв цілком правильне рішення. І 

тому я дожив до кінця свого сценічного життя саме в колективі цього театру».  

В перспективі були ролі і Макбет, і Отелло, тим більш , що вони зовсім не заважали та не йшли в 

розріз зі планами театру. Але цьому не мав шанс статися, прийшла війна.  

Але згодом, коли був звільнений рідний Харків, а згодом і Київ , мали можливість переконати , що за 

часи евакуації не минули дарма вже для діячів театра ім. Шевченка. Мар'яненко починає своє нову сторінку 

життя Для нього відчиняються двері нового театру. За період роботи у театрі Шевченка були зіграні ролі: 

Богдана Хмельницького, Анхорге, Гонта та інші.  

За час свого життя Мар'яненко Іван Олександрович зіграв понад 300 ролей та 8 кіноролей. Був 

нагороджений вискоким званням народного артичта СРСР і найвищою урядовою нагородою – орденом 

Леніна вдні 50-річчя сценічної діяльності.  
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МОВНА ФОРМА В АСТРАЛЬНОМУ ВИМІРІ  

(НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ СЕРГІЯ АЛЕКСЄЄВА «ПРАВДА Й ВИГАДКА») 

 

У статті проаналізовано авторську теорію письменника Сергія Алексєєва щодо кореляції мовних 

форм та астральних ознак, викладену в романі «Правда й вигадка». Зокрема наведено паралелі між 

слов’янськими одиницями та санскритом. Зроблено висновок про слушність теорії первинної 

закодованості багатьох слів в праіндійську епоху.  Ключові слова: Сергій Алексєєв, санскрит, міф, 

кореляція, семантика, етимологія, українська форма. 

 

Сучасна інформаційна епоха передбачає чимало засобів отримання нових даних у всіх галузях науки. 

Ці засоби зумовлені новими підходами до наукових досліджень, що мають насамперед техногенний 

характер (як, наприклад, лазерне зондування земних і водних площин, що відкриває значні перспективи 

археологічних і гідрологічних досліджень). Проте залишаються й засоби власне логічних викладок, які ще в 

античні часи були провідними, а сьогодні також мають перспективу, оскільки в нових поколінь учених – і 

нові погляди й методологічні принципи. Загалом не обов’язково бути вченим за фахом, щоб зробити якесь 

логічне відкриття – це має бути особа з дослідницьким і критичним складом розуму, яка навіть у суто 

науковій галузі (скажімо, генетиці чи антропології) може віднайти певну кореляцію між більш відомим 

науці й менш звіданим упродовж наукових пошуків.  

Ми вже не один раз доводили важливість досягнень письменників у пошуку кореляцій між 

площиною історії та державотворення (напр., [1] або більш докладно на монографічному рівні – [2]), де 

аналогії напрошуються самі, а за умови докладного й серйозного аргументування із залученням архівної та 

наукової літератури – вони стають верифікованими майже на сто відсотків. У такому разі формальна 

белетристика набуває характеру наукового дослідження – хіба що без відповідної метамови (хоча деякі 

фантасти – скажімо, Айзек Азімов – залучають і термінологію технологічних досліджень).  

Саме тому серед більш техногенного простору літературних кореляцій (традиційно у фантастиці) 

лінгвістичні дослідження з-під пера письменників є нечастими, а тому викликають і більш критичне 

ставлення, адже галузь мовознавства передбачає комплексний розгляд – із залученням не лише логічних 

авторських викладок, але й аналізу відомих і прийнятних теорій у сфері певного досліджуваного питання. 

Утім, незважаючи на це, сміливість письменника й логічність його доводів викликає повагу й потребу 

уважного ставлення до них із метою винайдення корисної інформації. Для цього залучаємо й академічний 

етимологічний словник [4-6], який, на нашу думку, відзначається незначним впливом колишньої ідеології, 

що була обов’язково присутня в лексикографічних працях.  

Мета нашої розвідки – віднайти кореляції між астральними ознаками мовних форм письменника 

Сергія Алексєєва в романі «Правда й вигадка» та лінгвістичною логічністю, базованою на слов’янській 

етимології.  

Сергій Алексєєв про свої логічні розвідки/відкриття пише лаконічно, але ці метафоричні вислови 

містять глибоку думку: «я знайшов ключ до своєї рідної мови», «легко розшифровував найбільш закриті, 

занесені мулом часу, людського безумства й безпам’ятства слова» [3], що розкривається в елементарному 

прикладі трактування загальновживаного слова «радуга» – як «сонячної дуги».  

Письменник поєднує лінгвістичний аналіз з історичним, корелюючи певні форми. Наприклад, процес 

руху аріїв ілюструється таким чином: «після відступу льодовика, коли арії, які пішли на чужий Південь і 

змінили там свою віру, повернулися на отчу Північ і виявили там своїх братів-сонцепоклонників, які 

пережили Велике зледеніння на місці. Зустріли вони тут слов’ян, тобто тих, що живуть не з сохи, не з орала, 

а з лову (тобто з полювання, оскільки орати землю, точніше тундру, ще було не можна). Побачили забуті 

обряди, храми Сонця, зниклі з лексикону слова почули, проте як усякі новонавернені в чужу релігію стали 

ревними, безкомпромісними, агресивними й обряди крамольників наповнили негативним змістом, сміялися 

над священними гімнами, а сутність віщих слів звернули на лайку» [3]. Зрозуміло, автор має на увазі відхід 

від бога Рода/Рада – утілення світла й життя, а тому негативно конотоване в часи християнства 

словосполучення «язичник поганий» він трактує у зворотному напрямку: ця людина сповідує не релігію, а 

має світогляд кола життя – «від aз до яз). Додамо до цього, що дослов’янська основа форми «погани» 

означала «сільські», під впливом християнства змінивши семантику на повною мірою негативну (погане, 

поганці тощо). Також зазначимо, що етимологічний словник не виявляє жодного корелятива слів на ра- до 

семи «сонячний» [4], що ми простежимо далі відповідно до пропозицій Алексєєва.  
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А пропозиції такі: «я сидів і відкривав звичні вуху, тисячі разів повторювані слова, які раптом 

оживали, світилися й будили свідомість. Наприклад, просте позначення часу – пора (за сонцем), рано (до 

сходу); якості, ступеня, кольору – красний, прекрасний, храм – житло, вмістилище бога Ра» [3]. Утім лише 

етимологія слова красний засвідчує дуже периферійний етимон «піч», що сходить до прибалтійських мов, 

інша ж конотація не виходить за позитивне семантичне коло краси. А той же храм не виходить за 

семантичні межі певного приміщення [5, с. 207]. Зрештою паралелі «храм – хороми», «прах – порох», «мрак 

– морок» тощо не передбачають якихось політичних мотивів, а ілюструють власне адаптацію 

церковнослов’янської лексики в народній вимові.  

Принагідно зауважимо, що незнання письменником етапів розвитку літературної мови, що 

безпосередньо пов’язаний із діалектами східнослов’янських племен, зумовлене не так його небажанням 

ознайомитися з теорією того ж таки Олександра Шахматова, як принциповим українофобством, ознаки 

якого можна дослідити в окремій статті. Це нагадує ситуацію з Олександром Бушковим, цікаві знання якого 

з історії та археології, базовані також на логічних викладках, нівелюються/компрометуються нульовими 

знаннями з лінгвістики, як приклад чого можна навести називання ним мови «Слова о Полку Ігоревім» 

більшою мірою білоруською. Сергій Алексєєв аналогічно всі мовні ознаки, відмінні від російських, 

пов’язує також із цією мовою, ігноруючи українську взагалі й не згадуючи ні історичних колізій з 

київською редакцією літературних пам’яток, ні навіть зв’язку з Києвом Михайла Ломоносова.  

Письменник через кореляцію семантичної пари «сонце – сіль» на позначення життя, вічності 

(відповідні фразеологічні одиниці «сіль життя», «сіль знань», «у чому вся сіль») виходить на поняття 

«сутність/істина», зазначаючи про божественну природу істини: «хто втратив її, той душевнохвора людина, 

і місце йому в чумі» [3]. Репрезентант такої істини він визначає в словах із формантом ве- (в українській 

мові цей формант має відповідник ві- – наприклад, відати, віщий, відьма, відун), якими позначаються ті, хто 

дає знання/істину. Відповідно етимологічний словник фіксує в таких словах ще праслов’янську сему 

«вість» [6, с. 408].  

Зауважимо, що український голосний і такого типу походить від давнього ѣ «ять», і ніхто з учених 

вже однозначно не доведе, як воно насправді відтворювалося в ті часи – як і чи як є. Є компромісний 

варіант – іє, що живий у поліських говірках. Тобто в більш вокальній за фонетичним характером 

праслов’янській мові іє таким чином «співалося». Зрештою найбільшим компромісом є діалектний характер 

тогочасної мови – в одних діалектах (надалі українських) – і, в інших (надалі російських) – е. Це, звісно, 

фігурально, проте таким чином ми намагаємося пояснити цю лінгвістичну колізію.  

Як висновок можна зазначити, що незважаючи на більшою мірою вигадку (і сам роман, де автор 

викладає свої лінгвістичні висновки, має двозначну назву «Правда й вигадка», тобто він ніби пропонує 

читачеві зробити свій вибір щодо міри верифікованості цих висновків), ми позитивно сприймаємо провідну 

думку щодо первинної закодованості багатьох слів ще в праіндійську епоху (за думкою Алексєєва – це 

північний період розвитку арійців). Він так і каже: «Я пробував зняти пил часу зі слів».  
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Відомий український і російський актор 19-го століття Михайло Щепкін народився на українській 

Східній Слобожанщині. Батьки Щепкіна були українськими селянами-кріпаками, але їхній поміщик був 

росіянином, тому і прізвища своїм селянам надавав російські. 

Початок акторської діяльності молодого Михайла Щепкіна був пов’язаний з рідною Східною 

Слобожанщиною. Віннавчався у Суджанському народному повітовому училищі, і одночасно виступав на 

сцені домашнього театру свого пана. Навчаясь у Курському народному училищі, поступово стає актором 

місцевого театру, у якім грало багато акторів-кріпаків місцевих поміщиків. Працюючи з 1816 по 1823 рр. на 

Україні, досконало володіючи українською мовою, М.С. Щепкін першим показав українські персонажі 

достовірно і правдиво, без пози і кривлянь. В ці роки актор грав добірною українською мовою сільського 

парубка Грицька у виставі «Казак-стихотворець», Угара в переробленій з французької О. Корсаковим 

одноактний комедії «Марфа та Угар, чи Лакейська війна» та вчителя-українця в одноактовій комедії 

М.Р. Судовщикова «Опыт искусства». 

Та справжнім тріумфом української мови М.С. Щепкіна були ролі Макогоненка в «Наталці 

Полтавці» та Михайла Чупруна в «Москалі-чарівнику» І.П. Котляревського. Українська мова була для 

актора цілком природною і органічною, тому і користувався нею як яскравим компонентом для створення 

сценічних образів. Він не раз наголошував, що сценічне слово безпосередньо пов’язане з мовою нороду і 

має визначатися характером національної мови. 

Котляревський зорганізовує збір грошей для викупу актора з кріпацтва, і Щепкін, нарешті, стає 

вільною людиною. Але театр Котляревського розпадається, і Щепкін відправляється до Москви, де до кінця 

свого життя стає головним актором московського Малого театру. Ім’я Щепкіна настільки пов’язалося в уяві 

глядачів з цим театром, щоМалий довгі роки називали в Москві «домом Щепкіна». Але крім драматичного, 

мав Михайло Щепкін і співацькийхист – так вінспівав і у Великому театрі, в опері Керубіні «Водовіз». 

Учнями Щепкіна вважало себе майже усе наступне покоління українських артистів – Марко 

Кропивницький, Марія Заньковецька, Микола Садовський, Панас Саксаганський. Щирі дружні стосунки 

пов’язували Михайла Щепкіна і з Великим Кобзарем, Тарасом Шевченком. 

Приїзд до Москви збігся з періодом підйому опозиційних настроїв в дворянській середовищі 

напередодні повстання декабристів. Завдяки родинним стосункам з професором університету 

П.С. Щепкіним, Михайло Семенович відразу увійшов в відомий вільнодумством коло професорів 

Московського університету. У будинку професора М.П. Погодіна він познайомився з А.С. Пушкіним і 

А. Міцкевичем. Саме в цей час А.С. Грибоєдов склав свою комедію «Горе від розуму», і М.С. Щепкін 

звернувся до його творчості. Зустріч з Н.В. Гоголем стала визначальною у творчій біографії артиста. Саме в 

п'єсах Н.В. Гоголя гра М.С. Щепкіна досягла справжніх висот. П'єси «Ревізор», «Одруження», «Тяганина», 

«Гравці», представлені Щепкіним на сцені, визначили принципи мистецтва, які стали домінувати в театрі 

другої половини XIX століття. 

Постійно гастролював в різних містах Росії: в Петербурзі, Харкові, Києві, Одесі, Воронежі і т. д. 

Кожен приїзд М.С. Щепкіна розцінювався там як велика подія не тільки театральної, а й суспільного життя. 

Письменник І.С. Тургенєв спеціально для Щепкіна написав ролі Мошкина в «Холостяка» і Кузовкіна 

в «нахлібники». Роль Кузовкіна стала останньою великою роботою актора в Малому театрі. П'єса, написана 

в 1848 році, була дозволена до постановки, коли Щепкіна виповнилося вже 74 роки. Але ні вік, ні втома, ні 

хвороби не завадили великому акторові створити цілісний, правдивий, глибоко зворушливий образ 

Кузовкіна. 

У квітні 1863 року зі здатністю государя Щепкіна було надано на літо відпустку до Криму зі 

збереженням змісту. 

В Ялту М.С. Щепкін приїхав зовсім хворим, страждаючи жахливої задишкою. Спочатку він оселився 

у своїх знайомих, але незабаром його перевезли в готель. 

Пішов з життя 11 (23) серпня 1863 року в Ялті. Похований в Москві, на П'ятницькому цвинтарі. 

Добре пам’ятають Михайла Щепкіна і зараз – і в Росії, і на Україні, і на його малій батьківщині – на 

Східній Слобожанщині. Ім’я Щепкіна носить один з найкращих акторських навчальних закладів – Вище 

театральне училище імені Щепкіна у Москві. Там же, на вулиці Щепкіна, знаходиться його дім-музей. 

Шанують великого сина і на Східній Слобожанщині – у Білгороді його іменем названий Драматичний 

театр, перед яким є пам’ятник Щепкіну. У селі, де народився Щепкін (тепер воно зветься Олексіївкою) 

знаходиться його історико-театральний музей. А у Курську, де розпочиналася його театральна кар’єра – 

іменем Щепкіна названі вулиця, кінотеатр, і на Будинку Офіцерів є меморіаль надошка на його честь. 

Пам’ятник Щепкіну у місті Суджі Курської області побудовано ще у 1895-му році. На Україні пам’ятник 

йому височить у Сумах – поруч з театром драми і музичної комедії імені Щепкіна. Гарну людину – гарно і 

пам’ятають. 
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Заслуга Щепкіна в тому, що він популяризував та розповсюджував літературне українське слово не 

тільки в українського театру, а й російських. «Щепкін переніс на російську сцену малоросійську 

народність, з усім гумором та колоритом. До нього ми бачили в театрі, тільки грубі фарси і карикатури на 

співучу, поетичну Малоросію. Щепкін тому міг це зробити, що провів дитинство та молодість на Україні, 

зріднився зі звичаями та мовою. Норми української сценічної мови , започатковані Щепкіним, втілювались 

у мовне мистецтво театру , шліфувались практичною діяльністю багатьох інших українських акторів. 
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У статті висвітлено принципи методики навчання й організації мистецької школи М. Бойчука. 
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Актуальність. Художники українського модернізму не втратили автохтонних прикмет, оскільки 

черпали джерело натхнення у давній іконі, фресці, селянському мистецтві та його міфологічних 

джерелах [4, с. 219]. Народні традиції, ритуали та звичаї, міфопоетичні образи й символіка декоративно-

ужиткового мистецтва (народна вишивка, українські писанки, мальовані народні іграшки) не могли не 

хвилювати прагнучих до гармонії художників початку ХХ ст.  

Мета роботи. Увага до народної традиції часто посідає у творчості живописців першої третини 

ХХ ст. вагоме місце. Особливо часто зверталися до давнього українського мистецтва бойчукісти, подекуди 

й до первісної культури. Із школи М. Бойчука вийшла ціла плеяда митців, які провадили національну лінію 

модернізму шляхом звернення до традицій минулого. 

Основний матеріал. М. Бойчук та його учні сформували своєрідну школу «неовізантинізму», яка 

була покликана відроджувати давні традиції іконопису і мистецтва Київської Русі. Виникла ця група 

митців-однодумців ще під час їхнього перебування у Парижі у 1907 р. [1, с. 16]. Бойчук очолює групу 

митців (М. Касперович, С. Налепинська, С. Сегно, С. Бодуен де Куртене та ін.), згуртувавши їх навколо 

нового напрямку під гаслом «візантійського відродження» (Rénovation Byzantine), або неовізантизму. У 

візантійському та особливо у давньоруському мистецтві художник вбачав національні корені українського 

живопису [3, с. 40]. Свої роботи представники школи «неовізантизму» експонують 1910 р. на виставці 

«Салону незалежних». Французька преса не залишила їхній виступ непоміченим, що вилилося у численних 

публікаціях. Видатні критики того часу, як от Г. Аполлінер та А. Сальве, писали, що Бойчук поставив нову 

проблему у мистецтві, що школа, яку він створив, стає популярною серед французів [2, с. 6].  

Школа українського монументального мистецтва, представлена творчістю Михайла Бойчука і його 

учнів, надихалася формами українських і візантійських ікон, фресок Київської Русі, релігійного малярства 

Ренесансу, живописного примітивізму безіменних українських малярів минулих віків. В основі естетики 

їхнього живопису – уникнення зайвих деталей, випадкових, не характерних ракурсів, схематизація, 

простота, велич, зверненість до національних традицій та аванґардність художньої мови. Обдарованими 

«бойчукістами» виявили себе В. Седляр, І. Падалка, Т. Бойчук, О. Павленко, М. Касперович, А. Іванова, 

Є. Сагайдачний та ін. Бойчукізм отримав поширення в Києві, Львові, Харкові, Одесі, де його представники, 

які були універсалами і працювали в різних мистецьких галузях, залишили по собі яскравий слід в 

монументальному живописі аванґардного спрямування. Спрямованість творчості М. Бойчука відбиває одну 

з тенденцій 1900-х рр., пов’язану з посиленням символізму у живописі, що виявилось і у творчості низки 

європейських майстрів. Проте згадана тенденція знайшла специфічний вираз у творчості художника, 

орієнтованій на давньоукраїнські та візантійські витоки. Водночас твори Бойчука спрямовані на принципи 

нового формотворення мистецтва ХХ ст. За словами К. Сліпка-Москальцова, «вже з 1907 року Михайло 
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Львович, використовуючи тогочасну мистецьку культуру Заходу, стає на шлях, що самим характером 

роботи був відмінний від шляху видатних художників, його попередників… Бойчук намагається ґрунтовно 

порушити нову проблему, проблему монументального мистецтва…» [2, с. 4].  

Виникнення школи М. Бойчука зумовлене потребою вироблення українського національного стилю, 

що постала на початку ХХ ст. На тлі загальноєвропейських процесів національно-культурного відродження 

відбувається самоусвідомлення українських митців і закріплюється їхнє прагнення зайняти належне місце у 

світі. Однією із ключових фігур у цьому процесі стає Бойчук. Його самовизначення і формування 

відбувається ще під час здобуття професійної освіти у Львові. Далі були Краків, Мюнхен і нарешті Париж, 

де митець виступає одним із засновників і активних учасників тамтешньої української громади [3, с. 23]. У 

Європі художник знайомиться з сецесією, символізмом, експресіонізмом. Його самовизначенню як митця 

сприяло знайомство з музейними збірками Відня, Кракова, Дрездена, Мюнхена, а також дворазові поїздки 

мистецькими центрами Італії, здійснені завдяки меценатській допомозі А. Шептицького. Вивчення надбань 

сучасних західноєвропейських майстрів і митців минулого допомогло сформувати власну творчу манеру 

Бойчука, його художню культуру.  

В Італії митець вивчає творчість Джотто і його сучасників, у майстернях реставраторів опановує 

напівзабуту техніку фрески, прийоми монументалістів. Тогочасні твори Бойчука виконані під впливом 

мистецтва доби Відродження. Збереглася репродукція ранньої роботи М. Бойчука «Жінка з квіткою» 

(1910 ті рр.), в якій образ молодої жінки нагадує про високі традиції античності або Ренесансу, що 

прославляли досконалу людину. На пізнішій картині «Молочниця» (1922-1923 рр.), де зображена селянка з 

глечиками молока, побудова полотна вже більш активна і ритмічна. Чіткі впливи іконопису проглядалися у 

творчості майстра ще з 1910-х рр., що добре видно на прикладі роботи «Дівчина» (1910-ті рр.). 

Своїх учнів Бойчук повсякчас орієнтував на національну символіку, на використання національних 

особливостей художньої мови. Цим пояснюється трансформація архетипів і сюжетів мистецтва Київської 

Русі крізь призму власного стилю. До улюблених мотивів представників школи можна віднести композиції, 

що зображують збирання врожаю і яблук («Урожай», 1910-ті рр.). У 1912 р. М. Бойчук виконав твір «Під 

яблунею» (інша – «Двоє під деревом»), що стала новим кроком в українському образотворчому мистецтві. 

Завдяки глибокій філософській і символічній суті сюжет цієї композиції поширився в живописі початку 

ХХ ст., пройшовши серед українських митців шлях певної авторської інтерпретації.  

Природно, що серед послідовників М. Бойчука у його мистецьких звершеннях були, насамперед, 

його учні. Так, 1920 р. Т. Бойчук, молодший брат Михайла, створив композицію «Біля яблуні». 

М. Рокицький, ще один учень Бойчука, у 1922 р. також виконав композицію «Яблуня» (на дереві, у техніці 

темпери), іконографію якої згодом вдосконалював упродовж всього навчання в майстерні. Робота 

О. Павленко «Дівчина з яблуками» – ще один варіант авторської інтерпретації згаданого символу. Мотив 

самотньої фігури вирізняє твір Павленко серед робіт інших бойчукістів.  

Як бачимо, зображення біля яблуні було програмним для школи М. Бойчука. Воно виконувалось у 

розмаїтих техніках. 1925 р. І. Жданко та Д. Шавикін виконали монументальний розпис на цю ж тему. У 

1920-х рр. А. Іванова також виконала твір під назвою «Збирання яблук». Малював «Яблуню» й І. Падалка. 

Ця тема має глибоко символічний підтекст.  

Глибоко національний, символічний характер у роботах самого Бойчука та його учнів несуть в собі 

мотиви пасовиська, молочниці, образи Катерини, козака Мамая, запорожців. Особливе місце посідає тема 

селянської праці. Одні з робіт цього циклу – живописні («Урожай», «Молочниця», «На пасовиську», інші 

виконані у графічній техніці («Пастух», «Чабан», «Пастушка»). Зразком монументального вирішення 

невеликого за форматом станкового твору може слугувати композиція «Селяни у полі» К. Гвоздика 

(1929 0р.). Мотиви, взяті з повсякденності, стають втіленням добра, внутрішньої гармонії, мають 

символічне звучання. Картина К. Гвоздика свідчить, що монументалізм – це не обов’язково значні розміри 

творів, а бачення образу в узагальнених формах, глибинне розуміння національної традиції.  

Висновки. У житті своєї художньої школи М. Бойчук використав досвід і традицію попереднього 

часу. Навчання організовувалося за цеховим принципом, коли всі необхідні професійні знання 

передавалися від майстра безпосередньо учневі. Школа загалом була спрямована на розвиток різних форм 

мистецтва відповідно до національних традицій і з використанням новітніх досягнень європейської 

художньої культури. В основі явища бойчукізму закладені фундаментальні принципи монументалізму, що 

спирались на візантійські витоки, досвід створення монументального образу в мистецтві Раннього 

Відродження і в українському образотворчому фольклорі, часом з рисами експресіонізму. Саме з 

візантійськими коренями засновник напрямку М. Бойчук пов’язував відродження національного стилю 

українського мистецтва своєї доби. Монументальність стала однією з чільних ознак і методів школи, 

надаючи їй неповторної виразності. Завдяки ідеям колективізму школа М. Бойчука в історії українського 

живопису першої третини ХХ ст. виступає унікальним і неповторним явищем, адже переважна більшість 
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художників-аванґардистів були своєрідними «одинаками», воліючи бути самостійними і незалежними від 

творчого колективу. Після фізичного знищення провідних бойчукістів і самого М. Бойчука в 1937 р. в 

колишньому СРСР його художня система знайшла продовження в мистецтві української діаспори, особливо 

в США і Канаді. 
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Стаття присвячена творчому періоду життя Панаса Карповича Тобілевича (Саксаганського). 

Досліджено книжкові джерела та статі з дослідженнями життя. Проаналізовано творчі надбання, 

зроблено аналіз уривків та психоаланіз ролей. Ключові слова: творчість, театр, культура, 

Саксаганський П. 

 

Мета – дослідити творчій період із життя Панаса Карповича Тобілевича (Саксаганського) та 

з’ясувати, у чому полягає вдалість та довершеність кожного виступу. 

Актуальність теми полягає в тому, щоб популяризувати акторську майстерність майстра своєї справи 

Саксаганського, на прикладі його ролей показати те, як актор відповідально ставитися до аналізу 

персонажу. 

Ще в дитячі роки Панас Карпович Тобілевич захоплювався театральною культурою. У школі 

творчість мала першість над навчанням, тому Саксаганському та його братам управління закладу 

забороняло відвідувати вистави. Однак любов до театру не зупиняла хлопців, тому дійшло до створення 

театральної трупи при школі. У більш старшому віці брати змогли виступати в аматорських виставах, 

починаючи від епізодичних ролей і завершуючи головними. В Єлизаветграді Панас Саксаганський мав 

попит у виставах, однак самостійне творче життя почав 1883 року. 

У серпні цього року в Одесі Кропивницький пропонує йому вступити до трупи свого театру, 

написавши для Панаса Карповича особисто роль Гордія у п’єсі «Доки сонце зійде – роса очі виїсть». Таким 

чином уже в двадцяти чотирьох річному віці Панас стає професійним актором. Прикладом у вимогливості 

свідчить випадок, коли Саксаганський грав Бориса у п’єсі «Коли сонце зійде – роса очі виїсть», то не 

відчував цілісності образу, персонаж здавався йому не завершеним. Він аналізував кожен свій рух на сцені 

та постійно був у процесі завершення ролі.  

Панас був дуже освіченим з питань суспільного розвитку життя. До кожної своє ролі був 

вимогливий, на його думку, треба прислухатися до своїх попередників зі сцени, до їх творчих доробок, 

використовуючи за основу для дослідженні своєї ролі.  

Мав талант коміка, більш у сатиричному жанрі, зіграв Возного – «Наталка Полтавка» Івана 

Котляревського, Бонавентура – «Сто тисяч», Пеньонжка – «Мартин Боруля», Тарабанов – «Суєта», Харко 

Ледачий – «Паливода XVIII ст.» І. Карпенка-Карого, Голохвостий – «За двома зайцями» Михайла 

Старицького та ін.; у вокальному репертуарі – Карась – «Запорожець за Дунаєм». Блискуче відмітив спів 

Федір Шаляпін: «Пора мінятися, ви ідіть в оперу, а я – у драму!». Взагалі грати комічних персонажів 

набагато складніше, ніж більш героїчних. У період вивчення п’єси за робочим місцем актор переймається 

роллю, потрібно вишукувати із свого повсякденного життя, через повадки людей, які викликають сміх, у 

інших комедійних акторів родзинку, що впадає у очі, яка буде притаманною саме твоїй ролі. А розсмішити 

глядача набагато складніше, ніж викликати співчуття. Кожна роль Панаса Саксаганського була з 

характерною, несхожою між собою основною рисою. Кожен персонаж різноплановий. Саксаганський 

власноруч написав монолог Голохвастова із п’єси «За двума зайцями» (рос.) «Когда человек не такой как 

вообще, потому один такой а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для 

развязку своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчЕный, 

                                                           
5
 Перша публікація автора 
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подымиться умом своим за тучии там своим становиться – становиться ещѐ выше Лаврской колокольни, и 

когда он студова глянет вниз так они ему покажутся кажутся махонькие-махоникие, все равно как мыши, 

пардон крИсы. Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и... зачем 

же, это же ведь очень и очень. ДА-Да... но НЕТ». Проаналізувавши вище наведений уривок, можна сказати, 

що Тобілевич висловив слушну думку, що залишається актуальною і дотепер: людина духовно спустошена, 

навіть зациклена лише на примноженні грошей за будь-яку ціну, та коли підіймається кар’єрними 

сходинками до своєї мети, то стає ще більшгордою і дивиться на людей, як нерівних своєму статусу, хоча 

вони, може, були вподовж його досягнення цілі. Це показує черствість душі. 

Панас Карпович Тобілевич (Саксаганський) був не тільки чудовим актором, а ще відповідальним 

режисером, ретельно проводив кастинг людей на кожну роль, сам був присутній на всіхетапах відбору. Знав 

поставлені п’єси напам’ять. Прорежисував «Розбійників» Шилера, у театрі імені Марії Заньковецької 

«Отело» Віль’яма Шекспіра, а в Народному театрі «Урієля Акоста» К. Гуцкова. Виховав ціле покоління 

відомих акторів, серед яких Тетяна Садовська, Борис Романовський, Варвара Любарт та інші. 

Висновком моєї роботи слугує те, що постать Панаса Карповича Тобілевича (Саксаганського) була 

справді визначною. Він завжди відповідально ставився до ролей, приділяв багато часу, щоб звернути увагу 

на кожну деталь, що варто унаслідувати сучасним акторам. Робота Панаса слугує прикладом довершеного 

відчуття сцени та майстерності виразів – слів, жестів, емоцій. Плідна праця над аналізом персонажів при 

виступах складає враження дійсного проживання історії на сцені, а сильне бажання досягти вершин бере 

коріння з юного віку й сягає протяжного апогею у професійній кар’єрі. 
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ТРАНСФОРМАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СИСТЕМІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

 

У статті проаналізовано напрями трансформації у вітчизняній системі мистецької освіти. Акцент 

зроблено на прикладі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Сценічне мистецтво». 

Зроблено висновок, що мистецька діяльність є невід’ємною складовою освітньої діяльності закладів вищої 

освіти культурологічного та мистецького спрямування. Ключові слова: мистецька освіта, трансформація, 

культура, театр, актор. 

 

Яким шляхом іде креативна індустрія, якими її хочуть бачити споживачі та функціонери? Відповідь 

на це питання не можна отримати без комунікації із закладами культурно-мистецької освіти. Діяльність у 

сфері культури (культурна діяльність) розглядається як творча, господарська, наукова, бібліотечна, 

інформаційна, музейна, освітня, культурно-дозвіллєва та розважальна діяльність, спрямована на створення, 

тиражування, розповсюдження, демонстрування, популяризацію, збереження і використання культурних 

благ та культурних цінностей для задоволення культурних потреб громадян. Мистецька освіта є 

невід’ємною частиною культурної діяльності. 

Законодавство України про культуру регулює засади художньо-естетичної освіти, спеціальної 

культурно-мистецької освіти, позашкільної освіти сфери культури, педагогічної діяльності у закладах 

освіти сфери культури. 

Розвиток української державності сприяв появі нових суспільних відносин, орієнтованих на умови 

ринкового господарства. Дані зміни здійснили вплив на розвиток освітньої, соціальної, культурної системи 

країни. Слід пам’ятати, що втрата культурної сфери в першу чергу призводить до духовної деградації 

особистості, що негативно впливає на розвиток трудового потенціалу країни, стає причиною погіршення 

якості праці, культури спілкування.  

Без якісних змін у культурно-мистецькому житті країни, в тому числі, в царині мистецької освіти, 

розвиток сфери культури є неможливим. Наразі виникає нагальна потреба в пошуку дієвих підходів до 

створення відповідних організаційно-економічних відносин у сфері освіти та культури. 



К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 1  ●  № 3  

 

 

 
48 

Вaжливoю умoвoю ефективнocтi дiяльнocтi викладача в сфері мистецької освіти є вмiння твopчo 

визнaчaти зaвдaння зaнять вiдпoвiднo до пpoгpaми нaвчaння конкретної навчальної дисципліни. Oднaк, 

викладачі чacтo не мoжуть у цiльoвiй нacтaнoвi pеaлiзувaти навчально-виxoвнi мoжливocтi вciєї пpoгpaми 

aбo oкpемиx зaнять. Викладачі пpaгнуть нaдaти студентам якoмoгa бiльше cпецiaльниx знaнь, умiнь, але, в 

той же час, недocтaтньo cпiлкуючиcь з ними, не маючи певної усталеної системи подання знань та 

здійснення контролю за виконанням завдань. Нажаль, інколи, викладачі не вмiють ефективно 

організовувати poбoту студентів з метoю їx навчання та виxoвaння, а керівники відповідних структурних 

підрозділів суто формально відносяться до результатів роботи викладачів, суб’єктивно ігноруючи 

мотиваційну та стимулюючу складову роботи з науково-педагогічними працівниками за принципом «Моя 

хата з краю». 

Викладач змoже pеaлiзувaти cвoї функцiї в педaгoгiчнiй cиcтемi, тiльки вoлoдiючи пpoфеciйними 

знaннями, умiннями i нaвичкaми, a тaкoж визнaченими влacтивocтями ocoбиcтocтi. Зaгaльними oзнaкaми 

пpoфеcioнaлiзму в piзниx пpoфеciяx є: 1) вoлoдiння cпецiaльними знaннями пpo зaвдaння, змicт, oб'єкт 

тoщo; 2) вoлoдiння умiннями здiйcнення пpoцеcу дiяльнocтi нa вcix йoгo етaпax: пiдгoтoвчoму, 

викoнaвчoму, пiдcумкoвoму; 3) cпецiaльнi влacтивocтi ocoбиcтocтi i xapaктеpу, щo дoзвoляють здiйcнювaти 

пpoцеc дiяльнocтi й oдеpжувaти пеpедбaчувaнi pезультaти. 

Сучасні трансформації у вітчизняній системі освіти формують нові підходи щодо підготовки 

майбутніх фахівців. Не оминає цей процес і фахівців в галузі культури і мистецтва, зокрема в сфері 

підготовки майбутніх акторів театру та кіно. Якщо досліджувати феномен акторського мистецтва, то воно 

розглядається як професійна творча діяльність у сфері виконавського мистецтва, що проявляється у 

створенні сценічних образів. Загальний принцип акторського мистецтва це перевтілення. Перевтілення 

буває зовнішнє і внутрішнє, його метод розрізняється в залежності від техніки, школи, факторів 

зовнішнього втручання в побудову ролі. Робочі інструменти актора поділяються на зовнішні або 

технологічні (грим, костюм) і внутрішні або психофізичні (тіло, пластика і моторика, голос, музичний слух, 

почуття ритму, емоційність, спостережливість, пам’ять, уява, швидкість реакції, здатність до 

імпровізації) [4]. 

Основою для отримання майбутньої професії актора повинно бути систематичне, наполегливе 

опрацювання художньої літератури, виявлення сприятливих для опанування професії якостей особистості. 

Доволі часто подібна підготовка базується за системою М. Чехова, що дозволяє в досить короткий термін 

навчити студентів побудові образів на сцені і у житті шляхом застосування комплексу вправ з акторської 

майстерності, пластиці, мовній техніці і психотехніці. Особлива увага приділяється роботі з драматургією, 

дії в пропонованих обставинах, розкриттю характерності образів, атмосфери, психологічного жесту, 

імпровізації, роботі з діалогами і мініатюрами [1]. 

Альтернативний підхід до підготовки фахівців в галузі акторської майстерності пропонує метод, 

який започаткували К. Станіславський та В. Немирович-Данченко. Основною задачею першого етапу 

підготовки студентів є робота актора над собою, над вивченням основних навичок акторської техніки. 

Важливою задачею першого етапу варто вважати найбільш повне виявлення індивідуальності кожного 

студента. По закінченні першого етапу визначається склад курсу і можливість подальшого навчання 

студента професії. Увагу тут приділено основним елементам, що розвивають апарат актора: увага, сценічне 

спілкування, увага і фантазія, емоційна пам’ять, почуття правди і віра, сприйняття, освоєння пропонованих 

обставин. Практичні заняття на першому етапі містять у собі: тренінг і вправи на пам’ять фізичних дій; 

етюд-спостереження на різні теми (тварини, предмети); етюди на органічне мовчання; етюди на професійні 

навички; етюди на подію; етюди на створення атмосфери; етюди на фантазію (естрадно-пародійні номери, 

цирк). На цьому ж етап проводяться покази самостійних робіт в яких закріплюється опрацьований матеріал. 

Головною задачею другого етапу навчання є уміння діяти в пропонованих обставинах. Другий етап 

повинний бути серйозною школою всебічного дослідження драматургічного матеріалу ролі. Практичні 

заняття містять у собі роботу над уривками. Відбувається аналіз та дослідження: авторського тексту; 

аналізу сценічного матеріалу: ряд подій, головна подія; сценічної дії: логіка, послідовність; виявлення 

доцільності; наскрізної дії; природи конфлікту; задачі, надзадачі; виправдання задач; виразних засобів в 

досягненні цілей; атмосфери; жанру; художнього образу; внутрішньої та зовнішньої характерності, 

перевтілення; природи ансамблевої творчості. На другому етапі навчання студенти повинні відтворити 

логіку боротьби в сценічній події і виконувати щиро дії, без яких ця подія не може здійснюватися. 

Починаючи із третього етапу основу викладання майстерності актора складає робота над роллю в спектаклі. 

При підборі навчального репертуару важливо враховувати необхідність послідовного освоєння студентами 

різних драматичних жанрів. Головна задача третього етапу – навчитися діяти в образі. На цьому етапі 

підвищується значення самостійної роботи студента над роллю: вивчення драматургічного матеріалу; 

біографія образа; робота над текстом. Четвертий етап навчання присвячується підготовці і випуску вистав. 
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Цей етап є перехідним етапом до професійної творчої роботи в театрі. У студента формуються уміння діяти 

в образі на сцені в присутності глядача; уміння володіти увагою глядача; почуття відповідальності за 

проведення спектаклю і його успіх [4]. 

Проте, не можна забувати, що майстерність актора потребує щоденної наполегливої праці над собою 

впродовж всього життя. 

Випускники закладів мистецької освіти, виконуючи свою професійну діяльність, надають 

суспільству культурні блага – товари та послуги, що виробляються в процесі провадження діяльності у 

сфері культури для задоволення культурних потреб громадян (книги, художні альбоми, аудіовізуальні 

твори та їх демонстрування, аудіопродукція (музичні звукозаписи), твори та документи на новітніх носіях 

інформації, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти, культурно-освітні 

послуги тощо). Тому культурно-мистецька освіта, як спеціальна освіта у сфері культури і мистецтва, є 

ключовим елементом, який впливає на якість культурних благ. 

Основними засадами державної політики у сфері культури є забезпечення діяльності базової мережі 

закладів культури, закладів освіти сфери культури створення умов для творчого розвитку особистості, 

підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності мистецької освіти, 

задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми 

власності, залучення у сферу культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійної 

діяльності, з інших не заборонених законодавством джерел. 

Педагогічні працівники закладів освіти сфери культури, к суб’єкти діяльності у сфері культури є 

фундаментом для зміцнення базової мережі закладів культури, яка формується органами виконавчої влади 

та органами місцевого самоврядування, до якої автоматично включаються існуючі заклади освіти сфери 

культури. 

Заклади мистецької освіти, як частина базової мережі закладів культури, самі є фактором її створення 

та розвитку. Діяльність базової мережі закладів культури, як комплексу закладів культури, інших 

підприємств, установ, організацій, закладів освіти сфери культури державної та комунальної форм 

власності, спрямована на створення умов для забезпечення розвитку творчості людини, професійної 

художньо-творчої самореалізації особистості та отримання кваліфікацій у різних видах мистецтва, 

підготовки кадрів у сфері культури, збирання, збереження, використання і поширення інформації про 

матеріальні та духовні культурні цінності, наукові розробки, цілісності культурного простору України, 

доступності національного культурного надбання, дотримання прав громадян у сфері культури [5]. 

Таким чином, мистецька діяльність є невід’ємною складовою освітньої діяльності закладів вищої 

освіти культурологічного та мистецького спрямування і провадиться з метою поглиблення професійних 

компетентностей, інноваційної діяльності в мистецтві, що сприяє створенню нового культурно-мистецького 

продукту, а система мистецької освіти потребує окремої законодавчої ініціативи з її підтримки та 

прискореного розвитку. 
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ЖАНРАВАЯ СПЕЦЫФІКА АПАВЯДАННЯЎ І. ПТАШНІКАВА 

АПОШНІХ ДЗЕСЯЦІГОДДЗЯЎ 

 

У артыкуле прааналізавана жанравая спецыфіка апавяданняў І. Пташнікава 80-90 гг ХХ стагоддзя, 

а таксама канцэптуальнасць ідэйна-філасофскай пазіцыі пісьменніка. Высветлена, што прааналізаваныя 

творы пісьменніка адносяцца да так заванага суб’ектывізаванага наратыўнага тыпу. Прааналізавана 

пазіцыя пісьменніка як стваральніка мастацкага свету. Ключавыя словы: філасафізм, аўтабіяграфізм, 

наратар, лірыка-суб’ектыўны пачатак, апавядальная манера. 

 

У другой палове ХХ ст. у беларускай літаратуры ўзмацніліся лірыка-спавядальныя матывы і 

вызначылася аўтарская ўстаноўка на філасофскі роздум. Гэтыя тэндэнцыі выявіліся ў творчасці многіх 

беларускіх мастакоў слова – Я. Брыля, І. Чыгрынава, І. Пташнікава, В. Казько, Б. Сачанкі, М. Стральцова, 

В. Адамчыка і рускіх – У. Салаухіна, В. Бергольц, В. Астаф’ева і інш. Спавядальнасць і філасафізм як 

жанрава-стылѐвыя адметнасці творачаста абумоўлены аўтабіяграфізмам, актыўным асабістым ―удзелам‖ 

пісьменніка ў аповедзе, непасрэдным выяўленнем адносін да таго, пра што апавядаецца. Творы з адкрытай 

аўтарскай пазіцыяй набываюць лірыка-філасофскую стылістыку, характарызуюцца шчырасцю, глыбінѐй 

рэфлексіі, чуйнага роздуму над жыццѐм чалавека, мінулым і будучым. Вобраз героя, героя-апавядальніка 

або наратара становіцца ідэнтычным унутранаму вобліку самога пісьменніка і апрадмечвае яго ўласныя 

перажыванні. 

Узмацненне лірыка-суб’ектыўнага пачатку ў літаратуры спрыяла з’яўленню новых жанравых 

адметнасцей і ў творчасці вядомага беларускага пісьменніка, прадстаўніка філалагічнага пакалення ў 

нацыянальнай прозе І. Пташнікава. Публіцыстычная, лірыка-філасофская стыхія выразна вызначала 

асноўны змест, вобразны лад пташнікаўскага аповеду. Узаемапранікненнем розных жанравых прыкмет 

вызначаюцца многія творы пісьменніка апошняга перыяду творчасці, у тым ліку і апавяданні І. Пташнікава 

―Тры пуды жыта‖, ―Пагоня‖, ―Францужанкі‖ і некаторыя іншыя. Па словах даследчыка С. Андраюка, твор 

―Тры пуды жыта‖ аб’ѐмам жыццѐвага матэрыялу, ідэйна-праблематычнай значнасцю бясспрэчна 

―выцягвае‖ на аповесць, а апавяданне ―Пагоня‖ ―высокай ступенню сканцэнтраванасці рэальнага 

жыццѐвага матэрыялу, сілай і значнасцю абагульняльнай думкі ўспрымаецца як прыпавесць‖ [1, с. 144]. 

У творах І. Пташнікава другой паловы 80-90-х гадоў ХХ ст. цэнтральнымперсанажам з’яўляецца 

чалавек, непарыўна звязаны з роднай зямлѐй, яе мінулым і будучым, з быційнымі традыцыямі, мараллю і 

філасофіяй свайго народа, з беларускім прыродным асяроддзем. 

Апавядальную манеру І. Пташнікава, з характэрным для яе ―растварэннем‖ аўтарскай суб’ектыўнасці 

ў формах самавыяўлення персанажаў, мэтазгодна разглядаць у рэчышчы наратыўнай паэтыкі прозы 

ХХ стагоддзя. Літаратуразнаўцамі вылучаецца адна з найбольш характэрных для другой паловы ХХ ст. 

персаналізаваная апавядальная форма, сутнасць якой заключаецца ў тым, што ―автор подстраивается к 

персонажу, переносит в его сферу свою точку зрения, но при этом оформляет ее своей речью, на ―своем‖ 

языке.‖ [2, с. 413]. Такая персанальная апавядальная форма характэрна і для твораў І. Пташнікава. 

Для творчасці І. Пташнікава другой паловы ХХ стагоддзя ўласціва мастацкая рэалізацыя 

аўтабіяграфічнага матэрыялу прыѐмаў рэфлектыўнай самасвядомасці наратара. Так, напрыклад, 

―Ненапісаная аповесць‖ (2001) – аўтабіяграфічны твор, дзе ў вобразе галоўнага героя выразна бачацца сам 

аўтар. Пісьменнік нават акцэнтуе на гэтым ўвагу. Новую аповесць І. Пташнікаў назваў ―ненапісанай‖ у тым 

сэнсе , што ўсѐ ніяк не мог узяцца за твор, навеяны ўражаннямі пасляваеннага маленства, удзячнай 

памяццю пра блізкіх людзей. Гэты твор узнаўляе ва ўсім аб’ѐме і ва ўсѐй паўнаце не толькі асабістую 

біяграфію пісьменніка, але і тагачаснае жыццѐ. Дзякуючы прозвішчам, асобным фактам і сітуацыям 

аповесць дазваляе звязаць асобныя творы ў адзінае цэлае на аснове біяграфіі пісьменніка і пацвярджае, што 

творчасць І. Пташнікава прывязана да яго жыцця. Адначасова гэта дазваляе паказаць, у якой ступені 

асабістая біяграфія выяўляе сутнасць народнага жыцця, пра якую піша пісьменнік. Асноўны змест аповесці 

перадаецца як успамін аўтара пры сустрэчы з роднымі мясцінамі: успамін-перажыванне, успамін-

узнаўленне, успамін-вяртанне. Наратар насычае твор філасофскім зместам дзякуючы насычанасці 

трагічнымі і драматычнымі сцэнамі, апісаннямі побыту і прыроды, лірычнымі адступленнямі, 

псіхалагічным пранікненнем у характары персанажаў. 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BA
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Галоўны герой твора, нягледзячы на цяжкасці і складанасці першых пасляваенных гадоў: хата ў 

апошнія дні перад вызваленнем згарэла, на будаўніцтва новай узялі вялікі крэдыт, вѐска галадае, бацька 

хворы, праз нейкі час памірае, праца ў калгасе давала зусім малы заробак, – прагне вучыцца. Пісьменнік 

узнавіў прывабныя вобразы школьных настаўнікаў па прызванні, па адданасці справе, па адносінах да 

вясковых дзяцей. Гэта –дырэктар сярэдняй школы Майсей Якаўлевіч Гурэвіч, настаўніца матэматыкі 

Вольга Антонаўна Прачук, настаўніца роднай мовы Крайскай сямігадовай школы Сакалоўская Ніна 

Іванаўна, якая ўсѐ рабіла, каб разбудзіць у дзяцей творчыя здольнасці. Маладога летуценніка, 

аўтабіяграфічнага героя неадольна прываблівае перспектыва далейшай вучобы ў Мінску і глыбейшага 

пазнання жыцця ―Пасля дома ў неспакойныя летнія ночы ўсѐ ярчэй і шырэй гарэла светлая палоска на небе 

пад Мінскам. Была відаць у акне аж з ложка і цягнула туды, да сябе, як адзінокага жураўля цягне ў вырай. 

Што там?‖ [4, с. 309]. Герой-апавядальнік глядзіць на прысады, на пачарнелыя і парудзелыя камлі 

старасвецкіх бяроз, думае: ―Гэтулькі многа чарнаты на камлях нашых беларускіх бяроз...‖ [4, с. 310]. Гэты 

твор – своеасаблівае лірыка-філасофскае асэнсаванне жыцця самаго пісьменніка, калі аўтар-апавядальнік 

глядзіць у далеч памяці і яго ―вочы засцілае вільготны туман‖ [4, с. 238]. 

На старонках аповесці рэцыпіент знаходзіць мастацка-рэтраспектыўнае асэнсаванне перажытага 

перыяд жыцця мастака слова. На думку даследчыцы В. Стральцовай, рэтраспекцыя ў аўтабіяграфічнай 

прозе не толькі мастацкі прыѐм, але і ўстойлівая жанравая прыкмета, асаблівасць. Рэтраспекцыя часам 

можа падавацца аўтарам твора як асацыятыўны, эмацыянальны фон дзеяння, перажыванняў [5, с. 56]. Гэта 

ўласціва ―Ненапісанай аповесці‖ пісьменніка. 

У творах апошніх гадоў І. Пташнікаў часцей звяртаецца да сваіх каранѐў,да ўласна перажытага, 

асабістых непасрэдных назіранняў і ўспамінаў. Так, напрыклад, у такіх апавяданнях як ―Францужанкі‖, 

―Тры пуды жыта‖, эскізе ―Ірга каласістая‖ ў цэнтры аповеду – жыццѐ блізкіх аўтару і яго сям’і людзей. 

У апавяданні ―Францужанкі‖ наратар узнаўляе выпадак з жыцця галоўнага героя, за якім выразна 

паўстаюць драматычныя падзеі савецкага таталетарызму. Галоўны герой успамінае выпадак з жыцця, калі 

ѐн аднойчы ў сваѐй вѐсцы спаткаў дзяўчынак, якія яму вельмі запомніліся. Прайшло многа гадоў, а ѐн не 

забыў, што, напрыклад адна з дзяўчын была ―вышэйшая…каротка стрыжаная – валасы чуць хавалі шыю. 

Русыя, нават светлыя, паднятыя высака на галаве… Вочы ў яе блакітныя, блішчэлі, а сама яна ўся была 

нейкая бліскучая. Чырвоная сукенка на ѐй аж пералівалася…‖ [4, с. 440]. Як потым аказалася, гэта былі 

дачкі беларуса і францужанкі. Іх бацька прыехаў на радзіму з дачкамі, а жонка францужанка засталася ў 

Францыі. Энкавэдысту капітану Дувалаву было вельмі цікава, аб чым герой гаварыў з імі, калі нечакана 

сустрэў францужанак на дарозе. Але ніякай размовы не было. Дувалаў абяцаў усадзіць кулю падчас допыту, 

не дабіўшыся ад хлопчыка хлусні, паклѐпу і самаагавору. Праз увесь твор герой успамінае, расказвае, 

размаўляе з сабой, разважае. Па сутнасці, адзін аповед-успамін тагачаснай рэчаіснасці здолеў паказаць 

трагічнае пасляваеннае жыццѐ. Апісанне побыту, малюнкі прыроды, хоць у гэтым апавяданні яны сціплыя, 

перадача ўнутранага стану героя, цэласасць ўзноўленай карціны быцця, дае падставу меркаваць, што ў 

аснову расказанага ў творы пакладзены асабісты вопыт або падзеі, сведкамі якіх пісьменнік быў. 

Лірычная рэфлексія і лірычная медытацыя вызначылі змястоўнасць і фармальныя прыкметы многіх 

твораў пісьменнікага апошняга часу, якім уласцівы раскаванасць сюжэта, навелістычнасць кампазіцыі, 

маналагізм. Лірыка-філасофская стыхія вызначала асноўны змест, танальнасць, вобразны лад аповеду 

прозы І. Пташнікава другой паловы 80-х – 90-х гадоў. 

Памяць пра вайну ў творчасці І. Пташікава жыла ўвесь час і практычна ва ўсіх творах. І поруч з ѐй – 

галоўная тэма творчасці пісьменніка, тэма беларускай вѐскі і народныя лѐсы. Апавяданні апошніх гадоў – 

―Эфка‖, ―Львы‖, ―Францужанкі‖, ―Тры пуды жыта‖ ―Пагоня‖ не сталі выключэннем. Вайна ў творах 

І. Пташнікава – гэта жыццѐ вѐскі ва ўмовах вайны. У іх па-мастацку адлюстраваны, узноўлены пэўны этап у 

жыцці людзей роднага краю. З аднолькавай увагай, з роўнай мерай засяроджанасці пісьменнік імкнецца і 

раскрыць характары герояў даследаваць народныя вытокі і этапы станаўлення героя-беларуса, яго багатую 

сувязь з навакольным светам, з якім сам пісьменнік заўсѐды адчуваў непарыўную повязь. 

Ідэйна-філасофскі змест апавядання ―Пагоня‖ (1999) вызначае яго прысвячэнне – ―усяму жывому на 

зямлі‖, таму канцэпт пагоня набывае сімвалічнае значэнне. Гэты твор беларускія крытыкі назвалі лепшым 

апавяданнем за ўсю гісторыю існавання жанру ў нацыянальным прыгожым пісьменстве. У аснову 

мастацкага сюжэта пакладзена гісторыя пра ваўчыную пагоню за ласѐм. На нейкі час ласю ўдалося 

адарвацца ад ваўкоў, дабегчы да ракі, хоць ѐн адчуваў, што слабее. Пісьменнік карыстаецца прыѐмам 

увасаблення анімастычнага псіхалагізму, перадае адчуванні, фізічны стан ляснога жыхара, ―ачалавечвае‖ 

яго. ―Галодны цэлы дзень і саслабелы, ѐн цяпер, пасля вады з Віліі, зусім саслаб і не мог падняцца з калень. 

Апѐршыся на іх, ѐн круціўся і круціўся на адным месцы, перабіраючы заднімі нагамі, пакуль не апѐрся ў 

халоднай вадзе сваім гарбатым носам аб ільдзіну і не адштурхнуўся, выпрастаўшы пярэднія ногі, засопшы і 

напусціўшы пад сябе белай пары з ноздраў‖ [4, с. 482]. 
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Мацнейшы, дужэйшы знішчае больш слабога, але пераможца неўзабаве развітваецца з жыццѐм – і 

тое, чым усѐ гэта завяршылася, набывае ў апавяданні ўсѐахопнае трагічнае гучанне. У апавяданні ―Пагоня‖ 

анімалістычныя вобразы набываюць маральна-філасафічную і сацыяльную значнасць. У ―Пагоні‖ вобразы 

жывѐл успрымаюцца як антрапалагічна-рэальныя істоты, якія маюць канкрэтызаванае сэнсава-алегарычнае 

напаўненне. Жорсткія законы, паводле якіх жывуць звяры дзеля таго, каб выжыць, нагадваюць амаральныя 

праявы ў сучасным грамадстве. Вось як адгукнуўся на ―Пагоню‖ даследчык У. Мехаў: ―Апавданне, 

зразумела, не пра жывѐльны свет, хоць дзейныя асобы ў ім лось і ваўкі. Яно пра нас, пра людзей. Звярыная 

грызня на выспе, дзе ваўкі зжэрлі лася і ў неспатоленым усѐ-такі голадзе накінуліся адно на аднаго – 

алегарычнае адлюстраванне таго, што адбываецца вякі і вякі між людзей‖ [3, с. 4]. І. Пташнікаў дае 

глыбокае напаўненне падтэксту апавядання, каб паказаць, якія пакуты і выпрабаванні ў часы культу асобы, 

падчас рэпрэсій, падазрэнняў і пераследаў перажываў народ. 

Драматызм і трагізм чалавечых лѐсаў і народнага жыцця, якія непасрэдна ці апасродкавана 

суадносяцца з эпохай таталітарызму, парушэннямі законнасці і рэпрэсіямі, і па сѐнняшні дзень не маюць 

ніякага рацыянальнага пераканаўчага вытлумачэнняў іх тагачаснай неабходнасці. У ―Пагоні‖ выразна 

чуецца трывога мастака-гуманіста за сучаснае і будучае жыццѐ, якому пагражаюць войны, разбурэнні, 

прыродныя катаклізмы і тэхнагенныя катастрофы. 

У апавяданні І. Пташнікава ―Львы‖ (1987) анімалістычная тэма перакрыжоўваецца з чарнобыльскай. 

Традыцыйнае для беларускай літаратуры апісанне жывѐл набывае ў гэтым творы псіхалагізаванае 

выяўленне. У абмалѐўцы вобраза сабакі пісьменнік выкарыстоўвае такі прыѐм, як анімалістычны 

псіхалагізм. Стан здароўя Джукі, пачуцці і перажыванні людзей, грызня сабак, выратаванне ад міліцэйскай 

кулі – усѐ гэта адлюстравана праз светаўспрыманне героя-сабакі. Такі мастацкі прыѐм дапамагае больш 

ярка ўсвядоміць сітуацыю, у якой апынуўся жывѐльны свет і людское грамадства пасля Чарнобыля. У 

творах, дзе шырока выкарыстоўваюцца прыѐмы анімалізму, І. Пташнікаў кожны раз акцэнтуе ўвагу на тым, 

што гінуць жывѐлы не самі па сабе, а па віне чалавека. 

Прааналізаваныя творы пісьменніка адносяцца да так заванага суб’ектывізаванага наратыўнага тыпу. 

Пазіцыя пісьменніка як стваральніка мастацкага свету канкрэтызуецца ў сістэме ўзаемадачыненняў з 

героямі твора, а таксама знаходзіць сваѐ выражэнне ў аўтарскіх адступленнях і каментарыях, у выразна 

выяўленай ацэначнасці, аксіялагічнасці. 

Як можна пераканацца, прадметам маральна-філасофскай споведзі, лірычнага маналога ў многіх 

апавяданнях 80-90 х гг. ХХ стагоддзя пісьменніка становіцца аўтабіяграфія, асабістыя ўспаміны І. 

Пташнікава. Аўтар – актыўны ўдзельнік падзей, з лірычнай шчырасцю выяўляе сваю творчую і 

грамадзянскую пазіцыю, застаецца самім сабою. Яго творам характэрны спосаб адкрытага, непасрэднага 

самавыражэння, выразная спавядальнасць і аўтабіяграфізм. У сюжэтах часта спалучаны дзве часавыя плыні 

– мінулае і цяперашняе, адбываецца аўтарскі дыялог з імі. Час у мастацкіх творах пісьменніка 

перасатвараецца ў лірычную памяць, у плынь свядомасці. Мінулае ў творах не столькі ўзнаўляецца, колькі 

аналізуецца, усведамляецца ў адзінстве з цяперашнім і будучым. 
 

Крыніцы 

1. Андраюк С.А. Біяграфія ў трагічным гістарычным кантэксце / С.А. Андраюк // Полымя. – 2007. – № 10. – С. 142-154. 

2. Манн Ю.В., Тургеньев и другие. / Ю.В. Манн. – М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2008. – 638 с. 

4. Мехаў У. Нельга не парадавацца / У. Мехаў // JliM. – 1999. – 20 жніўня 

5. Пташнікаў І.М. Выбраныя творы / І. Пташнікаў; уклад. прадм., камент. С. Андраюка. – Мінск: Беларуская навука, 2017. – 572. 

6. Стральцова В.М. Шлях да сябе: Сучасная аўтабіяграфічная проза як сістэма / В.М. Стральцова. – Мінск: Беларус. навука, 2002. – 112 с. 

 

Алєксєєнко Тетяна Миколаївна 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

Ященко Аліна Анатоліївна 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
 

ТРУДНОЩІ ОВОЛОДІННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

В АРАБСЬКИХ СТУДЕНТІ 

 

У запропонованій статті розглядаються особливості викладання української мови в арабській 

аудиторії, труднощі, що виникають в арабських студентів під час оволодіння українською мовою; 

окресленішляхи подолання негативного впливу рідної мови студентів на процес навчання української мови.  

Ключові слова: комплексний підхід, транспозиція, інофон, звуковий аспект. 

 

Останнім часом в Україні суттєво збільшилася кількість іноземців, зокрема арабомовних, які 

отримують медичну освіту в закладах вищої освіти, тому існує актуальна проблема розробки комплексних 

підходів, методів і принципів навчання, спрямованих на підвищення рівня знань іноземних студентів під 
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час навчання української мови. Одним із комплексних підходів до навчання української мови є 

комунікативно-діяльний підхід, що містить принцип урахування рідної мови (мови-посередника). 

Зазначений принцип є особливо важливим для організації ефективного навчального процесу в 

мононаціональній групій передбачає порівняльне вивчення аспектів української та арабської мов 

(фонетики, граматики, лексики).Відомо, що під час перенесення (транспозиції) рідна мова допомагає 

засвоїти систему іноземної мови, а під час інтерференції мовний розвиток інофона гальмується. Проблемі 

інтерференції присвячені роботи багатьох дослідників (В. Алімов, У. Вайнрайх, Є. Верещагін, В. Клімов, 

Н. Любімова, Е. Хауген). Інтерференція охоплює усі можливі випадки відхилень від норм будь-якої з мов, 

які відбуваються в мовленні студентів у наслідок того, що вони знають більше однієї мови. На думку 

Е. Хаугена, інтерференція становить «випадки відхилення від норм мови, що з'являються в мовленні 

двомовних носіїв унаслідок знайомства з іншими мовами» (переклад наш – Т.А., А.Я.) [6, с. 65]. 

Найбільший вплив інтерференції спостерігається під час оволодіння арабськими студентами 

української фонетики та граматики. Слід підкреслити схожість і відмінності мовних систем обох мов, що 

потрібно враховувати в навчальному процесі. Про важливість порівняльного аналізу під час вивчення 

іноземної мови писали О. Ахманова, Г. Городілов, Є. Пассов, Л. Щерба, А. Чистякова. 

Арабська є найпоширенішою семітською мовою. Арабська й українська мови належать до 

синтетичних флективних мов. Різниця полягає в характері флексій: в українській мові словотвір і 

словозміна − префіксально-суфіксальні, а в арабській − суфіксальні. Корінь слова в арабській мові звичайно 

складається з трьох приголосних – рідшедвох, чотирьох або п’яти. Поєднання трьох приголосних має 

основний лексико-семантичний заряд, присутній в усіх дериватах; голосні слугують для словотвору й 

вираження граматичних зв’язків. Зазначені мови також розрізняються порядком слів у реченні. Українській 

мові притаманний порядок S – P − O (суб'єкт − предикат − об'єкт), арабська мова має інший порядок слів − 

V − S − O (дієслово − суб'єкт − об'єкт).  

Арабська мова – це найбагатша з усіх семітських мов за складом приголосних. Склади в арабській 

мові завжди починаються з приголосного, причому тільки одного. Арабський алфавіт складається з 28 букв, 

які позначають на письмі приголосні звуки. Голосні звуки на письмі позначаються за допомогою 

спеціальних знаків. Букви пишуться справа наліво, тому й книги арабськоюмовою для українців незвичні – 

вони відкриваються з кінця. Усі слова пишуться з маленької літери, написання курсивне, тобто всі літери 

(за винятком деяких) повинні писатися разом. Вони пишуться по-різному залежно від місця у слові (багато 

букв мають чотири варіанти написання). Слово не можна перенести на інший рядок, необхідно вмістити 

його, не розриваючи зв’язок літер. Цей перелік особливостей можна продовжувати безкінечно, проте вже з 

наведеного очевидно, що картина арабського письмового світу абсолютно відрізняється від звичних для 

українців мовних норм. Правопис голосних дається арабським студентам нелегко, тому що в арабській мові 

на письмі позначаються тільки приголосні й довгі голосні.  

Як показує досвід навчання, араби порівняно швидко оволодівають основними видами мовленнєвої 

діяльності, найперше усним мовленням, однак воно, як правило, містить значну кількість орфоепічних 

помилок. Наявні серйозні фонетичні порушення в усному українському мовленні арабськомовних студентів 

стосуються сприйняття та відтворення звуків української мови. Труднощі оволодіння звуковим аспектом 

українського мовлення зумовлені значними розбіжностями в фонологічних системах української та 

арабськоїмов. Тому виникає необхідність створення національно орієнтованої методики навчання вимови. 

Засвоєння арабами фонетичних явищ української мови значною мірою ускладнене дією арабсько-

української інтерференції та генетичними й типологічними розбіжностями української та арабської мов. Як 

відомо, українська мова належить до індоєвропейської сім’ї, а арабська мова – до семіто-хамітської сім’ї 

(семітська гілка). Українська мова налічує 33 літери, а арабська мова – 28 літер. Дослідниця Н. Василенко у 

своїй роботі [3] здійснила порівняльний опис фонемних систем української та арабської мов. Вокалізм 

арабської мови представлений шістьма голосними звуками: трьома довгими й трьома короткими 

монофтонгами – [а], [а:], [і], [і:], [у], [у:]. Їхня кількість збігається з кількістю голосних української мови, а 

якість – ні. Основна відмінність арабських голосних порівняно з українськими полягає в тому, що вони 

відрізняються за ознакою довготи звучання (приблизно вдвічі). Від короткого чи довгого звучання голосних 

арабської мови залежить лексичне значення слів. На відміну від української мови, голосні в арабській мові 

не впливають на вимову приголосних. Навпаки, тут голосні самі підлягають впливу приголосних. Тому 

залежно від характеристики приголосних голосні арабські фонеми реалізуються інваріантами, або залежно 

від їхньої позиції – як варіанти голосних. В обох мовах використовують одні й ті ж диференційні ознаки 

голосних: ступінь піднесення, ряд, огубленість. Однак в українській мові є таке поєднання диференційних 

ознак, якого немає в арабськіймові: [о] – середній ступінь піднесення, задній ряд, огублений (в арабській 

мові звука із такими характеристиками немає); [а] – низький ступінь піднесення, задній ряд, неогублений (в 

арабській мові подібний звук належить до середнього ряду).  
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Система арабських приголосних налічує 28 фонем. В українській мові приголосних фонем 32, а 

звуків 45. Однак в українській мові наявні такі корелятивні пари, які не відомі арабській мові. Це 

співвідношення за акустичним враженням між свистячими і шиплячими звуками: |с| – ׀ш׀| ,c′| – |ш’|, |з| – ׀ж׀| 

,з′| – |ж’|, |ц| – ׀ч׀ , |ц′| – |ч’|, |дз| – |дж׀| ,дз′| – |дж’|; за додатковою артикуляцією спинки язика – 

протиставлення за твердістю – м’якістю: |д| – |д′|, |т| – |т′|, |н| – |н′|, |л| – |л′|, |з| – |з′|, |с| – |с′|, |ц| – |ц′|, |дз| – |дз′|, 

|р| – | р′|. Передусім в арабській мові є фонеми, які зовсім не відомі українській мові: міжзубні [з], [с] і 

зазубні або емфатичні [д], [т], [з], [с], які становлять опозицію приголосним звукам [д], [т], [з], [с] за 

додатковою тембровою артикуляцією. Є три фонеми, які повністю збігаються в обох мовах: [ґ] (українська) 

та [х] (арабська) і [й] (українська) та [й] (арабська), [ў] (українська) і [ў] (арабська). Решта звуків мають 

часткові відмінності або повністю відрізняються. 

Оскільки цілому ряду українських приголосних немає відповідників у арабській мові, можна 

припустити, що в українській вимові арабів, перш за все, будуть порушення диференційних ознак 

українських приголосних фонем. Разом із цим порушення виявляться не лише при відтворенні подібних 

фонем, а і при відтворенні нових, зовсім не відомих арабській мові. 

У процесі навчання частину труднощів засвоєння звукової системи можна буде подолати, а інші 

орфоепічні невідповідності з різних причин (недосконала методика, індивідуальні особливості засвоєння) 

можуть закріпитися й стати стійкими. Опора на рідну мову дає як позитивні результати, так і негативні, 

тому перенесення певних навичок з рідної мови ми розглядаємо як об’єктивну реальність. 

Величезну складність для арабомовних студентів (інофонов) становить відмінкова система 

української мови. Відомо, що в арабській мові існують відмінки, але їх в українській мові удвічі більше, 

кожен відмінок має свої закінчення і їх потрібно запам'ятовувати. Також відмінкові закінчення іменників, 

особових займенників і числівників відрізняються. Арабський знахідний відмінок часто відп відає 

родовому, давальному й місцевому відмінкам української мови. Не співпадає в арабській і українських 

мовах дієслівне керування, різняться категорії перехідності-неперехідності. Вона значно ширше в арабській 

мові. Арабське дієслово має два часи: теперішньо- майбутній та минулий. Іменникові форми мають 

називний, родовий та знахідний відмінки (у деяких з них два останні за формою збігаються), чоловічий та 

жіночий роди, однину, двоїну та множину. В арабській мові розрізняють два основні типи речень: іменне та 

дієслівне. Ось чому під час вивчення дієслівно-відмінкової системи в арабській аудиторії значно 

виявляється негативний вплив інтерференції. Для арабської мови характерна відмінність між літературною 

арабською мовою й діалектами. Більшість арабських студентів, які приїхали здобувати освіту в Україні, як 

правило, краще володіють діалектами, ніж літературною мовою. Відомо, що в діалектах арабської мови 

відмінкові закінчення відсутні, хоча вони є в літературній арабській мові. Викладачі, які мають досвід 

роботи в арабській аудиторії,відзначають, що часто в мовленні арабських студентів відсутні закінчення, 

вони певною мірою не договорюють слова до кінця, «ковтають» закінчення. Це можна пояснити впливом 

інтерференції на всіх етапах оволодіння ними відмінковими формами. 

Одним з найскладніших для арабських студентів на заняттях є вивчення дієслів. По-перше, через 

теоретичну складність, по-друге, через відсутність зазначеної граматичної категорії в арабській мові. У 

процесі розвитку арабської мови кaтегорія виду булa втрaченa, у зв'язку з чим постійно розвивaлaся 

кaтегорія чaсу, якa сьогодні предстaвленa великою кількістю тимчaсових форм. Мовленнєве спілкування, 

однак, вимагає введення поняття про види дієслова як можна раніше. Переклад дієслова з української мови 

арабською залежить від семантики й сенсу всього речення. Арабське дієслово має складну форму часів, за 

допомогою яких можна знайти відповідність видам в українській мові, наприклад, давноминулий час, що 

використовується в арабській мові в тих випадках, коли дія відбувається в минулому й закінчується до 

моменту настання іншої дії, а також слугує для вираження дії, що закінчилася до певного моменту 

мовлення. Під час перекладу українською мовою в цьому випадку вживається дієслово доконаного виду. 

Значення недоконаного виду арабським студентам можна пояснити, використовуючи минулий тривалий 

час, що позначає повторювану дію в минулому або тривалість дії [2]. Таким чином, порівняльний аналіз 

аспектуальності у представлених мовах полегшує засвоєння видів дієслів арабомовними студентами. 

Із метою інтенсифікації та оптимізації навчання арабомовних студентів української мови, 

формування граматичної компетентності необхідно звертати пильну увагу на міжмовну інтерференцію, 

фонетичні та граматичні відмінності української та арабської мов, що допоможе уникнути помилок під час 

вивчення української мови арабськими студентами. Також під час навчання української мови доцільно 

використовувати навчальні посібники, де граматичні теми пояснюються рідною мовою студентів або 

мовою-посередником [7]. 



К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 1  ●  № 3  

 

 

 
55 

 

 
Джерела 

1. Актуальні проблеми навчання іноземних студентів: матеріали XХIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпро, 2020. – 199 с. 

2. Буров А.Г. Принцип учета особенностей родного языка (арабского, турецкого и языка-посредника (английского, французского) при обучении видам 

глагола иностранных учащихся на подготовительном факультете / А.Г. Буров // Викладання мов на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. – Х.: 

ХНУ. – 2001. – Вип. 5. – С. 35-37. 

3. Василенко Н.В. Компаративний аналіз фонемної системи української та арабської мов // LANGUAGE: Codification‧Competence‧Communication. − 

2019. – Вип 1. – С.  4-87 [Електроний режим]. − Режим доступу: http: //movacom.chdtu.edu.ua /article /download /16499/1726363. 

4. Рибалкін В.С. Арабська мова // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, 

М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. [Електроний режим]. − Режим доступу: 

http: //esu.com.ua search_articles.php?id=43150 

5. Ушакова Н.І. Концепція мовної підготовки іноземних здобувачів вищої медичної освіти (Модель1 − англомовна форма навчання) / Н.І. Ушакова, 

Т.М. Алексєєнко // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. −Х: ХНУ, 2019. − Вип.34. −  

С. 219-236. 

6. Хауген Э. Языковой контакт / Э. Хауген // Новое в лингвистике. −Вып.6. − М., 1972. − С. 61-80. 

 

Кохановська Катерина Володимирівна 

Харківська державна академія культури 

Науковий керівник: Кучина Валентина Федорівна 

Харківська державна академія культури 

 

 «НАТАЛКА ПОЛТАВКА» ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО – 

НАРОДНЕ НАДБАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ 
6
 

 

У статті написано про створеннялегендарноїукраїкськоїп'єси «Наталка Полтавка» , яка була 

написана Іваном Котляревським. Статтянаповненаціками фактами та висловамивідомих людей. Ключові 

слова: театр, падщина, творчість, Наталка Полтавка, Котляревський І. 

 

Театральна діяльність – одна з найцікавіших сторінок біографії Івана Котляревського. Ставши 

директором полтавського театру, Іван Котляревський був невдоволений репертуаром театру. Саме тому він 

написав п’єсу з народного життя Наталка Полтавка, яка стала театральним шедевром. Відомо, що п’єса 

Іваном Котляревським написана до 1819 року, проте точної дати її створення не залишилось. 

«Наталка Полтавка» – один з найперших художніх творів, який був написаний українською живою 

народною мовою, якою вона була в ті часи на Полтавщині. Мова персонажів індивідуалізована: у Наталки 

та Петра вона пісенна, поетична, у Возного та Виборного – перекручена, смішить своєю напускною 

вченістю. Коли Возному бракує слів, він заповнює прогадини «безсмертним» висловом «теє то як його». 

Котляревський вперше в новій українській літературі вводить образ жінки-страдниці – мати Наталки, 

Терпилиха, що своєрідно відображається у її імені. За жанром «Наталка Полтавка» – соціально-побутова 

драма, глибоко національна характерами й естетичною формою, перший твір нової української драматургії, 

у якому поєдналися ознакисентименталізму та просвітницького реалізму. Іван Котляревський так визначив 

жанр: «Опера малоросійська у двох діях», що передбачає багато музики та пісень. 

Літературознавці стверджують, що поштовхом до написання п'єси для Котляревського стала невдала 

п'єса «Козак-стихотворец» Олександра Шаховського, у якій було неправдиво зображено тогочасне 

українське сільське життя. Шаховський був погано ознайомлений з реальним побутом українців, тому 

допустився багатьох помилок, тому полтавчани були надзвичайно розчаровані у його виставі. 

Наталка Полтавка – це перший драматичний твір нової української літератури. Не випадково Іван 

Карпенко-Карий назвав п’єсу «праматір’ю українського народного театру». 

На вітчизняній сцені «Наталка Полтавка» тривалий час вважалася найбільш репертуарним 

спектаклем. Його незмінно супроводжували аншлаги. Однойменна опера, що її за мотивами п’єси написав 

Микола Лисенко, стала класикою українського оперного мистецтва. 

Першою роль Наталки виконувала артистка Полтавського театру Катерина Нальотова. Майстерною 

грою відзначалися актори М. Щепкін, корифеї українського театру: М. Кропивницький, М. Старицький, 

І. Карпенко-Карий, М. Садовський, П. Саксаганський. Образ Наталки відтворила неперевершена 

М. Заньковецька, пізніше М. Садовська-Барілотті, О. Петрусенко. 

Більше ніж за 200 років існування популярність славетної п’єси не спадає. Мати її в репертуарі — 

гордість багатьох українських театрів. 

                                                           
6
 Перша публікація автора 
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Спершу «Наталку Полтавку» прихильно зустріли глядачі в Полтаві. Тоді – у Чернігові, Харкові, 

Києві. Згодом популярність нової п’єси вийшла за межі України: її з успіхом ставили на сценах Петербургу, 

Москви, Кишеневу, Мінську, Риги, Талліну, Вільнюсу, окремих міст Середньої Азії та Кавказу. 

Глядач українського театру був найрізноманітніший, але Котляревський хотів бачити в театрі 

найбільше простолюдина, тому основою для його п'єси стала жива дійсність, тогочасне народне життя, і 

героїв він обрав також з народу. 

Над музичним оформленням п'єси працювали Адам Барцицький, Алоїз Єдлічка, Опанас Маркович, 

Микола Васильєв, Володимир Йориш та інші. 

Вперше п'єса під назвою «Наталка Полтавка. Малороссийская опера И.П. Котляревского» з 

присвятою «Любителям славянщины» надрукована І.І. Срезневським в «Украинскомсборнике» 

(кн. І, Харків, 1838). П'єса підготовлена І.І. Срезневським до друку з відома і за життя автора. Санкт-

Петербурзькою цензурою вона була дозволена до друку 26 квітня 1838 р. 

У передмові до свого збірника І.І. Срезневський писав: «Я почав Український збірник Наталкою 

Полтавкою Івана Петровича Котляревського і здається, не міг вибрати кращого початку: Наталка Полтавка 

була не тільки одним з перших книжно-народних творів України, але разом і першою збіркою пам'яток 

української народності, взірцем для всіх наступних». 

В 1936 році за п’єсою знято одноіменний художній фільм. Режисер: Іван Кавалерідзе. У головних 

ролях: К. Осмяловська, І. Паторжинський, С. Шкурат, Г. Манько. 
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ФУНКЦІЙНО-СТИЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОНІМІВ 

У ПОВІСТІ ВАСИЛЯ СТУСА «ПОДОРОЖ ДО ЩАСТІВСЬКА» 

 

У статті розглянуто онімну лексику в повісті Василя Стуса «Подорож до Щастівська», з’ясовано 

її стилістичні функції, скласифікованопоетоніми, створено таблицю художніх онімів із тексту. Ключові 

слова: оніми, антропоніми, топоніми, поетоніми, онімний простір. 

 

Серед найважливіших ономастичних проблем сьогодення постає проблема специфіки власного імені 

в художньому дискурсі. Над її дослідженням працювали Л. Белей, Ю. Карпенко, В. Калінкін, Г. Лукаш та 

інші. Однак широкий ономастичний простір художніх творів відкриває нові аспекти уже розроблених 

питань. Зокрема, попри те, що творчість Василя Стуса посідає одне з видатних місць в українській поезії 

ХХ ст., поза увагою залишається прозовий доробок письменника.  

Мета статті – проаналізувати функційно-стилістичне навантаження онімів у повісті Василя Стуса 

«Подорож до Щастівська». Визначена мета передбачає розв’язання таких завдань: окреслити основні 

напрямки дослідження літературно-художнього оніма; виділити основні ознаки літературно-художнього 

оніма; систематизувати оніми в художньому дискурсі Василя Стуса; визначити функції поетонімів у повісті 

В. Стуса. Об’єктом дослідження постають власні назви в повісті Василя Стуса «Подорож до Щастівська», 

предметом дослідження – їхні стилістичні функції у відповідному творі.  

Письменник обирає (чи творить) оніми з певними художніми настановами. Власні назви стають 

могутнім виразовим, характеристичним засобом, одержують високу прагматичну наснагу. Письменник 

добирає імена своїм персонажам, уже обміркувавши їх характер та особливості, знаючи їхню роль у 

розвитку сюжету.  

Найчастіше вживаний антропонім Петро, насамперед, виконує номінативну функцію, як і Матвійко, 

Іван Петрик, Тетяна Рудик, Наталочка та Ганна. Але деякі імена вживаються в тексті ще й в інших своїх 

варіантах, кожен із яких відповідає вже іншій функції. Так, щоб передати інтимні, близькі стосунки між 

персонажами, автор використовує пестливі імена: Петрик, Тетянка, Матвій-крутій. При офіційно-ділових 

відносинах автор доречно вживає повну форму імені (Петро Артемович); або б навпаки – лише саме 

прізвище (Бодров). Задля передачі російського акценту, автор комічно відтворює намагання Бодрова 

вимовити повне ім’я Петра: Петро Артьомович, ПетрАртьомовіч. З такою ж метою вживається й ім’я 
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Кондрат. Часто оніми в повісті мають ідентифікаційну функцію. Якщо в реальних ситуціях ідентифікація 

може здійснюватися, наприклад, жестами, то в художнього тексті вона реалізується за допомогою інших 

засобів: слова, що вживають ліворуч або праворуч від імені, завдяки яким адресат починає отримувати 

інформацію про досі невідомого персонажа. Таку функцію реалізують антропоніми: білоголовий 

брахікефал Іван, Іван Степанович, останній український аристократ, капітан Гаттерасом, двоюрідна 

сестричка Наталочка, начальник технічного управління Бодров, сусідка, тітка Стефанія.  

У повісті «Подорож до Щастівська» Василь Стус підтверджує свою ерудованість вживанням таких 

історичних імен, як Вольтер, Альбер Камю, Платон, Сковорода, Кант. 

Важливе місце в аналізованій повісті посідають топоніми, адже навіть у самій назві твору ми бачимо 

назву міста. Саме зі Щастівська й варто розпочати. Умовність та фіктивність міста Щастівськ постає 

самоочевидною. На це вказує, зокрема, С. Несвіт: «Щастівськ – місто, яке не існує на жодній географічній 

мапі» [2, 186]. У творі згадується актуальне для реального Донецька кліше: місто «посідає перше місце в 

Європі по озелененню» [3]. Ця й інші вже помічені С. Несвітом топографічні реалії так само, на перший 

погляд, вказують на пряму асоціацію, однак виникають певні сумніви щодо доцільності такої інтерпретації. 

По-перше, причина авторської номінації залишається немотивованою в контексті використання реальних 

топонімів Київ та – побіжно – Ужгород, Рига, Харків. По-друге, у творі є непряме називання географічного 

Донецька у контексті футбольної команди: «...скупі згадки про роботу, платню, базарні ціни, збайдужені 

долі, телевізор, фільми, донецький «Шахтар», сімейні клопоти…». 

Очевидно, що В. Стус не творить нового фіктивного міста, а, радше, містифікує й очуднює реальне. 

Ландшафти, повз які герой із сином наближається до мети подорожі, позначені типовими маркерами 

степової Донеччини: «невеличкі перони, селища і мазанки», однак ознакою самого Щастівська виступають 

шахтові відвали: «Нарешті закуріли справжні терикони, їхати лишилося справді недовго». Дослідник 

С. Несвіт розкодовує топоніми Щастівськ та Соснівка відповідно, як Донецьк та Рахнівка [4]. 

Задля передачі місця дії автор використовує такі топоніми, як Донбас, Савур-могила, Азовське море, 

Київ. Всі інші топоніми, серед яких можна виділити такі підгрупи, як ойконіми (Романівка, Рига, Харків…), 

гідроніми (Дніпро, Десна), геонім (Брест-Литовське шосе), виконують номінативну, та частково 

ідентифікаційну функцію.  

Антропоніми і топоніми – це не єдині групи власних назв, які є в повісті. Варто визначити ще й 

ергонімДонецький «Шахтар», що підтверджує географічну згадку міста Донецька; товаронім«Біломор» – 

сигарети, які курив Кондрат; хрематонім «Иностраннаялитература», що згодом розширюється 

антропонімами – іменами самих авторів цієї літератури; гемеронім «Трибуна люду» (журнал, який читав 

Павло). Перш за все, ті оніми також виконують номінативну функцію, але все ж вони і яскраво відбивають 

побут, відтворюють життя, яке бачив письменник, і в якому жили його герої.  

Отже, у повісті Василя Стуса «Подорож до Щастівська» широко функціонують антропоніми й 

топоніми, поодиноко представлені ергонім, хрематонім, товаронім, гемеронім. Основною функцією цих 

онімів постає витворення атмосфери та колориту відповідного історичного часу, розширення топосу 

повісті. Перспективи дослідження вбачаємо в подальшому аналізі поетонімікону Василя Стуса на матеріалі 

інших творів. 
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Белорусская государственная академия искусств 

 

«ДУМАЮЩЕЕ» ГРАФФИТИ МИНСКА КАКВРЕМЕННОЙ «ФЕЙЕРВЕРК» В ДИЗАЙНЕ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ, СИГНАЛИЗИРУЮЩЕЕ О СОБЫТИЯХ В ОБЩЕСТВЕ 

 

В данной статье изложен анализ взаимосвязи графического художественного языка дизайна 

городской средыс жизнью общества, в период еѐ протестной активности, в современной Республике 

Беларусь, как одного из способов самовыражения своей позиции. А также освещены объединяющие 

особенности изображений муралов, как одного из видов уличного искусства – «думающего» граффити. 

Ключевые слова: «думающее» граффити, мурал, среда, протест, символика, история. 

 

Современное «думающее» граффити, как таковое зародилось,еще с начала прошлого столетия с 

1920 года в товарных вагонах и подземных переходах в Северной Америке. Однако зарождение граффити-

движения, в современном его понимании, связано с деятельностью политических активистов, которые 

использовали граффити для распространения своих идей. Граффити сегодня – вид уличного искусства, одна 

из самых актуальных форм художественного самовыражения по всему миру. Всплеск, которого произошел 

с 1969 г по 1974 г. в Северной Америке и где по праву его можно называть революционным. Данный вид 

граффити может выражать политическую активность, а может быть одним из массы средств гражданского 

сопротивления. Таким примером стала анархическаяпанк-группа Crass, которая на рубеже 1970-1980-х 

годов рисовала в Лондонском метро трафаретные граффити с антивоенными, анархистскими, 

феминистскими и анти потребительским ипосланиями. Панк-граффити получило своѐ развитие в 

Амстердаме: весь город был буквально исписан именами De Zoot, WoRmi, Vendex и Dr Rat. В мае 

1968 годав ходе студенческих протестов и всеобщей забастовки весь Париж был украшен 

революционными, анархистскими и ситуационистскими слоганами, такими как L’ennui est contre-

révolutionnaire («Скука контрреволюционна») и Lisez moins, vivez plus («Читайте меньше, живите больше»). 

Эти граффити, хоть и не отразили полностью свою эпоху, но передали чувство пророческого и бунтующего 

духа, приправленного словесным остроумием. 

Одна из форм «думающее» граффити помимо текстовых надписей – это муралы – красочные 

выразительные изображения, которые несут в себе определенный код информации. Чаще всего они 

отображают ту или иную тематику, волнующую общество в какой-либо период или без временного 

периода. Мурал в наши дни является востребованным видом уличного искусства в больших городах. 

Власти крупных мегаполисов охотно предоставляют художникам габаритные вертикальные площадки для 

росписи. Красивые картины эффектно смотрятся на фоне однообразной застройки и привлекают туристов 

из разных уголков Земли. Но иногда подобные муралы в особенности протестного характера возникают без 

«разрешения» городского муниципалитета, а скорее вопреки и служат одним из средств самовыражения 

общества, затрагивая чаще всего самые его острые проблемы. 

Фасады зданий Минских улицвозможно впервые «примерили» на себя то чувство бунтующего духа в 

своей истории. Волна протестного граффити захлестнула современные города Беларуси, но в особенности 

столицу в 2020 году. Этому предшествовал назревающий кризис в обществе. То есть уже какая-то часть 

общества, по одним данным очень большая, по другим менее, но тем не менее присутствующая в любом 

случае, желает жить по-другому и готова к глубокому реформированию всей социальной и в особенности 

еѐ политической системы. Триггером послужили президентские выборы. 

Муралы это не просто изображение с кодом информации, но и как зеркало, отображающие «горячие» 

события общества. Одним из наиболее известныхи, по сути, «феерическим» мураломпо праву можно 

считать мурал, появившийся в одном из городских дворов с названием «Площадь перемен» (название 

двору, присвоили сами жители), который имеет незамысловатуюорганизацию среды. Дизайн, как таковой в 

нѐм отсутствует. Двор представляет собой – небольшую территорию со скудной даже «кустарной» детской 

площадкой, без каких-либо других дополнительных зон, таких как, к примеру – зон отдыха или спортивных 

и тем более, их дизайн оформления. В центре двора находится здание прямоугольного типа – 

трансформаторная будка, и вокруг всей территории несколько высотных жилых зданий в том числе некое 

подобие архаики – маленький, сохранившийся по непонятным причинам, жилой одноэтажный деревенский 

домик – «хатка». Такая среда, смеем предположить, не очень мягко говоря, располагает к эстетическому 

наслаждению, или даже к обычному времяпрепровождению – общению, отдыху и т.п. Она как бы без 

«имени» и без «характера» иными словами «не зовет» в себя. 

Но появление во дворе мурала на одной из стен трансформантой будки «обрекло» его жителейна 

новую насыщенную жизнь, отличавшуюся от предыдущей. Мурал в виде двух парней, поднявших по одной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Crass
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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руке вверх, ладони которых, выражали определенные символы, как можно догадаться – «символы 

перемен», смог объединитьлюдей. Самоизображение с точки зрения эстетики не вызывало каких-либо 

нареканий. Да, возможно это конечно, не произведение искусства, что мы часто можем констатировать в 

разных городах мира, как, к примеру, многие граффити на Берлинских улицах или в других городах, но и не 

«портил» своим присутствием всю среду как таковую, что мы также можем часто констатировать в разных 

городах мира. Мурал достаточно прост графически, скорее всего выполнен с помощью трафарета с 

последующей его некой корректировкой, черного цвета, но вполне органичен и понятен всем по смыслу. 

Он«влился» в среду и «расшевелил» дворик на длительный период – в нѐм проходили вечеринки с живыми 

концертами, чаепития и просто общения среди жильцов, резвилась детвора, тем самым двор сплотился и 

сумел создать новый формат насыщенной интересной жизни. Все это происходила в исключительном 

противостоянии между жильцами двора и властями, которые регулярно уничтожали данный мурал, путем 

элементарного закрашивания, выражая тем самым видимо с их точки зрения «правильную» трактовку 

среды с «желаемым» поведением еѐ обитателей – пассивностью во всем, но он появлялся вновь и вновь, 

демонстрируя тем самым позицию «несломленного» духа. 

Этот пример «борьбы» за существование мурала во дворе, подтверждает некую аксиому – что 

подобного рода «думающее» граффити в среде оказывает влияние наеѐ восприятие, становясь центром 

притяжениядля людей. В данном конкретном случае он сплачивал жильцов, позиционирующих одну идею 

– реформирования общества. 

И таким образом, «пробегая» по другим подобным граффити столицы и других белорусских городов, 

непосредственно этого временного периода, наблюдаем что сами муралы в основной своей массе имеют 

вполне себе «безобидные» разнообразные изображения, порою с юмором, или наоборот «грустные» и т.д, 

однако с объединяющими элементами на всех – это в большей или меньшей мересочетание белого и 

красного цвета и так называемую «запрещенную» символику – герб-погоню, которая, не много не мало, 

признан исторической ценностью республики Беларусь и бело-красно-белый флаг, по которому также были 

попытки со стороны активистов добиться признания его историческим, но, к сожалению, не увенчались 

успехом. 

Немного экскурса в историю для возможного объяснения, почему именно эта цветовая гамма, 

присутствует в каждом мурале воспринимается как что-то родное по духу для фактически каждого 

белоруса, причем не важно какой возрастной категории. Однако до сих пор не является национальным 

достоянием. Из истории видно, чтонарод, непосредственно живший в разные эпохи и в разных 

государствах, ныне называющийся белорусами, из древне использовал в своѐм обиходе предметы, в 

основном это относилось к тканевым принадлежностям – одежду, скатерти, ручники и т.п., чаще всего, 

содержащие два основных цвета – белый, основной цвет льняной ткани с украшательством на ней – ручной 

вышивкой («вышыванкай») красными нитками определенного узора. Да, безусловно присутствовали и 

другие цвета, но в значительно меньшем количестве. Возможна это сочетание – белого и красного, 

проходит «тонкой нитью» в генетической памяти людей, отождествляющей себя частьютого народа, 

населявшего эти земли ранее. Иначе, как объяснить, тот факт, что данное «созвучие» цветов «всплывает» 

всегда в тот момент, когда возникает потребность себя идентификовать нацией, как таковой. Наша страна 

пережила разные времена национального и культурного подъема – были «расцветы», «угасания», жизнь 

при оккупации и т.п. Данное сочетание, так и осталось бы, наверное, вполне себе обычным и одним из 

многих, несущих в себе народную традицию облагораживания вещей обихода. Но история рассудила иначе, 

когда в 1918 году была предпринята первая попытка создания своей независимой республики,и для еѐ 

символов – флага и герба, были выбраны именно эти два цвета – белый и красный, возможно с той же 

концепцией, характерного для этой нации. Республика просуществовала, в силу разных обстоятельств, 

совсемнедолго. Но смогла оставить символику в памяти людей, хранящими передающим еѐ новым 

поколениям уже более века, что касается флага, а герб еще большими корнями уходит в прошлое, на 

несколько столетий как минимум. Далее некое забвение, поскольку республика находилось в составе 

другой страны и символы были запрещены, но они возродились вновь в 1991 году, когда Беларусь получила 

независимость. Однако в 1994 году их настигла опять та же участь – запрет на использование, причем без 

определѐнного основания. Прошел спорный референдум, который решил их судьбу. Это ситуация была 

воспринята обществом не однозначно. Актуальность символик и вообще проблемы общественной системы 

встали вновь перед страной сегодня, что также подтвердило уличное искусство «ворвавшись» яркими, 

красно-белыми муралами, как «фейерверки», которые на данный момент хоть и уничтожены, но надо 

полагать свежи в памяти практически у каждого белоруса. 
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ТЕМАТИЧНІ МАРШРУТИ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 
 

Стаття присвячена дослідженню проблеми розвитку індустріального туризму та екскурсій. 

Проаналізовано поняття індустріальний туризм та визначені його види. Досліджено пропозиції 

індустріальних турів та екскурсій на ринку України. Ключові слова: індустріальний туризм, екскурсія, 

тренд, маршрут, індустріальна спадщина. 
 

Швидкий розвиток індустріального туризму, що розпочався у Західній Європі близько 20 років тому, 

стимулював розвиток цього виду туризму в Україні. Зазначимо, що екскурсії на промислові підприємства в 

Україні почали проводити досить давно. Основною метою подібної діяльності часів існування Радянського 

Союзу було професійна орієнтація молоді. Наприклад, Дніпровська ГЕС у Запоріжжі стала першою 

гідроелектростанцією в Радянському Союзі та найбільшою на той час у всій Європі. Біля станції можете 

завітати в музей Дніпро ГЕС. Під час екскурсії відвідують дві зали з експозиціями, де можна дізнатися про 

будівництво, побачити макет станції, діючі турбіни в машинному залі. Проте цілісних програм розвитку 

індустріального туризму не було розроблено. На жаль і до сьогоднішнього дня на ринку України 

пропонують переважно екскурсії на промислові підприємства, а індустріальний туризм розпочинає 

розвиватися в регіонах.  

Визначенню сутності та сучасному стану розвитку індустріального туризму присвячені праці 

вітчизняних та зарубіжних авторів, серед яких Алейнікова Г.М., Боголюбов В.С., Козаков В., Пацюк В., 

Свіридова Н. та ін. Оскільки індустріальний туризм явище міждисциплінарне, то комплексних досліджень 

присвячених цій проблематиці дуже мало. Разом з тим широко висвітлені в літературі приклади 

промислових підприємств різних країнах світу, де такий вид туризму існує. Більшість зарубіжних 

дослідників розглядають індустріальний туризм як проведення екскурсій на підприємства та надання 

туристам можливості спостерігати за процесом виробництва. Також під індустріальним туризмом 

розуміють відвідання об’єктів промислової спадщини, тобто непрацюючих підприємств, що перетворені на 

музеї та пристосовані для прийому відвідувачів. До індустріальних турів та екскурсій відносять відвідання 

підприємств молодими спеціалістами, які вивчають продукцію та процес виробництва. Під індустріальним 

туризмом ми розуміємо організацію регулярних турів на діючі (або колись діючі) промислові підприємства. 

Як свідчить аналіз туристичного ринку України індустріальні тури залишаються нечисленними, проте 

набули поширення екскурсії на діючі промислові підприємства. Дослідники М. Кляп та 

Ф. Шандор [1, c. 219] під індустріальним туризмом розуміють дослідження туристами територій, будівель 

та інженерних споруд виробничого або спеціального призначення, а також будь яких закинутих споруд з 

метою отримання психологічного, естетичного або дослідницького задоволення.  

Автори зазначають, що для цього різновиду туризму характерні риси молодіжної субкультури (urban 

exploration). Тому окрім комерційного індустріального туризму (т. б. відвідання підприємцями вдалих 

об’єктів промисловості для запозичення позитивних моментів господарювання та можливого інвестування) 

до видів індустріального туризму та міських досліджень (urban exploration) вони відносять: відвідання 

покинутих об’єктів, територій що охороняються в тому числі територій діючих промислових зон; 

дослідження підземних споруд (діггество); прогулянки дахами (руфінг); урбанізм. Найширше набуло 

поняття індустріальний туризм (пасивний, комерційний), що включає туризм до об’єктів індустріальної 

спадщини, відвідання діючих підприємств, навчальні індустріальні екскурсії. 

Найпоширенішим на ринку туристичних послуг є пасивний або комерційний індустріальний туризм. 

Для кожної компанії політика прозорості є пріоритетною, воно сприяє покращенню репутації фірми, 

демонструє бездоганність технологій, впевненість у своїх перспективах.  

Піонерами індустріального туризму вважають американські компанії. Прецедентом стало відкриття 

відвідувачам заводу Jack Daniel’s у 1866 р. У Європі відвідувачів вперше почали допускати на автозаводи та 

пивоварні компанії. У Франції найпопулярнішим «індустріальним туристичним закладом» є припливна 

електростанція у Рансе (Бретань), яка щорічно приймає до 300 000 туристів. За рахунок сили припливу, 

першого відновлювального джерела енергії, електростанція виробляє 500 мільйонів кВт/ч щорічно. Туристи 
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відвідують гігантський машинне відділення довжиною 300 метрів, яким співробітники технічних служб 

пересуваються на велосипедах.  

На території Швеції срібні копальні у м. Сала відвідує 60 тис. осіб. Користуються популярністю 

мідна копальня у м. Фалун та шахтарське поселення Лонгбанс-Грувбю (Långbans Gruvby) у провінції 

Вермланд. Це поселення є найбагатшим родовищем планети за видовим різноманіттям. Тут зустрічається 

більше 300 видів мінералів, які видобували з ХVІ до початку ХХ ст., коли поселення було покинуте. 

Завдяки відсутності будь якої господарської діяльності, туристи мають можливість побачити один з 

найбільш збережених пам’яток індустріальної культури кінця XIX - початку ХХ ст., що включає житло 

робітників, піч, що виплавляє метал, копальню та допоміжні споруди. Крім того, в одному з діючих 

будинків створено виставку мінералів [2].  

У Німеччині постіндустріальні об’єкти також користуються великою популярністю на внутрішньому 

туристичному ринку, серед них старі вугільні та соляні шахти в Рурі, суднобудівельні заводи часів Другої 

світової війни. Також відкриті для відвідувачів сучасні діючі підприємства. Лідером популярності є завод 

BMW у баварському місті Вольфсбург (260 тис. туристів за рік). Концерн Фольксваген, що має свою штаб-

квартиру та один із заводів приділяє увагу тому, що щоб покупець залишився задоволеним процесом 

придбання автомобіля. Для цього було відкрито спеціальний центр – Autostadt (Автоград). Тут у 

виставковому залі виставлені актуальні моделі. Батьки мають можливість придбати нову модель 

автомобілю за ціною виробника. Також для школярів відкрито спеціальний центр. На очах справжній 

«Фольксваген» розпадається «навпіл» у прямому сенсі цього слова та школярам пояснюють з чого він 

складається та як працює. Робот за макетом дизайнера вирізає із спеціального пластиліну прототип 

машини [2]. 

На туристичному ринку України найбільш поширеними є поодинокі екскурсій на промислові 

підприємства. Проте попит на кількаденні тури періоду уїк-енд перевищує пропозицію. В Україні один із 

таких туристичних продуктів сформував Кривий Ріг. Міненерго також пропонує перелік інших 

індустріальних зон, на основі яких можна створити маршрути в межах промислового туризму. Цікавим для 

прихильників індустріального туризму є Кривий Ріг, адже в місті безліч промислових пам'яток. Під час 

подорожі відвідують Головний кар'єр Південного гірничо-збагачувального комбінату та Петровський 

відвал. З оглядового майданчика відкривається вид на один з найбільших в Європі кар'єрів – головний 

кар'єр Південного гірничо-збагачувального комбінату. Його глибина становить понад 400 метрів, довжина 

3000 метрів, а ширина – 2500 метрів. На сьогоднішній день тут ведеться видобуток залізної руди. На 

Петрівському відвалі знаходяться гори породи неземних відтінків створюють ілюзію інопланетності. 

За підтримки міжнародної організації ПРООН в Україні з’явився новий туристичний маршрут,що 

отримав назву «Шлях, позначений сіллю» і знаходиться в Донецькій та Луганській областях. Чимало міст 

Донецької області мають «соляну» спадщину. Про це свідчать місцеві топоніми: Солона гора, Солона 

балка, курган «Солона могила», навіть вугільна копальня, що мала назву «Солона». Індустріалізація 

Донбасу розпочалася саме з солі. Вугілля взялися шукати саме тому, що було потрібне альтернативне 

джерело енергії. Треба було підтримувати діяльність солеварень у Бахмуті, які випарювали сіль, і не 

вистачало палива. Ключовими об’єктами маршруту стали міста Бахмут, Лисичанськ, Слов’янськ та 

Костянтинівка (місто в Краматорському районі, яке зараз є зручним логістичним вузлом – там зупиняється 

поїзд Інтерсіті з Києва). Також є низка дрібних об’єктів. Врешті «Шлях, позначений сіллю» об’єднує 

десятки геологічних, історичних, природних локацій та фермерські господарства. Вони знаходяться в 

містах Слов’янськ, Маяки, Ямполь, Крива Лука, Торське, Званівка, Соледар, Бахмут, Олександро-Калинове, 

Лисичанськ і Кремінна. Пропонують готові тури. Це, наприклад, автобусний чотириденний «Шлях, 

позначений сіллю» (Слов’янськ – Лиман – Кремінна – Лисичанськ – Бахмут – Соледар – Олександро-

Калинове) чи дегустації на Торську пивоварню, Торську сироварню (м. Слов’янськ), а також виноробню 

«Артвайнері», ігристі вина якої витримуються в гіпсових штольнях міста Бахмут. Емблемою маршруту став 

солонець – це дивовижна рослина зеленого та рожевого кольору. Вона росте там, де інші не можуть – на 

солончаках. Раніше саме завдяки солонцю дізнавалися, де шукати сіль. Проект реалізується в межах 

Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу [3].  

Отже індустріальний туризм виступає як стратегічний напрямок місцевого розвитку, що сприяє 

покращенню економічної ситуації туристичної дестинації. Європейські країни активно перетворюють 

депресивні регіони із закритими підприємствами на туристичні кластери, які приваблюють туристів. Це дає 

нові робочі місця, розвиває інфраструктуру, залучає додаткові надходження до місцевих бюджетів. 

Вважаємо, що співпраця між турфірмами та підприємствами регіону з прийому туристів буде 

взаємовигідною партнерам. 
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Статья посвящена исследованию биомеханических характеристик ударного движения в волейболе. 

Определены модельные кинематические параметры нападающего удара. На основании миометрических 
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Решение двигательной задачи в соревновательной деятельности волейболистов зависит от характера 

освоенности движения и степени подготовленности организма к выполнению действия в данный 

конкретный момент [5]. Эффективность выполнения движения зависит от кинематических и динамических 

характеристик [2, 4, 8]. Модельные параметры движения в волейболе определяются амплитудой движения, 

стабильностью действий вне зависимости от характера ведения игровой деятельности и реализацией 

целевой функции [1]. Изменение модельных параметров движения зачастую связанно с изменением 

функционального состояния скелетных мышц под воздействием процессов утомления [9, 11]. 

Программирование тренировочной деятельности основывается на адекватности восприятия 

предлагаемых физических нагрузок и ответной реакции организма спортсмена тренирующему 

воздействию [3, 12]. Исследования, проведѐнные в последние годы в различных видах спорта, позволяют 

утверждать, что результативность соревновательной деятельности во многом зависит от правильного 

формирования движения, основанное на знании кинематических и динамических параметров 

движения [6, 10, 13]. Основы биомеханики технического исполнения спортивного движения определяют 

эффективность выполнения сложных упражнений и достижение конечного результата [7, 14]. 

Целью нашего исследования явилось определение модельных параметров движения в волейболе. 

В качестве экспериментального фактора, нами был выбран ключевой технический элемент – 

нападающий удар. Для решения данной проблемы были поставлена задача по определению 

биомеханические особенности техники нападающего удара. 

Эксперимент проводился на базе научно-исследовательской лаборатории физического воспитания и 

спорта Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины.  

Первоначально определялись модельные характеристики структуры движения волейболиста 

посредством видеоанализа игровых упражнений. Для этой цели были задействованы видеокамеры и 

программное обеспечение «KinoVea». Посредством данного видеоанализа определены: Время безопорной 

фазы – 0,98±7,9 с; время от начала движения до касания мяча – 0,61±0,31; время приземления на опору 

после выполнения удара – 0,15±0,92 с; время нахождения на опоре перед выполнением нападающего удара 

– 0.29±0.03 с.  

Нами был проведен эксперимент по определено изменений, происходящих в технике выполнения 

удара при многократном повторении. Исследования показали, что после пятого повторения время от начала 

движения и до касания мяча начинает увеличиваться. По нашему мнению рекомендованное количество 

выполняемых действий в одном розыгрыше составляет не более 5 повторений. На восьмой попытке 

происходит заметное изменение в следствии утомления. Это ограничивает рекомендованное количество 

выполняемых действий не более 6-7 повторений. 

Во время выполнения многократного повторения нападающего удара, под воздействием утомления 

мышц, меняется угол в суставах, тем самым нарушая технику нападающего удара и снижает его 

эффективность. Наибольшее утомление наблюдается в лучевом разгибателе запястья, локтевом сгибателе 

запястья, дельтовидной мышце. Таким образом, нами предложен комплекс упражнений, который повысит 

эффективность нападающего удара. 
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ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ЛЕГКОАТЛЕТІВ 

 

Стаття присвячена деяким питанням підготовки легкоатлетів з бігу на середні дистанції. 

Проаналізовано роль тренерів. Досліджено використання умов середньогіря для підготовки бігунів групи 

витривалості. Ключові слова: підготовка, легкоатлети, біг на середні дистанції. 

 

Вступ. Аналіз результатів виступів збірної команди України відносно інших країн демонструє, що 

українські легкоатлети досить стабільно виступають на Олімпійських іграх за показниками завойованих 

медалей і кількістю фіналістів. Від циклу до циклу відбувається приріст спортсменів, допущених до участі 

в іграх, проте ми вважаємо, що на тлі цієї багаторічної стабільності повинні покращуватися якісні 

показники, в першу чергу кількість тих учасників, які стають фіналістами Олімпійських ігор. 

Мета та завдання дослідження: проаналізувати ефективність тренувального процесу бігунів на 

середні дистанції, для покращення результатів виступів спортсменів збірної команди України, 

використовуючи для їх підготовки умови середньо гірської місцевості.  

Результати дослідження. Одним з важливих питань підготовки спортсменів є кадрове питання, яке 

вимагає свого рішення. Не секрет, що головною ланкою в успіху спортсмена є тандем тренер-спортсмен. У 

цьому аспекті розглядається роль тренера, його професійна майстерність, можливість управляти 

тренувальним процесом і виводити спортсмена до головного старту сезону на найвищий рівень. Уся робота 

тренерського колективу має бути підпорядкована виконанню головного завдання – успішному виступу 

спортсменів на Олімпійських іграх, чемпіонатах Світу і Європи. Вміння методично грамотно спланувати 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37268636
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тренувальну програму по роках, відрізнити головні змагання від другорядних, готувати тактичні схеми 

виступу спортсменів, вміло використовувати медико-біологічне забезпечення при підготовці до змагань і, 

як наслідок, досягнути найвищого результату. 

Ще одним з актуальних питань для вирішення проблем в сучасному спорті є питання вміння 

грамотно використовувати в тренувальному процесі бігунів на середні дистанції умов середньогірської 

місцевості. У програмі тренувань збірної команди України досі немає чіткого визначення етапів гірської 

підготовки. Провідні тренери епізодично включають виїзди в гірську місцевість у свої програми підготовки. 

Нині доведена і не викликає сумнівів ефективність гірської підготовки як засобу підвищення 

функціональних можливостей спортсменів у багатьох видах спорту, пов'язаних з проявом витривалості. Під 

час тренувань в гірських умовах відбувається: збільшення легеневої вентиляції; сердечного викиду; змісту 

гемоглобіну; кількості еритроцитів та інші адаптаційні реакції.  

Методика тренувань в гірській місцевості дозволяє природним чином вирішувати питання 

підвищення рівня загальної і спеціальної витривалості, сприяти поліпшенню спортивного результату на 15-

20% вище, ніж у спортсменів, які не використовують у своїх програмах тренування в горах. 

Використовуючи ці умови слід дотримуватись певних принципів: 

1. Тривалість і періодичність тренувальних зборів, що проводяться в гірських умовах. 

2. Оптимальні висоти, на яких проводяться тренування. 

3. Загальний об'єм і спрямованість тренувальної роботи. 

4. Акліматизація спортсменів в горах і реакліматизація їх після повернення на рівнину. 

5. Медико-біологічний контроль в період проведення тренувальних зборів в горах. 

Висновки. Для підготовки легкоатлетів групи витривалості необхідно враховувати раніше 

накопичений досвід, аналіз тенденцій розвитку сучасного спорту вищих досягнень, стан розвитку 

легкоатлетичного спорту в країні і світі, Для цього необхідно використовувати умови середньогірської 

місцевості як чинник успішної підготовки до змагань і як засіб ефективної мобілізації функціональних 

резервів кваліфікованих спортсменів. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 

СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ И 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В статье дается анализ нормативно-правовой базе по развитию физкультурно-оздоровительной и 

спортивно – массовой работе в Китайской Народной Республике и Республике Беларусь. Подчеркивается, 

что вся работа в этом направлении осуществляется, опираясь на законы о «Физической культуре и 

спорте», принятые в обеих странах. В соответствии с ними, в каждой Республике, идет 

широкомасштабное и плановое строительство спортивных объектов и сооружений, включая бассейны. 

Отмечается, что в обеих странах регулярно проводятся различные физкультурно-оздоровительные и 

спортивно – массовые мероприятия, ставящие перед собой цель привлечь подавляющую часть населения к 
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ведению здорового образа жизни. Ключевые слова: физкультура, спорт, мероприятия, население, здоровый 

образ жизни. 

 

Физическая культура и спорт остаются одной из важнейших точек соприкосновения культур стран в 

системе «Восток-Запад», не исключая традиционные предпочтения и включает в себя разумное 

взаимствование наиболее ценного и исторически устоявшегося опыта. В конкретном выражении, 

сложившееся на протяжении длительного времени, средства – упражнения, их сочетание в комплексах 

связано с осмыслением их сути в современных представлениях о социальной и психофизической природе 

человека. Оздоровительные системы Китайской Народной Республике (КНР) и Республики Беларусь (РБ) 

могут иметь важное научно-практическое значение в системе непрерывного физкультурно-педагогического 

образования, как сложный компонент духовной и физической культуры с многовековыми традициями 

систем оздоровления человека. 

На сегодняшний день в КНР большое количество людей всех возрастных групп принимают активное 

участие в различных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, не только по 

традиционным видам спорта, но и по видам, которые носят специфический национальный характер. В 

результате чего, идет воспитание потребности к ведению здорового образа жизни, через участие людей в 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях различного ранга способствующих 

укреплению психического и физического здоровья с раннего возраста. В 1995 году на основании «Закона 

Китайской Народной Республики о физкультуре и спорте» была принята Программа всенародного 

укрепления здоровья, в том же году Госсовет КНР опубликовал данную программу, а затем вышел еще ряд 

законоположений и актов. В соответствии с принятой программой, к 2010 году 40% населения страны 

должны были регулярно участвовать в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях. 

Цель программы – укрепление здоровья и повышение физических возможностей, занимающихся 

физической культурой и спортом. Прежде всего, это касается молодежи, подростков и детей. В результате 

поэтапной реализации этой Программы в 2010 году 375 миллионов человек приняли участие в спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в 2015 году их количество достигло 

400 миллионов, а в 2020 году – 435 миллиона человек [2, 3].  

К 2030 году количество людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, должно 

достигнуть в соответствии с программой 530 миллионов, а площадь спортивных объектов на душу 

населения – 2,3 квадратных метра. Для всех слоев населения в стране доступно значительное количество 

дворцов спорта и спортивных залов. Так, к концу 2017 года в Китае насчитывалось более 

1 957 000 спортивных объектов, при этом площадь спортивных объектов на душу населения составляла 

1,66 квадратных метра. Ежегодно по всей стране на 10,86% увеличивается количество официально 

зарегистрированных общественных спортивных организаций, значительно возросло и количество 

различных по уровню спортивных объединений [2]. 

По официальным статистическим данным Национального статистического бюро в 2019 году в стране 

насчитывалось 3 162 000 спортивных объектов, площадь которых составляла 2,59 миллиарда квадратных 

метров, это эквивалентно 1,86 квадратных метров на душу населения. В микрорайонах, городских парках, 

площадях, оборудованы площадки с различными тренажерами и тренажерными устройствами для занятий 

физической культурой. В среднем на 10 000 человек по всей стране приходится три фитнес-центра и более 

шести стадионов. Кроме этого в КНР традиционно проводится такое спортивно-массовое мероприятие, как 

«Национальный день фитнеса», так например, только в 2017 году, в рамках которого, было проведено 

порядка 3300 общенациональных фитнес-мероприятий, участвовало 90 миллионов человек. Исследование 

Главного государственного управления физкультуры и спорта показало, что более 60% китайских горожан 

посещают различные спортивные клубы. Свыше 95% учащихся, по уровню физической подготовленности, 

соответствуют выполнению государственных спортивных нормативов [2, 3].  

В КНР каждые 4 года проводятся пять крупных спартакиад: всекитайская спартакиада, спартакиада 

крестьян, универсиада, паралимпиада и спартакиада традиционных видов спорта национальных 

меньшинств. Все они способствуют привлечению большого количества людей разного возраста к занятиям 

физической культурой и спортом. Также, у представителей различных народностей Китая есть свои 

национальные виды спорта, например: у монголов, уйгуров, казахов – борьба и конный спорт, у тибетцев – 

гонки на яках, у корейцев – прыжки с трамплина и качание на качелях, у мяо – стрельба из лука, у дайцев – 

гонки на драконовых лодках, объединяющие развлекательный элемент со спортивным мастерством [3].  

За последние десятилетия в Беларуси значительно укрепилась материально-техническая база спорта. 

Реконструированы центральные стадионы, олимпийские спортивные комплексы. Учреждены именные 

стипендии Президента Республики Беларусь. Дальнейшее развитие получили олимпийские виды спорта: 
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хоккей, биатлон, футбол, легкая атлетика, бокс, гребля академическая, теннис, тяжелая атлетика. Созданы 

условия для развития массовой физической культуры, детского, юношеского спорта, роста мастерства 

белорусских спортсменов. 

В Республике Беларусь законодательство в сфере физической культуры и спорта основывается на 

Конституции Республики Беларусь и состоит из Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З и 

дополнении и изменении в Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте», от 9 января 

2018 г. № 92-3, а также иных актов законодательства и международных договоров Республики Беларусь.  

Во всех регионах Беларуси функционируют и совершенствуются многочисленные спортивные 

объекты (в том числе: 134 стадиона, 52 манежа, 93 спортивные трассы (используются зимой для лыжных 

гонок, а некоторые летом – и для лыжероллеров), 38 ледовых арен и др.), которые можно эксплуатировать 

круглый год. Эта инфраструктура в основном адресована, прежде всего, рядовым гражданам Республики. 

Населению предоставлены широкие возможности укреплять свое здоровье после работы и в выходные дни. 

Одновременно на таких объектах можно не только совершенствовать спортивное мастерство, но и 

проводить разнообразные массовые мероприятия. В соответствии с планом идет дальнейшее продолжение 

строительства спортивных объектов в регионах страны. Так, в 2018 году выполнены мероприятия по 

строительству, реконструкции, модернизации, ремонту физкультурно-спортивных объектов в 

52 агрогородках страны [1].  

Средства массовой информации проводят целенаправленную работу по пропаганде физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни, информируют о возможностях спортивных объектов, 

предоставляемых ими услугах населению. На сегодняшний день в Республике физической культурой и 

спортом занимаются 1,9 млн. человек, или 20,2% от общей численности населения (в 2010 году – 16,6%). 

Так, например, в 2018 году на республиканском уровне проведено 151 спортивно-массовое мероприятие (в 

2017 году – 104) с общим количеством участников 112,5 тыс. человек (в 2017 году – 58,5 тыс. человек), из 

них 20 международных спортивно-массовых мероприятий с участием команд Республики Беларусь и 

проводимых на территории страны. Всего в 2018 году в республике проведено 26,7 тыс. спортивно-

массовых мероприятий с участием около 2,4 млн. человек (22,2% от общей численности населения). В 

первом квартале 2019 г. проведено 36 республиканских спортивно-массовых мероприятий с участием 

19,2 тыс. человек [1].  

В Беларуси знаковыми спортивно-массовыми мероприятиями являются физкультурно-спортивный 

праздник «Минская лыжня», фестиваль здорового образа жизни «Крещенские купания», Минский 

полумарафон, Всебелорусский физкультурно-спортивный праздник, посвященный Дню Независимости 

Республики Беларусь и другие. Проведение Минского полумарафона способствовало появлению ряда школ 

по бегу: BeRunner, Irun, Letsrun, Nike + Runclub. Одновременно в регионах появились любительские 

беговые движения.  

Возрождена система республиканских отраслевых спартакиад.  

Проводится ряд легкоатлетических стартов. В том числе Всебелорусский легкоатлетический кросс на 

призы газеты «СБ. Беларусь сегодня», «Женский красивый забег» (8 марта), «Забег отважных» 

(посвященный Дню Победы), «Забег настоящих мужчин» (23 февраля), международные Осиповичский и 

Малоритский марафоны, национальный фестиваль бега «Языльская десятка» (г. Старые дороги Минской 

области) и др. Динамично набирает обороты велодвижение. Все больше граждан увлекается 

велопрогулками и активным досугом на велосипеде. В мае 2019 г. в г. Минске в пятый раз прошел 

велокарнавал Viva Ровар, собравший более 20 тыс. человек.  

Одним из крупнейших событий в детско-юношеском спортивном календаре Беларуси является 

Республиканская спартакиада школьников. Ежегодно в Беларуси проводится более 100 турниров для детей 

и подростков. В том числе республиканские соревнования по хоккею «Золотая шайба» на призы 

Президента Беларуси, республиканские соревнования по биатлону «Снежный снайпер», республиканские 

соревнования по футболу «Кожаный мяч», республиканские соревнования по гандболу «Стремительный 

мяч» и другие [1]. 

Важную роль в формировании здорового образа жизни в молодежной среде выполняет общественное 

объединение «Белорусский республиканский союз молодежи». В рамках движения «Я люблю тебя, жизнь!» 

ОО «БРСМ» проводит мероприятия по развитию молодежного и детского спорта, реализует проекты и 

программы, направленные на профилактику негативных явлений в молодежной среде, борьбу с вредными 

привычками и угрозой зависимости от них. В 2018 году ОО «БРСМ» презентовало адресованный 

подрастающему поколению спортивный проект «Дворовые игры», направленный на популяризацию 

активных игр (городки, лапта, салки и др.). Широкий резонанс вызвал молодежный проект Минской 

городской организации ОО «БРСМ» «Вперед, столица!». В 2018 – 2019 годах в ходе его реализации на 

школьных и дворовых спортивных площадках состоялись десятки неформальных встреч белорусских 
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спортсменов с молодежью столицы. Также набирает популярность республиканский молодежный 

семейный проект «ПапаЗал», направленный на популяризацию здорового образа жизни, института семьи и 

отцовства. Его суть заключается в предоставлении папам и детям возможности тренироваться в спортзалах 

по вечерам или в выходной день на безвозмездной основе. На сегодняшний день под эгидой ОО «БРСМ» в 

регионах страны открыто и функционирует 123 «ПапаЗала».  

В Беларуси среди молодежи набирают популярность виды спорта на открытом воздухе. Они 

являются наиболее демократичными и наименее затратными. Ими можно заниматься практически в любом 

дворе без оплаты аренды спортзала или ледовой площадки. В их числе: воркаут, футбольный фристайл, 

баскетбол 3х3, скейтбординг, паркур, роллер-спорт, брейкинг. 

Ярким событием для спортсменов – экстрималов и столичной молодежи стал прошедший в мае 

2019 г. в г. Минске на площадках Парка экстремальных видов спорта XVII Международный фестиваль 

уличной культуры и спорта Minsk Street Gamez, на котором спортсмены – экстрималы сражались за звание 

чемпиона фестиваля, а в некоторых номинациях – за право представить свою страну на мировом финале. В 

фестивале приняло участие 542 спортсмена в возрасте от 6 до 60 лет. Посетило мероприятие около 2 тыс. 

человек [1].  

В результате проделанной аналитической работы по сравнению форм организации и средств 

оздоровительной физической культуры в Китайской Народной Республике и Республике Беларусь можно 

сказать следующее: 

- обе страны имеют фундаментальную нормативно-правовую базу по развитию и 

совершенствованию работы в области оздоровительной физической культуры среди всех слоев населения и 

социальных групп; 

- основополагающим документом в обеих странах служат Законы «О Физической культуре и 

Спорте» на базе которых и осуществляется конкретная работа по внедрению здорового образа жизни и 

организации спортивной деятельности; 

- как в Китайской Народной Республике, так и в Республике Беларуси идет широкомасштабное и 

плановое строительство спортивных объектов, дворцов спорта, стадионов, бассейнов для проведения 

оздоровительной работы среди различных возрастных групп; 

- средствами массовой информации и печати ведется активная агитационная работа по 

формированию нравственных ценностных ориентаций здорового образа жизни 

- следует отметить, что в обеих странах систематически регулярно проводятся спортивно – массовые 

и физкультурно-оздоровительные мероприятия с целью привлечения населения для воспитания 

потребности стойкого мотива к ежедневным занятиям физической культурой и спортом.  
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ФОРМУВАННЯ ВАЖЛИВИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ 

 

Стаття присвячена сучасним шляхам формування важливих орієнтацій студентів. Проаналізовано 

причини втрати студентською молоддю мотивації до систематичних занять фізичною культурою та 

спортом, а також визначено напрямок докладання зусиль щодо подолання цих негативних тенденцій. 

Ключові слова: студенти, мотивація, заняття, фізичне виховання та спорт. 

 

Постановка проблеми. Здоровий спосіб життя виражає певну орієнтованість діяльності особистості в 

напрямку зміцнення та розвитку особистого й суспільного здоров'я. Тим самим здоровий спосіб життя 

пов'язаний з особистісно-мотиваційним втіленням індивідами своїх соціальних, психологічних, фізичних 

можливостей і здібностей. Звідси зрозуміло величезне значення формування здорового способу життя у 

створенні оптимальних умов функціонування індивіда і суспільства. 

З огляду на те, що функції ціннісних орієнтацій полягають у формуванні системи визначених 

установок людини, що регулюють її поведінку в різних ситуаціях, доводиться констатувати відсутність у 

студентів внутрішньої установки на ведення здорового стилю життя. Це підтверджують численні 



К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 1  ●  № 3  

 

 

 
68 

дослідження ціннісних орієнтацій, які дають підстави стверджувати, що здоров’я займає серед них провідне 

місце. 

Однак не зважаючи на це, знання про зміст здорового способу життя, значущість його компонентів 

не набули реального втілення в повсякденність молоді.  

Результати досліджень. Як відомо, ті потреби, які співвідносяться з домінуючими цінностями 

задовольняються в першу чергу. Піклування про власне здоров’я такою домінуючою цінністю ще не стало; 

потреба бути здоровою особистістю усвідомлена, але вольовими зусиллями та конкретними діями не 

підкріплена. Необхідно сформувати і зробити ефективно працюючим наступний ланцюжок: інтерес – мотив 

– звичка – ціннісна орієнтація – установка. 

На думку науковців, інтерес до занять фізичною культурою та спортом можна сформувати шляхом 

залучення до різних видів фізкультурно-спортивної діяльності при органічній єдності навчального і 

виховного процесів, з використанням можливостей навчальних закладів та поза навчальних спортивних 

установ. Одночасно з інтересом формується мотивація до систематичних занять фізичною культурою та 

спортом, яка виникає внаслідок взаємодії особистісних та ситуаційних факторів і характеризується 

напрямком та інтенсивністю зусиль. Важливо знати мотиви, які заохочують до занять. Типовими мотивами 

на початку занять є прагнення зміцнити здоров’я, зниження маси тіла, покращити фізичну підготовленість 

та самопочуття, Згодом у тих, хто займається вже тривалий час мотивація змінюється: це задоволення від 

програми та змісту занять, організації і методики їх проведення. 

Головним завдання сьогодення є змінення негативні тенденції в поведінки особистості щодо 

збереження власного здоров’я, культивування та зміцнення мотивів, що заохочують до занять фізичною 

культурою та спортом. Очевидно слід шукати інші, співзвучні сучасному етапу розвитку суспільства шляхи 

та механізми формування важливих ціннісних орієнтацій, серед яких одне з провідних місць займає 

установка на ведення здорового способу життя. 3 цією метою необхідно «конструювати» відповідні 

ситуації, широко впроваджувати їх в практику повсякденного життя. Досягти цього можна використовуючи 

можливості сучасних комунікативних засобів, в першу чергу засобів масової інформації та інформатизації, 

створивши ефективно діючу систему зовнішніх заохочень яка сприятиме формуванню внутрішньої 

мотивації. 

Узагальнення та аналіз результатів численних досліджень дають підстави вважати, що основними 

напрямками роботи щодо формування потреби фізичного удосконалення у студентської молоді є: 

наслідування; ознайомлення студентів з діяльністю власного організму; висвітлення ролі фізкультурно-

спортивної роботи з провідною діяльністю студентів. Важливу роль відіграють також заходи щодо 

пропаганди здорового способу життя: бесіди, диспути, зустрічі, флеш-моби, науково-практичні 

конференції. Завдяки їм формується впевненість у необхідності впровадження фізичної культури у 

повсякденне життя, збільшення обсягу фізичної активності за рахунок самостійних занять. Сьогодні, на 

думку фахівців визначальними рисами розвитку цивілізації стали процеси інформатизації та глобалізації. 

Саме тому проблема формування нової етики ставлення до життя, пошук утворюючих факторів 

формування культури здоров’я особистості, гармонії тілесного і духовного набуває особливої актуальності. 

На теперішній час у сфері фізичної культури та спорту інформаційні технології знайшли 

впровадження у вигляді електронних облікових документів, підручників та посібників, контролюючих 

тестових програм, експрес-систем функціональної діагностики, оздоровчих практикумів та ін. З 

урахуванням темпів розвитку новітніх технологій зовсім не важко спрогнозувати в недалекому 

майбутньому об’єднання цих окремих елементів в єдину інформаційно-освітню систему. Більш важливим є 

спрогнозувати і направити її інформаційно-комунікативне наповнення. 

Попередні теоретичні узагальнення дають можливість припустити доцільність використання у 

побудові навчально-тренувального процесу нових дидактичних принципів: особистої зацікавленості та 

інформативної насиченості. 

Принцип особистої зацікавленості передбачає формування здорового спортивного стилю життя через 

зміну ставлення до власного тіла відповідним чином організованими зоровими образами, із забезпеченням 

можливості свідомого та вільного вибору оновлення з урахуванням сучасних тенденцій, форм 

фізкультурно-спортивної діяльності. Власне в цьому і полягає сутність принципу особистої зацікавленості. 

Змістовну сутність принципу інформативної насиченості (наповненості подіями) також можна 

розкрити виходячи з тих змін в розвитку людського суспільства, що вже відбулися та відбуваються. Через 

сучасні засоби комунікації людина отримує безліч інформації. Це прояв глобалізації та інформатизації 

суспільного життя про які вже згадували, це технологічні тенденції які визначають рівень та якість нашого 

життя.  

Для того щоб з’явився інтерес до занять фізичними вправами вони повинні щонайменше бути 

цікавими. Треба створювати такі види та форми занять, які вимагали б від студентів кмітливості, 
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сміливості, прояву ініціативи, уміння користуватись сучасними технічними засобами отримання та передачі 

інформації.  

Висновки. Ефективне формування рухової діяльності людини, культури та здорового спортивного 

стилю життя можливе лише при умові відповідного інформаційного забезпечення. Доцільно внести зміни 

до змісту та форм фізичного виховання студентської молоді. Саме завдяки цьому ми зможемо добитися 

необхідних змін в психології формування нових цінностей і установок суспільства.  

 
Джерела. 

1. Астафьев В.С., Борисов В.В. Формирование потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями в структуре физической культуры 

личности / В.С. Астафьев, В.В. Борисов // Теория и практика физ. культуры. – 2008. – № 8. – С. 11-15.  

2. Красноперова Н.А. Педагогическое обеспечение формирования здорового образа жизни студентов / Н.А. Красноперова. //Теория и практика физ. 

культуры. – 2005. – № 6. – С. 16-19.  

3. Раевский Р.Т. Здоровье, здоровый и оздоровительный образ жизни студентов / Р.Т. Раевский, С.М. Канишевский; под общ.ред. Р.Т. Раевского. – О.: 

Наука и техника, 2008. – 556 с. 

Мороз Ігор Вікторович 

Кандидат педагогічних наук, доцент 

Національний університет «Одеська юридична академія» 

Павлов Юрій Васильович 

Кандидат педагогічних наук, доцент 

Національний університет «Одеська юридична академія» 

Волошина Анна Олександрівна 

Національний університет «Одеська юридична академія» 

 

МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМУ ПРИ ЗАНЯТТЯХ СПОРТОМ 

 

Стаття присвячена виявленню факторів, щовпливають на виникнення і характер спортивних 

травм та систематизації їх для вироблення профілактичних заходів, спрямованих на усунення цих травм. 

Проаналізовано причини, що впливають на виникнення і характер спортивних травм. Досліджено зовнішні 

та внутрішні фактори спортивного травматизму, профілактика травм та захворювань спортсменів. 

Ключові слова: спорт, перенапруга, травми, спортсмен. 

 

Хронічні перевантаження, перенапруги при заняттях спортом підвищують травматизм і виникнення 

захворювань у спортсменів. Дуже важливо раніше з'ясувати причини, що викликають будь-які відхилення 

від здорового стану спортсмена. Це дозволить виробити профілактичні дії для запобігання повторних 

травм. Для цього необхідний регулярний облік випадків спортивного травматизму, тому щоодні і ті ж 

причини можуть викликати спочатку легку, але пізніше важку травму. Самі незначні травми часто 

призводять до ускладнень і тривалим захворюванням, пов'язаним з травмою. 

Характер травм знаходиться в прямій залежності від рівня кваліфікації спортсмена, що може бути 

причиною великих навантажень. Причини травм, обставиниі умови, в яких вони виникають, різноманітні і 

залежать від різних факторів – як зовнішніх, так і внутрішніх. Часто зовнішні причини створюють 

внутрішні, викликаючи непотрібні зміни в організмі, що призводять до травм. 

До зовнішніх факторів спортивного травматизму відноситься: 

1) неправильна організація навчально-тренувальних занять і змагань; 

2) порушення методики проведення навчально-тренувальних занять ізмагань; 

3) незадовільний стан місць занять, обладнання, інвентарю,одягу, взуття спортсмена; 

4) недотримання санітарно-гігієнічних умов; 

5) порушення правил лікарського контролю. 

Фактори, що впливають на виникнення і характер спортивних травм, необхідно систематизувати для 

вироблення профілактичних заходів, спрямованих на усунення причин цих травм, і конкретні заходи 

повинні випливати з обліку особливостей виду спорту. 

До неправильної організації навчально-тренувальних занять можна віднести проведення тренувань з 

великим числом спортсменів під керівництвом одного викладача-тренера; проведення занять без тренера-

викладача; проведення занять з великим числом груп в залі; відсутність страховки, самостраховки, 

недосвідченість того хто страхує при наданні допомоги при виконанні будь-якого елементу. 

До неправильної методики навчально-тренувальних занять слід віднести проведення їх по одній 

програмізі спортсменами, які мають різну ступінь технічної і фізичної підготовленості. Оскільки дуже 

багато спортивних травм виникають внаслідок методичних помилок, необхідно строго контролювати 

правильність складання програм тренувань і змагань. 
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Поступове збільшення складності занять і фізичних навантажень повинні відповідати віковим 

можливостям спортсмені в. важливо враховувати індивідуальні особливості стану спортсмена, який переніс 

пошкодження і привідновленні їм тренувань строго контролювати його дії на заняттях, щоб уникнути 

повторної травми. 

Для зниження зростання спортивного травматизму необхідно відмовитися від «натаскування» інших 

спортсменів на здачу будь-яких нормативів. Не слід спортсменам пропонувативи конувати ті вправи, 

технікою яких вони ще не оволоділи. Причинами спортивних травм можуть бути знехтування розминкою, 

побудова занять без дотримання принципу поступовості і послідовності в оволодінні навичками, надмірне 

захоплення навантаженнями, відсутність індивідуального підходу до завдання для того хто займається. 

Через спортивно-технічну непідготовленість особливо часті травми серед підлітків і молодих спортсменів. 

До несприятливих санітарно- гігієнічних умов при проведенні навчально – тренувальних занять і 

змагань відноситься спека, вітер, перепади атмосферного тиску, погане природне або штучне освітлення 

залу, недостатня вентиляція, надмірність вологості повітря, висока або низька температура. При поєднанні 

ряду таких зовнішніх несприятливих умов ймовірність отримання травми збільшується і ступінь її тяжко 

стізростає. 

Крім зовнішніх чинників в спортивному травматизмі відіграють роль і внутрішні.До них відносяться: 

1) стан втоми і перевтоми; 2) зміна функціонального стану окремих систем організму спортсмена, 

викликане перервами у заняттях в зв'язку з будь-яким захворюванням; 3) порушення біохімічної структури 

руху; 4) схильність організму до спазмів м'язів і судин; 5) недостатня фізична підготовленість спортсмена 

до виконання напружених і важкокоординаційних елементів вправи. 

Порушення правил лікарського контролю призводить до спортивних травм майже в10% випадків. 

Найчастіше це виражається внесвоєчасності та недостатній ретельності профілактичних медичних оглядів, 

в недотриманні рекомендацій лікаря, в дефектах диспансеризації спортсменів після змінних травм, 

захворювань або функціональних зрушень. 

Перенапруження під час тренувань створюють нахил до травми, особливо в поєднанні з недоліками 

організаційного та методичного характеру. 

Допуск до занять фізичною культурою в школах, повернення спортсменів до тренувань без 

попереднього медичного огляду, після перерв, викликаних хворобою або іншою причиною, нарощування 

фізичних навантажень з ініціативи самого спортсмена або тренера без узгодження з лікарем, а також різні 

порушення особистого режиму такі, як сон, харчування та ін., ігнорування спортсменом можливості 

отримання повторної мікротравми можуть привести зазвичай до ще більш важкої травми. 

Звичайно можливі і нещасні випадки, коли травма виникає внаслідок трагічних збігів обставин, які 

важко передбачити. 

Деякі травми, які є типовими для спортсменів високої кваліфікації і зрілого віку, обумовлені 

систематичними інтенсивними навантаженнями великої або граничної інтенсивності. Перед 

відповідальними змаганнями важливо оцінити стан спортсмена, тому що перевантаження календаря 

виступів може привести до отримання ушкоджень, травм. Необхідно вживати заходи проти перевтоми 

спортсмена, так як воно веде до порушення динамічного стереотипу і до наступного за цим розладу 

координацій складних рухів. Грубим порушенням правил є участь спортсмена в тренуваннях, а тим більше 

в змаганнях, без медичного огляду. Нерозпізнанне або недооцінене лікарем стану здоров'я, в зв'язку з 

незнанням специфіки виду спорту, захворювання або недоодужання спортсмена веде до травм. Наведені 

рекомендації повинні повністю враховуватися тренером, інакше спортсмен отримає на тренуванні 

непосильні для нього навантаження. У цих випадках травма стає загрозливою через швидко наступаючу 

втому, особливо під час змагань, що вимагають максимального фізичного напруження. 

Велике значення має лікарський висновок про терміни відновлення тренувань після перенесених 

травм і захворювань. Передчасне відновлення тренувань, а тим більше участь в змаганнях обумовлює 

загострення хвороби і може привести до нової травми. Більшість пошкоджень залишає слід у вищих 

відділах нервової системи. Місцеві патологічні зміни в тканинах пошкодженої області в більшості випадків 

невеликі і при правильному лікуванні швидко проходять. 

При цьому спортсмен, вважаючи себе одужаним, повертається дозвичайної спортивної діяльності з 

прихованими, залишковими явищами травми. 

Для підвищення ефективності профілактики травматизму необхідно вести повноцінний лікарський 

контроль і облік спортсменів, для чого спортсмени зобов'язані проходити диспансерне обстеження двічі на 

рік у вигляді поточних оглядів. 

Науково обгрунтована і організована профілактика травматизму спортсменів і кваліфікаційне 

лікування сприяє збереженню здоров'я і спортивної форми, зводять нанівець несприятливі наслідки 

пошкоджень і травм.  
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КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ТЕХНІКИ ГРИ В ЗАХИСТІ У ВОЛЕЙБОЛІ 

 

У статті надано комплекс вправ для розвитку та покращення техніки гри в захисті. Перевірено на 

студентах жіночої збірної з волейболу Національного університету водного господарства та 

природокористування, шляхом спеціальних тренувань з відпрацювання прийому м’яча та захисту в грі. 

Ключові слова: техніка гри в захисті, прийом м’яча, реакція. 

 

У сучасному світі, де молодь починає менше цікавитися різними видами спорту та активним 

відпочинком, важливо заохочувати молоде покоління до прагнення займатися спортом таким як волейбол, 

при цьому показавши, що ця гра може бути не тільки складною, а також доволі веселою та розвиваючою. 

Волейбол – популярна гра в багатьох країнах свiту. У нашій країні нею займається близько 6 млн. 

чоловік. 

Вперше грати у волейбол почали у США в 1895 р. Гру створив Вільям Морган – викладач фізичної 

культури в місті Гелiок (штат Массачусетс). Її назвали волейболом, що в перекладі означає «літаючий 

м’яч». У 1897 р. було розроблено спортивні правила цієї гри, які не раз змінювались та доповнювались. 

Волейбол – проста гра, що не потребує дорогого обладнання, швидко поширилася в Японії, Китаї, на 

Філіпiнах, а пiзнiше – в Європі. 

Мета статті проаналізувати волейбольну техніку захисту та надати комплекс вправ на покращення 

спортсменами гри в захисті у волейболі. 

Завдання. визначити результативність гравців в ході тренувального процесу. 

В ході тренувань з жіночою волейбольною командою НУВГП було досліджено, що при поєднанні 

тренувань на техніку, фізичну підготовку та ігрову практику можна значно покращити здібності гравців та 

«відточити» (покращити) навички. 

Основним засобом у навчанні волейболу є фізичні вправи. Їх велике різноманіття. Тому для того, 

щоб вибрати ті вправи, що у більшому ступені розподіляють на основі класифікації засобів. У зв’язку з цим 

усі вправи діляться на дві великі групи: основні або змагальні і допоміжні або тренувальні. 

Змагальні вправи являють собою власне волейбол, тобто те специфічне, що відрізняє його як вид 

спорту. Тут технічні прийоми і тактичні дії виконують так, як це має місце в ігровій обстановці на 

змаганнях (але поза ігровими умовами) [1, 2]. 

Тренувальні вправи покликані полегшити і прискорити оволодіння основними навичками і сприяти 

підвищенню їх ефективності і надійності. Вони складаються зі спеціальних і загальнорозвиваючих. 

Одним із важливих та ключових моментів у волейболі являється техніка захисту гравцями поля. 

Техніка захисту складається з переміщень, приймання м'яча і протидій (блокування). Щоб надійно 

грати в обороні й встигати вчасно до м'яча, гравці вчяться приймати стійку захисника (низьку): ноги сильно 

зігнуті в колінах, гравець готовий прийняти сильний нападаючий удар й переміститися в будь-яку сторону. 

Переміщуються в грі у захисті кроком або бігом у різних напрямках. При блокуванні нападаючих ударів 

стрибки виконують з місця, а також після переміщення вздовж сітки. Приймаючи в захисті важкі м'ячі, 

гравець часто виконує передачу з падінням [3]. 

Для того щоб гра у захисті була успішною, слід постійно розвивати спритність, швидкість реакції, 

рішучість, сміливість у прийомі м’яча, що поданий потужно. 

Для цього проводять спеціальні тренування для покращення техніки захисту та реакції.  

Нами були використані такі вправи: 

1 Удар – прийом. Вправа виконується декількома гравцями на одній половині ігрового поля. Гравці 

розташовуються по внутрішній лінії ігрового поля, кожен гравець стоїть з м’ячем. На зовнішній лінії 

розташовуються гравці в колону один за одним без м’ячів. Гравець без м’яча повинен прийняти 

нападаючий удар від кожного гравця, які стоять на внутрішній лінії поля з переміщення вліво або вправо в 

залежності від місця розміщення на полі. Вправа виконується кожним гравцем по черзі, проходячи декілька 

кіл. Задача приймаючих гравців чітко, швидко і точно прийняти м’яч і направити партнерові без помилок. 

Таким чином гравці вчяться приймати удари різної сили та підлаштовуватися під них. 

2. Захист від двох гравців. Вправа виконується трьома гравцями. Гравці розташовуються на одній 

стороні ігрового поля. Один гравець розташовується на зовнішній лінії, другий на внутрішній лінії, а третій 
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посередині між гравцями. Гравці по бокам по-черзі роблять удар м’ячем в гравця по середині. Гравець який 

посередині повинен швидко реагувати на удари від обох гравців. Вправа виконується кожним гравцем по 

колу. 

3. Реагування. Вправа виконується в парах. Один гравець розміщується на внутрішній лінії з м’ячем, 

інший – на зовнішній лінії розвернутий спиною до першого гравця. З голосом гравець робить удар м’ячем. 

Гравець який стоїть спиною повинен відреагувати, повернутися та прийняти удар. Вправа виконується по 

черзі кожним гравцем. Завдяки цій вправі можна покращити швидкість реакції гравців на удари. 

4. Удар – скидка з падінням. Вправа виконується в парах. Один гравець спочатку робить удар, а 

інший приймає, після чого одразу перший гравець від прийому робить скидку, яку другий гравець повинен 

підбігти та прийняти в падінні з перекатом через праве або ліве плече. Перший гравець повинен робити 

скидку в різнобіччя, щоб бути менше передбачуваним. Вправа виконується по черзі обома гравцями, 

потребує швидкої реакції та фізичної витривалості. 

5. Коло. Вправа виконується усіма гравцями. Гравці розташовуються на одній половині ігрового поля 

з м’ячами у велике коло. Один з них стає в центр кола. З голосом будь-який гравець робить удар в 

захисника. Захисник має швидко відреагувати та точна прийняти та довести м’яч тому гравцеві, який 

зробив удар. Вправа розвиває реакцію. Виконується кожним гравцем по черзі який стає в захист. 

Даний комплекс вправ дає можливість покращити швидкість реакції та покращити навички прийому 

гравців. Вони також потребують хорошої фізичної підготовки. 

Висновок. Аналіз роботи гравців жіночої команди НУВГП на тренуванні показав, що при 

застосуванні даного комплексу вправ значно покращилися навички гри в захисті, збільшилася швидкість 

реакції та точність доведення м’яча до нападника, а також фізична витривалість. Тому, дані вправи для 

захисту можна використовувати в тренувальному процесі поєднуючи з вправами на напад або окремо як 

спеціальне тренування.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ГРЕБЛЕЙ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

 

В статье представлены результаты исследования влияния гребли на каноэ на физическую 

подготовленность учащихся групп начальной подготовки. В ходе педагогического эксперимента выявлена 

положительная динамика показателей физической подготовленности занимающихся. Доказана 

эффективность использования гребли на байдарках и каноэ в физическом воспитании юных гребцов. 

Ключевые слова: гребля на байдарках и каноэ, физическая подготовленность, группы начальной 

подготовки, юные спортсмены, тренировочный процесс. 

 

Общеизвестно, что двигательная активность является одним из главных факторов роста и 

всестороннего развития детей. Однако, нереализованные в определенном возрасте двигательные 

возможности организма в дальнейшем трудно поддаются значительным изменениям. Всесторонняя 

физическая подготовка юных спортсменов должна предполагать достижение оптимального уровня и 

гармоничного развития силы, быстроты, выносливости, ловкости [2, 4]. 

Современный гребной спорт предъявляет высокие требования к двигательным способностям и 

функциональным возможностям организма спортсмена. Данные способности формируются на протяжении 

длительного времени. Это тот период, который продолжается в детских спортивных школах и 

специализированных детско-юношеских школах [1, 3].  
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Цель исследования: установить эффективность влияния занятий греблей на байдарках и каноэ на 

физическую подготовленность детей 9-12 лет. 

Исследование проводилось на базе ГУ «Специализированная детско-юношескаяшкола олимпийского 

резерва № 6 по гребле г. Гомеля». 

Педагогический эксперимент проводился в течение 1 года с сентября 2019 года по сентябрь 

2020 года. В нем принимали участие 12 человек (7мальчиков и 5 девочек) 9-11 летнего возраста учебно-

тренировочных групп первого года обучения (НП-1). Также 12 человек (6 мальчиков и 6 девочек)10-12 

летнего возраста учебно-тренировочных групп второго года обучения (НП-2). 

На первом этапе изучалась и анализировалась научно-методическая литература, выявлялась 

проблема исследования, подбирались поставленным задачам методы исследования. В указанный период 

времени подбирались экспериментальные площадки, контингент испытуемых, необходимый 

инструментарий. 

На втором этапе (сентябрь 2019 года – сентябрь 2020 года) был проведен основной педагогический 

эксперимент на базе ГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 6 по 

гребле г. Гомеля» среди групп НП 1-го года обучения и НП 2-го года обучения.  

На третьем этапе осуществлялась обработка результатов исследования методами математической 

статистики. 

Количество часов, отводимое на спортивную подготовку гребцов групп НП-1 и НП-2 распределялось 

следующим образом: 

1. Общефизическая подготовка составляла от 117 часов в группе начальной подготовки первого года 

обучения до 148 часов в группе начальной подготовки второго года обучения; 

2. Специальная физическая подготовка составляла от 71 часов в группе начальной подготовки 

первого года обучения до 158 часов в группе начальной подготовки второго года обучения; 

3. Технико-тактическая подготовка увеличилась с 28 часов в группе начальной подготовки первого 

года обучения до 40 часов в группе начальной подготовки второго года обучения; 

4. Участие в соревнованиях – с 8 часов в группе начальной подготовки первого года обучения до 12 

часов в группе начальной подготовки второго обучения; 

Тренировочное занятие в группах начальной подготовки проводилось 3 раза в неделю по 90 минут и 

включало подготовительную, основную и заключительную части. 

Подготовительная часть. 

Задачи: 

– организация занимающихся, подсчет пульса, подготовка организма к предстоящим нагрузкам; 

– ознакомить занимающихся с содержанием и задачами занятия. 

– создание соответствующей психологической обстановки и положительного эмоционального 

состояния; 

– подготовка функциональных систем организма к нагрузке. 

Содержание: разминочный и кроссовый бег, общеразвивающие упражнения. 

Основная часть  

Задачи: 

– освоение и совершенствование техники управления каноэ; 

– разучивание новых и закрепление ранее освоенных элементов техники; 

– развитие координации, скорости и выносливости; 

– повышение функциональных возможностей организма; 

Содержание: 

1. Выполнение торможения на заданной линии, поднимание предметов из воды одной и другой 

рукой во время езды. 

2. Выполнение разворота 180 и 360 градусов/ 

3. Прогребание заданного расстояние без остановок и пауз. 

4. Маневрирование между искусственными буйками, не касаясь их корпусом лодки. 

Заключительная часть. 

Задачи: 

– восстановление функционального состояния организма после физической нагрузки; 

– подведение итогов. 

Содержание: 

1. Езда по 2 человека в спокойном темпе; метод равномерный, в темпе 30 гребков в минуту. 

2. Динамические упражнения на растягивание и расслабление мышц. 
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Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что у детей, занимающихся в 

группах НП-1 произошли не значительные улучшения показателейфизической подготовленности. На наш 

взгляд данный факт связан с тем, что организм детей на первом году обучения адаптируется к 

предлагаемым физическим нагрузкам. В то же время в группах НП-2 результаты тестирования 

демонстрируют более значительные изменения в показателях физической подготовленности. Это говорит о 

том, что регулярные тренировочные занятия греблей на протяжении двух лет оказывают положительное 

воздействие на физическую подготовленность занимающихся. Если в начале педагогического эксперимента 

уровень физической подготовленности мальчиков и девочек оценивался как «средний», то по окончании – 

«выше среднего», а по некоторым показателям «высокий». 

Проведенное исследование выявило, что у групп НП-2 занимающихся греблей на каноэ на данном 

этапе улучшились все показатели и находятся на «уровне выше среднего» и «высокого». Это связано с тем, 

что соблюдается последовательность и непрерывность тренировочного процесса. Достоверно изменился 

показатель выносливости в «5 минутном беге», где у мальчиков он улучшился с 1262,37±11,40 с (уровень 

выше среднего) до 1276,62±11,55 с, в то время как у девочек группы НП-2 с 1249,2±2,52 с (средний 

уровень) до 1261,8±2,13 с, достоверное различие составило (t=3,01, p <0,01 и t=3,66, p<0,01).Также 

отмечается высокий уровень показателей в тесте«Гребля на гребном тренажере Concept2 в течение 5 

минут». У мальчиков данный показатель улучшился с 1058,6±11,3 до 1233,3±12,55, у девочек с 950,3±12,8 

до 1041,7±15,3,где достоверное различие (t=3,63, p<0,01 и t=3,06, p<0,01). 

Таким образом, результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о том, что в группе 

НП-1 показатели физической подготовленности находятся в пределах нормы и уровень физической 

подготовленности «средний». А в группе НП-2 физическая подготовленность занимающихся находится на 

уровне «выше среднего» и «высокого», что говорит о положительном влиянии дополнительных физических 

нагрузок, а именно гребли на каноэ, на развитие физических качеств юных спортсменов. 
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ВЛИЯНИЕ ГИМНАСТИКИ «БОДИФЛЕКС» НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  

ШКОЛЬНИЦ 10-11 КЛАССОВ 

 

В статье представлены результаты исследования влияния гимнастики «Бодифлекс» на физическое 

состояние школьниц 10-11 классов. В ходе педагогического эксперимента выявлена положительная 

динамика показателей физического развития и функционального состояния старшеклассниц. Доказана 

эффективность использования гимнастики «Бодифлекс» в физическом воспитании старших школьников. 

Ключевые слова: гимнастика «Бодифлекс» старшие школьники, урок физической культуры и здоровья, 

функциональное состояние, физическое развитие. 

 

Вопросы взаимосвязи и взаимодействия физического воспитания и здоровья старшеклассников 

неоднократно являлись и являются предметом исследований медицинских работников и специалистов в 

области физической культуры. Особую важность они приобрели в настоящее время, поскольку только 

незначительная часть выпускников школ являются практически здоровыми. 

Следует отметить, что современная общеобразовательная школа изменила ранее сложившееся 

представление о возможностях учащихся. Ежегодно усложняющиеся школьные программы, увеличение 

внешкольных нагрузок за счет дополнительных занятий, включая выполнение домашних заданий приводят 

к тому, что общий объем умственной нагрузки на подростков в течение дня значительно превышает 

умственную нагрузку родителей [3]. 

Необходимо подчеркнуть, что омоложение различных заболеваний, увеличение часто и длительно 

болеющих подростков, требует пересмотра задач физического воспитания в общеобразовательных школах. 
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При этом наибольшее внимание необходимо уделять целенаправленному использованию физических 

упражнений в целях профилактики и нормализации имеющихся отклонений в функциональном состоянии 

различных органов и систем организма [1]. 

В настоящее время актуальны направления оздоровительной физической культуры, дающие 

несомненный оздоровительный эффект. К ним причисляют оздоровительную аэробику и ее разновидности: 

степ, слайд, джаз, аква- или гидроаэробика, танцевальную аэробику (фанк-аэробику, сити-джем, хип-хоп и 

др.), велоаэробику, аэробику с нагрузкой, акваджогинг, шейпинг, стретчинг, гимнастика «Бодифлекс», 

Пилатес [2]. 

Анализ научно-методической литературы и наши исследования позволили установить, что у 

учащихся старших классов, наблюдается снижение уровня физического развития, недостаточный уровень 

физической и функциональной подготовленности, увеличение заболеваемости. Опыт работы показывает, 

что существуют значительные внутренние ресурсы для повышения эффективности физического воспитания 

школьников старшего возраста. 

С целью коррекции физического состояния старшеклассниц был проведен педагогический 

эксперимент на базе средней образовательной школы № 24 г. Гомеля. В исследовании принимали участие 

школьницы 10-11 классов, которые были разделены на 2 группы: контрольная (14 девушек) занималась по 

стандартной программе по физической культуре и здоровью для учащихся 5-11 классов 

общеобразовательной школы, вторая – экспериментальная (12 девушек).  

Особенность проведения занятий в экспериментальной группе заключалась в том, что в структуре 

урока физической культуры и здоровья выполнялся комплекс гимнастики «Бодифлекс». 

Система движений и поз гимнастики «Бодифлекс» способствует нормализации работы нервной и 

сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, половых органов, гормональных желез, 

отвечающих за обмен веществ, а также иммунной системы в целом. Изотонические и изометрические 

упражнения создают в организме состояние «управляемого стресса», что вместе с целенаправленным 

воздействием на мышечную систему и связочный аппарат, эффективно влияет на повышение 

функциональных возможностей клеточных структур, от которых прямо зависят устойчивость и 

адаптационные возможности организма к негативным воздействиям. 

В гимнастике «Бодифлекс» используются 12 изотонических, изометрических и растягивающих 

упражнений, которые выполняются во время 5-ти этапного дыхания. Изотонические упражнения 

используют собственное сопротивление тела. Изометрические упражнения подтягивают одну группу мышц 

относительно другой группы или неподвижного предмета. Пяти этапное дыхание выполняется следующим 

образом: 1-полный медленный выдох через рот, 2-сильный вдох через нос, 3-резкий выдох через рот, 

подтягивание живота и диафрагмы, 4-задержка дыхания и выполнение специального упражнения, 5-

свободный вдох через нос. 

Предложенное распределение учебного материала в течение года для старшеклассниц 

экспериментальной группы предусматривало постепенное наращивание тренирующего воздействия на 

функциональные системы организма, а также широкое использование физических упражнений в сочетании 

со средствами релаксации и элементов аутотренинга. 

В качестве результирующей оценки эффективности применения комплексов гимнастики 

«Бодифлекс» в структуре урока по физической культуре и здоровью учащихся старших классов была 

избрана динамика показателей физического развития и функционального состояния занимающихся. Перед 

началом эксперимента между группами не было достоверных отличий. 

По окончании педагогического эксперимента нами были получены следующие данные, 

характеризующие физическое развитие и функциональную подготовленность занимающихся. 

Сравнительный анализ показателей физического развития показал, что достоверные различия были 

обнаружены по показателям объемов бедра и голени (Р<0,05) и (Р<0,001) соответственно. 

Так объемы бедер в экспериментальной группе уменьшились с 53,92±5,92 см правое и 53,92±5,66 см 

левое, до 47,58±4,14 см и 47,58±4,14 см соответственно. В контрольной группе достоверных различий 

отмечено не было, до начала эксперимента 50,81±2,14 см правое и 50,75±2,27 см левое, бедро по окончании 

50,56±2,28  см и 50,50±2,28 см соответственно. Объемы голени в экспериментальной группе уменьшились с 

33,92±3,87 см до 30,83±2,52 см; в контрольной группе до начала эксперимента были 35,69±3,16 см правая и 

35,75±3,09 см левая, после эксперимента 35,19±2,81 см и 35,07±2,16 см соответственно. 

Следует отметить, что несмотря на отсутствие достоверных изменений по показателям массы тела, 

длины тела, силы кисти, ОГК, объемах талии, бедер и плеч, имело место улучшение всех показателей по 

абсолютной величине. 

Сравнение текущего состояния учащихся за учебный год выявило различную ответную реакцию на 

предлагаемую нагрузку в контрольной и экспериментальной группе.  
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Так, у девочек экспериментальной группы показатели в пробе Штанге, изменились с 39,92±7,06 с до 

59,42±6,68 с при P<0,001, при этом у девочек контрольной группы эти показатели до начала эксперимента 

составили 40,69±16,17 с по окончании 37,94±14,37 с (P> 0,05).  

В пробе Генчи в экспериментальной группе показатели изменились с 26,42±8,27 с до 44,83±9,06 с 

(P<0,001).; в контрольной группе с 27,94±10,97 с до 27,25±14,37 с, (P> 0,05). 

Изменились также показатели ЧД (частота дыхания). В экспериментальной группе с 

17,08±3,55 раз/мин до 12,58±1,88 раз/мин (P<0,001), в контрольной группе с 16,19±2,86 до 15,31±1,99, при 

(P> 0,05).  

Достоверные изменения произошли и в показателях ЖЕЛ, при (P<0,05). Так в экспериментальной 

группе до эксперимента ЖЕЛ составляла 2480±440 мл, после эксперимента 3170±550, в контрольной 

группе ЖЕЛ составляла 2590±490 мл до эксперимента и 2680±430 мл, после эксперимента. Похожая 

динамика наблюдалась и в показателях ЧСС. В экспериментальной группе с 81,25±6,36 до 

76,00±3,38 уд/мин (P<0,05). В контрольной группе с 80,15±3,86 до 78,00±5,57 уд/мин, при P<0,05. 

В показателях артериального давления достоверные различия произошли только в показателях АДД 

при P<0,05 и составили в экспериментальной группе 81,67±5,77 мм рт. ст. до и 75,42±10,97 мм рт. ст. после 

эксперимента. В контрольной группе 85,31±8,96 мм рт. ст. до и 84,06±4,91 мм рт. ст. после эксперимента. 

Исследования показали, что применение комплексов гимнастики «Бодифлекс» в структуре урока по 

физической культуре и здоровью учащихся старших классов способствует коррекции физического 

состояния старших школьниц, повышению их интереса к занятиям физической культурой.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ 

НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ 

 

В данной статье представлены результаты исследования влияния скандинавской ходьбы на 

сердечно-сосудистую систему студентов с различными заболеваниями, занимающихся в специальной 

медицинской группе. В течении трех месяцев у студентов на занятиях по физической культуре 

применялась скандинавская ходьба. В начале и в конце исследования была проведена пульсометрия, 

которая показала положительную динамику в снижении пульса у студентов как до нагрузки, так и после 

нее. Ключевые слова, словосочетания: скандинавская ходьба, студенты, пульс, показатели, пульсометрия, 

занятия физической культурой, специальная медицинская группа. 

 

По статистике, с каждым годом растет число людей, страдающих гиподинамией со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. Ученые объясняют этот факт, тем, что типичному офисному 

работнику, увязшему в бесконечных делах, стрессах, проблемах, просто некогда двигаться. Еще одна 

причина – технический прогресс. 

Преимущества ходьбы заключаются в том, что она, в отличие от бега, не травмирует суставы, не 

требует специальной физической подготовки и подходит людям всех возрастов. 

Существует несколько видов ходьбы: прогулочная (обычная), оздоровительная (сюда входит 

скандинавская ходьба) и спортивная. Каждый из этих видов ходьбы отличается по интенсивности нагрузки, 

технике и решает разные задачи. 

Прогулочную ходьбу еще называют пассивной ходьбой. Собственно говоря, это обычный вид 

ходьбы, который мы практикуем каждый день дома, на работе, во время походов по магазинам. 

Оздоровительная ходьба предполагает включение в работу дополнительных мышечных групп, 

благодаря чему возрастает расход энергии и происходит усиление кровообращение – именно то, что 

требуется от аэробной тренировки. Именно к это виду ходьбы и относиться скандинавская ходьба. 
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Скандинавская ходьба – это ходьба с палками. За счет палок увеличивается нагрузка на мышцы и 

сердечно-сосудистую систему. Это позволяет нагрузить мышцы рук и спины, а с другой стороны 

разгрузить суставы ног. Палки помогают развить и контролировать необходимый темп передвижения, а 

также облегчают сам процесс ходьбы. В среднем при такой ходьбе задействовано около 90% мышц и 

сжигается на 46% больше калорий, чем при обычной ходьбе. Поэтому при ходьбе с палками 

оздоровительный эффект достигается легче, быстрее и без видимых усилий. 

Цель проведенного исследования: определить влияние скандинавской ходьбы на сердечно-

сосудистую систему студентов с различными заболеваниями, занимающихся в специальной медицинской 

группе. 

Наше исследование проходило на занятиях по физической культуре, на базе 

УО «ГГУ им. Ф. Скорины», с марта по июнь 2020 года. В нем принимали участие студенты I 

курсафакультета «Физики и информационных технологий». Группа состояла из 20 парней. Все студенты по 

состоянию здоровья относятся к специальной медицинской группе, в основном с заболеваниями: опорно-

двигательного аппарата, органов пищеварения, обмена веществ и органов мочевыделения. 

Занятия по физической культуре проходилось 2 раза в неделю на стадионе университета. Само 

занятие состояло из разминки (в движении, на месте), затем скандинавская ходьба и после нее упражнения 

на развитие координации, ловкости, равновесия, гибкости и т.д. 

Исследование проходило в два этапа. На первом этапе, вмарте, на занятии по физкультуре 

пульсизмерялся перед разминкой, затем после нее - перед скандинавской ходьбой. Далее измерение пульса 

проводилось после самой скандинавской ходьбы (1500-2000 метров), следующий раз через 1 минуту отдыха 

и последнее измерение было в конце занятия.Второй этап предусматривал такое же обследование только в 

июне, то есть после трех месяцев занятий скандинавской ходьбой. 

Сравнивая полученные результаты можно отметить, что средний показатель пульсометрии в начале 

занятия в марте у студентов составил 92,2 ± 6,8 уд/мин, а в июне эта цифра изменилась до 86,3 ± 7 уд/мин. 

Норма такого показателя для возраста 15-20 лет, в покое составляет 60-80 уд/мин. То есть, у студентов 

пульс приблизительно на 12-18 ударов превышал норму. Через 3 месяца этот показатель снизился на 6 

единиц (86,3 ± 7 уд/мин). 

Далее измерялся пульс после разминки. Разминка предусматривала комплекс общеразвивающих 

упражнений. Сначала пульс был 100,6 ± 7,1 уд/мин, затем снизился на 7 единиц и составил уже 93,3 ± 

6,7 уд/мин. Следующий показатель был – пульс после прохождения дистанции 1500-2000 метров 

скандинавской ходьбой в размеренном темпе. В марте пульс у студентов был 113,15 ± 7,1уд/мин, а после 

трех месяцев занятийскандинавской ходьбой стал 98,2 ± 5,6 уд/мин. Даже следующий показатель: пульс 

после 1 минуты отдыха был 106,7 ± 7,5 уд/мин, а стал 88,4 ± 5,9 уд/мин, то есть практически вернулся на 

исходный уровень в начале занятия (после 3-ех месяцев – 86,3 ± 7 уд/мин). 

Последнее измерение пульса было в конце занятия. Сначала это было 97 ± 6,6 уд/мин (выше чем в 

начале занятия - 92,2 ± 6,8 уд/мин). А вот в июне пульс стал 83,1 ± 5,8 уд/мин, что является ниже чем в 

начале занятия в этом же месяце (86,3 ± 7 уд/мин). 

По полученным результатам можно сказать, что у студентов специальной медицинской группы 

прослеживается достаточно положительная динамика в снижении показателей пульсометрии. Сами 

студенты очень хорошо отзываются о новом виде физической деятельности и готовы дальше заниматься на 

занятиях скандинавской ходьбой. 

Скандинавская ходьба не имеет противопоказаний и часто используется в медицинских целях и для 

похудения. При этом она проходит в зоне комфорта и без лишнего напряжения. Как говорят 

студенты«фитнес с удовольствием». 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ 

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ТУРИЗМУ 

 

Статья посвящена исследованию основных положений формирования профессиональных 

компетенций будущих менеджеров по туризму. Определены требования к профессиональной 

теоретической и практической подготовке студентов будущих менеджеров по туризмуна основе 

разработки новых информационных технологий. Ключевые слова: компетенции, формирование, туризм, 

менеджмент, проектная деятельность. 

 

Выполнение определенных задач, связанных с формированием профессиональной компетентности 

будущих менеджеров сдерживается слабой теоретической и методологической разработкой большинства 

аспектов проблемы. Например, сущность понятия «профессиональная компетентность будущих 

менеджеров по туризму» не уточнена в литературе. Актуальным остается вопрос разработки и 

теоретического обоснования модели, педагогических условий и методов формирования профессиональной 

компетентности будущих специалистов в процессе обучения в вузе. 

Наличие противоречий в педагогической теории и практике: 

- на социально-педагогическом уровне между объективно высокими требованиями к 

профессиональной подготовке будущих менеджеров по туризму и уровнем компетенций, приобретаемых 

ими в университете, который недостаточен для эффективного выполнения трудовых функций в 

организациях и учреждениях; 

- на научно-теоретическом уровне между необходимостью теоретического обоснования процесса 

формирования профессиональной компетентности будущих менеджеров туризма и неоднозначным 

толкованием различными исследователями сущности компетенции, механизмов и стратегий ее 

формирования в вузе; 

- на научно-методическом уровне между сложившейся практикой формирования компетенции 

будущих менеджеров по туризму и отсутствием целостного научно-методического обеспечения этого 

процесса, обеспечивающего его реализацию на технологическом уровне. 

Установленные противоречия дают представление о проблеме исследования, которая заключается в 

поиске содержательных, организационных, педагогических и методических инструментов направленных на 

эффективное формирование профессиональной компетентности будущих специалистов по туризму в 

процессе профессиональной подготовки в вузе. 

Цель исследования: Основы формирования профессиональной теоретической и практической 

подготовленности студентов, будущих менеджеров по туризму. 

Методы исследования: теоретико-методологический анализ научных источников, моделирование, 

анкетирование, наблюдение, тестирование, педагогический эксперимент, математические методы 

обработки данных. 

Полученные результаты: в процессе исследования определены педагогические условия 

формирования профессиональной компетентности будущих менеджеров по туризму. Обоснованы формы и 

методы, направленные на эффективное формирование профессиональной компетентности будущих 

менеджеров по туризму в процессе обучения в учреждении высшего образования. Показана оценка 

возможности использования проектной деятельности в формировании профессиональной компетентности 

будущих менеджеров по туризму в образовательном процессе на факультете физического воспитания. 

Статистические данные подтвердили, что проведенная работа в процессе формирующего эксперимента 

эффективна и приносит положительный результат. В результате полученных данных можно утверждать, 

что процесс формирования управленческой компетентности будущих специалистов более эффективно 

осуществляется в том случае, когда в профессиональной подготовке студентов используется специально 

разработанная модель с использованием метода проектов (технология проектного обучения) и комплекс 

педагогических условий. В данный комплекс входят следующие условия: самодиагностика 

профессиональной компетентности будущих менеджеров по туризму, формирование и развитие 
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профессиональных качеств путем организации проектной деятельности, развитие коммуникативных 

качеств путем использования интерактивных методов обучения. 

Проведенное исследование выявило, что студенты не обладают умениями подходить к решению 

задач профессиональной деятельности, умениямипроявлять инициативу и креативность, в том числе в 

нестандартных ситуациях, умениями формировать спрос на туристские товары и услуги, стимулировать их 

потребление, не умеют формировать команду для работы в области предпринимательской деятельности, не 

обладают умением учитывать специфику и особенности деятельности различных организационно-правовых 

форм бизнеса и предпринимательства. Данные факты свидетельствуют о том, что студенты не обладают 

умениями, составляющими основные требования к менеджеру-управленцу, который способен организовать 

дело, приносящее доход. Кроме того, у первокурсников выявлены затруднения в определении у себя таких 

умений, как умение работать с нормативными и правовыми актами, умение формировать устойчивый 

интерес к спортивным и физкультурным занятиям, к способности формировать гуманистическое 

мировоззрение, нравственное сознание и нравственное поведение, отсутствие знаний особенностей 

организации питания в оздоровительных походах, осуществляемых по населенной местности. Причем, 

данные в ЭГ и КГ схожи по своим качественным и количественным характеристикам. 

На основании анализа начальных данных анкетирования было выявлено, что студенты обладают 

компетенциями как составляющей профессиональной компетентности в основном на среднем уровне (КГ – 

61%, ЭГ – 59%), практически пятая часть студентов в обеих группах проявили низкий уровень 

компетенций, а следовательно, и компетентности (КГ– 21%, ЭГ– 24%), что предполагает необходимость 

целенаправленной деятельности по повышению уровня компетенций до высокого. В то же время стоит 

отметить, что практически пятая часть студентов в каждой группе (КГ – 21%; ЭГ – 18%) показали по 

определенным компетенциям высокий уровень, что необходимо учитывать при подготовке и проведении 

формирующего эксперимента. 

Следовательно, проведенное экспериментальное исследование показало, что необходимо проводить 

целенаправленную работу по формированию умений, являющихся основой ключевых компетенций, а 

следовательно, и профессиональной компетентности будущих менеджеров по туризму. 

 

 



К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 1  ●  № 3  

 

 

 
80 

Розділ четвертий 

Економіка, юриспруденція, політика, публічне адміністрування 
 

Zinaida Zhyvko 

D.Sc. in Economics, Professor 

Lviv State University of Internal Affairs 

Muhammad Uhaib As'ad 
Dr., Faculty of Social and Political Science a Islamic University of Kalimantan 

Islamic University of Kalimantan 

Halyna Leskiv 

PhD in Tehnical Sciences, Associate Professor 

Lviv State University of Internal Affairs 

 

INCREASE OF LOCAL REVENUES AND DRYING NATURAL RESOURCES IN 

DECENTRALIZATION ERA 

 

This paper explains of natural resource management policy in decentralization era in line with the 

implementation of political policy of decentralization after the end of the New Order government. In 

decentralization era the local government have opportunity authority in the management of natural resources are 

wisely, transparently, accountablity, participatory, for improvement of development, especially socio-economic 

empowerment of the community. Therefore, in the name of development and the increase of local revenues, local 

government make a number of rules or regulations such as local regulations (Perda), particularly related to 

natural resource management including regulations or policies on coal mine management. Unfortunately. 

Keywords: Disecentralization, Natural Resources, Local Revinue, Local Actors, South Kalimantan Province. 

 

Introduction: Background Study. In decentralization era are introduced of natural resource management is 

dominantly controlled by the local regulation is more determined by local government. The decentralization and 

local autonomy was initially assumed to provide hope or expectation for the local to improve the welfare, justice, 

quality of human resources, especially for local with rich natural resources. But the fact is not so. Unfortunately, 

behind the issue of decentralization and local autonom, it has made the arena of local rulers, local actors and 

interest groups taking natural resources to build a networks of conspiracy, corruption, mining mafia through policy 

regulations, such as granting mining business permits to mining entrepreneurs or brokers mine (As'ad, 2015, 2017).  

Some of these efforts include minimum environmental standards and alleviating poverty, as well as 

accompanying measures for civic education and conflict mediation. Central government must play a key role in 

advancing reforms needed to achieve effective decentralization. In practice, an end-point of decentralization reform 

is never reached, since reform entails an ongoing political struggle between local and central interests. Central 

ministries are targeting and allocating power to a variety of local institutions in the name of decentralization. better 

serve local needs (Ribot, 1998). 

Results and Discussion: A Debate of Dialogue. As it is known in that economic development activities tend 

to focus on the exploitation of natural resources as happened in the Province South Kalimantan to improve people's 

lives without taking any real action in conserving these raw materials. This uncontrolled exploitation has eclipsed 

the environment and impoverishment is not realized by the stakeholders who use and have access to these natural 

resources. The Common Property Regime here should be all natural resources used by the public and open source 

where everyone is entitled to use it to ensure continuity of the need for satisfying needs. It is often open-ended, 

where everyone is free to use it or open access where nature is non-existent and as if it can not be exhausted. As a 

result of that open access, every individual who utilizes these resources tends to devote him as much as possible to 

the extent possible regardless of its sustainability. On the other hand, each individual is reluctant to maintain the 

preservation of the resource on the grounds that it is useless to maintain sustainability if others do not or otherwise, 

and instead exploit it for his own benefit.  

The South Kalimantan Province as well knowen is second biggest coal producing in Indonesia. Yet 

management of these rich resource is taking place in a way that does not accord with good governance practices. 

The local regulations produced to regulate the industry tend to reflect the political and economic interests of local 

political and econmic elites. When those regulations are then implemented, the beneficiaries are the investors rather 

than members of local communities around the mining sites or the public at large. The rich resources of the 

province have yet to lead to improved living stadards or welfare for the population of the province. On the contrary, 

they have led to marginalization of local people from their traditional livelihoods, and massive environmental 

destruction. (For a comparative discussion of natural resorces extraction, (see Jefferey D. Sachs and Joseph E. 
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Stigliz, 2007, Escaping The Resource Curse). If these resources were better managed in accordance with good 

governance principles, they should be able to produce improved welfare in terms of education, health and 

infrastructure development. Yet the evaluation made by the local environmental organisation, Walhi, is bleak: 

With] coal mines still the primadonna of the South Kalimantan economy, the extraction of coal in the province can 

be compared to the people digging their own grave.  

Mines Between to Increase Local Revenues and Conflict Interest. Collaboration of interests bewteen state 

and private actors usually focus on the issuing of Izin Usaha Pertambangan (mining enterprise licenses) both before 

and after local elections. Local politicians often issue these licenses and at the same time seek donations from 

mining bosses in order to fund the very high cost of their political campaigns. Almost all bupati (district heads) in 

coal rich districts – such as Tanah Bumbu, Banjar, Rantau, Balangan, Tanah Laut – are backed by coal mining 

interests. 

In addition to the large-scale legal mines, there is also widespread illegal mining in the province, which is 

allowed to proceed by security forces, because the illegal mines also produce a steady stream of income for 

government officials (Walhi Kalsel 2009). This arrangement has already lasted many years and is very difficult to 

eradicate given the large number of key government and security officials who are involved. The widespread nature 

of illegal mining is accelerating environmental destruction in the province, for example, in the forms of widespread 

flooding that happens around the locations of mines, or in the form of changes to the soil structure as a result of the 

the disposal of mine waste through the river system. The term illegal mining was used during the New Order peroid 

to refer to mining activities, typically small-scale operations using traditional equipment, undertaken without a 

licence from the government. In the post-Soeharto era, two new terms related to illegal mining are officially used: 

penambangan tanpa ijin or peti (mining without a licence) and tambang rakyat or rakyat penambang (people’s 

miners). The latter term refers to small-scale mining activity carried out by local people using traditional equipment 

on their own land, but without a government licence. 

There are three critical domains in governance: 1) government 2) the corporate sector and 3) civil society. In 

the governance of the mining sector in South Kalimantan, the relations between these three domains is imbalanced. 

The government is largely captured by the corporate sector and is unable to play the control function role it should 

be able to exercise with regards to the private sector. Civil society is marginalised in the governance process – 

though local NGOs, and the mass media are significant local actors – they have over the last decade been little not 

involved in the process of formulating and implementating management over the coal sector. However, in recent 

times, especially since 2012, the beginnings of a change of public mood have been visible. The widespread 

environmAs far as the eye could see only the deep holes formed rivers. Forests are barren without a tree being 

filled. The song of birds is no longer heard by the sound of mining machines. Pollution and environmental chaos 

are getting worse. The rivers have been polluted and the water has changed color. The animals are no longer a place 

to feed grass. Everything is gone and extinct. This world of mining industry is a world full of exploitation and 

greed. The neglect of illegal mining and corruption and rent-seeking practices is the accumulation of bad 

governance practices of coal mining management. 

As a leading argument that abundant natural resources turn out to be just a myth and a nightmare for the 

masses. There are many factors that can be argued, that the management of natural resources is still poorly managed 

because of incorrect systems and regulations. The policies that are more profitable to entrepreneurs only and not 

benefit all parties. Local officials are already feeling good about this chaotic system and people have no chance to 

control and criticize. Meanwhile, social institutions such as NGOs do not play much because they are already 

dominated by bribery practices and have been tamed with various facilities and lure proyak by local authorities. 

Similarly, the mass media can not do anything as a social control because the media has been tamed by the mining 

predators through various ways to not expose the bad management of natural resources. 

The business and political relationships in the mining industry in South Kalimantan Province are inseparable 

as two sides of the coin. The issue of the mining has always been political marketing as a strategy to make 

bergaining position or networks business and political patronage. This can not be avoided because after the 

Soeharto’s government, the national political dynamics became more liberal, pragmatic, and the more capitalistic 

democratic process which of course required a high cost. Therefore, at present almost all the regional authorities in 

South Kalimantan Province are people who have a background of entrepreneurs, especially coal mine businessmen. 

They have the capital or the power of money to finance a transactional, capitalistic democracy. Similarly, almost 

the heads of political parties or administrators of political parties are entrepreneurs or backgrounds of coal mining 

businessmen. Usually the rulers run for regional ruling candidates or sponsor political funds for candidates who 

fight in local elections (As’ad, 2016 2017, Aspinall and As’ad, 2015, Aspinall and As’ad, 2016). 

 



К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 1  ●  № 3  

 

 

 
82 

Sources 

1. M. U. As’ad (2015).Election, Mining, and Collaboration State and Market: An Empirical Evidence in Province of South Kalimantan, Indonesia, Institute of 

Politics and Policy Studies.Nabila Publishing, Banjarmasin, Indonesia. 

2. M. U. As’ad, (2017) Political Patronage Network: Involvement of Mining Entrepreneurs in Pilkada in South Kalimanatn. Indonesia.Faculty of Social and 

Political Sciences Islamic University of Kalimantan, Banjarmasin Indonesia. 

3. J. C. Ribot, (1998).Theorizing Access: Forest Profits along Senegal’s Charcoal Commodity Chain, Development and Change 29: 307-341.  

4. E. Aspinall and M. U. As’ad. (2015) The Patronage Patchwork Village Brokerage Networks and the Power of the State in an Indonesian Election. Journal of the 

Humanites and Social Sciences of Southeast Asia, volume 171 Issue 2-3, pages 165-195 BijdragentotdeTaal-Landen. 

 

Біліченко Валерій Віталійович 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

 

ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ'ЄКТІВ І ОБ'ЄКТІВ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ В ПРОЦЕСІ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ПОЛИЦИИ УКРАЇНИ 

 

У статті дана характеристика суб'єктів і об'єктів інформаційних відносин в сфері діяльності 

територіальних органів поліції України, розглянуті їх особливості в адміністративно-правовому аспекті. 

На підставі аналізу наукових доктрин і чинного адміністративного та інформаційного законодавства 

України дано визначення суб'єкта інформаційних відносин, а також перераховані основні компоненти 

інформаційної системи органів поліції України. Автором наголошено на необхідності оптимізації 

інформаційної взаємодії підрозділів територіальних органів поліції України між собою, а також з іншими 

правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю в контексті 

реформування системи МВС України. Ключові слова: інформація, Національна поліція, інформаційне 

забезпечення, нормативно-правові акти, об'єкт, суб'єкт, інформаційна система. 

 

Виклад основного матеріалу. Національна поліція України відноситься до класу соціальних систем, а 

значить, має певну структуру, що складається з набору елементів, які відповідним чином оформлені і 

взаємопов'язані між собою [3, с. 116]. Отже, поліція функціонує одночасно як суб'єкт управління та об'єкт 

управління. 

Вважаємо за необхідне дати загальну характеристику суб'єктів і об'єктів в досліджуваній сфері через 

призму поняття інформаційних правовідносин, враховуючи сучасні підходи до цієї проблематики в 

сучасній правовій доктрині. Так, під інформаційними правовідносинами в загальному значенні розуміють 

врегульовані інформаційно-правовими нормами суспільні відносини, що виникають з приводу інформації, 

сторони яких виступають як носії взаємних прав і обов'язків, встановлених і гарантованих інформаційно-

правовою нормою [4, с. 21]. 

Як відомо, суб'єктами інформаційних правовідносин є фізичні особи (громадяни України, іноземці та 

особи без громадянства), юридичні особи, які наділені законодавством України інформаційними правами і 

обов'язками, а також держава Україна та іноземні держави [6, с. 68]. У свою чергу, адміністративно-правові 

відносини виникають, розвиваються і припиняються між органами виконавчої влади (в даному випадку – 

Національною поліцією України) і фізичними та юридичними особами. 

Відповідно суб'єкт права є необхідним елементом правовідносин у всіх галузях права, маючи при 

цьому свою специфіку в правовому статусі. В ході дослідження понятійного апарату ми встановили, що 

особливістю наукових концепцій є те, що більшість українських і зарубіжних вчених не виділяють окремо 

суб'єктів права і суб'єктів правовідносин, а, як правило, ототожнюють їх [6, с. 70]. Це не зовсім вірне 

твердження. Слід зазначити, що суб'єкт правовідносин – це фізична або юридична особа, держава, державне 

або муніципальне утворення, що має за законом здатністю мати і здійснювати безпосередньо або через 

представника суб'єктивні права і юридичні обов'язки (правосуб'єктність). Відповідно суб'єкти права – це 

учасники правовідносин, правовий статус яких визначається законодавством. Так, суб'єкт права в 

адміністративних правовідносинах – це посадові особи, громадяни, державні органи, а іноді організації – 

юридичні особи. Іншими словами, обов'язкову основу функціонування державних органів, індивідів, 

громадських утворень як суб'єктів права утворюють юридичні норми. 

У своїх дослідженнях В.С. Цимбалюк висловлює думку про необхідність формувати систему 

інституту суб'єктів інформаційного права в складі загальної частини теорії права з екстраполяцією на 

особливі правові інститути суб'єктів (людини, громадянина, суспільства, держави) виходячи з видів 

учасників інформаційної діяльності. До спеціальних родовими ознаками суб'єктів інформаційного права він 

пропонує віднести таких учасників інформаційної діяльності як: джерело – той, хто інформує; обізнаний – 

той, хто отримав інформацію [5, с. 31]. Прийнято також суб'єктів інформаційних відносин ділити на дві 

основні групи: власники інформації; споживачі інформації [8, с. 59]. Погодимося з позицією 
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В.С. Цимбалюка про доцільність визначення провідних учасників інформаційної діяльності в 

правоохоронній сфері через систему норм адміністративного права. За своєю суттю інформаційні 

відносини, які виникають між органами поліції та іншими органами влади, громадськістю щодо отримання, 

використання, поширення та зберігання різноманітної інформації є адміністративно-правовими. 

Уточнимо, що інформаційна система – це організована система збору, зберігання, обробки і видачі 

інформації, яка необхідна для ефективного функціонування суб'єктів і об'єктів управління [3, с. 124]. До 

основних компонентів інформаційної системи відносяться: інформація, необхідна для виконання функцій 

управління; персонал, що забезпечує функціонування інформаційної системи; технічні засоби; методи і 

процедури збору, переробки інформації. 

Інформаційна система в органах поліції складається з ряду взаємопов'язаних елементів: джерел 

отримання інформації, каналів зв'язку і передачі даних, засобів зберігання, обробки і захисту інформації. 

Але для реалізації безперервного управлінського процесу важлива не тільки сама інформація, а й 

організація обміну інформацією як між суб'єктами системи, так і між системою і зовнішнім середовищем. 

Тому в число компонентів інформаційної системи включають, як правило [9, с. 78]: 

- види, інформаційні потоки і масиви інформації; 

- канали зв'язку; 

- методи і засоби збору, обробки, зберігання та захистуінформації. 

Таким чином, основними об'єктами інформаційного забезпечення діяльності територіальних органів 

поліції виступають: інформація; інформаційні ресурси; передові інформаційні технології всіх видів і 

найменувань, що застосовуються в правоохоронній сфері; різні методи і засоби збору, обробки, зберігання 

та захисту інформації; автоматизовані системи обробки (бази) даних; інформаційно-телекомунікаційні 

системи і підсистеми; процеси наукового дослідження, розробки і організації впровадження високих 

технологій в сфері інформаційних послуг; системні інформаційні інновації та окремі інноваційні проекти в 

інформаційній галузі. 

Отже, сучасний поліцейський для боротьби з кіберзлочинністю повинен на високому рівні володіти 

відповідним арсеналом інформаційно-технологічних можливостей. У цьому контексті відомча освіта не 

повинна стояти осторонь від процесів глобалізації та інформатизації. Для розвитку процесу впровадження 

новітніх інформаційних технологій у вищих навчальних закладах системи МВС України слід розвивати 

дистанційне навчання, науково-освітні портали, сервісні ресурсні центри та електронні бібліотеки, 

проведення телеконференцій, впровадження дистанційних методів моніторингу, e-government, e-

commerce [10, с. 103]. 

Висновки. Глобальна комп'ютеризація сучасного суспільства сформувала нову сферу суспільних 

відносин – інформаційні правовідносини в сфері діяльності Національної поліції України. У зв'язку з чим, 

стали необхідними глибокі наукові дослідження в цій галузі з метою вдосконалення системи 

інформаційного забезпечення функціонування поліції, основною метою якої є всебічна інформаційна 

підтримка поліцейської діяльності на основі комплексу нормативно-правових, організаційних, технічних, 

програмних та інших заходів. Варто відзначити, що рішення широкого спектра проблем організаційно-

правової забезпечення функціонування інформаційного поля в правоохоронній сфері можливе лише 

шляхом чіткого визначення суб'єктів і об'єктів інформаційної системи територіальних органів поліції. 

Також в умовах наявності великої кількості підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють 

процеси інформаційного забезпечення структурних підрозділів поліції, існує колізійність національного 

адміністративного та інформаційного законодавства, що ускладнює правоохоронну діяльність. Внаслідок 

чого важливо вдосконалити механізм правового регулювання інформаційних правовідносин, які виникають 

в процесі діяльності територіальних органів поліції України, гармонізації його з міжнародним 

законодавством.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» В УСЛОВИЯХ 

ВТОРОЙ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

 

Современное состояние международных отношений содержит высокий уровень конфликтности. 

После окончания традиционной «Холодной войны» многие ученые разделяют позицию о том, что 

«Холодная война» была трансформирована уже в современных условиях. Логичным завершением 

«Холодной войны» могли быть уничтожение инструментов соперничества, однако, НАТО продолжило 

существование и даже усилило свои позиции. Сейчас регионом, где происходит противостояние интересов 

государств, претендующих на общемировое признание, выступает Ближний Восток. Актуальность 

рассматриваемой темы состоит в том, чтобы охарактеризовать особенности, технологии, методы 

трансформации «Холодной войны» на Ближнем Востоке. В статье рассмотрен исторический контекст 

«Холодной войны», роль НАТО в мировой политике, региональные проблемы Ближнего Востока в 

контексте мирового противостояния, роль новых участников в противостоянии, произведен анализ 

основных черт «Холодной войны» в современном разрезе на Ближнем Востоке. В заключение делается 

вывод о возможности обозначения «Второй Холодной войны» на Ближнем Востоке и даются 

отличительные особенности трансформации концепции «Холодной войны». Ключевые слова: Холодная 

война, Ближний Восток, НАТО, Россия. 

 

В 90-е гг. прошлого столетия в научном дискурсе высказывались мнения о том, что постбиполярный 

мир после окончания Холодной войны унаследовал многие черты того периода. По уровню конфликтности 

и напряженности новая модель международной системы не стала менее напряженной в отдельных 

регионах. Реалии современных международных отношений доказывают данный тезис и сегодня. 

Само понятие «Холодной войны» в рассматриваемом контексте имеет несколько трактовок. Данным 

термином обычно обозначается период взаимоотношений на политической аренес конца ВМВ до распада 

СССР. В узком определении термин характеризует напряженный вид конфронтации на грани военных 

действий. 

Понятие «Новая Холодная война» вступило в оборот в политическом дискурсе с публикации книги 

Э. Лукаса «Новая Холодная война: Как Кремль угрожает России и Западу» в 2008 г. 

Конец конфронтации с распадом СССР не снизило конфликтность в мире. Кризис системной 

взаимосвязи, который составлял суть «Холодной войны», потребовали поиск новой оси конфликта [6]. 

Стоит обратить внимание, что отношения США с Россией со времен «Холодной войны» также 

существенно изменились. Хотя констатация наличия влияния «Холодной войны» на отношения между 

державами, а также наличие сохранившихся и новых противоречий в политическом дискурсе достаточно 

активно развивается. В докладе Совета по Международным отношениям от 2018 года была выпущена 

статья под названием «Сдержать Россию», в котором официально время ведут вторую холодную войну с 

Россией» [7]. 

Официальные СМИ США с начала 2000-х годов в отношении РФ содержали негативный оттенок в 

новостном фоне. Поменялась внешнеполитическая ситуация, а также такой информационный посыл вызван 

и внутриполитическими изменениями внутри США. Отношения между США и РФ наиболее сильно 

испортились ввиду вмешательства РФ в гражданскую войну в Сирии. 

Внутренние процессы в США, политика либеральной партии в ходе выборов, также использовали 

Россию в различных постах, представляя ее основной угрозой интересам государства, искажая позицию 

России, а также намерения Трампа [8]. Обвинением в сторону России были вмешательство в 

избирательную компанию 2016 года с целью усилить политическую и социальную рознь в Соединенных 

Штатах, подрыв европейского единства и безопасности, сотрудничество с Ираном, а также вступление в 

гражданскую войну в Сирии, и «дело Скрипалей». Либеральные силы использовали в противостоянии 

Д. Трампу различные средства, в том числе и «демонизацию» России в информационном пространстве. 

Хотя стоит отметить, что это внутриполитические процессы и к реальности такое освещение ситуации 

имеет достаточно мало предпосылок [4]. Однако, противостояния в мире имеют не только идеологический 

контекст и поддержание безопасности. Прежде всего, они также накладываются на экономические 

интересы, происходят все также на внешних территориях, особое противостояние наблюдается на Ближнем 

Востоке. 
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Ввиду заинтересованности многих акторов мировой политики в определении зон влияния в мире, 

стоит отметить также изменение роли НАТО в современной политике. 

После окончания «Холодной войны» НАТО, как основной участник военного блока, продолжило 

существовать и расширять свое влияние на Восток. НАТО превратилось в инструмент политического 

влияния под эгидой США, декларируяцели поддержания основ европейской системы безопасности. 

Первая стратегияпостбиполярного периода НАТО была принята в 1991 г, основывалась на 

некофронтационных предпосылках – сотрудничестве, сохранении безопасности. В 1994 г. принята 

программа «Партнерство ради мира». Помимо соблюдений условий защиты прав, демократии, также 

условием включения в «Партнерство ради мира» для стран стало требование реформирования вооруженных 

сил. Стратегия 1999 года еще более расширила границы работы НАТО. В концепции обобщены принципы 

формирования единой системы вооружения, что для участников должно служить основой безопасности. 

Силовым локальным операциям альянса присваивается легальный статус. Альянс быстро реагировал на 

изменившиеся условия постбиполярного мира, а все заложенные принципы деятельности были заложены в 

ходе эволюции стратегий еще с 1949 года. Роль США в структурах НАТО превалирует. 

Атаки «11 сентября» стали катализатором самых важных изменений в истории НАТО. С самого 

начала, очевидно, что НАТО последовало совету Генри Киссинджера после атак: «возможность была 

создана в результате испытаний» [9]. НАТО под прикрытием борьбы с терроризмом и недомкратией 

проводило военные операции во всем мире для удержания лояльных правительств в опосредованных 

государствах, увеличивая число сторонников [5]. 

В 2006 г. Североатлантический альянс утверждает «Всеобъемлющие политические указания», 

которые отразили выводы из операций в Афганистане, в Ираке. Альянстаким образом трансформировал 

свою основную функцию деятельности. Альянс включает полномочия по проведению регулирующих мер в 

любом уголке мира. 

Деятельность альянса в открытой форме не объявляет РФ врагом, но носит антироссийскую 

направленность. 

Современная стратегическая концепция альянса, принятая в Лиссабоне в 2010 г., существенно 

отличается от ранее существовавших стратегий, имеет явную антироссийскую направленность. В новой 

Концепции НАТО очень детально и краеугольно выставлен принцип защиты энергетических интересов. 

Внимание к энергетической проблеме особо стало актуальным в том числе из-за конфликта с поставками 

газа через Украину, что грозило дефицитом углеводорода в Европе. Европа зависит от поставок 

углеводородов. Исходя из данных обстоятельств, НАТО ставит задачу поддержания стабильности в 

добывающих углеводороды странах. Угрозу от России НАТО рассматривает и в связи с увеличением 

экономической мощи страны, наличием ядерного вооружения и пр. 

В ближневосточном регионе происходят трансформационные потрясения, которые изменяют роль 

региональных акторов и задействуют внерегиональных участников. Наблюдаемые изменения 

подтверждают изменение баланса сил на мировой арене и изменения политического облика региона [1]. 

В начале 21 века на Ближнем Востоке активизируются сетевые террористические организации, 

увеличивается число терактов, что явилось главным аргументом в наступлении США в этот регион с целью 

демократизации режимов. 

2011 год связан с «арабскими революциями» на Ближнем Востоке, что было связано с социально-

экономическими и политическими проблемами. США пытается навязать привлекательную модель 

жизнеустройства. Но Россия для арабских соседей привлекательнее как модель общественного развития из-

за ряда общихкультурных и исторических аспектов.Декларируемые полномочия по демократизации в мире 

позволяет США осуществлять менеджмент региональных конфликтов. 

Актуальность гегемонии в ближневосточном регионедля НАТО ослабляется. Основной целью США 

в регионе остаются возможность влияния на протекание конфликтов с целью удержания экономических 

интересов. События «арабских революций» существенно снизили влияние Запада в регионе. Участники 

НАТО поддержали оппозиционные режимы в конфликте. Западные страны с суннитскими режимами 

стремились свергнуть режим Б. Асада в Сирии. Но такая позиция не была привлекательна США ввиду 

опасности установления режима радикального исламизма. 

Огромной проблемой для США также выступает неурегулированность палестино-израильского 

конфликта. Интерес США связан с созданием безопасных условий поставки нефти из Персидского залива. 

Но реализации таких целей сталкивается с противоречиями и совсем не ожидаемым эффектом Вашингтона. 

Ситуацию на Ближнем Востоке США и Россия трактует по-разному. Для США и Франции поддержка 

революционных настроений в арабском мире служило политическим дивидендом к выборам, а для России 

было важно занять иную позициюв пользу правящих режимови против принципа «Творческого хаоса». 
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Разнонаправленность позиций США и России усилил кризис в Сирии. Сирийский кризис стал точкой 

соприкосновения внешнеполитических стратегий РФ и США в регионе Ближнего Востока. РФ выступает 

участником посредников в урегулировании проблемы в регионе.Снижение роли США в регионе 

сопровождается возрастанием значимости России.  

Важным вопросом столкновения интересов в регионе выступает экономический фактор. США со 

времен колониальной системы проводили экономическую экспансию в Персидском за,ливе. Нефть и газ – 

основная причина американского вторжения в Ирак. 

Но согласно некоторым оценкам, регион Ближнего Востока утрачивает для США интерес. Более 

привлекательным становится Азиатско-Тихоокеанский местом реализации экономического потенциала, где 

Китай предстает важным соперником. США в этом регионе втягивает Саудовскую Аравию, Турцию, 

Израиль для столкновения интересов. Для России же регион важен в качестве рынка сбыта продукции, что 

может составить конкуренцию США. Товарооборот металла, древесины, оборудования со странами 

Ближнего Востока для России активно начался с начала нового столетия. 

После свержения М. Мурсив Египте в 2013 г. США не посчитали это военным переворотом. Новая 

власть в Египте не спешит вступать в сотруднические отношения с Египтом. США же после свержения 

Мурси приостановил вооружение страны и финансовую помощь. Россия высказала позицию на 

восполнение поставок систем ПВО, боевых вертолетов и пр.военной техники. В части Египта между РФ и 

США существует фактор конкуренции. 

В Сирии приоритетным остается поддержание безопасности газовых месторождений в 

Средиземноморье. Данное обстоятельство особо важно для РФ из-за преимущественного права «Газпрома» 

на добычу газа. Приход к власти иной группировки может нарушить интересы России. Хотя подобные 

исламистские группировки активно финансируются Западом. 

У США не получилось в регионе отстоять национальные интересы из-за поддержки оппозиции в 

Сирии, США стали задействованы в игры с исламизмом. Результатом ошибочных действий 

явилосьнерегулируемое использование хим. оружия в Джобаре. США переложило вину на правящий 

режим, после чего США разработало план военной интервенции в Сирию. 

В позиции России по сдерживанию конфликта в Сирии присутствует и экономический фактор. За 

годы военных действий упрочились позиции российских энергетических компаний в регионе 

В политике конкуренция состоит в продвижении Россией и США собственных моделей развития 

общества. Если ранее «Холодная война» содержала идеологические и военно-стратегические аспекты. 

«Холодная война» как исторический факт осталась в прошлом, но характеристики современной модели 

мироустройства обусловлены именно исходом и наследием первой «Холодной войны». 

Таким образом, на сегодня можно констатировать частичную трансформацию традиционной 

«Холодной войны» в регионе Ближнего Востока. Разрыв между военным и экономическим потенциалом 

ведущих государств и развивающихся стран уменьшает возможность сопротивления и укрепляет 

биполярное устройство. В таком устройстве развивающие страны не имеют возможности уравновешивать 

стратегии, так как присоединение к доминирующим державам наименее затратной [2]. 

Современная ситуация претерпела существенные изменения со времен противостояния СССР и 

США. Не была создана «антигегемонистская» коалиция из государств, ввиду усилившейся позиции США. 

Однако, при отсутствии противников США в западных странах и возвышением роли Китая в начале 

21 века, некоторые ученые, отмечают новую систему конфронтации в том числе с новыми влиятельными 

акторами политики [3]. Китай продолжает вытеснять США с евразийских рынков, формирует новые союзы 

в регионе и таким образом, пытается установить новую систему баланса сил. 

Помимо уже ранее отмеченных особенностей использования соперничества идеологий в эпоху 

первой «Холодной войны», в настоящее время столкновения не используют базовые ценности. В настоящее 

время наиболее важным фактором оказывается экономический. Новая «Холодная война» между Россией и 

США во много предопределена американскими внутриполитическими причинами. Во внутриполитической 

«войне» в США Россия является одним из важнейших объектов. 

Новым участником морового противоборства становятся новые акторы, например, Китай, 

негосударственные акторы, различные группировки. 

Существующий миропорядок менеепредсказуем, менее стабилен, чем «мир» Холодной войны, 

поскольку роль международных институтов находится на рекорднонизком уровне, глобальная 

экономическая система подвергается серьезным испытаниям со стороны протекционизма и экономического 

национализма. 
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В настоящее время возможности менеджеров реализуются по множеству причин далеко не 

полностью. Чтобы квалифицированно управлять, менеджеру необходимо иметь соответствующие 

занимаемой должности знания в области техники, технологии, экономики, организации производства и 

управления. Опыт показывает, что менеджеры сталкиваются с множеством различных проблем при 

управлении и оптимизации работы команды, что значительно снижает ее эффективность. Облачные 

вычисления помогают автоматизировать процесс и наладить практически беспрерывную работу. Суть 

концепции облачных вычислений заключается в предоставлении конечным пользователям удаленного 

динамического доступа к услугам, вычислительным ресурсам и приложениям (включая операционные 

системы и инфраструктуру) через Интернет.  

Сегодня под облачными вычислениями обычно понимают возможность получения необходимых 

вычислительных мощностей по запросу из сети, причем пользователю не важны детали реализации этого 

механизма, и он получает из этого «облака» все необходимое. Ярким примером могут служить поисковые 

системы, интерфейс которых очень прост, но в то же время они предоставляют пользователям огромные 

вычислительные ресурсы для поиска нужной информации. Сегодня крупные вычислительные центры не 

только позволяют хранить и обрабатывать внутри себя определенные данные, но и дают возможности для 

создания собственных виртуальных дата-центров, позволяя молодым компаниям не тратить силы на 

создание всей инфраструктуры с нуля [1, 2]. 

«Облако» является новой бизнес-моделью для предоставления и получения информационных услуг. 

Эта модель обещает снизить оперативные и капитальные затраты. Она позволяет IТ-департаментам 

сосредоточиться на стратегических проектах, а не на рутинных задачах управления собственным центром 

обработки данных. Облачные вычисления – это не только технологическая инновация в IТ, но и способ 

создания новых бизнес-моделей, когда у небольших производителей IТ-продуктов, появляется возможность 

быстрого предложения рынку своих услуг и мало затратного способа воплощения своих бизнес-идей. 

Поддержка облачных вычислений в сочетании с инвестициями в молодые компании создают быстро 

развивающуюся экосистему инновационных производств. 

Облачные технологии – это технологии обработки данных, в которых компьютерные ресурсы 

предоставляются Интернет-пользователю как онлайн-сервис. Слово «облако» здесь присутствует как 

метафора, олицетворяющая сложную инфраструктуру, скрывающую за собой все технические детали. 

Облако – это то, куда обращается пользователь (или организация), когда ему требуется использовать 

ту или иную технологию, и пользуется ею до тех пор, пока она ему нужна. Для этого ему не требуется 

ничего устанавливать на компьютере, он не платит за технологию, когда не пользуется ею. Три условия, по 

которым в дальнейшем использовании определится, является ли тот или иной сервис облачным:  
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 сервис доступен через веб-браузер или при помощи специального интерфейса прикладного 

программирования (API) для доступа к веб-сервисам;  

 чтобы начать пользоваться сервисом не требуется никаких затрат капитала;  

 пользователь платит только за то, чем он пользуется, и оплачивает только то время, в течение 

которого он этим пользуется. 

Облако может быть приложением, доступ к которому предоставляется через веб, или сервером, к 

которому пользователь обращается тогда, когда ему это требуется. Например, программное обеспечение 

как сервис (Software as a Service, SaaS) – модель развертывания приложения, которая подразумевает 

предоставление приложения конечному пользователю как услуги по требованию. Доступ к такому 

приложению осуществляется посредством интернет-браузера. Основное преимущество модели SaaS для 

клиента состоит в отсутствии затрат, связанных с установкой, обновлением и поддержкой 

работоспособности оборудования и программного обеспечения, работающего на нем. Целевая аудитория – 

конечные потребители. В модели SaaS:  

 приложение приспособлено для удаленного использования;  

 одним приложением могут пользоваться несколько клиентов;  

 оплата за услугу взимается либо как ежемесячная плата, либо на основе суммарного объема 

транзакций;  

 поддержка приложения входит уже в состав оплаты;  

 модернизация приложения может производиться обслуживающим персоналом плавно и прозрачно 

для клиентов. 

Для пользователей систем SaaS не имеет значения, где установлено программное обеспечение, какую 

операционную систему оно использует и на каком языке оно написано: РНР, Java или .NET. SalesForce.com 

– это вариант SaaS. 

SalesForce.com представляет собой систему управления отношениями с клиентами (CRM), 

предназначенную для крупного предприятия. Она предназначена для специалистов из отделов продаж и 

позволяет им отслеживать потенциальных заказчиков и менеджеров по закупкам, определять их место в 

организации процесса продаж, управлять всем процессом заключения сделки от первого контакта до 

заключения договора и проведения расчета и т. д. [3]. 

Многоарендное приложение представляет собой программу-сервер, которая поддерживает 

развертывание множества клиентов, одновременно пользующихся одним и тем же экземпляром 

программы-сервера. Эта модель предлагает поставщику SaaS очевидные преимущества в том, что 

позволяет обеспечить для конечных пользователей следующие возможности:  

 поддержку большего количества клиентов на меньшем количестве аппаратных компонентов;  

 ускоренную и упрощенную процедуру развертывания обновлений для приложений и обновления 

для системы безопасности;  

 более надежную архитектуру. 

Классический бизнес-аргумент в пользу «облаков» – это преобразование капитальных затрат в 

операционные. Речь идет о том, что у бизнеса больше нет необходимости инвестировать в собственные 

дата-центры и размещаемое в них оборудование. Вместо этого достаточно арендовать необходимые 

ресурсы у специализированного поставщика и платить арендную плату за те мощности, которые реально 

используются. Одновременно с этим снижаются риски, связанные с невозможностью предсказать исход 

ИТ-проектов: если проект окажется неуспешным, достаточно будет просто вернуть арендованные 

мощности поставщику. Риск остаться с ненужными вычислительными мощностями, полностью уходит в 

прошлое. 

В условиях «облаков» конфигурация ВМ при разработке и промышленной эксплуатации полностью 

идентична, и это позволяет исключить проблемы, связанные с различиями в аппаратном и программном 

обеспечении. Облачные вычисления создают новую «платформу для бизнес-операций», которая даст 

возможность компаниям изменить их бизнес-модели и найти мощные, ранее недоступные способы 

взаимодействия с потребителями, поставщиками и торговыми партнерами [4]. 

С проникновением облачных технологий в жизнь современных компаний не остается вопросов о 

целесообразности использования подобных решений. Демонстрируя надежность, удобство, безопасность и 

технологичность, облачные сервисы в модели SaaS справляются с задачами любой сложности. Сокращение 

расходов, гибкость, масштабируемость и минимизация административных издержек – лишнее тому 

подтверждение. 
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Основными теориями в исследованиях развития женского предпринимательства являются 

следующие: 

 теория предпринимательства со стороны предложения; 

 теория предпринимательства со стороны спроса; 

 биологическая теория предпринимательства; 

 феминистские теории;  

 институциональная теория предпринимательства. 

При этом единства среди ученых по вопросу необходимости отдельной теории о женском 

предпринимательстве не наблюдается . В работах ряда авторов поднимаются вопросы о необходимости 

единой всеобъемлющей тео рии женского предпринимательства , отмечая недостаточность традиционных 

теорий. Так, ряд ученых акцентирует внимание на необходимости разработки теоретических основ 

женского предпринимательства и статистической̆ базы исследования , типологии, моделей в данной области. 

Как отмечает Льюис, ту же предпринимательскую модель, которая используется для мужчин, нельзя 

использовать для женщин [1]. Другие исследователи настаивают на том, что отдельная теория о женском 

предпринимательстве не требуется: существующие теоретические концепции могут быть расширены для 

включения гендерного фактора [2]. 

Наибольший интерес с точки зрения изучения женского предпринимательства представляет собой 

институциональная теория. Она позволяет раскрыть сущность предпринимательства как общественного 

феномена через рассмотрение предпринимательского поведения и факторов, влияющих на него (теория 

запланированного поведения Айзена, теория Шаперо и Сокол, модель предпринимательских событий 

Крюгера и Бразила, модель «3Ms» и др.). В рамках этих исследований ключевой переменной выступают 

предпринимательские намерения. 

Согласно теории Айзена любое поведение, являющееся актом открытия бизнеса в сфере 

предпринимательства, требует определенной степени планирования и прогнозируется через намерение 

принять такое поведение. Теория утверждает, что есть три важные переменные, которые приводят к 

намерению. Во-первых, отношение субъекта к определенному поведению, во-вторых, восприятие 

субъектом того, что другие люди думают о его или ее предполагаемом поведении, и, наконец, насколько 

субъект воспринимает свой контроль над предполагаемым поведением. 

Теория, выдвинутая Шаперо и Сокол, предполагает, что решение, которое может существенно 

изменить направление жизни, предсказывается перерывом или событием в рутине. Это опять же зависит от 

некоторых факторов, таких как желательность, склонность и возможность такого поведения. 

Восприятие и оценка своих навыков и различных внешних факторов также важны. Восприятие 

осуществимости и фактическая осуществимость часто различается, как следствие, предпринимательское 

намерение не приведет к созданию предприятия. Модель может более точно предсказать 

предпринимательскую деятельность, если она включает контроль со стороны лица, принимающего решение 

(самоэффективность). 

Модель «3Мs» – одна из наиболее распространенных институциональных теорий 

предпринимательства. Три «М» здесь означают рынок (market), деньги (money) и менеджмент 

(management). Важно, чтобы потенциальный предприниматель имел доступ к капиталу, который здесь 
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представлен деньгами, а также он должен иметь доступ к рынку и управлению (организационный и 

человеческий капитал).  

Важным шагом в развитии институциональной теории предпринимательства является предложение 

К. Браш [и др.] по новой системе учета гендерных факторов (теория «5Ms»). Ученые считают, что модель 

«3Ms», которая определяет строительные блоки предпринимательства, должна быть расширена, чтобы 

включить в нее важные строительные блоки для женского предпринимательства.  

Ученые включили в данную модель два дополнительных фактора: 

 «материнство» (motherhood), выделив домашний и семейный контекст женского 

предпринимательства;  

 «мезо-/макросреду» (meso/macro environment): ожидания общества и культурные нормы 

(макро), а также промежуточные структуры и учреждения (мезо) [1].  

Элемент материнства представляет собой контекст домашнего очага и семьи, что является 

решающим фактором в случае женщин, желающих начать бизнес. С другой стороны, факторы мезо / 

макросреды учитывают внешние проявления окружающей среды, не связанные с рынком. Мезо – это 

культурная и социальная среда для женщин, а макросреда включает экономическую среду и политическую 

среду, включая национальную политику и инициативы и т.д.  

Предложенная теория «5Ms» позволяет дифференцировать исследования женского 

предпринимательства от общих исследований предпринимательства .  

Институциональная теория является базисом для различных исследований женского 

предпринимательства и позволяет выявить его особенности. Например, ученые исследовали 

предпринимательские намерения женщин в электронном бизнесе [3]. В основу исследования легли факторы 

рассмотренных теорий:желательность; возможность (склонность); осуществимость; материнство; мезо- и 

макросреда; рынок; капитал; менеджмент. 

По результатам регрессионного анализа была выявлена взаимосвязь данных факторов с 

предпринимательскими намерениями. Так, осуществимость, несмотря на то, что другие исследования 

предполагали, что это одна из основных детерминант предпринимательских намерений, имеет очень 

слабую и отрицательную связь с предпринимательскими намерениями электронного бизнеса. Среди 

важных факторов, способствующих предпринимательским намерениям электронного бизнеса, были 

выделены макро- и мезосреда и управление электронным бизнесом.  

Институциональная теория позволяет увидеть «скрытые» институциональные ограничения: 

институты рынка труда, женские роли, которые приписывает общество, и трудности, с которыми 

сталкиваются женщины-предприниматели при вступлении в предпринимательскую деятельность и в 

развитии своего бизнеса.  
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В настоящее время требования рынка к представленным на нем товарам и услугам очень высокие, а 

время, которое предоставляется производителям для вывода новых продуктов, стремится к минимуму. Для 

создания нового проекта в сокращенные сроки нужно учесть все критичные факторы для разработки, и 

задача эта сложна. В связи с этим необходимо уметь работать с рисками предприятия, и учитывать 

возможные последствия, которые они могут понести за собой. 
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Стратегия перехода к информационному обществу, реализуемая государством, предполагает 

создание масштабной инфраструктуры, которая базируется на внедрении информационных и 

телекоммуникационных технологий для развития научно-технического и производственного потенциала 

страны, повышения эффективности государственного управления, систем безопасности, социального 

обеспечения. Внедрение современных технологий, особенно в таких масштабах, обязательно 

сопровождается повышением уровня рисков в организациях. Не существует ни одного проекта, в том числе 

и IТ-проекта полностью свободного от рисков. С различными проектами может быть связано разное число 

рисков, но проектов без рисков больших или малых не бывает. В IТ-проектах всегда существуют 

неопределенности, связанные как с предметом проекта, так и с внешними условиями, оказывающими 

влияние на успешное достижение запланированного результата. Поскольку невозможно полностью 

избежать рисков, то следует искать разумные компромиссы между рисками и потенциальными 

возможностями, не следует стремиться к минимизации риска ценой исключения всего остального! 

Исторически под термином «риск информационных технологий», или «IT-риск», подразумевалась 

вероятность возникновения негативных событий из-за реализации специфичных угроз информационной 

безопасности – вирусов, хакерских атак, хищений информации, умышленного уничтожения оборудования. 

Однако в последнее время трактовка данного термина значительно расширилась и учитывает не только 

риски информационной безопасности, но и риски не достижения целей применения информационных 

технологий для повышения эффективности основной деятельности [1]. 

Риск – может быть представлен как финансовая категория. Поэтому на степень и величину риска 

можно воздействовать через финансовый механизм. Такое воздействие осуществляется с помощью приемов 

финансового менеджмента и особой стратегии. В совокупности стратегия и приемы образуют своеобразный 

механизм управления риском, т.е. риск-менеджмент. Таким образом, риск-менеджмент представляет собой 

часть финансового менеджмента. 

В основе риск-менеджмента лежат целенаправленный поиск и организация работы по снижению 

степени риска, искусство получения и увеличения дохода (выигрыша, прибыли) в неопределенной 

хозяйственной ситуации. 

Конечная цель риск-менеджмента заключается в получении наибольшей прибыли при оптимальном, 

приемлемом соотношении прибыли и риска [2]. 

Риск-менеджмент представляет собой систему управления риском и экономическими, точнее, 

финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого управления. 

Риск-менеджмент включает в себя стратегию и тактику управления. 

Под стратегией управления понимаются направление и способ использования средств для 

достижения поставленной цели. Этому способу соответствует определенный набор правил и ограничений 

для принятия решения. Стратегия позволяет сконцентрировать усилия на вариантах решения, не 

противоречащих принятому плану, отбросив все другие варианты. После достижения поставленной цели 

стратегия как направление и средство ее достижения прекращает свое существование. Новые цели ставят 

задачу разработки новой стратегии. 

Тактика – это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в конкретных 

условиях. Задачей тактики управления является выбор оптимального решения и наиболее приемлемых в 

данной хозяйственной ситуации методов и приемов управления. 

Содержание риск-менеджмента определяется углом его восприятия. В узком смысле риск-

менеджмент рассматривается как вид профессиональных услуг, которые оказываются предприятию 

специализированными институтами. В широком понимании под риск-менеджментом понимается 

организованный процесс выявления и оценки рисков, выбор методов, а также инструментов для 

минимизации риска наступления каких-либо неблагоприятных событий. 

Исходя из этого можно утверждать, что целью риск-менеджмента является частичное или полное 

сохранение своих ресурсов или получение доходов в полном объеме в результате принятого решения, т.е. 

обеспечить финансовую безопасность, сохранение имущества компании, прибыли, защита репутации, роста 

рыночной стоимости компании. 

Задачи СУР в компаниях выполняются в следующем составе: 

 выявление и сбор, первичная обработка информации и ее сохранение о внешней и внутренней 

средах. Для этого риск-менеджер должен владеть навыками избирательного и широкополосного сбора, 

анализа информации. При этом важно осуществлять поиск, фиксацию слабых сигналов, которые способны 

указать на вероятность угрозы; 

 формирование совокупности факторов риска в систему; 

 определение уровня угроз обнаруженных факторов риска; 

 выработка тактики и стратегии работы с рисками; 
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 разработка программы действий по снижению вероятности угроз, организация выполнения, 

проведение контроля и анализа результатов; 

 разработка рисковых мероприятий; 

 управленческий учет, финансовая и оперативная отчетность по рисковым решениям; 

 страховая деятельность по принятым решениям. 
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В статье рассмотрены вопросы, касающиеся важности и необходимости определения имиджа 

государственного служащего для обеспечения эффективной работы органов государственного управления 

в Республике Беларусь. Выявлено, что для формирования положительного имиджа государственных 

служащих Республики Беларусь необходимо разработать единый Кодекс административной этики 

государственных служащих, что позволит импринимать на себя обязательства использовать для 

достижения результатов деятельности законные и нравственные средства, предоставит моральное 

право на общественное доверие, уважение, признание и поддержку со стороны граждан. Ключевые слова: 
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Сегодня имидж государственного служащего представляет собой весомую и неотъемлемую часть 

эффективной работы государственного аппарата. Поэтому можно утверждать, что имидж государственного 

служащего – лицо всей страны. Это связано с тем, что каждый государственный служащий выступает в 

роли официального представителя государства, а также формирует у населения одобрение к проводимой 

государственной политике.  

В последнее время термин «имидж» получил повсеместное распространение, стал широко 

использоваться в области научных исследований, прочно вошел в повседневный оборот и 

публицистику [1]. Несмотря на отсутствие единства подходов к изучению имиджа государственного 

служащего, категория «им идж» употребляется в контексте формирования, целенаправленного создания и 

планируемого психологического воздействия на людей и их поведение. Имидж имеет важное 

функциональное и статусное значение, является показателемуровня доверия к государственной службе 

населения и критерием оценки обществом эффективности управленческой деятельности.  

Изучение имиджа государственных служащих Республики Беларусь необходимо для выявления 

проблем несовершенного функционирования государственного аппарата и их решения. На имидж 

государственного служащего влияют множество аспектов: социальных, психологических, этических и 

правовых. Каждый из этих аспектов важен для государственного служащего, так как отражает его личные и 

профессиональные качества. Одной из важных функций, которую выполняют государственные служащие, 

является посредничество между государством и обществом. Поэтому государственная служба может быть 

эффективной только тогда, когда отношения между обществом и властью будут согласованными и 

направленными на общие интересы и проблемы [1]. Это подтверждает важность формирования имиджа 

государственного служащего. Исходя из вышеизложенного под имиджем государственного служащего 

следует понимать индивидуальный имидж, который является оценочным образом, складывающимся из 

следующих параметров:  

– профессионализм и компетентность; 

– культура управленческого труда; 

– служебная этика; 

– коммуникативная культура; 

– внешний вид; 

– результативность и эффективность работы; 

– субъективные оценки деятельности государственного служащего со стороны населения и 

институтов гражданского общества. 
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От профессионализма государственного служащегозависит реализация задач в деле создания 

высокопрофессиональной государственной службы. Владение совокупностью компетенций позволяет 

утверждать о высоком стиле руководства государственного служащего, знании предмета своей 

деятельности, наличии профессионального образования, навыков в работе, изучении и освоении передового 

опыта.  

Каждый государственный служащий должен владеть: 

 компетенциями в области функционального профессионализма; 

 компетенциями в области управленческого профессионализма; 

 компетенциями в области группового и межличностного взаимодействия; 

 коммуникационными компетенциями; 

 компетенциями в области поиска решений; 

 рефлексивной компетентностью. 

Важная роль принадлежит культуре управленческого труда, под которой следует понимать не только 

овладение государственным служащим наукой и передовой практикой работы в государственных органах, 

но и, главным образом, внедрение всех достижений в повседневную деятельность государственного 

аппарата. Высокая культура управления предполагает хорошее знание государственными служащими своих 

функций и полномочий, необходимость научного подхода к решению общегосударственных и 

региональных вопросов развития экономики с целью выработки обоснованных и правильных решений [2]. 

Служебная этика представляет собой совокупность норм (правил) нравственного поведения 

государственных служащих, которые в свою очередь, регулируют отношение государственных служащих к 

обществу, государству, своему коллективу, гражданам и др. 

Государственные служащие в своей деятельности должны быть приверженными принципам 

государственной службы и высшим нравственным ценностям: неукоснительно проводить политику 

Президента страны; не допускать действий сопряженных с нарушением прав и свобод граждан; соблюдать 

государственную трудовую дисциплину; не допускать и пресекать факты нарушения норм этики со 

стороны других государственных служащих. 

Каждый государственный служащий при исполнении государственной службы должен соблюдать 

коммуникативную культуру: культуру речи;уметьорганизовать речевое взаимодействие в соответствии с 

коммуникативной целью, добиваясь точного восприятия передаваемого сообщения;владеть различными 

жанрами устного делового общения; знать основы ораторского мастерства; уметь вести беседы с 

посетителями. 

Государственным служащим не следует публично выражать свое мнение по вопросам 

государственной политики и служебной деятельности, если оно не соответствует основным направлениям 

политики государства;раскрывать служебную информацию, которая не разрешена к обнародованию 

исодержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц государства, органов государственного 

управления, других государственных служащих. 

Внешний вид государственного служащего при исполнении им служебных обязанностей должен 

способствовать укреплению авторитета государственного аппарата, соответствовать общепринятому 

деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность и аккуратность. При соблюдении 

делового стиля все должно быть четким и определенным – формы, линии и силуэты. Одежда не должна 

отвлекать внимание от деловых качеств сотрудника, должна содержать минимум аксессуаров и отличаться 

простотой кроя линий, строгостью, практичностью и минимальной отделкой. 

Вместе с тем, рассмотренные требования носят рекомендательный характер, а окончательное 

решение должен принимать каждый государственный служащий самостоятельно исходя из требований 

Кодекса административной этики государственных служащих, так как отношения между людьми в сфере 

государственного управления регулируются этикой деловых отношений. 

В настоящее время в отличие от Украины, Казахстана и Российской Федерации в Республике 

Беларусь не существует официального документа, регламентирующего этический аспект деятельности 

государственной службы. 

В 2015 году было принято Распоряжение Минского городского исполнительного комитета «Об 

утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных служащих Минского городского 

исполнительного комитета и администраций районов г. Минска», в соответствии с которым Кодекс этики и 

служебного поведения государственных служащих содержит три раздела:  

 общие положения; 

 основные принципы и правила поведения государственных служащих; 

  этические правила служебного поведения государственных служащих. 
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Данное Распоряжение принято только на уровне Минского городского исполнительного комитета и 

администраций районов и не действует в органах государственного управления других областей и районов 

Республики Беларусь.  

В настоящее время свою деятельность государственные служащиеосуществляют в соответствии с 

другими нормативно-правовыми актами Республики Беларусь, что наносит определенный отпечаток на 

имидж государственной службы [3].  

Таким образом, в Республике Беларусь необходимо разработать единый Кодекс административной 

этики государственных служащих для всех органов государственного управления и всех уровней 

управления, что позволит государственным служащим принимать на себя обязательства использовать для 

достижения результатов деятельности законные и нравственные средства, что обусловит моральное право 

государственного служащего на общественное доверие, уважение, признание и поддержку граждан и 

приведет к формированию положительного имиджа государственных служащих. 
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Аналізуючи сьогодення, можна спостерігати, що кіберзагрози еволюціонують в прискореному темпі, 

вони стають досконалішими, краще організованими і транснаціональними. Кіберзлочинність здатна завдати 

значної шкоди інтересам особи, суспільства й держави. 

Зростання кількості, масштабів, інтенсивності, складності кіберінцидентів та кіберзагроз в світовому 

кіберпросторі ефективно протидіяти яким окремо не спроможна ні одна держава, є одним з головних 

факторів, що обумовлює необхідність їх міжнародної співпраці в сфері кібербезпеки та кіберзахисту. 

Спільна праця держав, об’єднання їх сил та засобів допоможе забезпечити зменшення рівня кіберзагроз для 

громадян, суспільства та держави. 

Сьогодні інформаційна та кібернетична безпека з кожним роком стає більш поширеною, оскільки 

весь світ переходить до нових технологій та стає залежним від Інтернет мережі. Крадіжки з банківських 

карт, підробка електронних документів, несанкціонований доступ до конфіденційної інформації, 

модифікація та знищення інформації, перехоплення секретних повідомлень, кібератаки – неповний список 

небезпек, що тісно пов’язані з розвитком інформаційних технологій та впровадженням їх в усі сфери життя 

сучасної людини. 

Поняття кібербезпеки є доволі актуальним питанням сьогодення. Законом України «Про основні 

засади забезпечення кібербезпеки України» визначено, що кібербезпека – захищеність життєво важливих 

інтересів людини і громадянина, суспільства та держави під час використання кіберпростору, за якої 

забезпечуються сталий розвиток інформаційного суспільства та цифрового комунікативного середовища, 

своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз національній безпеці 

України у кіберпросторі [1]. 

В Україні на законодавчому рівні визначено необхідність та пріоритетність здійснення міжнародного 

співробітництва в кібербезпековій сфері, яке вона здійснює як на двосторонній основі з окремими 

державами, насамперед з США, так і з їх об’єднаннями (НАТО та ЄС). 

Один з базових принципів забезпечення кібербезпеки визначено ст. 7 Закону України «Про основні 

засади забезпечення кібербезпеки України» [1] та сформульовано як: «міжнародне співробітництво з метою 

зміцнення взаємної довіри у сфері кібербезпеки та вироблення спільних підходів у протидії кіберзагрозам, 
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консолідації зусиль у розслідуванні та запобіганні кіберзлочинам, недопущення використання 

кіберпростору в терористичних, воєнних, інших протиправних цілях». 

Саме розвиток міжнародного співробітництва у сфері забезпечення кібербезпеки, участь у заходах зі 

зміцнення довіри у кіберпросторі, які проводяться під егідою ОБСЄ, та поглиблення співпраці України з ЄС 

та НАТО посилюють спроможності України у сфері кібербезпеки і відповідають національним інтересам. 

З метою покращення кібербезпеки в Україні було прийнято Стратегію кібербезпеки України на 2016-

2020 р. Метою Стратегії було створення умов для безпечного функціонування кіберпростору, його 

використання в інтересах особи, суспільства и держави. Забезпечення кібербезпеки України як стану 

захищеності життєво важливих інтересів людини й громадянина, суспільства та держави в кіберпросторі 

досягається комплексним застосуванням сукупності правових, організаційних, інформаційних заходів [4]. 

Реалізуючи Стратегію кібербезпеки України на 2016-2020 роки, держава змогла сформувати ядро 

національної системи кібербезпеки. Україна наростила потенціал, який дає можливість здійснювати 

подальшу розбудову національної системи кібербезпеки на засадах стримування, кіберстійкості, взаємодії. 

Реалізація заходів Стратегії кібербезпеки України на 2016-2020 роки дозволила Україні зайняти 

25 місце у новій редакції Національного індексу кібербезпеки 2020, опублікованому естонською Академією 

електронного урядування [3]. Порівняно з попередньою редакцією рейтингу, що вийшла у 2018 році, 

Україна покращила свої позиції на 4 сходинки. 

Мінцифри разом з Держспецзв’язку продовжують посилювати кібербезпеку в Україні. Зокрема, зараз 

вже схвалені рішення Уряду щодо затвердження порядків формування переліків об’єктів критичної 

інфраструктури та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, а також щодо організації проведення 

огляду стану кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та критичної інформаційної інфраструктури. 

Це дозволить вдосконалити механізм кіберзахисту органів державної влади, інформаційно-

телекомунікаційні системи, що перебувають у їх власності або адмініструванні. 

Робоча група при Національному координаційному центрі кібербезпеки Ради національної безпеки і 

оборони України розробила та схвалила проєкт Стратегії кібербезпеки України на 202-2025 роки [2], в 

якому визначені основні цілі розвитку кібербезпеки, однією з яких є розвиток міжнародного 

співробітництва у сфері кібербезпеки, спрямоване, передусім, на забезпечення незалежності і державного 

суверенітету, відновлення територіальної цілісності України. 

У Стратегії визначені основні кроки розвитку міжнародного співробітництва України у сфері 

кібербезпеки. Тобто планується участь України у роботі міжнародної платформи Програми дій із 

заохочення відповідальної поведінки держав у кіберпросторі 23 Генеральної Асамблеї ООН та Групи 

урядових експертів ООН з питань інформаційної безпеки та участь України у доопрацюванні Другого 

додаткового протоколу до Будапештської конвенції Ради Європи про кіберзлочинність. В планах 

розширити шляхом діалогу з міжнародними партнерами доступ правоохоронних органів України до 

ресурсів Європейського центру боротьби з кіберзлочинністю, до телекомунікаційної системи Інтерполу І-

24/7, продовжити співробітництво з Агентством ЄС з кібербезпеки (ENISA), поглибити співпрацю з 

Міжнародним союзом електрозв'язку (ITU) у сферах кібербезпеки та електронних комунікацій та ін. 

Для виконання цих завдань буде створено постійно діючу робочу групу з питань взаємодії із 

компаніями, мережами з метою протидії гібридним загрозам, поширенню дезінформації, можливості 

застосування санкцій відповідно до законів України. 

Шляхом усебічного обміну думками стосовно досягнень у сфері застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у контексті безпеки міжнародні експерти активно працювали та продовжують 

працювати над явними й можливими загрозами, також над пошуком спільних взаємоузгоджених шляхів, 

спрямованих на їх усунення. Вони вважають, наявні та потенційні загрози у сфері кібербезпеки варто 

віднести до найбільш серйозних проблем XXI ст. Це пояснюється тим, що у зв'язку з науково-технічним 

прогресом і впровадженням нових інформаційно-комунікаційних технологій загрози є похідними від 

широкого кола джерел і проявляються передусім у підривній діяльності, спрямованій проти фізичних і 

юридичних осіб, національної інфраструктури й урядів. Наслідки таких загроз тісно пов’язані з усіма 

сферами життя, котрі становлять глобальну систему міжнародної спільноти [4]. 

Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, без сумнівів, виходить за рамки 

національної безпеки, тому потребує застосування дієвих механізмів протидії загрозам у кіберпросторі. 

Міжнародне співробітництво у цій сфері повинно мати системний і послідовний характер, 

супроводжуватися ґрунтовними дослідженнями, особливо стосовно попередження усунення загрози 

кібербезпеки, успішного зарубіжного досвіду в цій сфері. 
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РОЛЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Визначено вплив малого бізнесу на розвиток економіки. Розкрито сутність малого бізнесу. Наведені 

дані державної служби статистики України. Запропоновано заходи щодо забезпечення державної 

підтримки малому бізнесу. Ключові слова: малий бізнес, китерії визначення мікропідприємства, малих, 

середніх та великих підприємств, кооперування підприємств, державна підтримка малого бізнесу. 

 

На теперішньому етапі розвитку економіки як в Україні так і у всьому світі, значну роль відіграє 

малий бізнес.У розвинутих країнах малий бізнес є інструментом участі мільйонів людей не тільки в 

економічному житті країни, але і в міжнародному розподілі праці, є засобом існування та стимулом до 

самовдосконалення. 

Малий бізнес – це самостійна, систематична господарська діяльність малих підприємств будь-якої 

форми власності та громадян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з мстою 

отримання прибутку. Практично, це будь-яка діяльність (виробнича, комерційна, фінансова, страхова тощо) 

зазначених суб'єктів господарювання, що спрямована на реалізацію власного економічного інтересу. 

Малий бізнес є різностороннім соціально-економічним явищем. Всі, суб’єкти які беруть в ньому 

участь, мають можливість знайти свою нішу у цьому секторі економіки, а зовнішні учасники – отримати 

позитивні результати, наприклад:  

- держава – збільшення ВВП, зростання кількості робочих місць у реальній економіці та зменшення 

соціальної напруги; 

- місцева влада – податки та зайнятість; 

- економічні партнери – гнучких та динамічних співучасників з низькими накладними витратами. 

У Господарському кодексі України,чітко визначені критерії великих, середніх, малих та 

мікропідприємств: 

- мікропідприємства – середня кількість працівників ≤ 10 осіб, річний дохід ≤ 2 мільйони євро; 

- малі підприємства – середня кількість працівників ≤ 50 осіб, річний дохід ≤ 10 мільйонів євро; 

- великі підприємства – середня кількість працівників ≤ 250 осіб, річний дохід ≤ 50 мільйонів євро; 

- середні підприємства – усі інші. 

За даними державної служби статистикиУкраїни за 2019 рік, кількість малих підприємств постійного 

зростає і становить 362,3 тис. у порівнянні з 2018 роком, де кількість становила 339,4 тис. На малих 

підприємствах кількість працюючих складає 26,7% від всього зайнятого населення країни. Обсяг 

реалізованої продукції (товарів, послуг) становить 19,5%. Але в загальному, вони займають таку ж саму 

частину на ринку. Тобто його основною функцією є сприяння соціально-політичній стабільності країни, 

відкриває простір вільному вибору шляхів і методів роботи на користь суспільства та забезпечення 

власного добробуту. 

За умов дестабілізації економіки та обмеження фінансових ресурсів саме суб’єкти малого бізнесу, які 

не вимагають великих стартових інвестицій, мають швидке обертання ресурсів, спроможні при певній 

підтримці найбільш швидко і економічно доцільно вирішувати проблеми демонополізації, стимулювати 

розвиток економічної конкуренції. 

Однією умовою успішного розвитку малого підприємництва в країнах з розвиненою економікою є те, 

що велике виробництво не протиставляється малому. Тут дотримуються принципу кооперування великих 

та малих суб’єктів господарювання, причому великі підприємства не пригнічують малий бізнес, а навпаки 

взаємодоповнюють один одного. 

На наш погляд, малому бізнесу необхідна підтримка з боку держави, а саме: 
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- сприяння малому бізнесу на законодавчому рівні; 

- впровадити податкові пільги малому бізнесу; 

- допомагати малому бізнесі в отриманні державних замовлень; 

- дешеві кредити малому бізнесу; 

- надавати юридичну допомогу. 

Таким чином, малий бізнес є невід’ємною частиною будь-якої ринкової господарської системи, без 

чого ні економіка ні суспільство в цілому не можуть не тільки розвиватися, але навіть й існувати. Великий 

капітал, звісно, визначає рівень науково-технічного і виробничого потенціалу, але основою розвитку країн з 

ринковою системою господарювання є самемалий бізнес як найбільш масова, динамічна та гнучка форма 

ділового життя. Саме в сфері малого бізнесу зосереджена основна маса національних ресурсів, яка є 

середовищем для функціонування середнього та великого підприємництва. 
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ЕЛЕКТРОНИЙ УРЯД ЯК ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ І ГРОМАДЯН: 

 УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ 

 

Стаття присвячена впровадженню нових технологій в управлінській діяльності та вивчення 

процесів діджиталізації в державному управлінні, а також взаємодії влади і громадян безпосередньо через 

мережу Інтернет. Проаналізовано усі аспекти сучасних технологій, зокрема й можливості та 

ефективності функціонування електронного уряду як потужного механізму взаємодії громадян і держави. 

Досліджено регулювання деяких процесів впровадження електронного уряду, перспективи подальшого 

використання та безпосередньо зв'язок між владою та суспільством.  Ключові слова: електронний уряд, 

суспільство, влада, громадяни, взаємодія, безпека, демократія. 

 

Великий попит, серед суспільства України та й інших країн світу, має електронне управління. 

Швидкими темпами розвивається інформаційно-комунікаційні технології, сучасне населення становиться 

все більш розвинутим, освіченим і тому намагається скоротити свій час на адміністративні послуги. 

Особливо популярними являються сфери: соціальні, юридичні, економічні, медичні, муніципальні, 

оборонні, науково-технічні. 

Електронне управляння може бути аналогом традиційного управління. Це новий спосіб взаємодії 

громадян і влади за допомогою мережі Інтернет, задля підвищення ефективності використання і надання 

різноманітних державних послуг. Планується, що в майбутньому електронне управління стане все більш 

популярним ніж зараз.  

Як показує практика провідних країн світу, надання державних послуг в електронному вигляді має 

великі переваги для суспільства в цілому. Електронний уряд обслуговую звичайних громадян та надає 

послуги «бізнесу». Іншими словами «електронний уряд» – це форма діяльності органів державної влади, 

при якій фізичні та юридичні особи отримують державні послуги та черпають інформацію про діяльність 

державних органів вже на якісно новому рівні.  

Головними задачами електронного уряду є: 

1. Створення сайтів державних органів, взаємодія через них з населенням та організаціями.  

2. Оптимізація надання урядових послуг громадянам і бізнесу.  

3. Підвищення технологічної усвідомленості, кваліфікаційного рівня громадян. 

4. Зниження факторів впливу географічного місцезнаходження. 

5. Збільшення ступеня залученості, участь в виборчих процесах.  

Реалізація проекту «Електронне управління» чи «Держава в смартфоні» дозволить підвищити рівень 

прозорості державних послуг для громадян, знизить рівень корупції та, як наслідок підвищить ефективність 

державного управління на рівнях виконавчої влади. 
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Реалізація проекту «Е-держава» в Україні відкриває нові можливості для комунікації між 

номінальним державою і реальним суспільством і тим самим сприяє підвищенню рівня довіри громадян до 

всіх гілок влади й державного апарату в цілому.   

В Україні нараховується приблизно 1200 адміністративних послуг, але законодавство яке регулює ці 

послуги зазвичай застарілі. Також порядок надання таких послуг бюрократичний, це і призводить до 

зловживання «битової» корупції. Кожна послуга з якою ми стикаємося в процесі її перенесення в електрону 

форму, проходить реінжиніринг. 

Сутність проекту запровадження та розвитку «електронного уряду» дуже проста – вона не потребує 

великої кількості чиновників, бумажної бюрократії й дозволяє вирішити низку питань за допомогою 

комп’ютерних технологій. 

Електронний уряд має буди максимально прозорим задля того, щоб перемогти корупцію, адже на 

сьогодні, в Україні, корупція є одним з основних джерел неефективної влади. Сама ж корупція розвивалася 

з самого початку незалежності держави. Саме впровадження електронного уряду в Україні допоможе 

знизити корупційні ризики до мінімуму, завдяки зменшенню особистого контакту громадян з органами 

влади.  

Для ефективної боротьби з корупцією дуже важливо не зупинятися на першому елементі прозорості 

– публікації інформації на офіційних веб-сайтах органів державної влад. Відкритість загальної інформації 

про діяльність державних органів не дасть очікуваного ефекту, якщо не буде забезпечена ясність і 

універсальна застосованість процедур, а також можливість відстежувати діяльність окремо взятого 

чиновника з боку громадського суспільства і застосувати відповідні санкції.  

Отже, сутність електронного уряду полягає в перекладі державних послуг в електронний режим, 

тобто особистий контакт між громадянином і чиновником буде мінімальним. У міру впровадження 

електронного уряду спілкування з владою буде здійснюватися через Інтернет. Окрім цього, в системі 

електронного уряду державні послуги будуть надавати стандартизований характер, що дозволяє знизити 

саму можливість застосування корупційних механізмів, кожен громадянин зможе самостійно відслідкувати 

процес вирішення своїх запитів.  

Впровадження інформаційно-технологічних комунікацій в політико-державному управлінні може 

знизити корупцію в Україні, підвищити прозорість, зменшить бюрократію. 
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Стаття присвячена новітнім політичним підходам до сучасної освіти. Проаналізовано основні 

принципи та напрями освітнього процесу. Досліджено політичні чинники та пріоритети розвитку освіти 
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На сучасному етапі в світі збільшується значення освіти як найважливішого чинника формування 

нової якості не тільки економіки і політики, а й суспільства в цілому. Її роль стає дедалі більше разом з 

ростом впливу людського капіталу. Українська система освіти здатна конкурувати з системами освіти 

передових країн. Однак її переваги можуть бути швидко втрачені, якщо не буде сформульована через 

http://univd.edu.ua/science-issue/issue/4100
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широку підтримку громадськості загальнонаціональна освітня політика, якщо держава не відновить свою 

відповідальність і активну роль в цій сфері, що не проведе глибоку і всебічну модернізацію освіти з 

виділенням необхідних для цього ресурсів і створенням механізмів їх ефективного використання. 

Освітня політика – найважливіша складова політики держави, інструмент забезпечення 

фундаментальних прав і свобод особистості, підвищення темпів соціально – економічного та науково-

технічного розвитку, гуманізації суспільства, зростання рівня культури. Освітня політика встановлює на 

основі суспільної злагоди основні цілі і завдання розвитку освіти, гарантує їх проведення в життя шляхом 

узгоджених дій держави і суспільства. 

В сучасних умовах якісна освіта є запорукою формування та вдосконалення людського капіталу 

будь-якої держави. Відтак саме політичні аспекти освітнього процесу потребують детального вивчення в 

науковому дискурсі. 

Впродовж останніх років найбільш ґрунтовними науковими дослідженнями освітньої політики є 

праці таких зарубіжних та українських вчених, як В. Бондар, Г. Дмитренко, Л. Даниленко, Г. Єльникова, 

І. Зязюн, В. Кремень, В. Луговий, В. Маслов, Л. Назаренко, Н. Ничкало, С. Ніколаєнко, І. Ситар, 

І. Семенець-Орлова, Т. Сорочан, В. Олійник, Н. Протасова, Т. Шамова, І. Лікарчук та інших. Значну увагу 

науковці зосереджують на механізмах і оптимізації політико-управлінської діяльності, аналізу методик 

навчально-виховної діяльності, науково-педагогічним основам контролю та оцінювання тощо. Особливий 

акцент робиться на проблематиці освітнього менеджменту, як специфічного виду управлінської діяльності, 

що включає в себе комплекс принципів, методів, організаційних форм і технологічних прийомів управління 

різними освітніми системами, спрямованих на їхнє становлення, функціонування і розвиток. 

Освітню політику можемо розглядати як сукупність механізмів координації, що працюють у межах 

системи освіти і є результатом взаємодії між різними силами, інтересами і акторами, кількість яких 

визначається особливостями конкретної країни та специфікою організації самої системи освіти. Освітня 

політика – це діяльність органів державної влади, політичних партій, громадських організацій щодо 

підвищення ефективності системи освіти та її функціонування в напрямку досягнення цілей освітньої 

політики відповідно до завдань розвитку суспільства та держави. Стрижневим елементом політики 

виступає управління якістю освіти шляхом оптимізації взаємодії всіх факторів і умов, які опосередковують 

освітній процес з метою досягнення найкращого результату (освіченості) і відповідно до освітніх стандартів 

(еталонами освіченості). 

На основі вивчення теоретичних та емпіричних джерел, можемо відзначити, що в сучасній системі 

освіти набули поширення такі методологічні підходи, як компетентнісний, функціональний, системний, 

ситуативний, людиноцентристський. 

Варто зауважити, що більшість сучасних дослідників вважають, що в майбутньому монопольне 

становище держави в освітній сфері буде зменшуватися. Роль держави все більше буде зосереджуватися на 

загальному регулюванні, забезпеченні правового поля і законодавчих гарантій. На практиці розрізняють 

правове, соціальне, економічне регулювання та саморегулювання. Саморегулювання є більш досконалим 

механізмом суспільної організації та інструментом, за допомогою якого держава делегує свої повноваження 

контролю і нагляду безпосереднім об’єктам управління, що є менш затратним для суспільства, перетворює 

освіту у відкриту саморегулюючу систему. Зокрема, в нашій державі важливу роль відіграють процеси 

децентралізації влади та надання більших повноважень територіальним громадам, що в свою чергу впливає 

на розвиток освіти. 

Для ефективної освітньої політики необхідними є наявність органів управління, наділених певними 

повноваженнями, діяльність яких спрямована на певні об’єкти освітньої галузі, існування управлінських 

зв’язків, відносин між суб’єктами та об’єктами управління, наявність управлінських функцій, пов’язаних із 

забезпеченням функціонування та розвитку галузі [3, c. 11]. 

Як соціальний інститут освіта органічно входить в політико-правову і культурну систему 

суспільства, які повинні забезпечувати не тільки стабільність, але і соціально спрямовану динаміку 

розвитку освітніх відносин. З огляду на стан соціокультурного простору і минулого освітнього досвіду, 

держава виробляє стратегію розвитку освіти, оптимальні форми і механізми її реалізації в контексті 

конкретно-історичного розвитку суспільства, забезпечуючи баланс освітніх традицій і новацій. Видаються 

центральними органами державної влади законодавчі акти, закріплюють основні напрямки цієї політики. 

Тим самим освітня політика здійснює перспективно-орієнтовану, стимулюючу, комунікативно-

інформаційну та інші функції [4].  

Основними політичними напрямками освітнього процесу виступають:  

- розробка державою принципів і норм, якими керуються всі державні органи, окремі громадяни, 

громадські, освітні та інші організації при здійсненні цілеспрямованої діяльності по створенню і розвитку 

системи освіти;  
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-  безпосередньо цілеспрямована діяльність держави, державних органів, окремих громадян, 

громадських та інших організацій по створенню і розвитку системи освіти;  

-  діяльність держави, окремих громадян, громадських та інших організацій по формуванню і 

трансляції культурних і духовних цінностей новим поколінням [1]. 

На сучасному етапі важливе місце в управлінні освітою належить запровадженню інновацій в 

освітньому просторі. На думку Л. Даниленко, головними тенденціями сучасного освітнього процесу в 

Україні є внесення суттєвих політичних, економічних, соціальних змін і сприяння розвитку теорії 

управління соціально-педагогічними системами в ринкових умовах; відмова керівників навчальних закладів 

від адміністративно-функціональної технології управління, яка характерна авторитарному стилю і перехід 

до проектно-інвестиційної, характерної демократичному стилю управління на засадах рівних партнерських 

відносин з інвесторами та застосування освітніх інновацій, під якими розуміється новизна у навчально-

виховному й управлінському процесах, яка суттєво змінює освітній процес та його результати [2, c. 85].  

Вважаємо, що необхідно термінове рішення проблемно-болючих питань освітньої системи: 

мобільність, реальна доступність освіти, кадрова політика в освіті і ефективність управління освітніми 

установами. Всі ці питання чекають свого подальшого всебічного філософського обговорення і 

результативних дій за допомогою ефективної освітньої політики. 

Нові цивілізаційні виклики закономірно призводять багато країн до нового «освітнього буму», до 

хвилі глибоких реформ систем освіти – це відбувається в таких різних країнах, як США і Великобританія, 

Китай, країни Східної Європи, Південно-Східної Азії і Південної Америки і т.п. Проведені за кордоном 

освітні реформи орієнтовані на поточні і перспективні потреби суспільства, ефективне використання 

ресурсів, в тому числі самих систем освіти. 

 Ефективність системи освіти будь-якої держави вивчається на трьох рівнях: здобувача освіти, 

навчального закладу та суспільства. Аналізуючи особливості освітнього процесу в Україні, варто 

зауважити, що швидкість освітніх реформ в нашій державі значною мірою дисонує з повільним розвитком 

економіки та частими бюджетними дефіцитами. Відтак впровадження інновацій в освітньому процесі 

зовсім не підкріплена матеріально-технічною базою та фінансовими можливостями забезпечення нових 

освітніх технологій. Крім того, доцільним, на наш погляд, було б збільшення мотивації педагогічних 

працівників шляхом впровадження системи преміювань, відзнак і заохочень щодо підвищення кваліфікації 

та освоєння технологічних інновацій. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕНННЫХ ФИНАНСОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Изучено значение финансовых методов как элемента финансового механизма для реализации 

финансовой политики предприятия. Дана характеристика общеустановленным финансовым методам, 

позволяющим повысить уровень эффективности деятельности предприятия. Представлены 

преимущества использования современнных финансовых методов для повышения эффективности 

деятельности предприятия. Ключевые слова: финансовые методы, финансовый механизм, финансовый 

бэнчмаркинг, финансовый инжиринг, финансовый контроллин, финансовый блокчейн. 

 

Актуальность. В условиях рыночной экономики деятельность предприятия должна основываться в 

первую очередь на повышении эффективности его функционирования. Одним из важных факторов при 

этом выступает уровень использования современнных финансовых методов как элементов финансового 

механизма. От этого зависит финансовая привлекательность для внешних инвесторов, контрагентов по 

финансово-хозяйственной деятельности, а также собственников организации.  
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Обзор источников. Финансовый механизм и его составные элементы изучаются следующими 

авторами: Н.В. Никитиной, Л.И. Журовой, Т.А. Бланком, Д.В. Лысенко, Е.М. Роговой и др. Они выделяют 

понятие и сущность финансовых методов, рассматривают их виды и определяют основные направления 

использования. 

Цель. Изучение традиционных и современных финансовых методов, позволяющих повысить уровень 

эффективности деятельности предприятия. 

Основной материал. Финансовые методы являются достаточно важной составной частью 

финансового механизма, используемого на предприятии для осуществления эффективного управления. При 

этом вся деятельность предприятия, от процесса подготовки к производству до процесса реализации 

продукции (работ, услуг) будет зависеть от используемых финансовых методов. К примеру, при закупке 

сырья и материалов для производства продукции используется такой финансовый метод как планирование.  

Качество составления планов материально-технического снабжения будет влиять на уровень 

обеспеченности производного процесса сырьем и материалами. Эффективность использования 

финансового планирования зависит от точного определения размера потребности в сырье и материалах, а 

также рассмотрения всех направлений их использования.  

Для расчета потребности в сырье и материалах используется множество методов планирования, 

однако, в наибольшей степени – метод прямого счета. Сущность данного метода заключается в том, что при 

его применении учитывается два показателя, такие как объема производства продукции (работ, услуг) и 

нормы расхода материального ресурса на единицу продукции (работ, услуг).  

Если рассматривать процесс реализации, то в данном случае финансовыми методами, позволяющими 

повысить уровень эффективности деятельности предприятия, являются метод экономического анализа и 

нормативный метод. Использование метода экономического анализа позволяет произвести оценку 

результатов деятельности предприятия за предыдущие периоды, изучить их динамику и сделать 

обоснованные выводы о тех или иных направления деятельности.  

В отношении процесса реализации это позволит, в том числе выявить основные резервы роста 

объемов реализованной продукции (работ, услуг). Использование нормативного метода позволяет 

определить потребность в финансовых ресурсах на основании определенных норм и нормативов. Причем 

последние могут быть установлены как на законодательном уровне, так и на уровне самого предприятия.  

К законодательно установленным нормативам относятся процентные ставки налоговых и 

неналоговых платежей, установленный процент амортизационных отчислений и др. На уровне предприятия 

устанавливаются нормативы затрат труда и заработной платы, капитальных вложений, минимального 

объема финансовых ресурсов и др.  

К финансовым методам, позволяющим повысить эффективность деятельности предприятия также 

относится прогнозирование, которое включает использование интуитивных прогнозных моделей, метода 

наименьших квадратов, метода экспоненциального сглаживания и статистических методов. 

Также важное значение в деятельности предприятия является использование более современных 

финансовых методов, позволяющих значительно повысить ее эффективность. К ним относятся: 

финансовый бэнчмаркинг; финансовый инжиринг; финансовый контроллинг; финансовый блокчейн.  

Использование финансового бэнчмаркинга предполагает проведение экономического анализа не 

только изучаемого предприятия, но и основных конкурентов и отраслевых лидеров. Это позволяет 

повысить уровень конкурентоспособности и улучшить финансовое состояние изучаемого предприятия в 

результате разработки и применения более эффективных финансовых решений.  

Суть использования данного метода заключается в нахождении предприятий, которые осуществляют 

эффективную деятельность в определенной области или отрасли, исследование его финансовых стратегий и 

тактик, оказывающих положительное влияние на результаты деятельности и применения положительного 

опыта для дальнейшего развития изучаемого предприятия. 

Применение финансового инжиринга предполагает осуществление деятельности предприятия с 

использование наиболее современных финансовых инструментов и процессов, а также творческого 

подхода. Это позволяет повысить качество стратегических и тактических решений в области наиболее 

приоритетных направлений деятельности изучаемого предприятия, а также эффективность формирования и 

использования его финансовых ресурсов. 

Достаточно актуальным в деятельности предприятия является использование финансового 

контроллинга, который обеспечивает сосредоточение основных контрольных функций на наиболее 

приоритетных направлениях финансовой работы предприятия. Это позволяет своевременно выявлять 

проблемы и принять оперативные финансовые решения по их преодолению. 

Такой финансовый метод как блокчейн стал использоваться на отечественном рынке в 2015 г. для 

осуществления трансграничных платежей, различного рода торговых и финансовых операций. Он 
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представляет собой цепочку блоков данных, которые могут хранить информацию на многих узлах, что 

позволяет сделать транзакции неотменяемыми, а это повышает точность записей и упрощает процессы 

внутренней обработки.  

Заключение. Для повышения эффективности деятельности предприятия необходимо применение 

определенных финансовых методов, которые позволяют расширить возможности их практического 

применения при ведении бизнеса. Использование современных финансовых методов обеспечивает 

своевременное выделение проблем, связанных с осуществлением финансовой деятельности, а также 

способствует повышению уровня конкурентоспособности и деловой активности предприятия.  
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