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Розділ перший 
Педагогіка, соціологія, філософія, психологія, соціальні комунікації 

 

Станичнов Олег Олегович 

Харківська державна академія дизайну та мистецтв 

 

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ, ЙОГО МЕТОДИ, СТРУКТУРА ТА ФОРМИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ХУДОЖНЬОМУ ЗАКЛАДІ 

 

У статті «Формування педагогічного процесу, його методи, структура та види організації 

навчання у вищому художньому закладі» розглядається формування педагогічного процесу, аналіз 

механізму виникнення та отримання художніх знань, навичок, творчих здібностей під час занять 

живописом та організація навчання зі змішаною системою отримання знань у вищому художньому 

закладі, де мистецька освіта та естетичне виховання студентів неможлива без розвитку художньо-

творчих здібностей учнів, що дає можливість розглянути педагогічний процес з іншого ракурсу та 

визначити структурні компоненти для формування творчої особистості. Ключові слова: педагогічний 

процес, особистість, митець, пояснювально-ілюстративні методи, творчі завдання, живопис, композиція. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Педагогічний процес у художньому навчальному закладі 

складний та створюється з різних процесів, які спрямовані на формування творчої особистості художника-

живописця. 

Розглянуто формування особистості, яке відбувається зі специфікою наукового підходу, 

використовуючи як класичні методи, так і новітні. За допомогою різних завдань і вправ у різних техніках 

живопису де долається, перш за все певний страх перед виконання творчої роботи. Проектування роботи для 

більш ефективної організації навчання та любові до мистецтва.  

Створення особливого механізму для формування художньо-творчих здібностей в процесі занять 

живописом в умовах пленерної практики, що дає можливість розглянути педагогічний процес з іншого 

ракурсу. В результаті такої специфіки навчання у художніх ВНЗ переслідується мета професійної підготовки 

освіченого художника-педагога та виховання творчої особистості де найбільш повно мірою відбивається 

особистісне, суб'єктивне ставлення до світу та, самовдосконалення. Питання особистісної сторони творчих 

процесів не виключає навчання творчості та оволодінням певними прийомами стимуляцією особистісної 

рефлексії. Розвиток художньо-творчих здібностей студента неможливо без креативного розвитку особистості. 

Для першого етапу навчання майбутнього художника-педагога, як творчої особистості велике значення має 

середовище, саме таке місце в якому виявляється студент, ступінь його працездатності, психологічна 

сумісність з викладачем, комплекс психофізичних властивостей особистості, які визначають здібності 

людини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На основі наукового аналізу літератури з проблеми 

дослідження з’ясовано, що у сучасній науці існують різні види формування педагогічного процесу, методи 

визначення сутності та змісту поняття «розвиток художньої педагогіки», який торкається не тільки в 

мистецтвознавства, дизайну, монументального живопису та станкового – це творчий метод формування митця 

(А. Г. Романовский, В. Аронов, Г. В. Беда, В. Глазичев, І. Масєєв, Л. Мільто, В. Рачек), розвиток естетичної 

культури (Н. Макарова); комплексна практична і навчально-творча діяльність (Н. Конишева); невід’ємна 

складова художньо-технічної творчості учнів (О. Максименко, А. Смірнов). 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Осмислення проаналізованих наукових 

статей та підходів до визначення сутності поняття педагогічного процесу, методів, структури та видів 

організації навчання у формуванні творчої особистості дозволяє зрозуміти, що це питання не розкрито. 

Художньо-живописна школа активно впливає на емоційно-почуттєву сферу вихованців з метою формування 

їхніх естетичних потреб і смаків, вона сприяє забезпеченню цілісного, гармонійного, інтелектуального, 

естетичного, художнього та творчого розвитку учнів, активізації їх пізнавальної та творчої діяльності; 

створює умови для їх творчої самореалізації, сприяє набуттю художньо-конструкторських практичних умінь 

та навичок для вирішення проблем естетичного формотворення на засадах краси і доцільності. 

Формулювання цілей статті. Основна ціль статті проаналізувати педагогічний процес у вищому 

художньому закладі, розглянути методи структуру та форму організації навчання художників-живописців. 

Виявити різні способи взаємозв’язку викладача та студента.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Педагогічний процес – це поняття включає в себе метод і 

спосіб організації виховних відносин, які полягають в систематичному і цілеспрямованому виборі і 

застосуванні зовнішніх факторів розвитку суб'єктів навчання.  
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Поняття «процес» походить від латинського слова processus і означає «рух вперед», «зміна». 

Педагогічним процесом визначається постійна взаємодія суб'єктів і об'єктів освітньої діяльності: вихователів і 

вихованців. Педагогічний процес націлений на вирішення цієї задачі і призводить до змін, заздалегідь 

наміченим, до перетворення властивостей і якостей студентів. Інакше кажучи, педагогічний процес – це 

процес, де досвід перетворюється в якість особистості. Основна особливість педагогічного процесу у вищому 

мистецькому закладі, є наявність єдності навчання, виховання і розвитку на основі збереження цілісності та 

спільності системи [9, c. 71-72]. 

Педагогічний процес у художньому навчальному закладі складається з різних процесів, який 

спрямований на формуванні творчої особистості (художника-живописця). Формування особистості 

відбувається зі специфікою наукового підходу та як він використовується за допомогою класичних методів, та 

новітніх за допомогою різних завдань і вправ в різних техніках живопису. Для ефективної організації 

навчання необхідно зацікавити, захопити, а також прищепити любов до мистецтва. Для цього доцільно 

використовувати різноманітні теми, завдання, роботу з натури, по пам'яті, уяві. 

Аналіз механізму формування художньо-творчих здібностей в процесі занять живописом в умовах 

пленерної практики дає можливість розглянути педагогічний процес з іншого ракурсу. В результаті навчання 

в художніх ВНЗ переслідується мета професійної підготовки освіченого художника-педагога, виховання 

творчої особистості. На базі науково-теоретичних знань в художній творчості найбільш повно відбивається 

особистісне, суб'єктивне ставлення до світу, закони морального пошуку, самовдосконалення. Особистісна 

сторона творчих процесів не виключає навчання творчості в процесі оволодіння певними прийомами 

стимуляції особистісної рефлексії. Розвиток художньо-творчих здібностей студента неможливо без творчого 

розвитку особистості. На першому етапі навчання майбутнього художника-педагога, як творчої особистості, 

велике значення має творче середовище. Саме таке середовище переважає на пленері, в ньому виявляється 

студент, ступінь його працездатності, психологічна сумісність з викладачем, комплекс психофізичних 

властивостей особистості, які визначають здібності людини. 

Метою педагогічного процесу в професійній підготовці фахівця художника є ефективне прогнозування 

результату творчої роботи. Педагогічний процес складається з різних цілей: цілей безпосередньо викладання і 

цілей навчання на кожному уроці, на кожному етапі виконання творчої роботи. 

Для досягнення цілей педагогічного процесу використовуються певні методи. Методом є визначений 

шлях досягнення заданої мети, в творчих роботах, в способах вирішення завдань при створенні картин, що 

призводять в результаті до вирішення поставленої проблеми, яка виникає в творчому процесі. 

Різні види класифікації методів педагогічного процесу можуть визначатися таким чином: за джерелом 

пізнання: словесні (розповідь, бесіда, інструктаж), практичні (вправи, тренування, самоврядування), наочні 

(показ, ілюстрування, пред'явлення матеріалу), на основі структури особистості: методи формування 

свідомості (розповідь, бесіда, інструктаж, показ, ілюстрування), методи формування поведінки (вправи, 

тренування, гра, доручення, вимога, ритуал тошо), методи формування почуттів (стимулювання) (схвалення, 

похвала, осуд, контроль, самоконтроль тощо) [9, c. 75]. 

Компонентами системи є педагоги, студенти та умови навчання. Будучи системою, педагогічний 

процес складається з певних компонентів: цілей, завдань, змісту, методів, форм і результатів взаємин 

викладача і студента. Таким чином, система елементів є цільові, змістові, діяльні, результативні компоненти. 

Цільовий компонент процесу являє собою єдність всіх різноманітних цілей і завдань освітньої діяльності. 

Змістовний компонент виражає значення кожної спільної мети і кожної конкретної задачі. 

Діяльнісний компонент – це взаємодія викладача і студента, їх співпраця, організація, планування, 

контроль, без чого неможливо прийти до підсумкового результату. 

Результативний компонент процесу показує, наскільки був ефективний процес, визначає успіхи і 

досягнення в залежності від поставлених цілей і завдань. 

Щоб педагогічний процес був ефективним необхідно дотримуватись певних принципів [4, c. 65-66]. 

Перерахуємо деякі з них: 

1. Гуманістичний принцип, який означає, що в спрямованості педагогічного процесу має бути 

проявлене гуманістичне начало. 

2. Принцип взаємозв'язку теоретичної спрямованості педагогічного процесу з практичною діяльністю. 

В даному випадку цей принцип означає взаємозв'язок і взаємовплив між змістом, формами і методами освіти. 

3. Принцип поєднання теоретичного початку процесів навчання і виховання з практичними діями. 

4. Принцип науковості, який означає необхідність привести у відповідність зміст освіти з певним 

рівнем науково-технічних досягнень суспільства, а також відповідно до вже накопиченим досвідом 

цивілізації. 
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5. Принцип орієнтації педагогічного процесу на формування в єдності знань і умінь, свідомості і 

поведінки. Суть цього принципу полягає у вимозі організації діяльності, при якій студенти мали б можливість 

переконатися в застосовності теоретичного викладу, підтвердженого практичними діями. 

6. Принцип колективізму процесів навчання і виховання. Цей принцип має в своїй основі з'єднання і 

взаємопроникнення різних колективних, групових та індивідуальних методів і засобів організації навчального 

процесу. 

7. Систематичність, спадкоємність і послідовність. Даний принцип передбачає закріплення знань, умінь 

і навичок, особистісних якостей, які були засвоєні в процесі навчання, а також систематичне і послідовне їх 

розвиток. 

8. Принцип наочності. Це один з важливих принципів не тільки процесу навчання, але і всього 

педагогічного процесу. В даному випадку підставою наочності навчання в педагогічному процесі можна 

вважати ті закони і принципи дослідження зовнішнього світу, які призводять до розвитку мислення від 

образно-конкретного до абстрактного. Цей принцип дуже важливий для мистецьких ВНЗ [9, c. 66]. 

9. Принцип естетизації процесів навчання. 

10. Принцип взаємозв'язку педагогічного управління і самостійності студентів. 

11. Принцип свідомості учня. Цей принцип покликаний показати значення активної позиції студентів у 

педагогічному процесі. 

12. Принцип поєднання і єднання поваги до власної особистості, з одного боку, і певний рівень 

вимогливості до себе ж, з іншого боку. Це стає можливим тоді, коли існує фундаментальна опора на сильні 

сторони особистості учня. 

13. Доступність і посиленість. Даний принцип в педагогічному процесі передбачає відповідність між 

побудовою роботи студентів і їх реальними можливостями. 

14. Принцип впливу індивідуальних характеристик студентів. Цей принцип означає, що зміст, форми, 

методи і засоби організації педагогічного процесу змінюються в відповідно до творчих можливостей учнів. 

15. Принцип ефективності підсумків процесу навчання. Прояв цього принципу ґрунтується на роботі 

розумової діяльності. Міцними, як правило, стають ті знання, які добуваються самостійно [1, c. 19]. 

Педагогічний процес в творчому ВНЗ передбачає певні методи навчання. Метод навчання – це спільна 

впорядкована діяльність педагога і учня, спрямована на досягнення заданої мети навчання.  

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок. Це дослідження стало основою 

для більш глибшого розгляду педагогічного процесу у вищому художньому закладі на засадах практичної та 

теоретичної бази сучасної художньої школи Харківщини. 

Були розглянуті методи класичного та сучасного подання навчального матеріалу на базі ВНЗ. 

Також був виконаний аналіз механізму формування художньо-творчих здібностей в процесі занять 

живописом в умовах пленерної практики. Це надало можливість розглянути педагогічний процес з іншого 

ракурсу. За цим результатом, навчання в художньому ВНЗ, переслідує мету більш професійної підготовки 

художника – педагога та виховує творчі здібності у студентів.  

Студент на базі отриманих науково-теоретичних знань в художньому ВНЗ найбільш повно розкриває 

особистісне, суб'єктивне ставлення до світу, закони морального пошуку та самовдосконалення.  

Загальна база зібраного матеріалу дозволяє проводити перспективу подальших розвідок у цьому 

напрямку.  
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«ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ» ЯК ФЕНОМЕН ГУМАНІЗМУ 

 
Філософія – це ностальгія розуму всюди почуватися вдома 

Генріх Новаліс 

 

Ми знаходимо в житті лише те, що самі вкладаємо в нього 

Р. У. Емерсон 

 

У статті досліджено завдання сучасної філософії – вивчення глобальних зрушень у культурі, 

динаміки співвідношення між різними її сферами в усій різноманітності та суперечливості. Сучасна 

філософія концентрує увагу навколо свободи, гідності, саморозкриття людини та інших гуманістичних 

цінностей. Філософію мислення змінює філософія життя. Свідченням цього є парадигма «філософії 

життя», яка звертається до реальності як цілісного процесу. Перед людиною завжди постає вибір – 

обрати «справжнє» існування або «несправжнє», «бути» або «мати», дійсно існувати як Людина або 

«здаватися» нею. Екзистенціалізм як філософія гідності розкриває нам гуманістичні концепти. Ключові 

слова: філософія життя, гуманізм, цінності, екзистенціалізм, життєвий світ, життєвий порив.  

 

Сучасна філософія значно розширила спектр філософської тематики. Характерною рисою сучасної 

філософії стає відмова від надмірних амбіцій розуму, від віри у всевладність науки, від ідеї гарантованого 

соціального прогресу, тобто – перегляд традиції класичного раціоналізму. Критика цієї традиції 

здійснюється з двох боків: по-перше, з боку ірраціоналізму, по-друге, з позиції сучасного раціоналізму, що 

змінив свою форму і став більш скромним і обачливим. Якщо класичну філософію можна назвати 

філософією розуму і пізнання, то сучасна некласична філософія стає філософією людини і філософією 

мови. На перший план виходять проблеми людської суб’єктивності, духовного досвіду людини, світу її 

повсякденності, проблеми культури та історії, морально-етичні проблеми, проблеми мови та спілкування 

(комунікації). Чим і зумовлена актуальність даного дослідження.  

Метою даного дослідження є розкриття гуманізму через парадигму «філософії життя».  

Викладення основного матеріалу. Ірраціоналізм XX ст. бере свій початок з «філософії життя», що 

формується у другій половині XIX ст. Основними представниками цієї філософії стали А. Шопенгауер, 

Ф. Ніцше, А. Бергсон, В. Дільтей, О. Шпенглер та ін. «Філософія життя» відверто відмовляється від 

раціоналістичної традиції, проголошує себе принципово іншим типом філософування, пропонує нове 

бачення світу і людини. Центральним поняттям стає поняття «життя». Світ розуміється тут не як 

впорядковане і закономірне у своїй основі буття, а як «життєва реальність», тобто щось таке, що неможливо 

осягнути «холодним» розумом, «мертвими», застиглими раціоналістичними схемами та принципами. 

Життя несе у собі творчий імпульс, воно є вічним потоком, рухомим, мінливим, невизначеним, хаотичним 

процесом. Тому і людину потрібно розуміти як живу істоту, а не просто як «втілений інтелект», тільки як 

суб’єкт мислення і пізнання. Людину більш глибинні основи її суб’єктивності – воля, життєвий порив, 

прагнення до життя, жадоба могутності тощо. 

Започатковує «філософію життя» А. Шопенгауер, але по-справжньому відомим і популярним це 

вчення стає завдяки творчості німецького філософа  

Ф. Ніцше. Саме його творчість вважають «вступом» до сучасної філософії, а самого Ніцше 

називають «пророком XX століття». Він накреслив ті форми, в яких існує сучасна культура, передбачив її 

кризу, руйнацію і втрату тих цінностей та ідеалів, на яких було споруджено західну цивілізацію. 

Головним своїм завданням Ф. Ніцше вважав створення філософії, яка б давала життєвий орієнтир, 

тому центральне місце в ній належить морально-практичній проблематиці. Провідною ідеєю ніцшеанської 

концепції стає вчення про волю як першооснову всього існуючого, а основним поняттям – «воля до 

влади» [3]. Світ, за Ф. Ніцше, не є впорядкованим космосом, він є хаосом, перехрестям боротьби різних 

життєвих сил і воль. Усе в ньому спрямоване на «вперте існування», усе пронизано інстинктом 

самозбереження, «волею до влади». «Воля до влади» – поняття-символ, яким мислитель позначає основний 

чинник людського духу. Там, де домінує інтелект, вважає Ф. Ніцше, там паралізується воля, розсудливість і 

міркування підміняють собою діяльність.  

Бурхливий потік життя, в якому точиться боротьба за існування, вимагає від людини напруження сил 

і волі, активності, творчості. Людина – істота, що сама створює власний життєвий світ, саме вона вносить в 

нього певний сенс, якого світ сам по собі позбавлений. «Істина – це не те, що потрібно довести або 

спростувати, істина – це те, що потрібно створити», – говорить Ф. Ніцше [3].  
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Філософ був першим, хто помітив початок кризи європейської культури XX ст. Переміни у духовній 

ситуації європейського суспільства він визначив як симптоми хвороби і дав їй назву – нігілізм. «Нігілізм» 

походить від латинського слова «ніщо» і означає заперечення загальновизнаних цінностей, ідеалів, 

моральних норм, культури. Ознаками кризи культури, на думку Ф. Ніцше, стало поширення настроїв 

розчарування і зневіри у науку і прогрес, невпевненість у майбутньому, песимізм, відчуження людей, 

падіння рівня моральності у суспільстві, відсутність сильних характерів, яскравих особистостей, високих 

ідеалів. Воля до влади перетворюється на волю до небуття, до «ніщо» [3]. Активна, динамічна, творча сила 

вироджується в апатію і повне безсилля. Причина нігілізму і кризи культури, робить висновок вчений, – в 

ілюзорності тих цінностей та ідеалів, на яких побудована вся європейська культура. Занепад культури 

свідчить про нежиттєздатність класичної духовної традиції, заснованої на «тиранії розуму». Цей мотив 

ніцшеанської філософії пізніше буде продовжений його послідовниками: О. Шпенглером в його «Занепаді 

Європи», Ортегою-і-Гассетом у «Повстанні мас», екзистенційною філософією і так званою «філософією 

постмодерну». 

Ф. Ніцше розпочинає викривання всіх цінностей та ідеалів старого суспільства, проголошуючи 

необхідність активного нігілізму, «зривання масок» з «вічних Абсолютів», з того, що вже «дозріло до 

загибелі». Стара культура «зжила» себе, потрібно допомогти їй загинути. «Рабська мораль» потрібна для 

тих, кому не вистачає «волі до влади» [3]. Парадоксальність філософських ідей Ніцше до цього часу 

викликає неоднозначні, часто діаметрально протилежні оцінки його творчості. 

Екзистенціалізм – філософія існування людини – виникає у 20-х рр. XX ст. у Німеччині. 

Основоположниками німецького екзистенціалізму стали М. Хайдегер і К. Ясперс. Пізніше виникає 

французька школа екзистенціалізму, яка стала найбільш популярною у 40-60-х рр. XX ст. Її представниками 

стали Г. Марсель, Ж.-П. Сартр, А. Камю. До екзистенціального напрямку тяжіє і творчість таких філософів, 

як М. Бердяев, Л. Шестов, М. Бубер, М. Мерло-Понті, X. Ортега-і-Гассет та ін. Передтечею своєї філософії 

екзистенціалісти вважають творчість та ідеї Паскаля, Унамуно, Достоєвського, Ніцше, Гуссерля, 

К’єркегора. Екзистенціалізм, є відображенням духовної кризи сучасної культури. У ньому переважають 

трагічні тони – настрої песимізму, відчаю, незадоволеності, відчуття абсурдності світу, відчуження людини, 

її «закинутості» тощо. Екзистенціалізм починає з критики раціоналістичної традиції класичної філософії, 

звинувачуючи її в тому, що вона залишила поза межами філософії основну філософську проблему – 

проблему людського існування. Екзистенціалізм і зосереджує увагу на суб’єктивному людському досвіді. 

Своєю основною заслугою екзистенціалісти вважали відкриття абсолютно нового типу буття, який 

класична філософія вперто не помічала, – суб’єктивного людського досвіду, екзистенції. В екзистенції світ 

та його переживання нерозривно пов’язані. Усвідомлення і переживання власної присутності в світі, 

відчуття абсолютної унікальності, неповторності власного існування і є екзистенцією – по-справжньому 

людським способом буття. 

Однак, вважають екзистенціалісти, перед людиною завжди постає вибір – обрати «справжнє» 

існування або «несправжнє», «бути» або «мати», дійсно існувати як Людина або «здаватися» нею [1].  

Що ж саме відрізняє екзистенцію як дійсно людське буття, як «справжнє» існування від існування 

«несправжнього»? У першу чергу, безумовно, свобода. Свобода як вільний вибір, що поєднується з 

мужністю нести відповідальність за цей вибір. Екзистенція нерозривно зв’язана з усвідомленням 

скінченності власного буття. Проблема смерті є однією з центральних в екзистенціалізмі. Невід’ємним 

елементом екзистенції є також переживання «пограничної ситуації», тобто ситуації смерті, страждання, 

боротьби, провини. Відсутність у людини наперед заданої сутності і необхідність її створення – ще одна 

ознака людського існування. 

Отже, екзистенція, «справжнє» людське існування можливе лише через ясне усвідомлення 

трагічності буття, скінченності, смертності особистості, їі «закинутості» в абсурдному світі. Тому з 

екзистенцією пов’язані такі почуття і переживання, як самотність, страх, провина, страждання, відчуження, 

неспокій тощо. Всі ці почуття виступають предметом філософського дослідження і складають зміст так 

званих екзистенційних понять. Прорив до екзистенції, прозріння, усвідомлення «справжньої» реальності 

відбувається в умовах «пограничної ситуації» [7]. У «пограничній ситуації» людина опиняється в моменти 

найглибших потрясінь, коли звичний погляд на життя змінюється гострим переживанням знайденого сенсу. 

Особливість людської екзистенції полягає і в тому, що людина «закинута» у світ без сутності. 

«Існування людини, – стверджує Сартр, – випереджує її сутність» [7]. Будь-яка річ, що існує в світі, має 

певну сутність, тобто той внутрішній, головний, визначальний зміст, який зумовлює особливості існування 

речі. Людське існування, на думку екзистенціалістів, нічим не визначено. Людина не є ні доброю, ні злою 

«від природи», не існує ніяких характеристик, які були б наперед визначені в ній. Людина сама створює 

свою сутність у процесі життя. Народжуючись, вона ще не має людської сутності, людиною їй треба ще 

стати, зробити себе. Сенс людського життя екзистенціалісти і вбачають в самостворенні людиною власної 
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сутності в процесі існування в світі. Причому в людському існуванні неможлива ситуація, коли людина 

може остаточно «завершитися» в своєму самостворенні. Людина приречена не тільки творити себе з нічого, 

але й постійно долати сама себе, виходити за власні межі, перевершувати себе. 

Людина приречена на свободу, стверджують екзистенціалісти. Свобода є єдино можливим способом 

існування людини. Причому для екзистенціалістів свобода абсолютно незалежна від зовнішніх умов і 

обставин. Вільним можна бути і у в’язниці, оскільки справжня свобода є свобода внутрішня, свобода волі і 

духу, свобода вибору моральної позиції в житті. Дійсно існує лише той, вважає Сартр, хто вільно вибирає, 

сам себе створює. Бути – значить вибирати себе. Бути вільним означає – не зраджувати собі, зберігати в 

собі Людину, незважаючи на обставини. Свобода – це мати мужність бути людиною в нелюдяному світі, 

залишатися собою. Проблема свободи як вибору викликає проблему відповідальності. Мужність обирати 

свободу, робити вільний вибір, результат якого не гарантований, передбачає готовність людини до ризику, 

готовність взяти на себе всю повноту відповідальності за вибір. Тому свобода є і тягар, на який людині ще 

потрібно відважитися. 

Феноменологія (від слова «феномен» – явище) заснована німецьким філософом Е. Гуссерлем (1859-

1938 рр.). Феноменологія – вчення про свідомість, про її сутнісні структури (феномени). Феноменологія є 

також методом інтуїтивного осягнення сутності предметів споглядання через заглиблення в своє «Я», через 

вияв буття свідомості в її абсолютній чистоті і незамутненості. Імпульсом для творчості Е. Гуссерля стали 

його роздуми про кризу науки на межі ХІХ-ХХ ст. Він поставив собі за мету побудувати новий 

феноменологічний метод для науки, який би надав можливість отримання достовірного знання про світ. 

Протягом життя погляди, цілі і проблематика філософії вченого змінювалася, але загальним результатом 

його творчості стали: феноменологічна концепція свідомості, вчення про «життєвий світ», про соціально-

культурну обумовленість свідомості і пізнання людини. 

Вихідним моментом феноменології Е. Гуссерля є перегляд і спростування класичної настанови 

філософії про протиставлення свідомості і буття. Світ предметної реальності виявляє себе тільки в 

структурах людської свідомості, (які Гуссерль називає феноменами). Тому філософія повинна починати з 

аналізу свідомості, її структур, певних первинних очевидностей, закладених в самій свідомості, які 

дозволяють ясно і виразно бачити світ. Єдиною реальністю феноменологічної філософії стає безпосереднє 

переживання суб’єктом свого власного буття. Свідомість людини, за Е. Гуссерлем, «забруднена» всілякими 

догматичними твердженнями, судженнями, суперечливою і заплутаною інформацією, нав’язаними ззовні 

думками, оцінками, двозначністю слів, – всім тим, що «вкладає» в нас культура і суспільство, і чим 

маніпулюється свідомість людини. Тому для індивіда є непрозорим і невідомим власне глибинне «Я», воно 

затемнене нашаруваннями культури, а звідси – людина не готова до неупередженого пізнання світу і себе. 

Щоб повернутися до ясності свідомості, до первинного, неспотвореного і не викривленого бачення, треба 

очистити свідомість від усіх ілюзій, нашарувань і упереджень сучасності і минулого, «пробитися» до 

достеменного власного «Я» і глибинного сенсу світу. Очищення свідомості, вважав Е. Гуссерль, стає 

можливим завдяки такій властивості свідомості, як її інтенційність (буквально – «спрямованість») [2, с. 102-

103]. Свідомість завжди спрямована на певну предметну реальність (ми думаємо про щось, переживаємо 

щось, отримуємо враження про щось). 

Свідомість, що зосереджена виключно на предметах зовнішнього світу, згідно з феноменологією, 

завжди потрапляє в полон ілюзій. Для людини з такою свідомістю стає неможливим неупереджений, 

тверезий погляд на світ і на себе. Але людське «Я» не тотожне своїй свідомості. Наше глибинне «Я» є 

власником свідомості і може переорієнтувати свідомість на себе. Тому свідомість може як приховувати, так 

і відкривати «Я» людини, що стоїть за свідомістю. Для того, щоб переорієнтувати свідомість на себе і 

здійснити її аналіз, Е. Гуссерль впроваджує спеціальну процедуру – феноменологічну редукцію (редукція – 

буквально «зменшення») [2]. Здійснити редукцію – означає «взяти світ в дужки», за словами вченого, тобто 

абстрагуватися (тимчасово) від всього предметного змісту наших споглядань та вражень, від всіх 

нав’язаних нам уявлень, оцінок, упереджень. Метою і сенсом феноменологічної редукції є очищення 

свідомості від предметного змісту, повернення її на себе і через це – заглиблення у власне «Я». Але 

редукція є лише підготовчим етапом для подальшого феноменологічного аналізу. Після очищення 

свідомості виявляється, що вона не є пустою, вона є потоком переживань. Аналіз структури потоку 

переживань і є феноменологією. Саме в чистому потоці переживань і відбувається саморозкриття сутності і 

сенсу буття. Через включення в цей безпосередній потік вражень людина досягає неупередженого і 

достовірного осягнення реальності. Якщо класична філософія вбачала основу достовірного знання в його 

раціональній обґрунтованості, то Е. Гуссерль вважав, що довіряти треба саме інтуїтивним, первинним, 

безпосереднім враженням і переживанням. Саме через очищення свідомості досягається безпосереднє 

«вбачання» сутностей, переконливість, достовірність і безсумнівність знання. 

Чиста свідомість з її структурами – це вже не індивідуальна свідомість, не її психологічні 
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характеристики, а свідомість в її загальнолюдській формі [2]. Пізніше мислитель переконався в тому, що 

суто логічний і психологічний аналіз структур чистої свідомості є обмеженим. Щоб пояснити, що робиться 

в голові окремої людини, потрібно вийти за її межі, в світ людської культури. Духовне, ідеальне (феномени 

свідомості) належать культурним утворенням, які існують незалежно від окремих людських індивідів і 

через які тільки і можна пізнати саму свідомість. Тим самим Е. Гуссерль дійшов до висновку про соціально-

культурну обумовленість свідомості і пізнання. 

Е. Гуссерль приходить до ідеї «життєвого світу» [2, c. 103-105]. Життєвий світ – це світ донаукових, 

дологічних, неусвідомлених уявлень, світ банального, відомого всім, самоочевидного, який не потребує 

спеціального раціонального доведення і тому є безпосередньо переконливим і достовірним. Під всіма 

нашаруваннями культури сховані феномени «життєвого світу» людини. Довіра до безпосередньо даного, до 

очевидностей свідомостей лежить в основі феноменологічного методу Е. Гуссерля. «Археологією» 

свідомості назвав він метод виявлення вихідних пластів людської свідомості, схованих під щільними 

нашаруваннями культури [2]. Кризу науки мислитель пов’язував із тим, що наука втратила зв’язок з цим 

первинним життєвим світом людини, з основними цілями і цінностями людського існування. Він робить 

висновок: наукове пізнання залежить від більш значимого і більш високого за важливістю і роллю в 

людському житті способу донаукової свідомості – життєвого світу, що складається із сукупності 

безпосередніх очевидностей. 

Висновки. Отже, досліджуючи феномен гуманізму важливо зазначити, що сучасна філософія 

концентрує увагу навколо свободи, гідності, саморозкриття людини та інших гуманістичних цінностей. 

Свідченням цього є парадигма «філософії життя», яка звертається до реальності як цілісного процесу. 

Перед людиною завжди постає вибір – обрати «справжнє» існування або «несправжнє», «бути» або «мати», 

дійсно існувати як Людина, або «здаватися» нею. Екзистенціалізм як філософія гідності розкриває нам 

гуманістичні концепти. Суть феноменологічного вчення полягає у визнанні того, що достеменність буття 

розкривається тільки через людське самопізнання, що також розкриває гуманістичний контекст. Тобто, 

філософію мислення змінює філософія життя. 
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вища освіта,кодекс. 

 

Беручи до уваги той фактор, що підготовка здобувачів вищої освіти грунтується на досвіді західних 

колег з орієнтацією на європейську систему та практики, метою нашого дослідження є характеристика 

фундаментальних тенденцій формування культури академічної доброчесності у країнах Європи. Об’єктом 

розвідки послугувала культура академічної доброчесності як складова якості вищої освіти, а предметом – 

варіації її імплементації в освітньо-науковому процесі романських країн. Задачі: висвітити сучасні форми й 

методи підготовки здобувачів освіти та виявити їх рівень готовності до культури академічної 

доброчесності, проаналізувати методи запобігання академічній нечесності.  

Університети країн Європи вважають академічну нечесність загрозою своїй безпеці, хоча при цьому 

за розвідками Transparency International (2018) у різних країнах наявне поширення корупції в освіті (від 7% 

до 72%), жодна країна не є виключенням, та в середньому в Європейському середовищі рівень такої 
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корупції складає близько 34% [1, с. 89]. Тож інтелектуальна чесність подібна іншим чеснотам: велика 

кількість людей її вітає, проте замало осіб її втілює [2]. Саме ця ситуація зумовила враховувати академічну 

доброчесність на законодавчому рівні як складову якості освіти.  

Серед різновидів академічної нечесності у романських країнах найбільшу увагу приділяють саме 

списуванню та плагіату. Так, протягом 2010-2013 років у країнах Європейського союзу було проведено 

дослідження (IPPHEAE – Impact of Policies for Plagiarism in Higher Education Across Europe – Вплив політик 

щодо плагіату у вищій освіті в Європі) з розповсюдження плагіату у вищій освіті.  

Виявлено, що такі держави, як Франція, Італія, Португалія, Румунія та Іспанія безперечно мають 

певні труднощі на шляху до формування академічно доброчесної поведінки учасників освітнього процесу. 

Найстрашнішою загрозою у країнах ЄС вважають виконання письмових робіт «на замовлення», оскільки 

таке складно виявити та довести. Іншим недоліком є недостатня чіткість та прозорість у боротьбі з 

виявленими проявами академічної проступки. Хоча романські країни ЄС ухиляються від вільного доступу 

до статистичних даних з приводу академічної нечесності, можна простежити плідну роботу в царині 

академічної відповідальності, особливо на рівні післядипломної освіти (магістратура та аспірантура). 

Незважаючи на жорстке регулювання освітньої та академічної програми у Франції, на національному 

або інституційному рівні дуже мало статистичних даних про вищу освіту загалом. Звіт La fraude aux 

examens dans l’enseignement supérieur був опублікований у квітні 2012 року для уваги Міністерства вищої 

освіти та досліджень Франції [4]. І хоча А. Дурдас та Н. Батечко [1, с. 89] вказують на певні особливості 

розвитку академічної доброчесності у Франції – багато вимірність, прозорість, об’єктивність, мотивація, у 

звіті La fraude aux examens dans l’enseignement supérieur чітко видно, що Франція відстає від деяких інших 

європейських країн (Швейцарія, Норвегія та Великобританія), не маючи видимої політики щодо 

академічних проступків, шахрайства з експертизами та плагіату. Як і в інших країнах ЄС, деякі блогери у 

Франції та за її межами проводять дослідження академічних проступків у Франції та виставляють їх 

результати на громадський контроль (Блоги: Вебер-Вульф, Дарде, Бергардаа, Морел-Індарт) [5]. 

Загалом, за дослідженням Н. Батечко та А. Дурдас, у Франції академічна доброчесність реалізується 

дотриманням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти, розроблення 

акредитаційною комісією стандартизованих процедур оцінки політики ВНЗ у сфері академічної 

доброчесності, запровадження навчальних методик із метою підвищення кваліфікації викладачів у 

питаннях сучасного академічного письма й підвищення їх мотивації у застосуванні таких мтодик у роботі, 

широке використання культури академічного письма із метою посилення власної аргументації тих фактів 

які досліджує наууовець, підвищення якості наукових публікацій дослідників за рахунок дотримння вимог 

до структури наукових статей за моделлю IMRaD, запровадження навчальних он-лайн тренінгів щодо 

правильного обгрунтування та оформлення наукових здобутків автора, включаючи цитування положень 

його наукових праць та поширення цієї практики у середовищі всієї освітянської спільноти та окремих 

університетських спільнот, партнерство між закладами освіти та суб’єктами господарської 

діяльності [1, с. 88-90].  

Санкції щодо засудження у серйозному шахрайстві у Франції включають заборону правопорушнику 

проходити будь-які офіційні тести на період від двох до п’яти років після вчинення злочину. Ця заборона, 

як відомо, виключає складання іспиту на водіння та будь-які інші офіційні національні іспити [5]. 

З огляду на велику кількість реформ, які потрібно було здійснити, питання академічної 

доброчесності та плагіату були внизу в списку пріоритетів університетів Італії. Скорочення бюджету 

внаслідок економічної кризи та тиску ЄС зменшило академічні ресурси, і деякі ВНЗ фактично опинились на 

межі банкрутства. Скорочення кількості курсів, викладачів та дослідників додало перенаселеності 

(приблизно 20 студентів на одного викладача). За словами співрозмовників факультету, ця переповненість 

сприяла обману під час іспитів та давала здобувачам вищої освіти можливість імплементувати плагіат. 

У більшості італійських університетів існують посилання на академічну доброчесність у Етичному 

Кодексі. У деяких з них містяться такі ключові положення: 

1. Академічне співтовариство, враховуючи соціальну актуальність наукових досліджень, вважає, що 

результати повинні сприяти розвитку та добробуту громади та захисту інтелектуальної власності у порядку, 

встановленому законодавством. 

2. Академічне співтовариство засуджує плагіат, що розуміється як часткове або повне приписування 

слів, ідей, відкриттів, результатів досліджень або лабораторної діяльності інших самим собі чи іншому 

автору, незалежно від мови, якою вони офіційно представлені або розкриті, або як пропуск цитування 

джерел. Плагіат може бути навмисним або ненавмисним. 

3. Колективна академічна діяльність, яка проводиться колективно, повинна, якщо це можливо, 

вказувати на внесок кожного зі співавторів... 

На веб-сайтах ВНЗ містяться конкретні та чіткі он-лайн інструкції щодо того, як уникнути плагіату 
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аспірантам. Головним аспектом для уникнення подібного є стале визначення плагіату, надане 

Університетом Павії, – повне або часткове привласнення літературних, художніх та подібних робіт інших 

людей, які ви хочете видати за власні. Це нечесна практика, яка порушує основні етичні норми 

університетського життя. «Плагіат – це неналежне використання матеріалів, які є інтелектуальною 

власністю інших людей, як правило, маскуючи той факт, що думки та слова не їхні, а письменницькі. 

Інтелектуальна власність іншої особи може бути використана в аргументах, але це повинно здійснюватися 

суворо за правилами (для цитування та посилань), викладеними вище. Під час підготовки дипломної роботи 

бакалавра чи інших робіт може трапитися так, що людина може випадково виконати плагіат через 

недосвідченість чи упущення посилань. Однак є ті, хто навмисно намагається приховати обмеження своєї 

роботи шляхом зловживання джерелами інформації. Крім того, слід зазначити, що також неправильно 

використовувати матеріал, придбаний або отриманий безкоштовно від третіх осіб. І забороняється 

користуватися послугами сайтів, що продають дисертації». У разі виявлення плагіату факультет 

уповноважує викладачів застосовувати санкції [6]. 

Картина академічної доброчесності в Португалії достатньо негативна. Комітетом з етики з наук про 

здоров’я в Університеті Бейра (UBI), Ковілья, у 2012 році був організований семінар з питань плагіату під 

назвою «Плагіат-Фобія». У цьому ж закладі розроблена гра для підтримки профілактики плагіату [3]. 

Простежується загроза академічним стандартам через терпимість до плагіату в роботі як студентів, так і 

викладачів. Плагіат серед здобувачів вищої освіти є поширеним явищем у Португалії. Також існує упущена 

можливість на національному рівні, оскільки національне агентство A3ES не включає перевірки 

ефективності та узгодженості інституційної політики щодо академічної доброчесності під час періодичних 

інституційних аудитів [7]. 

Однією відмінною рисою румунської вищої освіти, яку не можна ігнорувати, є кількість та обсяг 

програм дистанційного навчання, через що найпопулярнішим проявом акадмічної нчесності виступає 

видання іншої людини за себе, виконання завдань третьою особою. 

Деякі установи в Румунії розробили політику підтримки своїх зусиль щодо поліпшення академічної 

доброчесності, пропонують семінари та практичні заняття, щоб висвітлити передові практики та відбити 

плагіат. Заклади також придбають високоякісні комерційні програмні засоби, але витрати на ліцензію дуже 

високі для установ в економіці Румунії [8]. 

Що стосується інституційної політики щодо вирішення випадків плагіату та академічної нечесності в 

Іспанії, то дуже мало установ мають стратегію чи політику запобігання та виявлення плагіату. Не існує і 

національної політики. Для установ чи окремих осіб доступно лише декілька вказівок щодо того, як 

уникнути чи запобігти плагіату, крім деяких загальних тверджень щодо проведення досліджень та етики. 

Найпоширенішим покаранням у випадку плагіату завдання є усне попередження або нульова оцінка за 

роботу. У випадку плагіату в дисертації, найпоширенішими покараннями є вигнання з навчального закладу 

або анулювання цілої програми, або позбавленння ступеня.  

З 1996 року команда викладачів та дослідників розробляє, впроваджує, використовує та тестує 

інструмент виявлення плагіату для програмного коду. Програма pk2 виявилася достатньо хорошою для 

виявлення багатьох випадків плагіату [10]. Це також допомогло поширити ідею прав інтелектуальної 

власності серед студентів. 

Розроблено курс “Plagio academico” для викладачів та дослідників з Університету Пабло Олавіде в 

Севільї (upo.es, 2013). Зміст курсу: Інтелектуальна власність та права авторів: плагіат; Дозволене 

використання чужого вмісту; Як уникнути плагіату; Як цитувати; Як не допустити, щоб інші плагіатували 

нас; Як виявити плагіат інших: інструменти для виявлення плагіату. Кілька університетів пропонують 

пояснювальну веб-сторінку. У 2011 році Університет Гранади реалізував проект, інформуючи студентів та 

викладачів про концепцію плагіату, навчаючи їх правильному цитуванню та посиланням та уникненню 

плагіату загалом. Проект також запропонував певний цифровий інструмент для виявлення плагіату 

(ugr.es) [9]. 

У висновку зазначимо, що Франція, Італія, Іспанія, Румунія, Португалія ще не мають досконалої 

системи протидії академічній нечесності та запобіганню плагіату, однак старанно формують культуру 

доброчесності в науково-освітянській спільноті, впроваджуючи антиплагіатні програми, проводячи 

конференції та семінари, розробляючи різні курси, застосовуючи санкції до порушників. Перспективним 

вбачаємо дослідження культури академічної доброчесності в інших країнах Європейського союзу.  
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КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВА ТЕРАПІЯ ПРИ ДЕПРЕСІЇ 

 

Людині властиво, по своїй природі, уникати болю, як фізичного так і емоційного. Якщо у житті є 

проблема, а особливо зростаюча, важливо зупинитись та дослідити її. Часто навіть елементрне 

усвідомлення того, що проблема існує, приносить полегшення. Депресія вимагає чіткості визначення 

власної суті , депресивних переживань та їх симптоматики, що відповідно допоможе визначити методи і 

встановити чіткий алгоритм терапії. Ключові слова: депресія, когнітивно-поведінкова терапія, 

спостереження, метод, мислення, поведінка, емоції. 

 

Когнітивна терапія – це активний, директивний, обмежений по часу, структурний підхід, що 

використовується при лікуванні різних психологічних порушень, в тому числі і депресії. Основою даного 

методу є той факт, що емоції та поведінка людини взаємопов'язані [1]. 

 Терапевтичні техніки, які застосовуються при даному підході, засновані на когнітивній моделі. Ці 

техніки дозволяють виявити, проаналізувати, а головне скоректувати помилкові дисфункціональні 

судження. Під час когнітивно-поведінкової терапії (далі – КПТ), людина вчиться вирішувати свої проблеми 

тазнаходити вихід із ситуацій, які раніше здавались катастрофічними і неможливими для вирішення, вона 

починає корегувати власне мислення. Когнітивний терапевт допомагає пацієнту впорядкувати думки, діяти 

більш адаптовано відповідно до життєвих ситуацій, таким чином усуваючи самі симптоми депресії.  

 КПТ використовує різноманітні поведінкові техніки та стратегії. Ці техніки використовуються для 

виявлення та перевірки хибних суджень та викривлених уявлень. Під час терапії людина вчиться 

самостійно виявляти, та контролювати свої негативні та автоматичні думки, дивитись на світ більш 

реалістично, бачити взаємозв'язок між власними думками, емоціями та поведінкою, вірно аналізувати 

факти,які викликають негативні думки, ідентифікувати , аналізувати та модифікувати дисфункціональні 

судження [2]. 

 Для того щоб зрозуміти, що приховується за тими чи іншими переконаннями, думками та емоціями 

людини, психотерапевтами застосовуються різноманітні вербальні техніки. Пацієнта вчать розпізнавати, 

відстежувати і записувати власні негативні думки. Після цього, разом із терапевтом, ці записи 

розбираються та аналізуються, встановлюється їх об'єктивність, логічність та адаптованості, відзначається 

динаміка терапії та її результати [4]. 

 Найпотужнішим елементом КПТ є те, що пацієнт з часом вчиться переймати від терапевта техніки, 

та застосовувати їх у своєму повсякденному житті, при потребі. У певний момент він розуміє, що стає сам 

собі терапевтом , піддаючи сумніву власні судження чи бачення. Ось приклад найпростішого 

самоопитування: 

- На яких фактах ґрунтується мій висновок? 

- Чи можливе інше пояснення? 

- Наскільки тяжка ця втрата? 

- Чи забирає вона щось суттєво важливе з мого життя? 

- Чому думка цих людей для мене важлива? 

- Що я втрачу, якщо спробую відстояти свої права? 
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 Такий опитувальник має величезне значення для перенесення когнітивних технік, із ситуації 

«інтерв'ю» у ситуації із реального життя. Це допомагає людині звільнитись від негативних стереотипів 

мислення [3]. 

 В основі усіх методів та підходів когнітивно-поведінкової терапії, (КПТ), покладено 

фундаментальний принцип : «те, як ми думаємо, впливає на те, що ми відчуваємо». Основа КПТ полягає в 

усвідомленні думок та поведінкових шаблонів, їх оцінці, та, при необхідності, їх корекції. 

 Щоб використовувати КПТ, важливо ідентифікувати тривожні думки, та визначити які зміни вони 

викликають в організмі. Мозок людини працює комплексно, тобто більшість частин мозку працюють 

одночасно, або паралельно, в безпосередньому зв'язку між собою. Підкіркова частина мозку, в якій 

зароджуються емоції, отримує доступ до усіх думок, які виникають у мозку. Не всі думки генеруються 

емоціями, а емоції генеруються головним чином думками, пов'язаними з нашим виживанням. Це думки про 

соціальну та фінансову сфери, фізичну безпеку, розмноження, їжу, сім'ю, соціальний статус. Емоції є 

базовим механізмом, завдяки якому людство виживало впродовж своєї еволюції, і виживає досі. 

 Спостереження за собою, своїми думками, почуттями та діями, є головним на шляху до успішної 

терапії. Якщо людина щодня витримує потік негативних думок та почуттів, вона відчуває себе нещасною та 

розгубленою. Спостереження за собою допомагає перемістити думки , які перебувають у нашій свідомості 

та підсвідомості, до усвідомленого мислення. Як тільки людина усвідомить силу впливу думок на емоції на 

почуття, вона одразу відчує покращення, отже терапія буде продуктивною [5]. 

 Згідно концепції когнітивно-поведінкової терапії, вона зосереджена на тому, що основною ціллю є 

зміна мислення пацієнта, його самосприйняття та бачення світу. КПТ ґрунтується на ефективному 

партнерстві та співпраці між терапевтом і пацієнтом, тому вони разом проходять шлях звільнення від 

негативного сприйняття дійсності та негативного мислення, що і обумовлює поведінкові зміни. 

 Відповідно до сучасних протоколів, КПТ та фармакотерапія антидепресантами, є двома основними 

методами терапії. У випадку депресії, легкого або середнього ступеню, вони є ефективними у рівній мірі. 

Слід відзначити, що КПТ регулює практично усі симптоми при депресивному епізоді, навіть біологічні. 

При цьому, буде справедливим наголосити, що сприйняття організмом КПТ є кращим, і не має побічної дії, 

на відміну від фармакотерапії, і ймовірних побічних ефектів під час прийому антидепресантів. Звісно, при 

депресії тяжкої форми, фармакотерапія є більш дієвою, проте, при поєднанні її із КПТ, ефективний 

результат буде швидшим та кращим. Якщо розглядати хронічну форму депресії, то у цьому випадку також 

найбільш ефективним буде поєднання КПТ та фармакотерапії. І саме при їх поєднанні відсоток ймовірного 

рецидиву зменшується. 

 Отже, враховуючи вище описані дані, саме КПТ є чи не найуспішнішою терапією під час депресії, 

адже ця хвороба примушує людину бачити своє життя у похмурому світлі, значно гіршим, ніж воно є 

насправді. Суб'єктивні відчуття можуть формулювати реалістичність думки, але не точність. Наслідком 

радикальних думок та емоцій є певні види деструктивної поведінки. Результат такої поведінки призводить 

до ще більшого відчуття пригнічення, та до ще більшої кількості спотворених та радикальних думок. 

 Тривала, хронічна депресія, призводить до змін у головному мозку, окрім порушення обміну 

нейромедіаторів. Під час депресії людина почуває себе у безвиході. Негативні думки, підкріплені 

біологічною складовою, заганяють організм у певне коло, цикл депресії, вийти з якого може допомогти 

своєчасна терапія, як когнітивно-поведінкова, так і поєднання когнітивно-поведінкової терапії із 

медикаментозною. 
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ФАНТОМНО-МОДУЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КАК ЭЛЕМЕНТ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Информационно-образовательная среда инновационного типа, созданная на базе университета, 

обладает максимально высоким интеллектуальным потенциалом, способна к быстрым перенастройкам и 

импульсному режиму функционирования. Фантомно-модульный комплекс расширяет спектр методов и 

средств коммуникативности, позволяет повысить творческую активность личности обучающегося, 

реализовать мотивы и цели обучения в ходе профессиональной подготовки спасателя. Ключевые слова: 

чрезвычайная ситуация, безопасность, обучающийся, фантомно-модульный комплекс. 

 

Экстремальная сложность, интенсивность и глобализация процессов жизнедеятельности 

современного общества вызывают необходимость развития и внедрения в практику средств и методов 

обеспечения комплексной безопасности как социума в целом, так и каждого человека в отдельности. 

Данная проблема является мощным реальным стимулом к развитию системы профессиональной 

подготовки в сфере безопасности жизнедеятельности, призванной решать задачи быстрого реагирования на 

возникающие изменения в социально-экономической жизни, в том числе кризисного и чрезвычайного 

характера. 

Одним из комплексных инструментов решения такого рода задач является Университет гражданской 

защиты, осуществляющий активную образовательную функцию государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Его деятельность 

гармонизирована с требованиями общества и государственной политикой в области пожарной, 

промышленной и ядерной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и гражданской обороны.  

Стратегия Университета основана на максимальном использовании научно-образовательного, 

инновационного и кадрового потенциала, базирующегося на лучшем отечественном и мировом опыте, 

ориентированного на подготовку квалифицированных специалистов, способных эффективно организовать 

деятельность в органах и подразделениях по ЧС (ОПЧС). 

На базе Университета создана информационно-образовательная среда инновационного типа, 

обладающая максимально высоким интеллектуальным потенциалом, способная к быстрым перенастройкам 

и импульсному режиму функционирования. 

Информационно-образовательная среда университета способствует выполнению ряда условий, от 

которых зависит формирование позитивных мотивов образовательной деятельности: 

- профессиональная направленность и практическая значимость;  

- осознание обучающимися ближайших, непосредственных и конечных целей обучения; 

- эмоциональная насыщенность; 

- познавательная ценность информации;  

- доступная форма подачи учебного материала.  

Информационно-образовательная среда включает основные компоненты: 

- инновационный образовательный технопарк; 

- базу типовых решений ликвидации чрезвычайных ситуаций, составляющих основу систем 

профессиональной подготовки; 

- систему обучения методам и приемам работы в конкретной компьютерной среде, на базе которой 

обеспечивается прохождение образовательной дистанции и последующее профессиональное 

сопровождение и поддержка; 

- фантомно-модульный комплекс (ФМК), как средство натурного моделирования и имитации 

различных патологических состояний организма пострадавшего в ЧС, с актуализацией профессионального 

потенциала обучающихся, расширяющий спектр методов и средств коммуникативности, позволяющий 

повысить творческую активность личности обучающегося, реализовать мотивы и цели обучения в ходе 

профессиональной подготовки спасателя.  

Первая помощь пострадавшим является приоритетным направлением в обеспечении защиты 

населения в ЧС. Дисциплина «Первая помощь в ЧС» является одной из важнейших специальных учебных 
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дисциплин, освоение которой направлено на повышение качества подготовки к профессиональной 

деятельности спасателя.  

Профессиональная подготовка спасателя в рамках дисциплины охватывает всю структуру 

университета. Последовательное и успешное выполнение задач, поставленных при изучении дисциплины 

«Первая помощь в ЧС», позволяют обучающему видеть собственные достижения, убеждают в 

целесообразности каждого шага деятельности на занятиях, способствуют постепенному пониманию не 

только близкой, но и дальней перспективы использования знаний по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим.  

Одним из важнейших факторов повышения эффективности процесса формирования 

профессиональной компетентности спасателя является обеспечение мотивации, которая определяется 

стремлением к познанию, интересом и увлеченностью учебной деятельностью. Исходя из данного подхода, 

учебная деятельность понимается, как специфическая форма активности личности, в которой реализуются 

мотивы и цели.  

Мотивация, вызванная познавательным интересом, способна поддерживать повседневную учебную 

работу, и направлена на достижение компетентности. 

Существует ряд условий, от которых зависит формирование положительных мотивов учебной 

деятельности: 

- осознание ближайших, непосредственных и конечных целей обучения; 

- профессиональная направленность и ее практическая значимость; 

- эмоциональная насыщенность; 

- познавательная ценность информации.  

1. Многие задачи специальной подготовки решаются в процессе тактико-специальных и комплексных 

учений с практическим использованием специальных технических и защитных средств, средств фантомно-

модульного комплекса в условиях максимально приближенных к обстановке реальной ЧС. 

2. Одним из компонентов информационно-образовательной среды университета является фантомно-

модульный комплекс, как элемент профессионального становления спасателя.  

Фантомно-модульный комплекс представлен: 

• учебно-тренажерным комплексом по деблокированию и оказанию первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях (ДТП); 

• фантомными модулями с имитацией, натурным моделированием различных патологических 

состояний пострадавшего в ЧС, оказанию первой помощи и транспортировки;  

• учебной практикой на базе Минской областной клинической больницы с осуществлением 

специальной психологической подготовки;  

• иллюстрированными учебными пособиями. 

Учебно-тренажерный комплекс по деблокированию и оказанию первой помощи пострадавшим в 

ДТП представлен машиной, имитирующей различные ДТП. С помощью выдвигающихся деталей 

автомобиля учебно-тренажерный комплекс дает уникальную возможность натурно моделировать: 

 имитацию удара водителя о руль с остановкой сердечной деятельности и возможностью отработки 

алгоритмов первой реанимационной помощи; 

 блокировку нижних конечностей пострадавшего деталями автомобиля и возможностью отработки 

алгоритмов по оказанию первой помощи пострадавшему при открытых и закрытых травматических 

повреждениях, и синдроме длительного давления; 

 возможность отработки извлечения пострадавшего из автомобиля с использованием специальных 

методов, табельных средств, подсобных средств и последующей возможностью транспортировки. 

В учебно-тренажерный комплекс по деблокированию и оказанию первой помощи пострадавшим в 

ДТП входят: 

 фантомный модуль с имитацией наружного артериального и венозного кровотечения и 

возможностью отработки алгоритмов оказания первой помощи пострадавшему; 

 фантомные модули с имитацией и возможностью отработки алгоритмов первой помощи 

пострадавшему с последующей транспортировкой: инородных тел верхних и нижних конечностей, 

открытых повреждений, травматической ампутации нижней конечности, пальцев кисти и стопы, черепно-

мозговых травм. 

Фантомные-модули в ФМК представлены: 

- фантомный модуль с возможностью изучения анатомии человека; 

- фантомные модули, предназначенные для проведения эффективного и качественного обучения 

приемам сердечно-легочной реанимации взрослых и детей, которые снабжены индикаторами контроля, 
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обеспечивающими объективную информацию о правильности выполнения ключевых приемов 

реанимационной помощи; 

- фантомный модуль с имитацией повреждения груди и возможностью отработки алгоритмов первой 

помощи при открытом пневмотораксе. 

Фантомные модули с имитацией: 

- инородных тел лица и полости рта; 

- травматических повреждений верхних и нижних конечностей с различной локализацией; 

- термических повреждений тела пострадавшего с возможностью отработки алгоритмов первой 

помощи. 

Фантомно-модульный комплекс оснащен табельными и подручными средствами для оказания 

первой помощи пострадавшим в ЧС. 

В рамках изучения дисциплины «Первая помощь в чрезвычайных ситуациях» на базе Минской 

областной клинической больницы с 2007 года по согласованию с Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь организована и продолжает осуществляться учебная практика. Обучающиеся 3-го 

курса факультета «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» проходят учебную практику в 

виде ночных дежурств в должности младшего медицинского персонала в отделениях реанимации, 

интенсивной терапии и анестезиологии, травматологии и ортопедии, а также приѐмном отделении. 

Во время прохождения учебной практики у обучающихся формируется своеобразное клиническое 

мышление, закрепляются навыки и умения выполнения алгоритмов первой помощи пострадавшим, 

осуществляется специальная психологическая подготовка к практическим действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Специальная психологическая подготовка связана с особенностями выполнения боевых задач при 

ликвидации ЧС. Содержанием психологической подготовки во всех ее видах является выработка активной 

реакции личного состава подразделений на реальную обстановку ЧС. Осуществляется психологическая 

подготовка на базе морально-психологического воспитания и тактико-специального обучения. 

Первая помощь пострадавшим в ЧС является приоритетным направлением в обеспечении защиты 

населения в чрезвычайных ситуациях. Фантомно-модульный комплекс в рамках дисциплины «Первая 

помощь в чрезвычайных ситуациях» является основой подготовки профессионального спасателя 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

Высокая профессиональная активность и психологическая устойчивость личного состава 

применительно к реальным ЧС, практическое и теоретическое ознакомление с конкретными опасными 

явлениями и поражающими факторами, возникающими в очагах ЧС, достигается специальной подготовкой 

обучающихся, как будущих работников ОПЧС. 
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МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ США 

 

В статті розглядається проблема підвищення якості освіти к вищій школі США, види моніторингу 

якості освіти. Наголошується на доцільності вивчення американського досвіду і впровадженні окремих 

його ідей у вітчизняний освітній простір.  Ключові слова: вища освіта, якість освіти, моніторинг якості 

освіти, США. 

  

 В Україні впродовж останніх років відбувається реформування системи освіти. Вважаємо, що 

вивчення і використання досвіду зарубіжних освітніх систем в практиці української освіти за умови 

адаптації та відповідного творчого осмислення є доцільним. Глибоке і всебічне вивчення, критичне 

осмислення зарубіжного досвіду дає можливість бачити перспективи та можливі перешкоди на шляху 

розвитку освітніх систем в світлі нових підходів до навчання і виховання. Особливо значний досвід в 
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дослідженні проблеми якості освіти є в США, про що свідчать численні праці американських учених 

(Pierce, W., Gavin, M., Eckel, P. D., King, J. E., Millard R., Crosby Ph., Astin A.).  

 У CША вища освіта розглядається як «критерій оцінки потенціалу країни з погляду розвитку 

людського капіталу». Цей діючий суспільний інститут відображає невід'ємні риси американського 

характеру – незалежність, дух суперництва, прагнення до високих цілей [1]. У країні постійно вживають 

зусилля по зміцненню високої репутації світового лідера в сфері вищої освіти й освітнього центру світового 

значення. Функціонує мережа регіональних лабораторій, які відповідають за впровадження результатів 

наукових досліджень у повсякденну освітню практику вищих навчальних закладів через лекції й 

педагогічні семінари, розробку методичних і діагностичних матеріалів, відкриття ресурсних і дослідних 

центрів, організацію проектів, нарад і конференцій. Спеціальні комітети ведуть просвітницьку роботу серед 

викладачів, студентів, займаються розробкою й досліджують якість програм підготовки фахівців, 

оснащують навчальні заклади методичними вказівками і дидактичними матеріалами, надають допомогу 

викладачам із впровадження інноваційних технологій навчання в профілюючі дисципліни, відслідковують 

динаміку навчального процесу. 

Слід підкреслити, що в США ідеологія освіти тісно пов'язана з аксіологічними пріоритетами 

американського суспільства, насамперед, з ідеєю прогресу як безперервного руху до демократії, розуму й 

процвітання. Освіта розглядається як частина історії потужної держави, створеної інтелектуально 

розвиненим суспільством, громадяни якого досягли соціального благополуччя й економічного процвітання 

завдяки продуктивному інтелекту й здатності вільно мислити. Незалежно від типу вищого навчального 

закладу (привілейований університет, або дворічний коледж місцевого співтовариства) – уміння мислити 

вважається обов'язковим, що, на думку багатьох учених, свідчить про якісну освіту.  

 Зауважимо, що всі вищі навчальні заклади США завжди прагнули поліпшити якість навчання. 

Особливо це стало відчутним після опублікування в 1993 р. Відкритого листа «Американський 

Імператив», урядового документа, який закликав до перебудови всіх структур освітньої системи, 

позначивши курс на задоволення особистих, громадянських і професійних вимог XXI століття. «Мова йде 

не про дрібний ремонт механізму, який погано функціонує, а про створення системи нового зразка. Усі 

верстви населення повинні інтелектуально, морально й матеріально допомогти освіті вийти на високий 

рівень якості» [2, с. 59]. 

Якість освіти – поняття настільки масштабне і багатогранне, що його вивченню присвячено безліч 

наукових праць. При вивченні проблеми підвищення якості вищої освіти спостерігається досить багато 

суперечливих думок, уявлень, які складно, часом неможливо, привести у відповідність, виробити єдиний 

погляд на його розуміння. 

Американський учений R. Millard справедливо відзначає, що сьогодні існує чимало помилкових 

суджень про вищу освіту і її якість. Наприклад, що високу якість освіти в США забезпечують тільки ВНЗ: з 

високою оплатою за навчання; великі та загальноосвітні заклади; високо селективні; національно визнані; зі 

значними ресурсами; з традиційними програмами, студентським складом і способами оцінки; які проводять 

велику кількість досліджень і чий професорсько-викладацький склад регулярно публікує результати своїх 

досліджень у провідних виданнях [3]. 

З цих уявлень будується так звана «піраміда престижу», на вершині якої розташовуються великі 

громадські і приватні коледжі та університети, «національні» університети. 

Philip Crosby – фахівець з якості в корпоративному секторі, пропонує таке визначення: «Якість – це 

відповідність вимогам» [4, с. 60]. Далі він розвиває цю думку, стверджуючи, що встановлення вимог 

допомагає відповісти на питання: що ми хочемо отримати від продукту або послуги? При цьому увага 

акцентується на більш чіткому визначенні очікувань результатів виробництва або надання послуг самих 

учасників цієї діяльності. Це просте, але слушне визначення може стати в нагоді при визначенні якості 

вищої освіти. 

Один з найбільш авторитетних дослідників проблем підвищення якості освіти в США A. Astin вказує 

на існування чотирьох найбільш поширених підходів до розумінню високої якості освіти у вищих 

навчальних закладах США: висока якість як престиж ВНЗ; висока якість як ресурс; висока якість як 

результат освітньої діяльності; висока якість як зміст освітньої діяльності [5]. Учений пропонує своє 

визначення якості вищої освіти відповідно до концепції «розвитку таланту» студента: «Найбільш високою 

якістю навчання володіють ті вищі навчальні заклади, які мають найбільший вплив, тобто, додають 

найбільшу цінність, як сказали б економісти, до знань і особистісного розвитку студентів та до наукових і 

педагогічних здібностей і ефективності роботи викладачів» [5, с. 61]. Визначення A. Astin сконцентровано 

на результатах освітньої діяльності ВНЗ, на тому, що змінюється в знаннях, навичках і цінностях студентів 

у порівнянні з їх рівнем при вступі до ВНЗ, а також в професійному рівні викладачів під час педагогічної 

діяльності у вищому навчальному закладі. 
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Представляючи загальнонаціональні інтереси американців, уряд США проводить досить серйозні 

моніторингові процедури при оцінці якості освітнього результату. Система контролю над якістю й звітність 

за бюджетні кошти, які виділяють на розвиток і реалізацію інноваційних програм, має розгалужений 

характер, починаючи з Національної системи оцінки якості навчання (National Assessment of Educational 

Progress) і закінчуючи контролем на місцях, здійснюваним з боку методистів, педагогів – експертів, 

директорів програм, комітетів, керівників місцевих співтовариств. На рівні федеральних, регіональних і 

місцевих органів управління спеціальні комітети в сфері освіти здійснюють нагляд над усіма освітніми 

установами, проводять комплексний аналіз і оцінку діяльності ВНЗ, установлюючи вектор освітньої 

політики, загальні стандарти якості навчальних програм, критерії якості викладання, набір вимог до 

підсумкових результатів (наприклад, документальна оцінка готовності кожного студента до самостійної 

дослідницької роботи, застосовуючи заходи звітності). Ці дії стимулюються асигнуваннями, що 

перебувають у прямій залежності від рівня навчальних досягнень ВНЗ. 

Процедура оцінки якості навчання на рівні конкретної програми факультету або навчального закладу 

представляє загальний технологічний цикл, який будується за принципом «Замкнений ланцюг» (Closed 

Loop), коли заданий результат порівнюється з результатами на виході: 1) Постановка цілей і завдань. 

2) Розробка критеріїв і способів оцінки і якості навчання. 3) Підтвердження планованих навчальних 

результатів. 4) Порівняння вихідних цілей і отриманих результатів. 5) Пояснення причин конкретних 

результатів. 6) Подальша робота над програмо. з метою її вдосконалення. 

Звітність з аналізу й інтерпретації результатів навчання подається на розгляд деканові факультету у 

вигляді карти оцінювання навчального результату (SLO Assessment Form). 

Кожний проект (програма) розглядається поетапно протягом трьох років. Перший рік: аналізуються 

етапи планування й підготовки матеріалів. Другий рік: реалізація, аналіз статистичних даних і відповідні 

дії. Третій рік: висновки за результатами змін програми. Дані оцінних тестів і підсумкових проектів 

досліджуються з метою визначення напрямків удосконалення навчання студентів і використовуються як 

складова вузівських програм з підвищення якості навчання. Кожні чотири роки отримані відомості 

переглядаються спеціально призначеною групою незалежних експертів, щоб виявити динаміку змін і в 

остаточному підсумку прийняти правильні рішення тими, хто відповідає за коло питань удосконалення 

системи національної освіти. 

Вірогідність даних забезпечується тим, що до оцінки якості навчання проявляється відкрита 

суспільна увага. У процедурі незалежного контролю, як правило, беруть участь представники 

територіального педагогічного співтовариства (керівники й викладачі інших ВНЗ, працівники бібліотек і 

студенти), а також особи, не зайняті в сфері освіти (колишні студенти, члени опікунської ради, 

роботодавці). 

Кожні три – п'ять років Оцінювальна Комісія (Academic Outcomes Assessment Committee) проводить 

Загальнонаціональне інспектування навчальних програм (National Curriculum Survey, ACT), результати 

якого представляються на розгляд у Координаційну Раду з вищої освіти. 

В 2005 р. Оцінювальна Комісія встановила додаткові критерії оцінки якісних показників 

проектованих курсів. Програма курсу затверджується тільки в тому випадку, якщо представлені на розгляд 

дисциплінарні навчальні плани передбачають навчальну діяльність, що вимагає застосування 

інтелектуальних операцій вищого порядку. Фактологічне знання розглядається в аспекті вмінь обробки 

інформації. Пропоновані програмою задані навчальні результати повинні виражатися в показниках 

універсальних способів продуктивної розумової діяльності: ефективна усна й письмова комунікація; 

розуміння, аналіз і інтерпретація друкованого тексту; використання адекватних навчальних стратегій; 

уміння дослідницької діяльності; вирішення проблем і прийняття розв'язків на основі інтелектуально-

моральних суджень [6, с. 18]. 

Установка на кінцевий результат, що виражається в категоріях критичного мислення, має значення 

для всіх учасників освітнього процесу в контексті завдань безперервного вдосконалення освітньої системи. 

Значні вкладення інтелектуальних і матеріальних коштів у забезпечення якості в системі вищої освіти США 

дозволяють говорити про появу філософії якості, розробку і здійснення політики підвищення якості освіти 

в американських вищих навчальних закладах. Найбільш значущими тенденціями підвищення якості вищої 

освіти в США нині є: посилення відносин партнерства вищих освітніх установ з соціальною 

інфраструктурою; створення у закладах вищої освіти атмосфери, яка орієнтує студентів на постійне 

поліпшення якості освіти; досягнення відповідності діяльності професорсько-викладацького складу вищого 

навчального закладу вимогам до якості підготовки фахівців; орієнтування студентів на практичне 

застосування одержуваних знань; прагнення до максимального використання індивідуального потенціалу в 

умовах різнорівневої освіти; реалізація системи комплексної (множинної) оцінки якості освіти; прагнення 

до педагогічно ефективного використання об’єктивних протиріч освітнього процесу. 
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Отже, сьогодні в США існує складна схема визначення освітньої якості: акредитація, рейтинги і 

ранжування, аналіз результатів, ліцензування, огляди програм, перевірка виконання та ін. З’являються нові 

моделі забезпечення якості та збільшується число учасників цього процесу. До професорсько-

викладацького складу приєднуються працівники освітньої системи і урядових рад, координуючих агентств, 

регіональних об’єднань, а також уряди штатів. 
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СРАВНЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ И УКРАИНЕ – ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
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Статья посвящена вопросам сравнения условий и механизмов высшего образования в Украине и 

Китае. Акцент сделан на взаимоотношениях между преподавателем и студентом как участниками 

образовательного процесса. Ключевые слова: образование, сравнение, Украина, Китай, специфика, 

традиции. 

 

Образование имеет огромное значение для страны. Развитие образования является не только 

непосредственной движущей силой научно-технического прогресса, но и систематически меняет качество 

жизни граждан и страны в целом. С древних времен и по настоящее время ни одна страна не была 

достаточно сильной, чтобы отказаться от образования. В наше время наука и техника стали основной 

производительной силой, и отношения между высшим образованием и наукой подобны сестрам-близнецам, 

перекликающимся друг с другом. Поэтому сегодня, в 21 веке, высшее образование определяет будущее 

страны. Китай и Украина являются двумя странами, которые придают большое значение развитию высшего 

образования. Но в чем именно заключается разница в развитии высшего образования в двух 

представленных странах? 

В 2011 году я учился в Украине с 2014 года, во время учебы в аспирантуре, я работал на кафедре 

иностранных языков Харьковского национального университета. Позже ямне была присвоена степень 

доктора философии в 2018 году я покинул Украину в 2019 году. Можно сказать, что, будучи студентом, я 

получал высшее образование в Украине. Как преподаватель, я являюсь практиком высшего образования в 

Украине. В данной статье я хотел бы использовать отношения между преподавателями и студентами как 

ключ к изучению педагогики и анализу различий между китайским и украинским высшим образованием. 

Цель работы. Ознакомить читателей с различиями в отношениях между студентом и преподавателем 

в рамках высшего образования в Китае и Украине. 

Материалы и методы. Основополагающим методом данной статьи является описательный метод, 

включающий приемы наблюдения, интерпретации, сопоставления и обобщения. В исследовании также 

применен метод аналогии. 

Результаты и обсуждение. Мы знаем, что полное имя славян содержит фамилию, имя и отчество. 

Кроме того, имя также может включать в себя инициалы и прозвища. Обычно к имени добавляется 

отчество, чтобы выразить уважение при встрече с людьми. Как видно из примера с Кличко Иваном 

Ивановичем, будучи студентами, мы должны называть его Иваном Ивановичем. В Китае, напротив, 

невежливо напрямую обращаться к учителю, называя его имя или фамилию, добавляя к ней имя, но при 

этом учитель может напрямую называть полное имя ученика. Китайские имена учителей обычно состоят из 

фамилии, с добавлением слова «учитель». Например, если моя фамилия Чэнь, ученики должны называть 

меня Учитель Чэнь. В случае с Кличко Иваном Ивановичем, в Китае студенты обращались бы к нему 

Учитель Кличко. 

Кроме того, когда студенты украинских университетов обращаются с преподавателями, они 

используют личное местоимение «Вы», и когда преподаватели обращаются к студентам, они в основном 

также используют «Вы», даже если студенту может быть чуть больше двадцати лет, а преподаватель уже 
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старше профессора. Независимо от разницы в возрасте, обе стороны по-прежнему сохраняют уважение и 

равенство друг к другу.В китайской культуре все по-другому.Учащиеся должны обращаться к учителям на 

«Вы», чтобы выразить уважение, в то время как учителя обычно обращаются к учащимся на «ты», чтобы 

показать разницу между учителями и учащимися. 

Нет сомнений в том, что Украина – страна с высоким уровнем образования. Украинцы придают 

большое значение данной сфере, но есть одно интересное явление: Украина придает большое значение 

образованию, но не уделяет достаточного внимания учителям. Отношения между украинскими 

преподавателями и студентами больше похожи на временные отношения сотрудничества, установленные 

полностью в соответствии с «принципом контракта», а не на долгосрочные эмоциональные отношения и 

отношения по интересам.Украинские студенты колледжей, похоже, в большинстве случаев, 

придерживаются следующих установок:«Я люблю своего учителя, но правду я люблю больше» или «Я 

люблю правду, я не могу любить своего учителя».Общий акцент Украины на индустрии учителей отражен 

не в полной мере. Согласно последним статистическим данным, профессия учителя даже не вошла в 

«рейтинг десяти самых популярных профессий в Украине». 

Десять самых высокооплачиваемых профессий в Украине (максимальный годовой доход): 

информационные технологии – 1 740000 грн, финансы и банковское дело – 980 000 грн, маркетинг – 

980 000 грн, стоматология – 100 000-900 000 грн, высшее руководство – 350 000-370 000 грн, 

администратор базы данных – 320 000-350 000 грн, торговля недвижимостью – 324 000 грн, дизайн – 

300 000 грн, хирургия и анестезиология – 180 000 грн, инженерия – 130 000 грн. 

Итак, каковы отношения между преподавателями и студентами в Китае? Основная концепция 

отношений между китайскими учителями и учениками состоит из нескольких слов (всего четыре 

иероглифа) – уважение к учителям и уважение к Дао. Значение данного выражения может трактоваться 

следующим образом: нужно уважать тех, кто учит, и ценить этику, которой необходимо следовать. Поэтому 

с начального образования и до окончания высшего образования уважение китайских студентов и уважение 

к учителям является особенно важной частью отношений между китайскими учителями и студентами 

(особенно актуально для высшего образования). 

У Хань Юя, известного китайского писателя, политика и мыслителя династии Тан, когда-то была 

знаменитая работа «Беседа учителя», в которой говорилось о важной роли учителей, необходимости 

учиться у них и принципе выбора учителей. Хань Юй считает, что роль учителей состоит в том, чтобы 

«проповедовать, учить и решать головоломки». Эти короткие несколько слов (шесть иероглифов) передают 

суть того, что думают китайские учителя. Проповедь о том, как быть человеком, как служить людям и 

чиновникам. Преподавание в узком смысле относится к школьной работе и академическим исследованиям, 

а в широком смысле – к обучению студентов способности учиться, мудрости быть человеком. Решение 

головоломок относится к ответу на жизненные и академические сомнения студентов. Из приведенного 

выше объяснения видно, что учитель – это и просветитель, и проводник, и психолог. Также можно 

заметить, что учителя оказывают глубокое влияние на жизнь студентов и тесные отношения между 

учителями и учащимися. На самом деле китайская традиция чествования учителей уже является отметиной 

в крови, которая продолжалась и передавалась в разные эпохи и имеет тысячелетнюю историю. 

Как мы все знаем, древнекитайская культура и мышление находились под наибольшим влиянием 

конфуцианства, а Конфуций, основоположник конфуцианства, был человеком, который уважал учителей и 

ценил даосизм. «Исторические Записи. В Третьей Биографии Лао-цзы и Хань Фэя записано, что весной 

521 года до н. э. Конфуций случайно получил возможность посетить Лао-цзы, основателя даосизма, в 

Лояне, столице империи династии Чжоу, и задал ему несколько вопросов. После возвращения в Лу из 

Лояна он продолжал восхвалять Лао-цзы за его глубокие знания и вежливость перед своими учениками. Он 

сказал: «Лао-цзы был знающим на протяжении веков, источником Тонгли Ле и возвращением морали Мин. 

Он действительно хороший учитель для меня». В то же время он, например, восхвалял Лао-цзы. Он сказал: 

«Птицы, я знаю, что они могут летать; рыбы, я знаю, что они могут плавать; звери, я знаю, что они могут 

бегать.Я могу завязывать сети, чтобы ловить зверей, которые хорошо бегают, рыбу, которая умеет плавать, 

я могу привязывать шелковые полоски к крючкам, чтобы ловить их, а птиц, которые летают высоко, можно 

сбивать хорошими стрелами.Что касается дракона, я не могу знать, как он летит по ветру и облакам в 

небо.Лао-цзы, просто существует, как дракон!». 

В конфуцианской концепции человеческой морали и этики также есть известная основа объектов 

поклонения и почитания: «Небо, земля, император, родители, учитель». Эта теоретическая идея возникла в 

«Гоюй» и была сформирована в «Сюнь-цзы». В древних китайских представлениях небо было хозяином 

человечества. Земля – кормилица человечества. Император относится к монархам и императорам. Родители 

относятся к самым близким родственникам. Китай должен быть сыновним по отношению к родителям и 

любить братьев и сестер. Последний – учитель, относится к наставнику. Из этого видно, что значение и 
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статус учителей в древнекитайском обществе. По сей день в Китае существуют две древние традиции – 

почтенный учитель и почтенный старейшина были унаследованы на земле Китая на протяжении 

тысячелетий, и они все еще живы по сей день. 

Знаменитое выражение «стоять на снегу у дверей (ученого) Чэна» также является наглядным 

доказательством того, что китайские ученые уважают учителей.Согласно «Истории династии Сун. 

Биографии Ян Ши», в Северной династии Сун был ученый по имени Ян Ши. Он прославился, когда был 

молод, и его называли вундеркиндом. Когда-то он учился уодного из «Двух Чэнов», а позже стал Цзиньши 

в средней школе, но он продолжил уважать своего учителя. Однажды Ян Ши и ЙоуЦзуо, поскольку у них 

были разные взгляды на определенный вопрос, чтобы получить правильный ответ, отправились в холодную 

погоду в дом Чэна И, чтобы спросить совета. Это было в середине зимы, небо было холодным, а земля 

замерзала, и на протяжении половины пути шел снег. Когда они прибыл в дом Чэна И, случилось так, что 

он сидел у плиты с закрытыми глазами, чтобы восстановить силы. Ян Ши и ЙоуЦзуо не посмели 

встревожить учителя, поэтому они почтительно стояли за дверью и ждали. Спустя долгое время Чэн И 

проснулся и обнаружил, что Ян Ши и Йоу Цзуо стоят на снегу. Они были покрыты снегом, и снег под их 

ногами был толщиной более фута. Чэн И поспешно встал, чтобы пригласить их в дом. По этому данная 

поговорка о китайском уважении к учителям и даосизму имеет давнее влияние. 

В имперской экзаменационной системе, самой важной системе отбора должностных лиц в Китае 

после династий Суй и Тан, отношения между преподавателями и студентами добавили слой общей чести, 

стыда и общих интересов. Особенно в отношениях между «хозяином» и «протеже» в династии Мин можно 

сказать, что учителя являлись самой прямой гарантией будущих перспектив студентов, и студентам 

нуждались в учителях для поддержки. Ученики держаться за крылья учителя, а учительхочет, чтобы 

ученики развевалисобственные флаги побед, и с легкостью выполняли задания. Оба процветают, и в тоже 

время оба прилагают массу усилий. Это также описывает отношения между преподавателями и студентами 

в Китае, как более тесные и сложные. В 21 веке китайцы все еще продолжают уважать учителей. Как 

простые люди, так и национальные лидеры имеют привычку почитать учителей. 

Выводы. Отношения между преподавателями и студентами являются важной частью учебного 

процесса. И у каждой страны есть своя культура и обычаи, и, естественно, существуют различия в методах 

преподавания в учебном процессе. Поиск точек соприкосновения при сохранении различий – это не только 

важный принцип, которому мы следуем в культурных обменах, но и ключевой метод для нас при 

проведении научных исследований. 
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Статтю присвячено висвітленню ролі практичної підготовки майбутніх соціальних працівників в 

умовах закладу вищої освіти. Автором проаналізованокритерії та умови результативності проходження 

практики студентами, розкрито сучасний стан її організації та здійснення в установах соціальної сфери. 

Ключові слова: студенти-практиканти,соціальні працівники, установи соціальної сфери, заклади освіти, 

теорія і практика. 

 

Соціальна робота покликана відігравати важливу роль у розбудові демократичного, громадського 

суспільства в Україні. Як важлива сфера професійної діяльності соціальна робота переживає період 

утвердження в нашій державі. Вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду соціальної роботи та 

професійної підготовки соціальних працівників потребує застосування нових підходів, використання 

інноваційних технологій та покращення сфери професійної освіти на основі адаптації передового 

міжнародного досвіду у цій галузі до сучасних українських економічних, суспільно-політичних та 

соціокультурних умов. Необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних діяти на рівні 
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вимог міжнародних професійних стандартів у галузі соціальної роботи, зумовлена також контекстом 

входження України у світовий освітній простір. 

На переосмисленні підходів до побудови нової парадигми професійної підготовки фахівця соціальної 

сфери, підвищення його компетентності наголошують у своїх наукових працях Т. Алексєєнко, Р. Вайнола, 

А. Капська, Н. Коляда, Г. Лактіонова, М. Лукашевич, В. Поліщук, Ж. Петрочко, І. Трубавіна, С. Харченко 

та ін. Порівняльний аналіз практичної підготовки майбутніх соціальних працівників в Україні та за 

кордоном втілено в дослідженнях В. Корнещук. Поряд із цим спостерігаються суперечності між 

декларуванням ролі практичної підготовки майбутніх фахівців та станом її здійснення в умовах закладів 

освіти. Таким чином об’єктивна потреба підготовки висококваліфікованих фахівців із соціальної роботи, 

здатних до практичної реалізації концептуальних засад соціальної роботи у площині практичної діяльності 

сучасних соціальних установ зумовила мету статті – розкрити роль та умови практичної підготовки 

майбутніх соціальних працівників під час навчання в закладах освіти. 

Аналіз досвіду сучасних педагогів-новаторів свідчить про те, що найбільш ефективним напрямком 

якісно нового підвищення рівня професійної підготовки майбутніх соціальних працівників є створення 

таких умов, за яких майбутній фахівець формувався б соціально-активною, креативною особистістю, 

здатною до самовизначення, взаємовідносин із клієнтами в умовах динамічного ринку праці, саморегуляції 

власної професійної діяльності тощо. 

Слід зауважити, що підготовка соціального працівника в стінах лише освітньої установи неможлива. 

Виконання практичних завдань є неодмінною ознакою формування його професійної компетентності, що 

дозволяє застосувати одержані вміння, співвідносити наявні знання із цілями, умовами й засобами 

практичної діяльності. Професією соціального працівника можна опанувати лише на індивідуально-

особистісному рівні, тому необхідно орієнтувати професійну підготовку фахівця на формування його 

особистості.  

Виділяючи вихідні позиції програмної підготовки соціальних працівників, важлива роль 

приділяється практиці, у процесі якої студенти одержують можливість стикнутися з реальною діяльністю 

фахівців і познайомитися із клієнтами, проблемами, вирішення яких входить у компетенцію установ 

соціальної сфери, суспільними об’єднаннями, державними й комерційними структурами; з умовами, у яких 

вони працюють. Їм також надається можливість застосувати на практиці знання й уміння, ознайомитися з 

формальною та неформальною структурою організації, усвідомити свої сильні й слабкі сторони. 

За думкою провідних спеціалістів у галузі соціальної роботи, практична підготовка дозволяє 

перевірити знання, отримані в стінах освітнього закладу, та інтегрувати їх у єдине ціле. Практика дає 

можливість також виділити найголовніше в цьому комплексі. Отже її метою можна виділити основні 

постулати: 

- одержання знань про сутність, типологію, характер соціальних проблем суспільства й клієнтів і 

засобах їхнього рішення на державному й особистісному рівнях; 

- набуття професійних умінь і навичок соціальної роботи із клієнтами; 

- психологічна адаптація до обраної професії; 

- самовиховання майбутнього професіонала; 

- участь у волонтерській діяльності суспільних об’єднань, статутні цілі яких носять соціальний 

характер. 

Фахівці-наставники допомагають виробити важливі професійні вміння й навички: комунікативні 

(здатність входити в контакт із клієнтом і підтримувати спілкування з ним); інструментальні (володіння 

письмовими й усними прийомами захисту інтересів клієнта) і аналітичні (здатність виділяти головне, 

ставити проблему, висувати гіпотезу, збирати потрібну інформацію, розробляти план дій, реалізовувати 

його й оцінювати результати). Практиканти отримують можливість ознайомитися з діяльністю соціальних 

служб, із внутрішніми правилами й службовими обов’язками співробітників. Студенти знайомляться із 

ситуаціями, що розкривають особливості клієнтів та навчаються сприймати їх цілісно і толерантно; 

спостерігають безпосередньо за роботою із клієнтами та діяльністю досвідчених фахівців, обговорюють 

побачене зі своїми наставниками, активно включаються в роботу, аналізують й узагальнюють свій досвід, 

використовуючи при цьому допомогу співробітників служби.  

За нашим переконанням узгодити між собою теорію та практику, задачі освіти та підготовки до 

конкретної діяльності завжди важко через розходження цілей, підходів і оцінних критеріїв. Слід також 

зазначити, що установи соціальної сфери часто виражають претензії до закладів освіти за те, що вони 

готовлять не таких фахівців, які потрібні їм. Освітні установи, зі своєї сторони, вважають, що ті 

завантажують студентів під час проходження практики роботою не за призначенням. Розбіжності між 

теорією та практикою в галузі соціальної роботи відчувається, мабуть, сильніше, ніж будь-де, і багато у 

чому вони пов’язані з інституціональною структурою цього виду професійної діяльності.  
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Питання про шляхи подолання таких розбіжностей широко обговорюється у контексті інтеграції 

теорії й практики, відповідності системи фахового навчання запитам професійної сфери.  

Так, на думку С. Тетерського, «практичне навчання соціальних працівників здійснюється успішно за 

умови, якщо всі учасники цього процесу ефективно виконують свої ролі. Несумлінне відношення до своїх 

обов'язків з боку цих ключових осіб; надання ними недостатньої підтримки або відсутність у них 

відповідних здатностей може привести до серйозних наслідків для практичного навчання» [1, с. 477]. Отже, 

постає питання про необхідність визначення обов’язків соціальної установи, координатора практики, меж 

співпраці практикантів із клієнтами. Навіть після визначення прав і обов’язків кожної сторони під час 

практичного навчанні необхідна серйозна робота по встановленню й підтримці зв’язків, що спрощують 

необхідну взаємодію сторін. У ході даного процесу можуть виникати питання, що вимагають особливої 

уваги. Допомогти у вирішенні цієї проблеми можуть договори відповідних типів.  

Результати практики мають оцінюватися за відповідними критеріями, які Л. Нікітіна та 

В. Симонович сформулювали таким чином: «точне розуміння студентом-практикантом завдань практики, 

формулювання цільової настанови самостійно, з’ясування форми звітності за підсумками практики; 

активність у придбанні практичних навичок і налагодження гарних ділових відносин з фахівцями; 

придбання нових знань і вмінь, що дозволяють зрозуміти «секрети майстерності», специфіку місць роботи, 

груп і категорій клієнтів та їхню типову проблематику, загальна сформованість міжособистісних і 

комунікативних умінь; спостережливість і самокритика; сформованість професійних умінь (наприклад, 

уміння скласти характеристику, напрямок, довідку, звіт) і якостей особистості й фахівця; інтерес до роботи, 

ініціатива; організованість; впевненість; визначення своєї успішності відповідно до інших студентів, які 

навчаються та перебувають на тому ж етапі навчання [1, с. 115-116]. 

Отже, підкреслимо умови, за яких професійна діяльність помічника соціального працівника після 

навчання буде успішною, зокрема це: 

1. «Висока якість теоретичної підготовки. 

2. Достатнє для самостійного виконання професійних обов’язків оволодіння професійними вміннями, 

навичками, інструментарієм, технологіями тощо. 

3. Сформованість професійно важливих якостей особистості. 

4. Правильний вибір місця навчання, роботи й профілю діяльності. 

5. Гарні умови для навчання й роботи, підтримка однокурсників та адміністрації» [2, с. 8]. 

Важливо, щоб студенти під час проходження практики мали змоги одержати й засвоїти якнайбільше 

знань про соціальну роботу й суміжні сфери діяльності.  

Результат цей може бути досягнутим за допомогою різних способів: 

а) шляхом відвідування різноманітних заходів установ освітнього та соціального обслуговування; 

б) вивчення спеціальної літератури та виступів з доповідями; 

в) обговорення актуальних тем на практичних і узагальнюючих семінарах.  

Після закінчення періоду практики студенти-практиканти мають знати і володіти методами 

соціальної роботи в межах професійної сфери, а також вміти обирати необхідний дослідницький матеріал 

по темі курсових проектів та кваліфікаційних робіт. Отже, можна зробити висновок, що у практичній 

соціальній роботі теоретична база та професійні цінності перетинаються з практичними діями у складний 

спосіб. Жоден елемент не існує поза відсутністю іншого. Професійна теорія значною мірою є безцільними, 

якщо вони не знаходять свого виразу в конструктивній дії. Дія є значною мірою безрезультатною і, в 

найгіршому випадку, може бути навіть шкідливою, якщо вона не ґрунтується на професійних та етичних 

принципах, не має чіткого відчуття процесу та його цілей і не реалізується з достатнім умінням.  

Таким чином, резюмуємо наше дослідження на необхідності врахування двох обов’язкових 

елементів практичної соціальної роботи, а саме: спеціалізованої професійної теорії та професійної 

діяльності, які доповнюють один одного та сприяють еволюційному розвитку та вдосконаленню зокрема. 
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ІПОТЕРАПІЯ ЯК ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ТА ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ  

МЕТОД ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ 

 

Науковим обґрунтуванням дії іпотерапії на організм в кінці XIX сторіччя займався французький 

доктор Перон, що стверджував, що сприятливий вплив верхової їзди на організм полягає, зокрема, в 

активізації рухової і дихальної функцій, а також кровообігу. На сучасному етапі іпотерапія 

використовується у багатьох країнах світу, як важливий метод реабілітації хворих. Ключові слова: 

депресія, когнітивно-поведінкова терапія, іпотерапія, неврологія, ДЦП, поведінка, емоції. 

 

Актуальність дослідження. Іпотерапія (від грецького слова «гіппос» – кінь) – метод лікування, 

заснований на взаємодії людини зі спеціально навченим конем, адаптованим до можливостей хворого в 

опануванні верхової їзди. 

Метод заснований на взаємодії дитини з конем, адаптованим до можливостей дитини у навчанні 

верховій їзді. При їзді на коні м’язи спини тварини, здійснюючи тривимірні рухи, масажують м’язи ніг дитини 

– внутрішню сторону стегон, литкові м’язи, голеностоп, пахову область. Вершник, намагаючись прийняти на 

коні надійнішу і зручнішу посадку, вимушений щільніше притискувати ноги до коня, що збільшує силу дії на 

його м’язи. 

Про сприятливий вплив верхової їзди на хворих і поранених свідчать ще записи у працях античних 

медиків і лікарів Середньовіччя. 

У Європі іпотерапія стала розвиватися інтенсивно в останні 30-40 років: спочатку в Скандинавії, потім 

в Німеччині, Франції, Голландії, Швейцарії, Грузії, Великобританії, Польщі.  

Даний метод лікування був визнаний Німецькою фізіотерапевтичною асоціацією (Deutsche Verband fur 

Physiotherapie – Zentriverband der Krankengymnasten).  

Виклад основного матеріалу. У Норвегії Елізабет Бодікер, що застосовувала протягом 9 років 

іпотерапію в заняттях з колишньою спортсменкою-кіннотою Ліз Харел, не тільки добилася майже повного 

вилікування, але і зробила можливою її участь в Олімпійських іграх в Хельсинках. Е. Бодікер стала в порядку 

експерименту садити на коня інших молодих інвалідів. Успішні результати викликали в Норвегії сенсацію. 

Норвезькі власті погодилися на відкриття в 1953 році спеціального центру лікувальної верхової їзди (ЛВЇ) для 

дітей-інвалідів. Центри по іпотерапії стали відкриватися в багатьох країнах світу. У США сьогодні працює 

більше 1000, а у Великобританії близько 700 груп, в яких оздоровлюються більше 26 тис. чоловік. У Франції 

займаються підготовкою фахівців з іпотерапії: відкритий факультет іпотерапії в Паризькому університеті 

спорту і здоров'я. У Тбілісі в Грузинській медичній академії відкрита кафедра ЛФК і райттерапії. 

Діапазон захворювань, за яких забезпечується швидше й повне, ніж при традиційному лікуванні, 

видужання або стійке поліпшення стану хворого, надзвичайно широкий. Ефективно лікуються іпотерапією 

шлунково-кишкові захворювання, хвороби і травми опорно-рухового апарату, серцево-судинні захворювання.  

Лікування верхи дуже помічне для реабілітації після хірургічних операцій, при наслідках поліомієліту, 

простатитах і гінекологічних захворюваннях, сколіозах і остеохондрозах. Іпотерапія рекомендована пацієнтам 

із неврологічними порушеннями різної етіології, розсіяним склерозом. Особливо ефективною іпотерапія 

виявилася у реабілітаційній практиці з дітьми, які страждають на дитячий церебральний параліч, ранній 

дитячий аутизм, олігофренію. 

Під час лікувальної верхової їзди тіло розгойдується у трьох вимірах: вліво − вправо, вперед − назад, 

вгору − вниз. 

При цьому починають працювати вражені хворобою групи м'язів і нервові структури. Це розвиває у 

хворих на параліч рухливість, відчуття рівноваги, координацію рухів. 

Основні результати занять: 

• збільшення рухливості і об'єму рухів, зниження спастичності, поліпшення координації рухів, 

рівноваги (особливо помітно при верховій їзді), поліпшення мови, поліпшення дрібної моторики (роботи 

м'язів кистей і пальців), а значить, і поліпшення можливостей виконання побутових процедур, підвищення 

стійкості до фізичних навантажень; 

• поліпшення м'язового тонусу; 

• поява упевненості в своїх силах, активності, поліпшення навчаної і уважності; 

• зниження збудливості, поступове позбавлення від байдужості, страхів, агресивності, замкнутості. 
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• розширення круга спілкування хворих дітей, перемикання спектру уваги і переживання з себе («я 

хворий, про мене всі винні піклується») на коня, про якого за допомогою коновода може піклуватися сама 

дитина, навчання новим умінням і навикам (догляд за конем, верхова їзда).  

До медичних критеріїв відносяться: 

а) відбувається зміцнення і тренування м'язів тіла пацієнта, причому особливістю дії є те, що 

відбувається одночасно тренування слабких м'язів і розслаблення спазматичних 

б) відбувається зміцнення рівноваги. Цей ефект досягається через те, що під час лікувальної верхової 

їзди (ЛВЇ) має місце постійна необхідність в збереженні вершником рівноваги впродовж всього заняття без 

перерв ні на один момент. 

в) поліпшується координація рухів і просторової орієнтації. Це відбувається, тому що під час тренувань 

має місце постійна необхідність в орієнтуванні вершника на просторі манежу. 

г) поліпшується психоемоційний стан тих, що займаються, підвищується рівень самооцінки особи. Цей 

результат досягається за рахунок того, що під час занять ЛВЇ людина починає відчувати себе не хворою і 

слабкою, якою вона відчуває себе в звичайному житті, а вершником, який управляє великою сильною і 

граціозною твариною, яка слухається і виконує його команди. 

д) в процесі верхової їзди не використовується ніяких пристосувань, що пов'язують їх з їх інвалідністю. 

Вони використовують те ж саме, що і звичайні вершники. Успіхи в освоєнні навиків верхової їзди і мистецтва 

управління конем підвищують, як ніщо інше, самооцінку особи і додають хворим людям впевненість в своїх 

силах, віру в себе. Не можна не відзначити етичний аспект впливу іпотерапії як на осіб з інвалідністю, так і на 

їх батьків. Батьки бачать свою покалічену хворобою дитину по іншому – на красивій граціозній тварині, які 

викликає у них асоціації прекрасних кентаврів. Вони із задоволенням фотографують і з гордістю показують 

фотографії своїх дітей. Також не можна не врахувати, що у наш час технічних, хімічних засобів. Лікувальна 

їзда дає тому, що реабілітується повноцінне відчуття руху тіла в просторі, дає можливість відчути роботу 

своїх м'язів. 

Висновок. Таким чином, позитивний вплив іпотерапії на здоров’я людини виявляється завдяки тому, 

що їзда верхи вимагає постійного тренування базових рефлексів, що передбачають відповідну участь м'язів 

тіла, і а це відіграє велику роль у лікуванні пацієнтів, які страждають на порушення функцій опорно-рухової 

системи і системи керування рухами  
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ЗНАЧЕННЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В РЕТРОСПЕКТИВІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДУМКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 
 

У статті автором досліджено проблему значення позашкільної освіти в ретроспективі вітчизняної 

педагогічної думки другої половини ХХ – початку ХХІ століття; розкрито питання важливості 

позашкільної освіти для всебічного, гармонійного розвитку особистості дитини та суспільства в цілому, а 

також акцентовано увагу на тісний взаємозв’язок розвитку позашкільної освіти з історичними періодами 

розвитку суспільства тазмінами, які відбувалися при цьому, відтінено чималий потенціал функціонування 

закладів позашкільної освіти, її користь, роль та вагомість у вирішенні проблем сучасності на основі 

використання минулого досвіду організації дозвілля дітей та підлітків. Ключові слова: позашкільна освіта, 

заклади позашкільної освіти, періоди, розвиток освіти, методи. 
 

В Україні відбуваються зміни та перетворення в усіх сферах, галузях та напрямках функціонування 

та життєдіяльності держави. Ці трансформації торкаються також освіти та її позашкільної ланкизокрема. 

Законодавчі, нормативно-правові документи, розроблені концепції, теорії, реформи, які 

упроваджувалися та впроваджуються в сфері освіти в різні історичні періоди та в наш час у тому числі 

(Закон «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в СРСР» 
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(1958 р.) [10, с. 50]; Закон «Про народну освіту» (1974 р.) [1, с. 131]; Постанова «Про номенклатура та 

порядок створення позашкільних закладів» (1976 р) [7, с. 228]; Закон України «Про позашкільну освіту» 

(2000 р.; [9]) та інші), свідчать про небайдуже ставлення держави до освітньої сфери, її структури, до якої 

належать державні, комунальні, приватні заклади позашкільної освіти, а також визнання владою значної 

ролі позашкільної освіти у «всебічному розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, 

її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для 

успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого 

суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на 

цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, 

підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського 

вибору» [8]. 

Наші пращури залишили нам неабияку освітню спадщину, тому вивчення історичного спадку та 

використання позитивних, плідних та прийнятних тенденцій розвитку позашкільної освіти до сучасних 

умов становлення незалежної української держави є актуальним завданням для сьогодення. 

Проаналізувавши історичні документи та літературу можна стверджувати, що позашкільна освіта, як 

і освіта взагалі, має вражаючий досвід, а тенденції її розвитку тісно пов’язані з історичними періодами, які 

суттєво вплинули та змінили життя суспільства. 

До виражених періодів розвитку української позашкільної освіти можна зарахувати функціонування 

Запорізької Січі, знищення якої занадто негативно вплинуло на розвитку української національної 

позашкільної освіти, жовтневі події 1917 року, які суттєво змінили не лише політичний устрій в Україні, 

але й внесли істотні зміни в організації діяльності дітей та учнівської молоді в позашкільних закладах 

освіти; позашкільна освіта України зазнала значних збитків за часів Другої світової війни, коли 

знищувалися українська еліта, освітні набуття та багаторічний досвід. 

У післявоєнний період відбувається відродження не лише держави, а й відновлення освіти та 

позашкільної освіти, приймаються закони (Закон «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший 

розвиток системи народної освіти в СРСР» (1958 р.) [4], проводяться освітні реформи, затверджуються 

постанови (постанова «Про поліпшення роботи позашкільних установ», 1959р.) тощо. Діяльність 

позашкільних закладів спрямовується на трудове виховання, розвиток творчої особистості, гуманізацію 

навчально-виховного процесу, задоволення потреб вихованців тощо. 

Змінюється час, історичні періоди, змінюється економічна ситуація в країні танауково-технічна база; 

науково-технічна революція впевнено крокує та поширюється у всьому світі. Такі зміни вимагають 

підвищення якості позашкільної освіти, яка відповідатиме запитам суспільства та потребам ринку праці, 

володітиме знаннями та практичними вміннями застосування різноманітних форм, методів та технологій 

діяльності. 

Не викликає сумнівів важливість та необхідність функціонування позашкільної освіти для 

сьогодення, про що свідчать наукові дослідження багатьох відомих фахівців цієї галузі (Балахтар В. В. 

«Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти в Україні (1960 – 

1991 рр.)». В даній роботі на основі дослідження архівних документів, історичних та педагогічних фактів 

було зроблено аналіз організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти в Україні в період 

з 1960 до 1991 року та установлено основні етапи її розвитку в даний період, а також ґрунтовно висвітлено 

можливості використання минулого досвіду організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної 

освіти в Україні в сучасних умовах.) [2]; Вербицький В. В., Ковбасенко Л. І., Литовченко О. В. 

(«Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального закладу»). У даній монографії автори 

висвітлюють помітну роль та вагомий потенціал позашкільних закладів у вихованні підростаючого 

покоління, розкривають суттєві аспекти історичного становлення та розвитку позашкільної освіти в 

Україні, обґрунтовують вагомий потенціал діяльності закладів позашкільної освіти) [3, с. 4]; Цвірова Т. Д. 

(«Розвиток дитячої творчості в умовах позашкільного закладу: сторінки історії та сучасність» [6] та інші), 

впроваджені освітні реформи, прийняті закони, проєкти, програми тощо. 

Як писала Софія Русова у своїй праці «Позашкільна освіта»: «визнаючи все віковічне значення 

школи, шкільна освіта для найкращого розвитку дітей … без позашкільної освіти і її допомоги не дасть 

великих корисних наслідків» [5, с. 3]. 

Не лише всебічний, гармонійний розвиток особистості, а й її становлення, як активного, свідомого 

громадянина, суспільного діяча,творця своєї долі, реалізатора творчого, розумового, інтелектуального 

потенціалу багато в чому залежить від впливу середовища, в якому знаходиться дитина: сім’ї, школи, 

позашкільного закладу тощо. 

Вчителі закладів позашкільної освіти усвідомлюють, всю важливість та вагомість їхньої діяльності, 

яка має чималий вплив на формування особистості дитини, її поведінку, активну життєву позицію, 
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осягають, що в центрі їхньої уваги має бути дитина з її потребами, питаннями та проблемами, здібностями 

та можливостями. 

Робота закладів позашкільної освіти нерозривно пов’язана з індивідуальним розвитком дитини, 

задоволенням багатоманітних потреб та інтересів вихованців, свободою вибору діяльності, удосконаленням 

вмінь та навичок не лише тих, що пов’язані з практичним виготовлення певних виробів або досягненням 

якихось результатів, але й з розвитком та формуванням ефективних форм спілкування, продуктивної 

комунікації, самореалізацією особистості тощо. Заняття в позашкільних закладах освіти сприяють 

інтелектуальному, духовному та фізичному розвитку дитини, розширенню кругозору вихованців, 

збільшенню обсягу знань, підвищенню культурного рівня, змістовної колективної взаємодії, долучення 

дитини до системи соціальних відносин, керування поведінкою, мотивує дітей до самоосвіти, 

самовдосконалення та самовиховання, сприяє розвитку та прояву талантів і здібностей, підготовці до 

активної професійної та громадської діяльності, конкурентоспроможності, допомагають у формуванні 

загальнолюдських цінностей, активної громадської позиції, відчутті власної гідності, любові до 

Батьківщини та гордість за її досягнення і т. д. 

Отже, як видно з вище розміщених матеріалів, розвиток системи позашкільної освіти в Україні, тісно 

пов’язаний з розвитком країни в цілому: історичним, суспільно-політичним, соціально-економічним та 

культурним. Відповідно, кожен з історичних періодів пов’язаний із змінами в житті суспільства визначав і 

тенденції розвитку системи позашкільної освіти, напрямки діяльності гуртків, як форми організації 

навчально-виховного процесу. Вивчення історії розвитку та аналіз функціонування закладів позашкільної 

освіти, є важливим напрямком у розвитку української національної освіти, надає можливості вирішення 

проблем сучасності на основі історичного досвіду та являється актуальним для сьогодення. 
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НЕЯВНАЯ КОГНИТИВНАЯ СИСТЕМА: 

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Статья посвящена проблеме разработки новых подходов к исследованию неявной когнитивной 

сферы человека, в частности, необходимости формулировки самого понятия неявной когнитивной 

системы. Проанализировано современное состояние исследований в этом направлении. Исследована 

базовая структура имплицитной когнитивной системы человека. Ключевые слова: неявное знание, 

имплицитное знание, неявная когнитивная система, неявное семантическое поле. 

 

Современная теория познания исследует самые разнообразные аспекты когнитивной системы 

человека. Среди подобных направлений в последние годы особое место занимает изучение специфики 

феномена неявных, скрытых, имплицитных знаний. Исследования показали, что неявные знания 

принимают активное участие во всех познавательных и даже в прикладных, практических действиях 

человека, касается ли это педагогики, экономики или научной деятельности. Поэтому изучение 
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особенностей структуры и закономерностей функционирования имплицитных знаний является актуальным 

для современной эпистемологии и гносеологии в целом. 

Обзор источников. Исследование неявного знания имеет большую историю. Можно считать, что она 

начинается с размышлений Платона, продолжается в работах И. Канта и находит свое первое 

формализованное завершение в классическом труде М. Полани «Personal Knowledge: Towards a Post-Critical 

Philosophy» [1], который, по сути, создал новое, более конкретное и научно обоснованное направление в 

изучении подобных когнитивных феноменов. В дальнейшем исследователи концентрировали свое 

внимание на отдельных разновидностях неявных знаний либо отдельных, конкретных сторонах их 

применения. Так, социокультурная и социопрактическая природа неявного знания рассматривалась в 

работах М. Малкея, Р. Коллинза, Дж. Гильберта, Т. Куна. Другие стороны и аспекты функционирования 

данного типа знаний изучались в трудах В. Лекторского, В. Героименко, К. Пейперта, Л. Микешиной [2], в 

работах которой, к примеру, детально анализируется ценностно-оценочная сторона имплицитного знания. 

Еще более узким и сугубо прагматичным становится подход к этой проблематике у современных 

исследователей. Опираясь на проведенные ранее исследования, современные авторы стремятся разработать 

рекомендации по наиболее эффективному использованию возможностей неявной познавательной сферы в 

конкретных видах человеческой деятельности – экономике и менеджменте, педагогике, обучению 

иностранным языкам или практике переводов.  

Очевидно, что результаты прикладных исследований нуждаются в серьезном теоретическом 

обобщении. Невзирая на достаточное количество исследований по этой проблематике, базовые, 

фундаментальные вопросы, относящиеся к специфике данного феномена, по-прежнему не получили 

должного освещения в трудах исследователей. Так, практически неисследованными остаются его 

структурные и функциональные особенности. Более того, если проблема типологии неявных знаний 

рассматривалась рядом авторов и существуют различные подходы к ее изучению, то вопрос о 

происхождении и развитии имплицитной когнитивной системы человека вообще не поднимался. Создается 

впечатление, что исследователи неявного знания дают его определение так же неявно. Мы считаем, что 

причиной такой понятийной неопределенности является опора исследователей неявного знания на 

традиционный рационалистический подход, в котором основой и главным механизмом человеческого 

познания считается абстрактно-логическое понятийное мышление. Поэтому неявный компонент 

когнитивной деятельности человека рассматривается лишь как вторичный, вспомогательный, 

дополнительный и несущественный. Кроме того, обращает на себя внимание, что этот вид знаний 

практически во всех работах рассматривается как некий отдельный случай, определенный когнитивный 

«казус», мелкий и незначительный фрагмент рационального когнитивного процесса.  

Исходя из этого, мы предполагаем, что дальнейшие исследования данного феномена требуют не 

просто пересмотра и уточнения существующих подходов, а разработки принципиально нового видения 

данной проблемы. В основе такого нового подхода должно лежать два положения: во-первых, о 

принципиальной несводимости имплицитного познания к рациональному и, во-вторых, что и является 

самым важным, утверждение о том, что неявное знание и подобные ему феномены представляют элементы 

единой, целостной и чрезвычайно сложной, многоуровневой имплицитной, неявной когнитивной системы 

человека. 

Это и определило цель нашей работы: опираясь на анализ существующих исследований 

имплицитных форм знания, сформировать подходы к разработке единой, целостной концепции неявной 

когнитивной сферы как важнейшего компонента познавательной системы человека. 

Основной материал. Анализ современных исследований показал, что на сегодняшнем этапе изучения 

данной проблематики назрела необходимость пересмотра и уточнения понятийного аппарата в этом разделе 

гносеологии. В частности, необходимо, на наш взгляд, дать определение рассматриваемого феномена. 

Поскольку ранее работы в этом направлении не проводились, мы предлагаем в дальнейшем использовать 

следующее рабочее определение. Все познавательные феномены, структурные элементы и процессы, 

которые осуществляются вне контроля сознания, обозначать понятием «неявная, или имплицитная 

когнитивная система». При этом данная сфера рассматривается как существенная составная часть 

целостной когнитивной системы человека. Таким образом, возможно довольно грубое и прямолинейное, но 

необходимое на первом этапе исследований условное разделение единой познавательной системы на две 

подсистемы – осознанное, вербальное, абстрактно-логическое понятийное познание и неявная 

познавательная сфера, включающая различные компоненты. 

Следует немного подробнее остановиться на этих разнообразных элементах неявного познания. 

Очевидно, что основным, а чаще всего и единственным, компонентом имплицитной познавательной сферы, 

с точки зрения современных исследователей, являются именно неявные знания. Однако это не 

единственная составляющая имплицитного познания. Не менее важную роль в когнитивной деятельности 
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играют неосознаваемые процессы обработки информации, которые ранее привлекали внимание скорее 

специалистов по психологии творчества, но не «входили в сферу интересов» гносеологии. Тем не менее, 

несмотря на имплицитность и отсутствие контроля со стороны сознания, они не только влияют на 

познавательный процесс, но и активно участвуют в самых различных познавательных действиях, а потому 

не могут игнорироваться исследователями. Конкретно-научные и прикладные данные, полученные в сфере 

психологии, не позволяют дать ответ на вопрос о сущности, специфике и характере функционирования 

данного когнитивного феномена. 

Речь в данном случае идет именно о процессе, об определенных когнитивных действиях, а не о 

неявных знаниях про определенные действия. Самый очевидный пример подобных когнитивных действий 

– сопоставление (с последующими нетривиальными выводами) вещей/процессов, которые на сознательном 

уровне однозначно считаются несопоставимыми. Даже сама мысль об их сопоставлении, сравнении, 

совмещении не может «прийти в голову» человеку, поскольку подобное невозможно как с точки зрения 

общепринятых, в том числе и в науке, представлений/предубеждений, так и с точки зрения самого субъекта 

познания, его образования и жизненного опыта. Тем не менее в истории культуры отдельными личностями 

регулярно осуществляется подобное недопустимое сопоставление, и очень часто именно в результате таких 

«рационально неправомерных» действий появляется новое знание, совершаются великие открытия, 

создаются принципиально новые концепции в науке и искусстве. 

В качестве самого наглядного и очевидного примера можно привести базовую аксиому эвклидовой 

геометрии – «параллельные прямые не пересекаются». Возможно, ком-то еще до Лобачевского и Римана 

приходило в голову нарушить этот постулат, но именно в ХIХ веке возникли математические возможности 

обосновать подобную схему – и появились одаренные ученые, которые рискнули нарушить тысячелетний 

запрет и проверить, так ли уж незыблем данный постулат. Разумеется, все эти интеллектуально-

математические действия по обоснованию геометрических альтернатив носили сугубо осознанный, 

формализованный характер, однако само решение, сама мысль о «возможности невозможного» 

первоначально могла появиться лишь за пределами строго ограниченной сознательной сферы, там, где и 

зарождаются все нетривиальные идеи. Мы предполагаем, что в этой неявной сфере постоянно 

осуществляются подобные сопоставления несопоставимого, однако, как правило, результаты таких 

неявных действий не становятся достоянием сознания и вербальной сферы. Тем не менее, как мы знаем, 

изредка такие «пробои» из бессознательного в сознание все-таки происходят. Представляется, что это 

становится возможными лишь тогда, когда в неявной сфере уже проведена определенная работа по анализу, 

сравнению, обобщению подобной информации, и результаты этих «скрытно-логических» действий уже 

присутствуют в неявной форме внутри той самой неявной когнитивной сферы. 

Таким образом, в данном случае мы обнаруживает еще один интересный механизм 

функционирования неявной когнитивности. Сначала осуществляется неосознаваемое аналитическое, 

когнитивное действие, оно приводит к появлению новой информации в виде неявных знаний, 

противоречащих или несовместимых с традиционными, сознательно одобренными, рационально 

санкционированными знаниями. И лишь потом, при совпадении ряда необходимых условий, становится 

возможным инсайт, озарение, то есть тот самый «пробой нетривиального» в осознанную сферу. 

Что же касается собственно неявных знаний, хотелось бы вкратце остановится на проблеме их 

классификации. В современных исследованиях существует уже достаточно много вариантов подобной 

типологии, однако все авторы, так или иначе, выстраивают свою типологию путем простого перечисления 

известных им разновидностей неявных знаний. При этом ранжирование этих типов осуществляется по самым 

разным признакам: по тем процессам, в которых они участвуют (педагогическая деятельность, обучение, 

менеджмент, перевод и т.п.), по происхождению (из естественного языка, неосознаваемым путем в процессе 

профессионального взаимодействия), по доступности или невозможности осознания и другим критериям, 

причем все эти критерии используются одновременно. Очевидно, что такой подход к построению 

классификации является неэффективным, подобная классификация, на наш взгляд, не может быть линейной в 

силу несопоставимости характеристик того или иного неявного знания. Мы предполагаем использовать 

«ветвящуюся» модель классификации, которая строится следующим образом: сначала выделим наиболее 

крупные и существенно отличающиеся друг от друга типы неявного знания (общим у всех является только 

типологический признак «быть неявными»). Предложенный вариант подхода к разработке типологии 

неявного знания, очевидно, нуждается в дальнейшем уточнении и более глубоком анализе. 

Кроме того, мы считаем нужным обратить внимание на высокую вероятность существования еще 

одного специфического неявного элемента, крайне важного, можно сказать, необходимого и базового для 

любой познавательной деятельности. Речь идет о неявном семантическом поле, которое, по аналогии с 

привычным для нас смысловым полем, содержит бесконечное множество семем, несущих самую 
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разнообразную информацию и при этом неосознаваемых. Однако это очень серьезная тема, требующая 

дальнейшего глубокого и продолжительного изучения. 

Выводы. Проведенный анализ позволяет утверждать, что имплицитная когнитивная система 

представляет собой многоуровневый и сложноорганизованный феномен, который включает три базовых 

элемента: неявные знания, имплицитные процессы обработки информации и неявное семантическое поле. 

Дальнейшее исследование этих компонентов неявной когнитивности возможно осуществить как по 

отдельности (что, собственно, и делалось до сих пор), но значительно более эффективным, на наш взгляд, 

будет изучение данного феномена как единой целостной системы, что позволит не только охарактеризовать 

специфику ее отдельных элементов, но и определить тип взаимосвязей между ними, а также исследовать 

специфику функционирования этого сложного когнитивного образования. 
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ҐЕНДЕРНІ ІНІЦІАТИВИ В ЛАНЦІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

У статті розглядаються окремі аспекти ґендерної освіти та її впровадження в закладах вищої 

освіти України. Підкреслено визначальну інформаційно-просвітницьку роль викладання дисциплін 

ґендерного напрямку у формуванні ґендерної культури здобувачів освіти. Також визначено основні 

напрямки формування державної ґендерної політики, зокрема в сфері освіти. Ключові слова: ґендер, 

освіта, заклади вищої освіти. 

 

Ґендерне питання в сучасному світовому та українському суспільствах продовжує бути актуальним 

та стрімко розвивається, однак залишається водночас дискусійним та неоднозначно сприймається 

соціумом. Ґендерна дискримінація, як одна з основних проблем ґендерної тематики, на наш погляд, має 

прояви в різноманітних сферах: сімейній, правовій, трудових відносинах та ін. Багатоаспектність 

ґендерного конструкту породжує необхідність інформаційно-просвітницького висвітлення ґендерних 

відносин, що знайшло вияв у введенні відповідних дисциплін соціально-гуманітарного циклу.  

Зазначимо, що практика викладання ґендерного дискурсу широко реалізовано закордоном. 

Запровадження ґендерного дискурсу в освіті закордоном розпочалося ще в 70-90 рр. ХХ ст. і на сьогодні 

викладаються у багатьох закладах вищої освіти. Закордонні викладачі зазначають, що на курсах ґендерних 

досліджень студентів навчають аналізувати, як стать, раса, етнічна приналежність, соціальний прошарок, 

вік та стать та сексуальна орієнтація впливають на участь в житті суспільства. Викладання дисциплін 

ґендерного напрямку можуть бути використані при вирішенні широкого кола суспільних питань, 

можливості та права жінок-військових служити під час бойових дій, дизайн технологій для різноманітних 

груп населення і потреб в страхуванні найбільш вразливих груп населення. Окрім розширення участі в 

суспільних дебатах та успіхів в майбутній кар’єрі, курси та семінари з ґендерних досліджень допомагають 

студентам в повсякденній людській взаємодії. Вивчення того, як організаційне середовище включає або 

виключає людей за ознакою статі, як стереотипи діють в елітних та популярних культурних формах, і як і 

чому політичний вплив жінок та чоловіків різняться в різних історичних періодах та в різних культурах [4]. 

Протягом останніх двох останніх десятиліть у закладах вищої освіти України також введено ряд 

дисциплін, що присвяченіґендерній тематиці. Пласт дисциплін висвітлюють власне теорію ґендеру, інша 

частина відтворює міждисциплінарний компонент. Зокрема, пропонуються до вивчення такі дисципліни: 

«Основи теорії ґендеру», «Теорія ґендеру», «Ґендерна історія», «Ґендерні історичні студії», «Ґендерні 

студії», «Права жінок і ґендерна рівність»,«Соціальні ролі і ґендерна рівність», «Ґендерний підхід у 

педагогіці», «Освіта і ґендер», «Ґендерна рівність і права жінки», «Ґендерна педагогіка», «Ґендерна 

лінгвістика», «Основи ґендерних досліджень», «Основні проблеми ґендерної філософії», «Філософія 

ґендеру», «Соціологія ґендеру», «Соціологія ґендерних конфліктів», «Ґендерні аспекти соціальної роботи», 

«Ґендерна психологія», «Соціальна психологія. Ґендерні студії», «Правові аспекти ґендеру», «Ґендерна 

політика», «Політологія. Ґендерні студії», «Ґендерні аспекти в політиці», «Ґендерні відносини в 

інформаційному просторі», «Статистичні показники ґендерної рівності», «Основи ґендерної політики в 

парламентській діяльності», «Ґендер і кар’єра», «Ґендерний аналіз і бюджетування», «Теорія статі та 

ґендеру», «Ґендер і сексуальність» та ін. Переважно дисципліни ґендерного циклу викладаються як 
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елективні (вибіркові), а також як спецкурси. Більшість зазначених дисциплін почали викладатись на межі 

2000-их років, пік впровадження припадає на останнє десятиліття. Звернемо увагу, що на сучасному етапі 

розвитку ґендеру в освіті відійшли від проблематики фемінізму (і відповідних курсів теж), лише 

включивши як окрему тему в зазначені дисципліни. Окрім цього, проводиться наукова робота за напрямком 

ґендерних досліджень як серед науково-педагогічних працівників, так і здобувачами вищої освіти у 

наукових гуртах закладів вищої освіти. 

Про проблемні ланки гендерної освіти зазначають науковці І. Грабовська, Т. Талько, стверджуючи, 

що вочевидь, наявність курсів з теорії ґендеру у закладах вищої освіти України навіть у вище зазначеному 

форматі варто оцінити як позитивний момент. Адже сучасна українська освіта активно втрачає свою 

гуманітарну складову в процесі освітньої реформи та оптимізації освітнього процесу. у всьому так званому 

цивілізованому світі (який «задає тон» в інтелектуальних домінантах сучасної загальнолюдської спільноти) 

спостерігається активне наростання протистояння як фемінізмові, так і ґендерології (ґендерознавству) 

загалом. Під ґендерознавством, ґендеристикою, ґендерологією мають на увазі навчальну дисципліну та 

систему знань про статус жінок і чоловіків у соціумі, їхні стосунки, що впливають на організацію 

особистісного життя та самоуправління. Студентські аудиторії дуже жваво і активно реагують на вказані 

тенденції у світовій інтелектуальній царині, маючи можливість фактично одночасно зі своїми зарубіжними 

«колегами» слідкувати за зміною світової ідейної та ідеологічної палітри. Ідеї, подібні до тих радикально 

антиґендерних інвектив, які висловлює Дж. Пітерсон (рупор сучасного антифемінізму) та його однодумці, 

активно проникають в студентське середовище українських вишів і формують опозицію щодо викладання 

ґендерних спецкурсів [2, с. 18].Разом з тим, слід підкреслити, що ґендерна тематика є популярною серед 

здобувачів освіти та знаходить жвавий інтерес, особливо в практичній площині. Причому вхідне 

опитування демонструє неправильне розуміння самого ґендерного концепту, а також виокремлення 

здобувачами лише однієї теми – нерівність жінок. Однак комплексне вивчення дисципліни стало запорукою 

набуття нових знань та значного підвищення рівня ґендерної культури здобувачів і подальшої практичної 

реалізації в професійній діяльності. 

Сучасні освітні програми продовжують впровадження ґендерного компоненту. Базовим документом, 

який визначає напрямки впровадження ґендерної рівності в сферу освіти, є Стратегія впровадження 

ґендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: ґендерний вимір – 2020», перша презентація 

якої відбулася у березні 2017 р. Наразі урядовий комітет з питань соціальної політики та гуманітарного 

розвитку підтримав проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії 

впровадження ґендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: ґендерний вимір – 2021». 

Метою стратегії є забезпечення комплексного впровадження принципів ґендерної рівності у сферу освіти та 

визначення шляхів реалізації ґендерного підходу в зазначеній сфері відповідно до світових демократичних 

засад. У документі окреслено політику МОН України щодо розширення практики включення ґендерного 

компонента до освітніх програм, впровадження ґендерного підходу в нормативно-правові акти у сфері 

освіти, підготовку фахівців із питань ґендерної рівності та формування професійної спільноти [1, с. 12]. 

Останні ґендерні ініціативи у сфері освіти ґрунтуються також в межах міжнародної ініціативи 

«Партнерство Біарріц» з утвердження ґендерної рівності. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 16 грудня 2020 р. № 1578-р Україна взяла на себе зобов’язання в п’яти сферах: розвиток 

безбар’єрного публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення; 

навчання дітей принципів рівності жінок і чоловіків; запобігання насильству; зменшення розриву в оплаті 

праці жінок і чоловіків; створення більших можливостей для чоловіків піклуватися про дітей.Згідно з 

Планом заходів партнерства, затвердженим Урядом, Міністерство освіти і науки України є відповідальним 

виконавцем за забезпечення наскрізності принципів ґендерної рівності в освіті, що передбачає:розроблення 

та затвердження Стратегії впровадження ґендерної рівності у сфері освіти до 2030 року;затвердження плану 

заходів з реалізації Стратегії впровадження ґендерної рівності у сфері освіти до 2030 року;запровадження 

антидискримінаційної експертизи освітнього контенту.Загалом просвітницька діяльність з питань ґендерної 

рівності здійснюється в закладах освіти відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків» [МОН].  

Отже, ґендерна освіта та ґендерні підходи в освітньому процесі закладів вищої освіти набувають 

значного розвитку та сприяють покращенню розуміння ґендерної проблематики та вирішення завдань 

державної ґендерної політики. Стереотипи про жінок і чоловіків, ґендерну нерівність та дискримінацію 

можуть змінитися саме завдяки освітнім процесам та змінам. На сучасному етапі в багатьох закладах вищої 

освіти створено ґендерні центри. Також важливою ланкою реалізації ґендерної освіти є подальше 

вироблення практичної складової: наукові дискусії, проведення тренінгів, вирішення ґендерних питань в 

юридичних клініках і, звичайно, інформаційно-просвітницькими засобами. Також важливим чинником 

виступають опитування на ґендерну тематику, однак необхідно ввести практичну частину щодо 
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подальшого опрацювання результатів опитування та усунення або запобігання відповідних питань стосовно 

ґендерної нерівності. Необхідно також розглядати приклади ґендерної дискримінації, створювати відповідні 

дискусії, виробляти шляхи вирішення проблемних ситуацій. У цілому, ґендерна освіта сприятиме 

толерантності, рівності прав та обов’язків, усуне дискримінаційну складову в трудових відносинах та ін. 

Низка питань ґендерної дискримінації залишається поза увагою щодо практичного вирішення: ейджизм, 

трудова сегрегація, прихованість ґендерної нерівності у професійній діяльності при одночасному 

декларування ґендерної паритетності та ін., що свідчить про необхідність подальшого вивчення та 

вирішення проблеми ґендерного дисбалансу, зокрема за посередництва вищої ланки освіти. 
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У статті обґрунтовується важливість взаємодії родини дошкільника і закладу освіти. 

Розглядаються практичні механізми та форми роботи. Наголошується на ролі родини як першого 

інституту соціалізації дитини у її соціально-комунікативному розвитку. Ключові слова: соціально-

комунікативний розвиток, родина, співпраця, заклад дошкільної освіти, взаємодія 

 

Особливе занепокоєння викликає виховання підростаючого покоління у суспільстві. У Законі 

України «Про дошкільну освіту»закріплено один із принципів «єдність виховних впливів сім’ї і закладу 

дошкільної освіти» (ст. 6), визначено роль сім’ї у дошкільній освіті, де чітко зазначено, що «сім’я 

зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах»(п. 1 ст. 8), 

«обов’язок сім’ї виховувати, розвивати і навчати дитину в родинному колі» (п. 2 ст. 8), «батьки або особи, 

які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання 

дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності» (п. 3 ст. 8) [1]. Вони повинні закласти 

основи фізичного, морального та інтелектуального розвитку дитині. Отже, визнання державою пріоритету 

сімейного виховання потребує інших взаємовідносин та освітніх інститутів, а саме співробітництва, 

взаємодії та довіри. 

Видатний психолог, засновник науки «про нову людину» Л. Виготський зазначав, що сім’я єголовним 

елементом соціального розвитку дитини. Саме вона надає вирішальний вплив на розвиток основних рис 

особистості малюка, формуючи її соціальний та моральний потенціал. У сім’ї встановлюються вихідні життєві 

позиції, саме тут дитина засвоює соціальні ролі, які так необхідні їй для безболісної адаптації у суспільстві. 

Навчання дошкільнят соціальному досвіду, накопиченому людством, освоєння культурної спадщини країни, 

прищеплення моральних норм, культурних традицій свого народу ‒ функція сім’ї як соціального інституту 

[2]. В української дослідниці О. Вовчик-Блакитної знаходимо таке трактування ролі сім’ї: «сім’я, як 

найзначиміше життєве середовище дитини, в якійвідбувається співрозвиток і співдетермінація її членів, 

маєрозглядатися як одиниця активних цілеспрямованих психологічних та педагогічних впливів» [3, с. 106]. 

Тобто, сім’я для дитини ‒ перший вихователь, найближче середовище передачі духовних багатств, 

культурних традицій, формування ціннісних орієнтацій, практичних навичок та умінь. Сім’я для дитини – це 

міні-модель суспільства.Звідси витікає закономірність: хоч би як педагогом серйозно не були продумані 

форми та методи соціально-комунікативного розвитку дітей у дошкільних закладах, хоч би як добре були 

розвинені соціальні навички вихователів, без підтримки та активної участі родини у досягненні цієї мети 

неможливо здійснюватиосвітній процес. Жодна, навіть найкраща програма соціально-комунікативного 
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розвитку не зможе дати повноцінного результату, якщо вона не буде реалізована спільно з батьками 

вихованців, якщо в дошкільномузакладі не створенийпедагогічний трикутник взаємодії (педагоги – діти – 

батьки), для якого характерна взаємодопомога з врахуванням можливостей та інтересів кожної особистості, її 

прав та обов’язків. 

Теоретико-практичний аналіз свідчить, що питання співпраці дошкільного закладу і сім’ї 

порушували у своїх дослідженнях як зарубіжні (А. Адлер, О. Галєєва, Т. Гордон, О. Давидова, Т. Доронова, 

Р. Дрейкурс, О. Євдокимова, О. Звєрєва, М. Маханєва, Я. Хямяляйнен та ін.), так і українські 

(Т. Алексєєнко, Л. Байбородова, Г. Бєлєнька, А. Богуш, Л. Врочинська, І. Зимова, О. Колосова, О. Кононко, 

Є. Коротаєва, А. Кравченко, Г. Лактіонова, Н. Лисенко, Н. Лубенець, С. Максименко, Т. Маркова, 

М. Машовець, Л. Островська, Т. Поніманська, В. Постовий, М. Стельмаховичта ін) педагоги та психологи. 

Вчені акцентують увагу на занепаді освітнього потенціалу родини, зміну її ролі у процесі первинної 

соціалізації дитини. Пов’язано це з тим, що сьогодні багато батьків самоусунулися від виховання своїх 

дітей; більшість із них стурбовані лише матеріальним благополуччям,а виховання свого чада переклали на 

плечі вихователів, вчителів, телебачення, комп’ютера, соціальних мереж, поліції. Ці діти ростуть ситими, 

одягненими, багатими, але байдужими, злими, заздрісними та жорстокими. Тому навчитися взаємодії 

педагогів із сім’єю – одне з основних завдань дошкільного закладу. 

Співпраця – це спілкування «на рівних», у якому ніхто не має права визначати, контролювати чи 

оцінювати. Взаємодія ‒ забезпечує спосіб організації спільної діяльності, здійснюваної у вигляді 

спілкування. Дошкільний закладі сім’я повинні прагнути створювати єдиний простір для розвитку дитини. 

Сучасна сім’я (з її фінансовим і соціальним розшаруванням, розмаїттям нових інформаційних технологій, 

ширшими можливостями для отримання освіти) змушує шукати нові форми взаємодії. Батькам треба 

пам’ятати, що дошкільний заклад ‒ це лише помічник у вихованні дитини, і тому не слід перекладати всю 

відповідальність на педагогів та відходити від освітньо-виховного процесу. 

Таким чином, взаємодія з сім’єю є необхідною передумовою для соціально-комунікативного 

розвитку дітей, яка в основному ґрунтується на позитивних прикладах поведінки дорослих. Наприклад, не 

можна вимагати від дитини дотримання правила поведінки, якщо дорослі не завжди слідують їм. 

Непослідовні вимоги до дітей у садочку та вдома можуть призвести до замішання, обурення і, 

навіть,дитячої агресії. Тому надзвичайно важливо, щоб соціальні навички батьків укріплювалися як 

невід’ємна частина роботи над соціально-комунікативним розвитком дітей. Відповідно, перед педагогом 

стоїть особливе завдання: зацікавити батьків перспективами соціально-комунікативного розвитку дітей, 

залучити їх до життя дошкільного закладу, зробити союзниками у роботі. 

Для ефективного підвищення соціальної компетентності батьків, необхідно враховувати їхній 

соціальний статус. Виділяють чотири сімейні статуси, які мають прямий вплив на соціально-

комунікативний розвиток та які слід брати до уваги при плануванні роботи: 

- соціально-економічний (складання соціального паспорта сім’ї, в якому вказується її економічний 

статус, дозволить диференційовано підходити до соціального виховання батьків.);  

- соціально-психологічний (велике значення має психологічний клімат, що складається в результаті 

настроїв членів сім’ї, їхніх переживань, взаємовідносин. Рівень психологічного клімату в сім’ї – важлива 

складова індивідуального підходу у підвищенні соціальної компетентності батьків); 

- соціокультурний (не менш важлива соціокультурна адаптація сім’ї в суспільстві, оскільки, якщо 

охоплення їхніх інтересів обмежене, моральне регулювання дій слабке, батьки не виявляють активності для 

підвищення рівня своїх соціальних навичок, потрібна серйозна робота з такими родинами);  

- соціально-рольовий (соціально-рольова адаптаціясім’ї пов’язана із ставленням до дітей. У разі 

конструктивного ставлення до дитини, активності сім’ї у вирішенні своїх проблем, питання підвищення 

соціальної компетентності батьків вирішуються у тісній співпраці з дошкільнимзакладом, що дає позитивні 

результати).  

Перед початком роботи щодо підвищення соціальної компетентності сім’ї, педагоги мають провести 

опитування батьків, поспілкуватися з дітьми, спостерігати за ними протягом дня під час їхньої комунікації з 

однолітками, дорослими та батьками. На основі цих даних складаються характеристики сімей, що 

відрізняються рівнем соціальної адаптації та благополуччя. Це стає основою індивідуалізованого та 

диференційованого підходу педагогів до питання підвищення соціальної компетентності батьків, 

використання різних форм та методів роботи із сім’єю. 

Умови роботи з сім’єю: 

- цілеспрямованість, узгодженість, планування; 

- доброзичливість та чуйність; 

- диференційований підхід, що враховує особливості кожної сім’ї (вік і рівень освіти батьків, 

матеріальне становище, соціальне та емоційне благополуччя тощо). 
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Основні форми роботи з батьками: 

Колективні: загальні та групові батьківські збори; консультації та бесіди; круглі столи, вечори 

запитань та відповідей, дискусії; усні журнали; навчальні курси; дизайн стендів візуальної інформації; 

підготовка службових записок, папок, фотовиставок; дизайн сайту дошкільного закладу для батьків; 

бібліотека та відеотека для батьків; дні відкритих дверей; презентації сімейного досвіду; участь у 

педагогічних радах, конференціях, семінарах тощо. 

Індивідуальні: консультації та обговорення; зустріч у сімейній вітальні; гаряча лінія; дизайн альбому 

«Питайте – відповідаємо» для певних сімей. 

Спільні види діяльності для всіх учасників освітнього процесу: загальні заходи та дозвілля; дні 

здоров’я; сімейні та міжродинні проєкти; різні конкурси (стінгазети, вироби, малюнки, зимові конструкції 

та ін.); аукціони, відкриття та ін.;поєднання сімейних інтересів. 

Діяльність педагога щодо підвищення соціальної компетентності батьків включає два основні 

компоненти: 

 - світня та, по можливості, психологічна допомога для підвищення соціального та емоційного 

інтелекту батьків; 

- виконання педагогом ролі посередника в соціально-комунікативному розвитку дітей між 

дошкільним закладом та сім’єю (з метою вироблення єдиних правил і норм поведінки дитини в 

суспільстві). 

Крім того, робота з родиною повинна плануватися в тих самих напрямках, в яких будується освітній 

процес з дітьми (стосунки з дитиною в ігровій діяльності, зміцнення впевненості в собі, позитивне 

ставлення до праці, формування емоційної чуйності, толерантності, розвиток навичок безпечної поведінки в 

суспільстві, ознайомлення з моральною оцінкою вчинків та моральними нормами тощо). 

Слід зазначити, що у процесі залучення сім’ї вихованця до взаємодіїбажано використовувати всі 

форми роботи (наприклад, бесіди, аналіз педагогічних ситуацій, перегляд фільмів, дитячих робіт і т.д.), 

різноманітні методи батьківської активації, спрямовані на пробудження інтересу до проблеми, асоціацій із 

власними переживаннями та бажання брати активну участь в обговоренні запропонованого матеріалу. 

Особливо ефективними є формулювання питань для співбесіди, запрошення батьківдо обговорення різних 

точок зору та прикладів з літературних джерел.Більше того, порозуміння між батьками і вихователями та їх 

взаємна довіра можлива лише за наявності взаєморозуміння. Педагог має не вчити, а радити, 

розмірковувати з батьками, погоджувати спільні дії, тактовно спрямовувати їх до розуміння необхідності 

додаткових знань про соціально-комунікативний розвиток дітей. Батьки повинні відчувати, що педагог 

потребує їх підтримки, в об’єднанні зусиль, що вони його союзники, і він не може обійтися без їхньої 

поради та допомоги.  

Виховання та розвиток дитини неможливі без участі батьків. Для того щоб вони стали помічниками 

педагога, творчо розвивалися разом з дітьми, необхідно переконати їх, що вони на це здатні, що немає 

нічого цікавішого та благороднішого, ніж навчитися розуміти свою дитину, азрозумівши, допомагати у 

всьому, треба запастися терпінням та делікатністю, і тоді рушійною силою у соціально-комунікативному 

розвитку дошкільнят стануть позитивний настрій та бажання взаємодіяти. А це і стане досягненням 

поставленої мети.  

Сім’я та заклад дошкільної освіти ‒ два освітні феномени, кожен з яких по-своєму дає дитині 

соціальний досвід, але тільки в поєднанні один з одним створюють оптимальні умови для входження 

маленької людиниу великий світ. 

На закінчення слід підкреслити, що якісно та ефективно реалізувати всі напрямки програми 

соціально-комунікативного розвитку дітей можна лише при комплексному вирішенні всіх проблем та 

цілеспрямованій, планомірній і доброзичливій взаємодії учасників освітнього процесу з урахуванням 

індивідуальних особливостей кожної дитини та кожної сім’ї. 
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КРИТЕРІЇ РОЗРОБКИ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ДІЛОВА 

ІНОЗЕМНА МОВА» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Стаття присвячена актуальним проблемам теорії та практики навчання ділової іноземної мови. 

Автори розглядають сучасні підходи до навчання та стадії формування відповідних умінь. Методичні 

розробки у практичній частині роботи спрямовані на навчання ділової іноземної мови студентів. 

Представлені вимоги до розробки навчальних програм та підручників. Ключові слова: ділова іноземна мова, 

формування вмінь. навчальна дисципліна 

 

«Ділова іноземна мова» – це навчальна дисципліна, яка базується на вивченні здобувачами немовних 

спеціальності базового лексико-граматичного та фахового матеріалу для подальшого використання у 

професійній діяльності. Основні види навчальної діяльності студентів згідно навчального плану включають 

вивчення основ термінології на базі опрацювання оригінальних та адаптованих текстів англійською мовою, 

оволодіння навичками читання, розуміння та перекладу тексту, розвиток комунікативних умінь в межах 

запропонованих тем. 

Мета статті. Систематизувати коло питань та труднощі, які виникають у викладачів у розробці робочих 

програм, та надати практичні рекомендації до формування навчально-методичних комплексів з дисципліни 

«Ділова іноземна мова» для здобувачів немовних спеціальностей. 

Основна частина. Предметом вивчення навчальної дисципліни є мовний матеріал, викладений у вигляді 

фонетичного, лексичного, морфологічного, синтаксичного мінімумів і словотворення. Фонетичний матеріал 

подається у вигляді єдності різних аспектів звукової будови мови. Морфологічний мінімум включає основні 

відомості про частини мови. Синтаксичний мінімум включає основні відомості про структуру речення. 

Словотворення розкриває найбільш продуктивні засоби творення різних частин мови. Надзвичайно важливою 

вимогою є формування у здобувача потрібного лексичного запасу.  

Мета викладання навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» полягає в формуванні у здобувачів 2-3 

курсів немовних спеціальностей професійно – орієнтованої комунікативної компетентності. Ціль навчальної 

дисципліни «Ділова іноземна мова» сформувати необхідні комунікативні вміння в сферах професійного та 

ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навички практичного володіння англійською мовою в 

різних видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, діалогічного та монологічного мовлення, 

читання, письма та перекладу) в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіти 

новітньою фаховою інформацією через англомовні джерела; надати теоретичні та практичні знання, 

сформувати фахові компетентності англійською мовою та загальні компетентності із метою їх подальшого 

використання при вивчені професійно-орієнтованих програм та подальшій професійній діяльності [1, 2, 3]. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова» є: 

 реалізувати засвоєний лексико-граматичний матеріал, розуміти зміст загальнонаукової літератури 

англійською мовою; 

 оволодіти вмінням спілкуватися англійською мовою в усній та письмовій формах; 

 розвивати комунікативні навички професійного характеру; 

 інтерпретувати термінологію англійською мовою; 

 демонструвати розуміння граматичних одиниць, конструкцій, форм, категорій англійською мовою; 

 застосовувати загальну і наукову лексику при виконанні когнітивних завдань поєднувати знання 

фундаментальних дисциплін та загальні знання під час дискусій іноземною мовою на професійну тематику; 

 володіти засобами пошуку інформації, з англомовних джерел демонструвати навички обробки та 

аналізу отриманої інформації;  

 створювати усну та письмову презентації англійською мовою за спеціальністю, формулювати 

результати індивідуального пошуку на релевантну тематику дисципліни.  

Індивідуальна робота студента (виконання індивідуальних завдань) є однією з форм організації 

навчання у закладах вищої освіти для поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студент одержує в 

процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Індивідуальна робота включає завдання, що 

виконуються студентом самостійно під керівництвом викладача. Завдання для самостійної роботи у вигляді 

питань з переліку тем самостійної роботи студента відповідно до програми навчальної дисципліни 

включаються до усної співбесіди, письмової роботи та тестових завдань під час практичного заняття. 
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У процесі викладання дисципліни застосовуються різні методи навчання: розповідь, бесіда, навчальна 

дискусія, демонстрування мультимедійних матеріалів, робота з тестовими завданнями, робота у малих групах, 

робота в парах для вирішення проблемних завдань, завдання для розвитку комунікативних навичок, 

виконування тренувальних вправ для засвоєння лексичного та граматичного матеріалу, прослуховування 

аудіо записів та перегляд відео фрагментів англійською мовою, проектна робота, презентація результатів 

власних досліджень. 

Висновки та рекомендації. Відповідно до вимог прийнятої в Університеті імені Альфреда Нобеля 

концепції вивчення іноземних мов з метою цілеспрямованої якісної підготовки студентів до професійної 

діяльності викладачами кафедри було розроблено декілька навчально-методичних комплексів дисциплін, за 

якими створено навчально-методичні посібники для вивчення ділової іноземної мови. Навчально-методичні 

посібники за своєю структурою та методичними підходами мають практичну цінність та є обґрунтованою 

платформою для самостійної творчості студентів, можуть бути корисним для оптимізації підготовки студентів 

та подальшого використання в учбовому процесі [1, 2, 3]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Статья описывает современные методы преподавания физической культуры. Особенности 

методов и способы повышения эффективности учебного процесса. Ключевые слова: физическая культура, 

преподавание, физическое воспитание. 

 

Физическое воспитание – это система мероприятий, служащих цели укрепления здоровья, овладения 

жизненно важными двигательными навыками и умениями, достижению высокой работоспособности. 

Физического воспитания не справляется с существующими проблемами ухудшения уровня 

физического здоровья студентов и низкой эффективностью образовательного процесса в сфере 

здоровьесбережения. Статья посвящена поиску путей решения данных проблем за счет использования в 

образовательном процессе по физическому воспитанию студентов индивидуальных программ обучения и 

целенаправленному формированию и развитию у молодых людей здоровьесберегающих компетенций. 

В области физического воспитания студенческой молодежи известно, что уровень физического 

развития и функциональной подготовленности большей части современных молодых людей не 

соответствует оптимальным параметрам. Исследовательские данные свидетельствуют, что в настоящее 

время более 50% выпускников общеобразовательных учреждений имеют два или более хронических 

заболеваний, 30% призывников в вооруженные силы являются не годными к срочной службе по состоянию 

здоровья, а около 40% молодых людей призывного возраста не могут выполнить нормативы по общей 

физической подготовке даже на удовлетворительную оценку.  

Различные социологические исследования показывают, что количествостудентов направляемых по 

результатам медицинского осмотра в специальные медицинские группы достигает 50% от общего 

контингента учащихся, а уровень физического здоровья молодых людей планомерно снижается в прямой 

зависимости от курса обучения. Исследованиями подтверждается, что значительная часть молодых 

специалистов, покидают стены учебного заведения с более низким уровнем физического здоровья, чем они 

имели по приходу в техникум.  

У студентов от курса к курсу увеличивается частота хронической патологии и в первую очередь это 

связано с переходом различных функциональных отклонений в хронические формы заболеваний. Более 

того на старших курсах обучения регистрируется значительный процент вновь возникших 

морфофункциональных отклонений и снижение уровня адаптационных возможностей функциональных 

систем.  

Рост числа заболеваний студентов старших курсов происходит на фоне значительного снижения 

уровня их физического развития и функциональной подготовленности. Активным проявлением данных 

негативных процессов является резкое увеличение частоты сердечных сокращений и артериального 



К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 1  ●  № 6  

 

 

 
39 

давления в покое у данных молодых людей. Данная ситуация является серьезной проблемой требующей 

немедленного решения, поскольку медики не в состоянии сегодня одни справится со сложившейся 

негативной динамикой ухудшения уровня здоровья молодых людей.  

Еще одна актуальная проблема – снижение эффективности образовательных технологий в системе 

физического воспитания студенческой молодежи. Специалисты отмечают, что сегодня, большинство 

преподавателей физического воспитания в учебных заведений ориентируют студентов лишь на успешную 

сдачу, зачастую любыми путями, зачета по дисциплине «физическая культура», а не на качественное 

формирование у молодых людей – будущих специалистов в различных сферах деятельности, специальных 

знаний, умений, навыков и компетенций в области своего здоровьесбережения, приобщения к нормам 

здорового образа жизни, планомерного сохранения и укрепления уровня своего физического здоровья и т.д.  

Физического воспитания в техникуме основном уделяют внимание студентам, имеющим спортивные 

разряды и звания, тем, кто своими спортивными достижениями может существенно повысить престижность 

учебного заведения, и сугубо формально и поверхностно занимаются реализацией основных принципов 

всестороннего физического воспитания для остальных студентов.  

Исследования показывают, что на сегодняшний день используемые методы и средства обучения не 

позволяют в полной мере обеспечить реализацию личностно-ориентированного подхода к формированию 

здорового образа жизни студентов и не отвечают требованиям к подготовке современных специалистов. 

Основным недостатком, является отсутствие в системе физического воспитания студентов индивидуально-

дифференцируемого подхода. Сегодня в техникуме недостаточно поставлена физкультурно-

оздоровительная работа со студентами, организация самостоятельной работы студентов по формированию 

и развитию у них ценностных ориентаций на ведение здорового образа жизни находится на низком уровне, 

учебно-методическая литература по данной проблеме присутствует в недостаточном количестве.  

В данной ситуации крайне необходимы качественные преобразования и изменения в структуре и 

методике организации и проведения учебных занятий по физической культуре у студентов. Практика 

показывает, что эффективность физической тренировки будет высокой лишь в том случае, когда 

физические нагрузки для каждого занимающегося будут индивидуально дозированы. Индивидуальные 

программы физического воспитания студентов предназначены для молодых людей, которые по состоянию 

своего здоровья относятся к основной или подготовительной группе, но по каким-либо причинам 

(недостаточному уровню физического развития, недавней травме и т.д.) не могут выполнять физическую 

нагрузку на занятиях в полном объеме.  

В основе данных программ лежат методики физической и функциональной подготовки молодых 

людей к необходимому уровню нагрузки, с обязательным контролем над уровнем физического и 

функционального состояния организма занимающихся. В данном случае общий объем, и интенсивность 

физических упражнений лимитируется функциональным состоянием студентов, а не находится в 

зависимости от субъективного мнения преподавателя.  

Педагогический эксперимент, проведенный автором статьи, свидетельствует, что с точки зрения 

эффективности повышения уровня функциональной подготовленности организма студентов к физическим 

нагрузкам, более всего подходят программы индивидуально дозированных физических упражнений. 

Следует отметить, что данная форма проведения учебных занятий по физической культуре позволяет 

привлекать к практическим занятиям студентов с различным уровнем физической и технической 

подготовленности, а также студентов, зачисленных по результатам медицинского осмотра в специальные 

медицинские группы.  

Еще один эффективный способ повышения эффективности учебного процесса по физическому 

воспитанию – внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих подходов, использование в 

процессе обучения современных, действенных и эффективных здоровьесберегающих программ, 

целенаправленное формирование и развитие у студентов здоровьесберегающих компетенций. К 

сожалению, вынуждена признать, что сегодня среди специалистов нет единого мнения и четких критериев 

понимания того, что собой представляет и из чего состоит здоровьесберегающий подход к процессу 

воспитания (в том числе и физического) студенческой молодежи.  

Анализ литературы, посвященной проблемам здоровьесбережения, позволяет сделать вывод о том, 

что различные авторы по-разному понимают и описывают сущность и способы применения 

здоровьесберегающего подхода. К здоровьесберегающему подходу относят: проведение большого 

количества профилактических мероприятий (лекций, бесед и т.д.) в техникумах, оказание психологической 

помощи молодым людям в период сессий, создание эффективной системы документооборота в 

образовательном учреждении и многое другое.  
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По мнению автора статьи, здоровьесберегающий подход – это совокупность приемов, методов и 

форм воздействия наиболее эффективно способствующая формированию и последующему развитию у 

студентов компетенций здоровьесбережения.  

В педагогическом процессе формирования данных компетенций должны быть выполнены 

следующие условия: а) наличие действенных методик проведения учебных занятий по физической культуре 

со студентами с целью повышения исходного уровня их физического здоровья, за счет планомерного 

увеличения уровня их ежедневной двигательной активности и объективного контроля над их 

функциональным состоянием; б) повышение уровня мотивации молодых людей к физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, путем предоставления им права выбора необходимых им для 

улучшения своего физического здоровья упражнений и контроля над их качественным выполнением.  

Исследования доказывают, что соблюдение данных условий, как на занятиях физической культурой, 

так и в повседневной жизни, позволяет занимающимся значимо повысить уровень своего физического 

здоровья и функциональной подготовленности. Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня 

имеются действенные способы решения проблем ухудшения уровня здоровья студенческой молодежи и 

снижения эффективности образовательного процесса по физическому воспитанию студентов в техникуме. 

Исследовательским путем доказана высокая эффективность применения индивидуализированных программ 

физического воспитания молодых людей и использования здоровьесберегающего подхода в рамках 

формирования у студентов компетенций здоровьесбережения. 
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ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Стаття присвячена розгляду питання гендерних ініціатив в країнах Центральної Азії, зокрема 

законодавчим актам. Визначено, що країни зазначеного регіону мають подібний характер впровадження 

гендерної політики, враховуючи культурні особливості та релігійний чинник. У цілому, проаналізовано, що 

частина законодавчих актів мають декларативний характер, однак у країнах центральноазійського 

регіону гендерна політика поступово реалізується. Ключові слова: гендер, гендерна рівність, гендерна 

дискримінація, Центральна Азія. 

 

На межі ХХ-ХХІ ст. в різних частинах мусульманського світу виник новий гендерний дискурс, 

присвячений, головним чином, ролі та прав жінок в ісламі. Як і на Заході, ця гендерна дискусія 

неоднорідна, і на неї сильно впливають місцеві культури та умови.Можна зазначити, що ісламські 

країнипри вирішенні цього питання, намагаються м’яко і помырковано просуватися до модернізації 

відносин в суспільстві стосовно гендерної рівності, щоб гендерні процеси не йшли у розріз релігійним 

настановам. 

Метою нашої роботи є висвітлення гендерної політики в країнах Центральної Азії (Казахстан, 

Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан), схожих за культурним та релігійним чинником, а 

також аналіз законодавчих ініціатив зазначених країн щодо гендерної рівності. 

Реалізація принципів гендерної рівності в центральноазійських країнах відбувається суголосно зі 

світовими ініціативами, але не у всіх аспектах. Більш за все, позитивному вплину може піддатися саме 

сфера праці, освіти та приватного життя. Рівень доступу до вищої освіти вже більш-менш вирівнюється 

серед жінок і чоловіків, рівень заробітної плати теж, але і тут будуть виникати свої нюанси щодо подолання 

сегрегації, дискримінації, «скляної стелі» та інших проявів дискримінації. На державному рівні майже всі 

країни впроваджують законопроекти стосовно припинення аб’юзивних відносин, таких явищ як «липка 

підлога» (якщо порівнювати кар’єрний зріст чоловіка на жінки, то жінки затримуються на початковий 

позиціях набагато частіше), «скляна стеля» (обмеження жінок в кар’єрному зростанні), «скляні стіни» 

(горизонтальна сегрегація жінок, коли вони мають менший доступ к вибору професії) та ін. Також у країнах 

приймається антидискримінаційне законодавство стосовно запобігання насильства і сім’ї.  
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Прикладом сучасної роботи над оприлюдненням проблеми щодо гендерної нерівності є Киргизстан. 

У 2020 р. країна активно брала участь в 16-денній Компанії Проти Гендерного насилля, спрямованої на те, 

щоб покласти кінець мовчанню про насильство щодо жінок і дівчат та активізувати колективні зусилля з 

викорінення всіх форм дискримінації.Жінки і дівчата у всьому світі вдома продовжують стикатися з 

насильством та жорстоким поводженням, що є серйозною проблемою для реалізації прав людини і сталого 

розвитку.16-денна кампанія є частиною більш широких зусиль щодо запобігання та викорінення гендерного 

насильства в Киргизстані.У січні 2020 р. в партнерстві з Урядом Киргизької Республіки ЄС і ООН 

запустили багаторічну програму в рамках ініціативи global Spotlight за викорінення всіх форм насильства 

щодо жінок і дівчат [1]. 

У 2019 р. Комітет жінок Узбекистануопублікувавзаконопроект, спрямований на запобігання 

дискримінації за ознакою статі.Комітет жінок, створений у 1991 р. направлений на поліпшення становища 

жінок у суспільстві, і цей законопроект є першим документом такого роду, прийнятим в країні.У документі 

докладно тлумачаться відповідні терміни (гендерна рівність, дискримінація) – і вперше в законодавстві 

Узбекистану обговорюється концепція соціальних стереотипів про гендер. Також визначено види насилля 

(психологічне, фізичне, статеве та економічне), поняття «антисоціальної поведінки», «жертва», «утиски», 

окремо описуються майбутні механізми захисту цих прав і встановлюються покарання за їх порушення [2]. 

Насильство в сім’ї за ознакою статі широко поширене в Таджикистані й оточене культурою 

мовчання. Хоча 20 відсотків заміжніх жінок піддавалися емоційному, фізичному або сексуальному 

насильству з боку своїх чоловіків, тільки кожна п’ята жертва подає заяву. Існує гостра необхідність у 

підвищенні обізнаності населення і співробітників правоохоронних органів про насильство в сім’ї, про 

Національний законі про запобігання насильства в сім’ї (прийнятий в 2013 р.) і відповідну Державній 

програмі. По всьому Таджикистану жінки стикаються з дискримінацією і нерівністю в соціальній, 

економічній і політичній сферах життя. Їх представництво в таджицькій політиці й прийнятті рішень 

залишається нижче міжнародних стандартів. Деякі жінки в Таджикистані беруть участь у прийнятті рішень 

щодо забезпечення готовності до стихійних лих та гуманітарного реагування [3]. 

Туркменістан, у порівнянні з країнами регіону Центральної Азії, активно розвивається разом з 

Казахстаном у реалізації рівних прав серед жінок і чоловіків. Жінки в Туркменістані мають рівні 

конституційні права з чоловіками в економічній, політичній, культурній і соціальній сферах, а також у сім'ї, 

і ці права закріплені в законах.Туркменістан приєднався до Конвенції про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок (КЛДЖ) і прийняв Програму Пекінської платформи дій IV Всесвітньої 

конференції зі становища жінок. За останнє десятиліття Туркменістан впроваджує ініціативи щодо 

гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок з точки зору їх представленості на рівні 

прийняття рішень. Представленість жінок у політиці вище, ніж в середньому по Центральноазійського 

регіону. Парламент очолює жінка-голова, однак жінки становлять 24,8 відсотка з 125 депутатів 

парламенту [4]. 

У Казахстані прийнято ряд документів, що захищають права жінок в їх країні. Конституція 

Республіки Казахстан забороняє будь-яку дискримінацію за ознакою статі, Конвенція про ліквідацію всіх 

форм дискримінації щодо жінок (CCPD), Пекінська декларація та Платформа дій (Пекін +25), Конвенція 

про політичні права жінок (CCPR). Країна також розробила відповідну нормативно-правову базу, яка 

гарантує права, правову підтримку, плани дій та програми, спрямовані на досягнення гендерної рівності в 

Казахстані [5]. 

Реалізація гендерної політики в Республіці Казахстан здійснюється на принципах забезпечення 

рівності користування всіма економічними, соціальними, культурними, громадянськими та політичними 

правами незалежно від статі; недопущення дискримінації, гендерної асиметрії в державному та суспільному 

житті; формування гендерної самосвідомості та викорінення гендерних стереотипів у суспільстві. 

Говорячи про системний підхід до забезпечення державою рівних можливостей як для чоловіків, так 

і для жінок, вкрай важливо забезпечити присутність жінок на державних посадах і, відповідно, розширити 

їх можливості брати участь у державній політиці. Офіційні дані про участь жінок у суспільному житті та 

прийнятті рішеньсвідчать про те, що Казахстан домігся незначного прогресу в наданні жінкам простору для 

захисту своїх власних інтересів та просування своєї порядку денного в урядових і представницьких 

органах [17]. Якщо розглянути гендерний аспект щодо представництва на державних посадах у Казахстані, 

то дані за 2018 р. показують, що частка жінок на державній службі становить 55%. Проте в основному це 

жінки, які працюють на адміністративній службі, а не на політичній,навіть на адміністративних посадах 

жінки серед керівництва займають лише 4,1%. Серед політичних державних службовців частка жінок у 

2018 р. склала 9,3%, в той час як в 2019 р. вона знизилася до 7,5%.Частка жінок у маслихатах, місцевих 

органах влади, також незначна. Наприклад, в 2019 р. з більш ніж трьох тисяч представників масліхатів 

тільки 700 були жінками (22%). У той же час існують значні відмінності у регіональній представленості 
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жінок. До 2016 р. тільки три області (Костанайська, Павлодарська і Північно-Казахстанська) подолали поріг 

в 30%, в той час як Південно-Казахстанська область досягла лише 5% [6]. 

Отже, у цілому слід зазначити, що гендерна політика центральноазійських держав хоч і впроваджена на 

межі ХХ-ХХІ ст., однак має позитивні шляхи розвитку. Гендерні ініціативи спрямовані на превентивні заходи 

та краще майбутнього, в якому гендерне насильство більше не допускається і жінки тачоловіки житимуть без 

будь-яких форм насильства та дискримінації.Разом з тим, частина законодавчих актів слабко реалізується 

через неузгодженість між різними інституціями, особливо це стосується насильства в сім’ях, трудової 

сегрегації – питання часто замовчувані суспільством або які важко довести у судах. Це свідчить про 

декларативний характер окремих дій щодо усунення гендерної дискримінації. Незважаючи на конституційну 

рівність між чоловіками і жінками, збереження дискримінаційних законів, соціальних норм та практики, а 

також нерівність, з якою стикаються найбільш маргіналізовані групи жінок і дівчат, призводять до фактичного 

гендерній нерівності. Необхідно належним чином вирішувати такі важливі проблеми, як насильство щодо 

жінок, нерівність у розподілі неоплачуваної роботи по догляду, обмежений доступ жінок до майна, 

порушення сексуального та репродуктивного здоров’я та прав жінок і дівчат та їх нерівну участь у прийнятті 

рішень в приватному і державному секторах за межами національних парламентів. 
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ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО 

ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧИХ СВЯТ У ЗДО 

 

Стаття присвячена проблемі розвитку педагогічної творчості у майбутніх вихователів. 

Обґрунтовано важливість й педагогічну цінність засвоєння майбутніми вихователями ЗДО освітнього 

компоненту «Підготовка дитячих свят у ЗДО». Розкрито зміст освітнього компонента, сформований з 

урахуванням існуючих у сучасних ЗДО видів дитячих свят, форми і методи підготовки, спрямовані на 

стимулювання педагогічної творчості здобувачів освіти. Ключові слова: Педагогічна творчість, майбутні 

вихователі ЗДО, професійна підготовка, організація дитячих свят, інтерактивні форми і методи. 

 

Дошкільна освіта є надзвичайно важливою освітньою ланкою, яка, згідно Національній рамці 

кваліфікацій, забезпечує набуття дитиною базових загальних знань, засвоєння нею найпростіших понять 

про себе і довкілля, опанування основами поведінки у суспільстві, формування базових умінь і навичок, 

здатності інтегруватися до соціального оточення, цілеспрямовано діяти під безпосереднім керівництвом або 

наглядом дорослого. Дошкільна освіта сприяє набуттю дитиною початкового рівня відповідальності, 

оформлення власних поглядів та суджень. Виховання людини, творчої, ініціативної, здатної досягати успіху 

– є однією з найважливіших місій вихователя дітей дошкільного віку. Велике значення для розвитку такої 

особистості має глибоке занурення дитини в культурно-освітнє середовище, її особисте емоційне залучення 

до культурних цінностей, стимулювання креативних здібностей та талантів, розвиток навичок проявляти й 

виносити на загал результати творчості. Наголосимо, що подібній культурно-емоційній ініціації у дитячому 

віці сприяє насамперед організація різноманітних свят у закладах дошкільної освіти. Саме через зануреність 

у казкову творчу атмосферу дитячого свята особистість якнайлегше засвоює соціальний досвід, в неї 
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формується здатність до інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку, успішної 

соціалізації як майбутнього члена суспільства, здатного збагачувати і відтворювати культуру.  

Зважаючи на зазначене, логічним уявляється те, що формування у майбутнього вихователя ЗДО 

компетентності у питаннях педагогічно грамотної організації і проведення дитячих свят становить невід’ємну 

складову підготовки майбутнього фахівця. Отже, ми взяли за мету цієї розвідки обґрунтувати важливість й 

педагогічну цінність засвоєння майбутніми вихователями ЗДО освітнього компоненту «Підготовка дитячих свят 

у ЗДО», розкрити зміст ОК, сформований з урахуванням існуючих у сучасних ЗДО видів дитячих розваг і свят. 

Підкреслимо, що сьогодні важливою метою реалізації освітніх програм, насамперед програм з 

підготовки майбутніх вихователів ЗДО, стає сприяння всебічному розвитку людини як творчої особистості 

та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування 

у неї цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних 

фахівців, які були б здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь 

іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, 

культурного потенціалу українського народу. 

Актуальність проблеми творчості, розвитку творчих здібностей, творчої особистості в наші дні стає 

такою, що її вважають проблемою століття, що особливо актуалізується, коли мова йде про підготовку 

майбутнього вихователя ЗДО. Як підкреслюється в наукових джерелах, модернізація сучасної освіти 

потребує, насамперед, креативної особистості педагога, здатної використовувати різноманітні засоби, 

форми, методи в освітньому процесі [1, c. 67].  

Проблема формування і розвитку творчого потенціалу особистості досліджена в науково-дослідних 

роботах Д. Богоявленської, Л. Виготського, В. Давидова, А. Кузнєцової, Є. Кулешової, С. Рубінштейна та 

інших вчених. Формування творчого потенціалу особистості засобами музичного мистецтва розглядалося в 

дослідженнях Б. Теплова, Г. Ципіна, Т. Шамової та інших науковців. Д. Генкин, В. Городиська, 

А. Обертинська здійснили розвідки щодо питань розвитку у майбутніх педагогів умінь та навичок 

планування, організації і проведення дитячих свят у ЗДО. Вчені стверджують, що здатність майбутнього 

вихователя до успішної реалізації дитячих розваг і свят у закладі дошкільної освіти забезпечується 

насамперед рівнем розвитку його педагогічної творчості. 

Вивчаючи проблему педагогічної творчості майбутніх вихователів як основи їх підготовки до 

організації дитячих свят, наголосимо, що поняття «творчість» вчені часто визначають через продукт або 

результат діяльності людини. Ця традиція тяжіє ще до діяльнісного підходу, у межах якого творча 

діяльність розумілася як активність людини зі створення нового продукту, що робить людину особистістю, 

зверненою до майбутнього, яка творить його (Л. Виготський). Сьогодні творча діяльність розглядається як 

вид активності, що забезпечує вільний розвиток особистості майбутнього фахівця, сприяє становленню 

якостей, які роблять людину лідером у професійній діяльності і в соціальному житті у цілому. 

Зважаючи на велике значення творчості у підготовці майбутнього вихователя ЗДО, метою 

викладання освітнього компоненту «Підготовка дитячих свят у ЗДО» є формування професійної 

компетентності здобувачів освіти щодо планування, організації і проведення свят для дітей дошкільного 

віку різних вікових груп на засадах педагогічної творчості, глибокого розуміння особливостей та методики 

їх проведення.  

Мета освітнього компоненту реалізується через низку завдань: 

- сформувати у здобувачів освіти вміння проектувати, організовувати і реалізовувати пізнавальні, 

розвивальні і виховні аспекти педагогічної взаємодії у процесі підготовки дитячих свят у ЗДО; 

- ознайомити здобувачів з методологічними основами реалізації принципу інтеграції різних видів 

мистецтв у процесі підготовки дитячих свят, розкрити логічні закономірності внутрішніх процесів 

інтеграції художньо-творчих складових дитячих свят; 

- сформувати у майбутніх вихователів творчий підхід та розвинути креативні вміння щодо 

застосування інтегративного підходу до організації дитячих свят; 

- розвинути уміння та навички планування, організації і проведення всіх різновидів свят та розваг у 

різних вікових групах в освітньому середовищі закладу дошкільної освіти.  

Змістова частина освітнього компоненту логічно забезпечує поступове ускладнення матеріалу й 

передбачає послідовне опанування здобувачами різними аспектами змісту освітнього компонента. Зокрема 

майбутні вихователі засвоюють загальне поняття про творчий підхід до естетичного виховання 

дошкільників у ЗДО; навчаються розглядати дитяче свято як складову естетичного виховання 

дошкільників. Здобувачі освіти мають осягнути сутність інтеграції мистецтв в естетичному розвитку дітей 

дошкільного віку у процесі організації дитячих свят; засвоїти зміст інтегрованої підготовки дитячих свят. 

Важливою складовою змісту курсу є навчання методиці планування свят для дітей різних вікових категорій 

та методиці організації і проведення дитячого свята в умовах ЗДО.  
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Відзначимо, що у процесі опанування знаннями у здобувачів освіти формуються уявлення про засоби 

поліхудожнього виховання дошкільників, принципи інтегрування синтетичних мистецтв, ідеї та критерії 

ефективності свят, вплив свят на формування і розвиток психічних процесів у дітей. 

Здобувачі освіти у межах освітнього компоненту «Підготовка дитячих свят у ЗДО» мають 

ознайомитися з різними видами та формами свят; навчитися тематичному плануванню свят в ЗДО; засвоїти 

уявлення про етапи роботи над розробкою, підготовкою, організацією свята, оволодіти основами створення 

сценарію; засвоїти інтегрований підхід до складання змісту свят. 

Важливо наголосити, що форми і методи роботи зі здобувачами освіти, що застосовуються у 

підготовці майбутніх вихователів ЗДО до організації дитячих свят, мають яскраво виражений творчій 

характер. Це інтерактивні лекції (лекція-диспут, лекція-ділова гра, лекція-бесіда, відео-лекція тощо), різні 

види ігрової й театралізованої діяльності, методи інверсії, аглютинації, музичні і театральні ігри та вправи, 

проєктування власних сценаріїв свят.  

У підсумку зазначимо, що освітній компонент «Підготовка дитячих свят у ЗДО» цілісно поєднує 

теоретичну та практичну складову підготовки майбутніх вихователів ЗДО, забезпечує розвиток творчих 

здібностей, інкультурацію здобувачів освіти, оволодіння ними комплексними знаннями та уміннями щодо 

організації і проведення свят з дітьми дошкільного віку. 

До актуальних напрямів подальшого наукового пошуку належить дослідження позааудиторних форм 

роботи зі здобувачами освіти як основи для розвитку їхніх творчих здібностей. 
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АДУКАЦЫЙНА-ВЫХАВАЎЧЫ ПРАЦЭС ЯК СПОСАБ ПЕРАДАЧЫ ГРАМАДСКАГА ДОСВЕДУ 

НОВЫМ ПАКАЛЕННЯМ (У КАНТЭКСЦЕ ГІСТОРЫІ ВКЛ) 

 

Артыкул прысвечаны высвятленню спецыфікі ў галіне развіцця адукацыі і выхавання на беларускіх 

землях падчас існавання Вялікага княства Літоўскага, звязанай з са зменай так званай “цывілізацыйнай 

прывязкі” беларускіх зямель і пераходам іх з усходнееўрапейска-візантыйскай праваслаўнай цывілізацыі ў 

склад заходнееўрапейскай каталіцкай. Ключавыя словы: “адукацыйна-выхаваўчы працэс”, “эпоха 

Адраджэння”, рэфармацыйна-пратэстанцкая адукацыя”. 

 

Актуальнасць названай праблемы звязана найперш з тым, што вывучэнне гісторыі і культуры любога 

народа немагчыма без высвятлення спецыфікі стану адукацыі і выхавання падрастаючых пакаленняў, 

Гаворачы інакш: без вызначэння тых адрозненняў якія меліся ў параўнанні з папярэднімі перыядамі 

гістарычнай эвалюцыі чалавецтва. Вядома, што выхаваўча-адукацыйны працэс падрастаючых пакаленняў 

з’яўляецца адлюстраваннем узроўню развіцця грамадства, а таму, без акрэслення праблематыкі развіцця 

адукацыі і выхавання на тым ці іншым этапе даволі цяжка рабіць высновы аб развіцці любога грамадства ў 

канкрэтным гістарычным перыядзе. 

Гісторыя Беларусі эпохі ВКЛ гэта асобны, і даволі спецыфічны, перыяд па многіх паказчыках, а з 

пункту гледжання развіцця адукацыі і выхавання ў першую чаргу. Гэтаму перыяду прысвечаны шэраг прац 

у айчыннай гістарыяграфіі сярод якіх есць як абагульняючыя працы, што глыбока характарызуюць развіццѐ 

адукацыі, яе своеасаблівасць, методыку выкладання [1; 2], так працы прысвечаныя асобным тыпам школ па 

рэлігійна-палітычнай прыналежнасці (праваслаўных [3], брацкіх [4], езуіцкіх [5], пратэстанцкіх [6], 

базыліянскіх [7]) і інш. Ёсць распрацоўкі прысвечаныя асобным навучальным установам [8; 9; 10], а 

таксама публікацыі дакументаў што сведчаць эвалюцыю адукацыі [11], або вытрымак з іх ў выглядзе 

зборнікаў (анталогій) [12], працы прысвечаныя асобным відным дзеячам так ці інакш звязаным з 

адукацыяй, выхаваннем, асветай на беларускіх землях азначанага перыяду [13; 14; 15; 16]. 

Тым не менш, важнай для навуковага аналізу ўяўляецца і характарыстыка перыяду развіцця 

адукацыйна-выхаваўча працэсу эпохі ВКЛ з пункту гледжання ўнікальнага “памежна-цывілізацыйнага” 

геапалітычнаага становішча а таксама пытання дзяржаўнай прыналежнасці беларускіх тэрыторыі і так 

званай “цывілізацыйнай прывязкі”, на тым ці іншым этапе гістарычнай эвалюцыі. Бо гэты фактар таксама 

выразна характарызаваў спецыфіку выхаваўча-адукацыйнага працэсу і ўплываў, своеасаблівым чынам на 

ўзровень развіцця грамадства. Так, напрыклад, развіццѐ адукацыі на тэрыторыі Беларусі эпохі ВКЛ і 

перыяду станаўлення Рэчы Паспалітай (з сярэдзіны ХІІІ – па сярэдзіну ХVІІ ст.) характэрна па-першае: 

пераходам ад усходнееўрапейска-візантыйскага – да заходнееўрапейскага тыпу выхаваўча-адукацыйнага 

працэсу, а па-другое: станаўленнем выхаваўча-адукацыйнага працэсу эпохі Адраджэння. 

Тэрыторыя Беларусі, знаходзячыся на мяжы двух сусветна-магутных цывілізацый 

(усходнееўрапейска-візантыйскай і заходняй), менавіта ў перыяд станаўлення ВКЛ, па волі гістарычнага 

лѐсу фактычна перайшла з Усходняй Еўропы ў Заходнюю. Канешне тэрытарыяльна яна заставалася на тым 

жа самым месцы, але ў адпаведнасці з палітычнымі і сацыяльна-эканамічнымі паказчыкамі, з-за таго што 

беларускія тэрыторыі знаходзіліся ў складзе ВКЛ, якое кантактавала з заходнееўрапейскімі краінамі, на 

тэрыторыі Беларусі ў азначаны перыяд пачалі ўсталѐўвацца і панаваць рысы характэрныя для краін 

заходнееўрапейскага рэгіѐна. 

Уходнехрысціянскі, візантыйскі (альбо, “старажытнарускі”) тып выхаваўча-адукацыйнага працэсу 

дзейнічаў на тэрыторыі нашай краіны да ХІV–ХV стст. [17]. Поўнае панаванне ў галіне адукацыі мела 

праваслаўная царква. Школьныя ўстановы былі прадстаўлены элементарнымі манастырскімі вучэльнямі а 

таксама невялікай колькасцю школ павышанага тыпу пры епіскапскіх кафедрах, альбо пры княжацкіх 

палацах (т.зв.: “школ-грыдніц”) дзе вучыліся дзеці з княжацкага асяроддзя і дружыннікаў.  

Рэзкае змяненне сітуацыі ў галіне адукацыі на тэрыторыі Беларусі, адбылося пад уплывам 

еўрапейскіх працэсаў Рэфармацыі і Адраджэння пачынаючы з ХVІ ст,. Тут з’явілася вялікая колькасць 

розных школ. Яны падзяляліся як па ўзроўню адукацыі (пачатковыя, сярэднія, і ВНУ), так і па рэлігійна-

палітычнай прыналежнасці (рэфармацыйна-пратэстанцкія: кальвінісцкія, арыянскія, лютэранскія [18, с.40-
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47]; езуіцкія калегіумы /што праводзілі котррэфармацыйную дзейнасць/ [19, с.119–123]; школы 

праваслаўных брацтваў [20]; пазней, уніяцкія /базіліянскія/ школы, і піярскія вучылішчы [21, 87–103]). 

Самай важнай вызначальнай рысай усходнехрысціянскага, візантыйскага (альбо, 

“старажытнарускага”) тыпу выхаваўча-адукацыйнага працэсу (які панаваў у ІХ–ХІІІ стст.) была 

“катэхізацыя” падрастаючага пакалення. Гэта значыць, што асноўнай задачай праваслаўна-катэхізічных 

школ было распаўсюджванне асноў царкоўна-хрысціянскага веравучэння (што прыйшло з тэрыторыі 

Візантыі) сярод насельніцтва тэрыторыі будучых Беларусі, Расіі і Украіны.  

Разам з царкоўнай дактрынай, у школах, на элементарным узроўні, выкладалі чытанне і лічэнне 

(арыфметыку). Іншымі словамі дяцей вучылі набожнасці, а ў дадатак да гэтага – чытанню і лічэнню (у 

рэдкіх выпадках пісьму). Школы павышанага тыпу, па змесце навучання арыентаваліся на ўзор 

візантыйскіх і грэка-рымскіх “сямі свабодных мастацтваў” (дзе асноўнымі былі: граматыка, рыторыка, 

дыялектыка), але тут на тэрыторыі старажытнарускага рэгіѐна (з-за адсутнасці дзяржаўных структур 

кшталту грэка-рымскай рабаўладальніцкай дэмакратыі) не было сацыяльна-палітычных умоў для развіцця 

падобнага тыпу адукацыі і дасягнення поўнага засваення названых класічных навук. 

Катэхізічны тып адукацыі да канца ХV – пачатку ХVІ ст. прыйшоў у заняпад. Царква, у гэты час (як 

усходняя “праваслаўе” так і заходняя “каталіцтва”), пачала адыгрываць кансерватыўную ролю ў развіцці 

выхаваўча-адукацыйнага працэсу. Яна вельмі выразна праявілася на пачатку Рэфармацыі ў Еўропе. 

“Манаполія на інтэлектуальную адукацыю дасталася папам, і сама адукацыя прыняла тым самым 

пераважна багаслоўскі характар”, – пісаў пра дадзены перыяд Ф.Энгельс – “рэлігія была аб'яўлена адзінай 

крыніцай ісціны, а навука была амаль зусім выцеснена з грамадскага ўжытку” [22, с.360].  

Безапеляцыйнае панаванне і засілле царквы ў галіне навукі, культуры і адукацыі, а таксама 

эканамічнае становішча “найбольш буйнага феадала Еўропы”, з яго раскошай і ўседазволеннасцю, і, як 

вынік – загніванне царкоўна-каталіцкіх кіруючых колаў, прывяло, як вядома, да выбуху Рэфармацыі на 

тэрыторыі Еўропы. Гэта быў шырокі рэлігійны, грамадска-палітычны і сацыяльна-культурны рух 

накіраваны супраць каталіцкай царквы. На зніжэнне яе эканамічнага, і палітычнага статусу ў Заходняй 

Еўропе і ператварэнне ў выключна канфесійную арганізацыю, якая павінна займацца пераважна пытаннямі 

звязанымі з веравызнаннем насельніцтва, а не палітыкай, эканомікай і дыктатам у культурна-навуковай 

сферы. На тэрыторыі ВКЛ і Беларусі Рэфармацыя працягвалася з 30-х гг. ХVІ ст. – да Люблінскай уніі 1569 

г., а потым пачалася Контррэфармацыя. 

Калі казаць пра праваслаўна-маскоўскі рэгіѐн, то тут барацьба з царкоўным засіллем вылілася ў 

“рускі ерэтычны рух”, які стаяў прыблізна на тых жа пазіцыях у дачыненні да праваслаўя, што і 

заходнееўрапейскія прыхільнікі Рэфармацыі ў адносінах да каталіцтва. Так, напрыклад, ерэтыкі 

стрыгольнікі (рух зарадзіўся ў Пскове ХІV ст.) не жадалі прызнаваць праўдзівымі пастырамі сучасных ім 

біскупаў і святароў якія атрымалі свае царкоўныя пасады за грошы (“па мздзе”). Ідэалам для іх быў іерэй-

бяссрэбранік. Яны адмаўлялі хаджэнне ў храмы, збіралі свае асобныя сходы, адмаўлялі адпяванне ў 

бязбожных святароў, замянялі споведзь у царкве – пакаяннем прынесеным зямлі [23]. 

Шырокія слаі насельніцтва, прадстаўнікі Рэфармацыі ў еўрапейскіх краінах выступілі супраць практыкі 

злоўжыванняў індульгенцыямі (продаж пасведчанняў адкуплення ад грахоў), за “секулярызацыю” царкоўнай 

маѐмасці (перадачу яе дзяржаве), за стварэнне “таннай” царквы і вяртання да ідэалаў першапачатковага 

хрысціянства. Разам з тым пачалося пашырэнне гуманізму ў культурнай і палітыка-ідэалагічнай сферы і 

наступіла эпоха Адраджэння якая прынесла новыя рысы ў сферу дзейнасці адукацыі і навукі. 

Падводзячы выніка сказанаму вышэй зазначым, што спецыфіка перыяду гісторыі Беларусі эпохі ВКЛ 

і часоў станаўлення Рэчы Паспалітай (з сярэдзіны ХІІІ – па сярэдзіну ХVІІ ст.) заключалася ў замене 

парадыгмы развіцця выхаваўча-адукацыйнага працэсу з усходнееўрапейскай на заходнееўрапейскую. Гэта 

выявілася ў пашырэнні на тэрыторыю Беларусі, асабліва падчас эпохі Адраджэння і Рэфармацыі традыцый 

што ўзніклі ў краінах Заходняй Еўропы. Усходне-візантыйскі тып адукацыі і выхавання, які існаваў тут 

раней, паступова быў трансфармаваны на ўзор заходнееўрапейскага рэфармацыйна-адраджэнскага тыпу. 

Тут з’явіліся розныя, па рэлігійна-палітычнай прыналежнасці і па ўзроўню адукацыі, віды школьных 

устаноў. Гэта былі: рэфармацыйна-пратэстанцкія – кальвінісцкія, арыянскія, лютэранскія; езуіцкія 

калегіумы; школы праваслаўных брацтваў; пазней, уніяцкія /базіліянскія/ школы, і піярскія вучылішчы). А 

таксама – розныя па ўзроўню адукацыі – пачатковыя, сярэднія, і нават ВНУ. 
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МОВНО-НАЦІОНАЛЬНА СФЕРА УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНИЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

 

У статті проаналізовано реальні трансформації у кількох соціальних / гуманітарних сферах України 

за 30 років державної незалежності, де актуальними були проблеми етнічної ідентифікації та 

функціонування державної української мови. Це, зокрема, візуальна сфера топоніміки, святкова, релігійна, 

власне мовна, історична, освітянська, де поряд із вирішеними проблемами існують і нагальні для 

сьогоденного їх вирішення. Визначено, що лише за умови відтворення й розвитку, а також загальнонародного 

сприйняття та підтримки етнокультурної системи духовних цінностей України можливий і подальший 

розвиток самої незалежної держави та її входження в європейський політичний простір. Ключові слова: 

українська держава, історія, мова, топонімія, конфесійні відносини, соціальна сфера.  

 

Означена сфера соціального життя в державі є визначальною, і будь-які спроби применшити її 

значення порівняно з політичною чи економічною виявили свою нікчемність. Які б гасла не висувалися – 

економічного добробуту, політичної стабільності, – без вирішення мовного й національного питань унітарна 

незалежна держава існувати не зможе. Проте є обов’язкова умова виконання їх вирішення – підтримка 

більшістю населення, що має себе ідентифікувати як громадян саме цієї держави. На жаль, попри визнання 

майже всім населенням України бажання її суверенітету 1991 року (у референдумі взяло участь 84,18% 

населення, з яких підтримали таке бажання 90,32%) [1], насправді це не стало вирішальним чинником. Така 

ситуація є дивною (голосували ж бо і донбасівці, і кримчани), але можна провести аналогію з Лютневою 

революцією 1917 року, яку також підтримали народні маси. Але вони чекали на власну землю (80 % 

населення – селяни-хлібороби), а хто буде керувати – їм було байдуже. Ще більш прийнятна аналогія – 

діяльність Центральної Ради УНР 1918 року, яка відразу декларувала статус України у складі Російської 

федерації й лише пізніше отямилася. Певно, чимала частина населення 1991 року також не зрозуміли до кінця, 

що ж то таке – незалежна Україна як держава, голосуючи просто за щось нове й незвідане.  

Незалежна ж унітарна держава/країна передбачає насамперед пріоритет інтересів провідного 

етносу/нації – у тому, що її мова стає державною за статусом, а системи духовних цінностей – головним 

об’єктом піклування тієї держави. Тобто держава Україна має провідним етносом/нацією українців, 

державною мовою – українську, її герої – ті, які боролися за її незалежність, прапором і гімном – ті, з якими 

герої йшли в бій. На нашу думку, аби цей постулат був проголошений 1991 року, навряд би стільки було 
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позитивних голосів на референдумі, адже вже з виборів перших президентів стало зрозуміло, що більшість 

електорату має на увазі якусь проросійську державу-сателіт, і тому аж до 2014 року реальної незалежності від 

сусідньої новітньої імперії не було, про що свідчить повний спокій із її боку щодо будь-яких процесів 

політичної активності в Україні (наприклад, першого Майдану). 

Про становлення незалежної держави писали чимало науковців, зачіпаючи правові, економічні, 

політичні аспекти. Нам цікаві погляди на стосунки імперії та України, що розкривалися в різні періоди їх 

існування. Так, Микола Хвильовий, потрапивши в пастку революційного романтизму, спостерігав 

трансформацію цих відносин у 20-ті роки ХХ століття, Павло Штепа аналізував їх історію у 60-ті [2], а 

М. Дзюба – у 90-ті [3]. Ми також долучилися до такого розгляду, досліджуючи період державної незалежності 

до нашого часу [4]. Проте потребує ще уважного дослідження трансформації у соціальних / гуманітарних 

сферах за 30 років державної незалежності, зважаючи на реакцію населення України на ці процеси та 

визначення відповідного часового періоду для оформлення державницького організму реально унітарної 

національної країни.  

В унітарній державі, де частка провідної нації становить понад дві третини, а тому мовно-національні 

питання, здавалося б, не виявляють складних колізій, національно-мовна сфера виявляється аж надто 

проблемною в умовах виходу зі складу імперії, у якій відбувалася (відбувається) жорстка політика інтеграції в 

єдиний національний організм із єдиною офіційною мовою («радянський народ», «американці», «росіяни»). 

Українська ж ситуація є унікальною, адже головний опонент української культури – культура російська, що є 

спорідненою за етномовною диференціацією (слов’янська група), географічною (сусіднє розташування й 

ґенеза), історичною (понад 300 років у єдиному державному організмі). До того ж ця культура набула чимало 

спільних рис в умовах спільного життя з росіянами в межах одного міста, села, змішаних шлюбів тощо [4].  

Саме тому Україна, здобувши незалежність 1991 року (й до того ж отримавши визначений 

вищеозначеним референдумом відповідний дозвіл на це від потенційних своїх громадян), мусила всі перші 

державні декрети спрямувати на утвердження національних пріоритетів – мови, релігії, духовних цінностей. 

Однак цього не сталося, а тому відповідно й економічні, судові, адміністративні й інші реформи були 

недостатньо ефективними, а армія – не сформованою. Відповідно чверть століття формальної незалежності не 

принесли істотних змін у формування реально незалежної держави – вона залишалася залежною від потужної 

сусідньої імперії майже в усіх питаннях державотворення, і коли нарешті виявила реальне прагнення 

відокремитися, Росія вже фактично виявила себе ворогом цієї незалежності.  

Що ж було потрібно зробити відразу, а було зроблено неспіхом у площині реформування провідних 

соціально-гуманітарних сфер життя суспільства? Проаналізуємо це питання, використовуючи 

компаративістські площини початку 90-х років і нашого сьогодення.  

До візуальної площини відносимо перейменування населених пунктів, що робилося несміливо – за 

прикладом Росії, де основні топонімійні трансформації відбулися одразу, але отримало вирішальний поштовх 

на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» 2015 року. Але якщо логічно 

підходити до цього, було б дивним мати в місті та області символи комуністичного режиму, злочинний 

характер якого, певно, уже не викликає сумнівів навіть у самих комуністів. Такими символами були топоніми, 

присвячені різноманітним радянським діячам (які часто здійснювали й антиукраїнську політику) і подіям 

(Жовтневе, Більшовик, Орджонікідзе, Ленінський р-н, Первомайськ, Рози Люксембург, Комунарів, Радянська) 

[4]. Тобто фактично в Україні (окрім Західної її частини) до 2015 року домінувала радянсько-російська 

система топонімів.  

За цією ж логікою було переглянуто й святкову площину соціально-гуманітарної сфери, у якій ще до 

2015 року потрібно було замінити систему державних святкових дат, скасовуючи радянські «червоні дні» – 8 

березня, 1 травня, 9 травня, гучне святкування Нового року перед Різдвом у дні посту (!) – та замінюючи їх на 

традиційні для українців День матері, День вшанування загиблих у Другій світовій війні, Різдво (у ніч з 24 на 

25 грудня, як святкують усі римо-католики, більшість протестантів, а також більшість православних, 

включаючи Константинопольську церкву) [4]. Для цього слід було досягти домовленості з УПЦ КП про її 

перехід на старий юліанський календар. 

Зачіпаючи релігійну площину, слід було нагально вирішувати й питання про уніфікацію Української 

Православної Церкви як єдиної Помісної (спочатку навіть під егідою Константинопольського (вселенського) 

патріарха, відновивши порушені Російською імперією 1686 року його права (тоді вона неканонічно 

перепідпорядкувала собі Київську метрополію від Константинопольського патріархату, аргументуючи це 

історичною місією Московського патріархату як елемента Російської / Радянської держави, що порушує 

головний церковний закон про роз’єднаність Церкви й Держави, а також сьогоденною роллю Московської 

Церкви як антиукраїнської сили в контексті її підвладності державі – цезаропапізму) [4].  
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У мовній площині, де від 1989 року діяв Закон «Про мови в Українські РСР», потрібні були спроби 

вжиття більш радикальних заходів для підтримки престижу української мови як державної – зокрема укладати 

нові закони й інші державні документи наново, а не калькуючи їх із російськомовних попередніх редакцій; 

підтримувати українську художню літературу на державному рівні (а також театр і кіно); на телебаченні 

зобов’язати ведення програм виключно українською мовою (зокрема розважальних шоу), для інтерв’ю 

запрошувати тих осіб, які будуть спілкуватися українською мовою (зокрема й у спортивних програмах); 

формувати телевізійну програму без сучасних кінофільмів російського виробництва про військові події 

(сьогодні ми бачимо дублювання з російської світових і російських фільмів); контролювати виробництво 

рекламної продукції – з обов’язковим оформленням українською мовою чи з дублюванням нею іноземної 

мови (сьогодні навіть у таких містах, як Харків, переважна кількість реклами оформлена державною мовою).  

Історична площина враховує питання щодо зазначеної вище системи національних духовних 

цінностей, зокрема українських героїв. Для формування правильного ставлення до них потрібна 

роз’яснювальна робота (насамперед на телебаченні та в освіті) з головним аргументом, що це герої, які 

віддали життя за незалежність саме України (а не звільнення частини Радянського Союзу). Зокрема Степанові 

Бандері та Роману Шухевичу слід повернути звання Героя України, присвоєні указами Президента України 

2007 та 2010 років, що відбувається через відновлення сьогоднішнім Президентом цих указів. У населених 

пунктах, де народилися чи працювали репресовані діячі української культури, потрібно як мінімум 

установити меморіальні дошки та ознайомити місцевих жителів із цими особами (це, зокрема, Дмитро Донцов 

у Мелітополі чи Микола Чернявський у Херсоні та ін.).  

Відповідно таке відтворення історичної правди має відбуватися й в освітній площині, де потрібно 

пояснювати й розповідати про боротьбу за незалежність України, про початок Другої світової війни, що в 

українських землях відбувалася вже 1939 року (сьогодні маємо таке відновлення, зокрема датування війни 

1939-1945 рр.). Слід також аргументувати фактами з творів відомих публіцистів і письменників, які були 

заборонені в часи імперії (наприклад, [2; 3]). До того ж, відновлюючи історичну пам’ять, потрібно подбати 

про належну реставрацію чи відтворення видатних історичних пам’яток українського минулого (будинків, 

палаців, храмів тощо).  

Як висновок зазначимо, що під час Революції Гідності значна частина українського народу показала 

себе справжніми героями й захисниками незалежності. Серед них було багато не етнічних українців, тобто 

формальна належність до українського етносу не завжди вказує на те, що ця особа ідентифікує себе як 

справжнього громадянина Української держави – політично адекватного, з активною громадянською 

позицією носія зазначеної вище системи духовних цінностей, зокрема мовно-національних, розвиток і захист 

яких безпосередньо пов’язаний із розвитком України.  
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Авсюк Ирина Викторовна 

Государственное учреждение образования «Михановичская детская школа искусств» 

 

О НЕКОТОРХ ЧЕРТАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОМПОЗИТОРСКОГО СТИЛЯ В ВОКАЛЬНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ОЛЕГА ХОДОСКО 

 

Статья раскрывает некоторые черты индивидуального композиторского стиля в вокальных 

произведениях Олега Ходоско. В частности, рассматриваются: особенности формообразования, приемы 

работы с литературным текстом, принципы построения вокальной партии и взаимодействие ее с 

партией фортепиано. Проводятся параллели с хоровой и симфонической музыкой композитора. Ключевые 

слова: индивидуальный стиль, вокальный цикл, символизм, театральность. 

 

С каждым годом имя композитора Олега Ходоско все чаще встречается на театральных афишах. 

Среди его выдающихся работ  ‒ музыка к спектаклям: «Жизнь и смерть Янки Купалы» и «Комедия», 

балеты: «Титаник», «Вишневый сад» (в балете также использована музыка П.И.Чайковского и 

Г.В.Свиридова), «Зал ожидания», мюзикл «Шалом Алейхем! Мир вам, люди» и др. Также перу 

композитора принадлежат оперы: «Тень» и «Черныймонах» [7]. 

https://www.radiosvoboda.org/a/referendum-pershoho-hrudnia-1991-roku-pro-nezalezhnist-ukrayiny-arkhivni-foto/30287132.html
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Цель статьи: обозначить некоторые черты индивидуального композиторского стиля в вокальных 

произведениях Олега Ходоско.  

Задачи: 1. Обозначить характерные черты музыкального языка Олега Ходоско. 2. Проанализировать 

цикл для тенора и фортепиано «Умирающий костер» с точки зрения обозначенных особенностей 

индивидуального стиля композитора. 3. Провести параллели с произведениями Олега Ходоско в других 

музыкальных жанрах. 

В справочнике «Композиторы Беларуси» дается полноценная характеристика индивидуального стиля 

Олега Ходоско. Начав свою серьезную композиторскую работу в период с 80-х по 90-е годы 20 столетия, 

композитор уже в молодые годы получил возможность пользоваться любыми известными 

композиторскими техниками. Именно это определило главную особенность музыкального языка 

композитора: «расширение музыкальной материи за счет синтеза авангардных приемов и традиционных, 

классико-романтических» [1, с. 387]. 

Отличительной чертой композитора также является глубокая эмпатия, умение погрузиться во 

внутренний мир героя и передать в музыке мельчайшие изменения его душевного состояния. Вероятно, 

именно эти качества позволили Олегу Ходоско стать не только востребованным, но и любимым многоими 

слушателями композитором. 

Кроме названых выше театральных работ, к настоящему моменту Олег Игоревич Ходоско является 

автором произведений в следующих жанрах: симфонии (среди них – №1 «Покаянная», №4 «Белая Русь»), 

кантаты, квартета, хоровой («Литургия Иоанна Златоуста», «Всенощное бдение») и камерно ‒ вокальной 

музыки, музыки к кинофильмам и др.Более полный список произведений можно найти в справочнике 

«Композиторы Беларуси», составители Т. Г.Мдивани, В. Г. Гудей – Каштальян [1, с. 389]. 

Вокальный цикл «Умирающий костер» для тенора и фортепиано был написан Олегом Ходоско в 

1998 году. Литературной основой послужили стихи выдающегося русского символиста Валерия Брюсова: 

«Первый снег», «Весна» и «Умирающий костер». Полная иносказательности поэзия Брюсова предоставила 

композитору возможность заинтриговать слушателя, постоянно удерживать внимание и, в конечном счете, 

развернуть настоящую театральную сцену. 

Композитор использует несколько образов – символов: снег, образ влюбленных, образы зимы и 

весны. Так, ключевую роль играет образ снега. Он не статичен и имеет внутренне развитие: появляясь в 

первом номере, легкий, украшающий все вокруг первый снег, к финалу трансформируется в 

свирепствующую «смертельную» метель. Образ влюбленных возникает перед слушателями не сразу. В 

романсе «Весна» (№2) появляется воспоминание девушки о возлюбленном, а сами влюбленные появляются 

лишь в романсе «Умирающий костер» (№3). Зима и Весна являются образами – антагонистами. Зима 

символизирует приближение смерти, в то время как весна привносит ощущение теплоты и радости жизни. 

Эмоциональная наполненность, переходящая в острый психологизм, объединяют все три 

романса.Используя диатонику и выразительную мелодику, Ходоско характеризует чистые, мечтательный 

образы. Появление хроматики знаменует приближение надвигающейся смерти, вносит элементы 

тревожности.  

«Первый снег». Текст стихотворения «Первый снег» является воплощением чистой пейзажной 

лирики. Брюсов любуется городским пейзажем, покрытым легким первым снегом. Все стихотворение 

пронизано восторгом илюбованием. 

Однако, Ходоско решает это стихотворение несколько иначе. Первая часть начинается с ясных 

гармоний, которые действительно рисуют картину любования пейзажем и умиротворения. Музыкальная 

ткань зыбкая, что создается за счет использования верхнего регистра у фортепиано. Однако, после слов 

«это область чьей-то грезы» (9 такт) в фортепианной партии появляются первые хроматизмы. Изначально 

это создает эффект мечтательности и сказочности. Впоследствии становится ясно, что каждое появление 

хроматизма призвано потревожить слушателя и создать ощущение приближающегося мрачного финала. 

Хотя начало второй части на время возвращает диатонику, музыкальная ткань после этого хроматизируется 

еще интенсивнее и приводит к кульминации на словах «жизнь людей и жизнь природы полны новым и 

святым». Слово «святым» подчеркивается скачком на звуках «as» малой октавы – «g» первой в партии 

тенора. Также с началом второй части вокальная партия временно приобретает черты декламации. Реприза 

разомкнутая: вокальная партия заканчивается на тонике, но весь романс заканчивается в фортепианной 

партии, которая снова насыщена хроматизмами и не имеет устоя. 

«Весна». Этот номер представляет собой балладу. У Брюсова через все стихотворение проходит 

таинственный облик незнакомца, о котором думает девушка. Ходоско использует литературный текст в том 

же ключе, но музыкальный язык номера все отчетливее содержит в себе черты неутешительной развязки 

музыкального цикла [10]. 
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Композиция номера строится по принципу, взятому из предыдущего: диатоника изначально 

равномерно чередуется с хроматикой, но влияние последней постепенно нарастает. Так же, как и в 

предыдущем романсе, хроматические ходы возникают в фортепианной партии, и звучат в противовес 

диатонической вокальной партии. Главное отличие этого номера от предыдущего – минорное наклонение 

диатонического лада. 

Отдельно выделяется возникающий в этом номере образ весны.Хотя у поэта этот образ скорее связан 

с воспоминаниями девушки о возлюбленном, у композитора он на короткое время приносит героине 

надежду. Именно на словах «где-то за морем тогда расцветала весна»проходит кульминация романса, 

композитор повторяет фразу «расцветала весна» еще раз, хотя в поэтическом тексте такой повтор 

отсутствует. 

Постоянная хроматизация в фортепианной партии приводит к возникновению кластеров. Мелодия в 

вокальной партии развита на протяжении практически всего номера. Декламация появляется только в конце 

и постепенно переходит в обычную речь. 

Номер также разомкнут, как и предыдущий, он заканчивается в партии фортепиано. 

«Умирающий костер». Этот романс – кульминация и развязка всего цикла. В отличие от предыдущих 

частей, которые были сфокусированы на созерцании происходящего вокруг исполнителя, часть 

«Умирающий костер» сконцентрирована на главном герое. Только в этом номере появляется местоимение 

«мы», исполнитель становится не наблюдателем, а непосредственным участником действия.  

Романс содержит в фортепианной партии яркую аллюзию на музыку пьесы «Старый замок» из цикла 

«Картинки с выставки» М. П. Мусоргского: вступление на остинатном басу на звуке «g», контрапункт к 

которому содержит тематические элементы, сходные с элементами в пьесе Мусоргского. 

Вокальная партия начинается с интонации малой секунды, которая проходит через весь номер. 

Раздробленная на короткие построения, партия тенора приобретает целостный законченный вид лишь к 15 

такту. Средний раздел и вовсе представляет собой декламацию, максимальный интервал между звуками 

которой составляет малую терцию. 

Фортепианная партия содержит хроматические элементы из первого романса, который композитор 

использовал для привнесения тревоги. Ритм триоли, возникший еще в контрапункте к органному пункту 

вступления, становится важным тематическим звеном и проходит через весь номер. Начинаясь с органного 

пункта на звуке «g», фактура постепенно уплотняется, утяжеляется и в зоне кульминации преобразуется в 

траурный марш. Постепенно напряжение снижается, звучание уходит в низкий регистр по хроматическим, 

«ползущим» интонациям и композитор завершает этот номер, как и предыдущие, в фортепианной партии. 

Цикл «Умирающий костер» – произведение раннего периода творчества Олега Ходоско. Тем не 

менее, оно вмещает многие характерные черты музыкального языка, которые будут использованы 

композитором в дальнейшем. 

В первую очередь, открывается яркая образность мышления композитора. Ходоско при помощи 

музыкальных средств подчеркивает каждыйэлемент в тексте стихотворения, создавая неразрывный 

комплекс из литературного текста и музыки. Таким образом, театральность мышления композитора ярко 

проявляется уже на раннем этапе творчества. Это влияние в дальнейшем распространяется практически на 

все жанры, обойдя стороной некоторые хоровые произведения на духовную тематику («Литургия Иоанна 

Златоуста», «Всенощное бдение») [6]. 

Также тяготение композитора к театральности сказывается и на принципах строения формы, 

драматургии произведения. Перед нами не просто вокальный цикл, а театральный монолог тенора. 

Музыкальные номера тесно объединены между собой, соединяясь в единое, неразрывное целое. Будучи 

разделенным на три самостоятельных номера, цикл выстраивается в гибкую единую, постоянно 

развивающуюся форму. №1 «Первый снег» выполняет роль вступления. №2 «Весна» являет слушателям 

образ возлюбленных и содержит завязку действия. №3 «Умирающий костер» содержит главную 

кульминацию всего цикла и развязку действия. Кроме того, номера объединены сопоставлением образов 

зимы и весны. В данном случае №2 «Весна» является своеобразным отстранением от надвигающегося 

мрачного финала.Нообъединены номера не только литературным текстом. Два первых романса – тонально 

разомкнутые (интонационный ход cis
3
–c

2
 в №1, гармония dis

2
–f

2
–d

3
в №2). Последний номер завершается на 

квинте, но обилие предваряющих ее хроматизмов придает звучанию зыбкость и неустойчивость. Таким 

образом, Олег Ходоско создает целостный монолог тенора с непрерывным развитием сюжета, три разных 

стихотворения объединяются в один литературный текст при помощи музыкальных средств. Схожий 

принцип объединения частей в целостную композицию в инструментальной музыке можно найти во 2 

симфонии «ViaDolorosa» (1996) [4, с. 51]. 
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Главная черта музыкального стиля Олега Ходоско – смешение различных композиционных техник – 

становится основополагающей в драматургии произведения. Цикл строится на сочетании контрастных друг 

другу элементов: 

1. сочетание диатонических и хроматических элементов; 

2. сопоставление выразительных мелодических оборотов и декламации в вокальной партии; 

Для всего произведения также характерно активное взаимодействие вокальной и фортепианной 

партий. Фортепианная партия очень чутко реагирует на любые изменения сюжета в литературном тексте, 

передает эмоциональный тон героя и становится отражением происходящего. Подобное можно наблюдать в 

1 «Покоянной» симфонии композитора, где происходит взаимодействие двух пластов: хорового и 

оркестрового. Именно оркестровый пласт является отражением эмоционального аспекта [4, с. 51]. 

Нельзя обойти стороной использование образов – символов и аллюзий. Это также одна из 

характерных черт творческого почерка Олега Ходоско.Композитор часто использует символы и аллюзии в 

инструментальной музыке. Например, симфония №4 «Белая Русь» [4, с. 54], симфония №5 «Семь смертных 

грехов» [5, с. 35]. 

Тема жизни и смерти прослеживается во многих произведениях Олега Ходоско. Яркими примерами 

обращения к данной тематике являются: «Свет догорающей свечи» для фортепиано и симфонического 

оркестра, балет «Зал ожидания», концерт для хора «Памяти А. Шнитке», балет «Титаник», симфония №3 

«Памяти Ф. Вийона» [8] В цикле «Умирающий костер» композитор вновь поднимает вопрос о 

неизбежности смерти. 

Таким образом, будучи написанным в ранний период творчества, цикл романсов для тенора и 

фортепиано «Умирающий костер» становится сосредоточением многих характерных черт индивидуального 

композиторского стиля Олега Игоревича Ходоско. 
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НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ ОСИПА МАКОВЕЯ 

 

Стаття присвячена вивченню ролі національної ідеї в житті і творчості західноукраїнського 

письменника, критика, публіциста Осипа Маковея. Досліджено зміст поняття «український націоналізм». 

Проаналізовано політичні переконання Маковея як редактора впливової газети «Буковина», його ставлення 

до національно-визвольних змагань українського народу. Ключові слова:національна ідея, загальнолюдські 

цінності, націоналізм, шовінізм,патріотизм, національно-визвольний рух. 

 

Постать Осипа Степановича Маковея була в епіцентрі (як це можна визначити нині) нової хвилі 

піднесення національного, культурного й політичного життя Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст.  

У своїй «Автобіографії» відомий західноукраїнський письменник, публіцист, педагог напише: «Доля 

заглузувала собі з мене, я був по симпатії радикалом, а прийшлося заробляти на прожиток у «народовців», і 

навіть в урядовім часописі. Життя – се не математична формула…» [4, с. 88]. Проте і під час співпраці із 



К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 1  ●  № 6  

 

 

 
53 

Франком і Грушевським у «Літературно-науковому віснику», і в період редагування «Буковини», і вже 

наприкінці життєвого шляху, будучи директором гімназії у Заліщиках, Маковей не зрадив тим 

гуманістичним принципам, що були стрижневими в його діяльності. Докладно проаналізувавши історію 

української преси, дослідник Мюнхенського університету Аркадій Животко зазначає: «Часопис «Буковина» 

став тим дороговказом, за яким пішов розвиток української спільно-політичної преси… З тижневика 

часопис став щоденником. Одним із найвизначніших його редакторів був Осип Маковей» [1, с. 144]. 

У світогляді українських діячів, що виступали на сторінках «Буковини», у тому числі й самого 

Маковея, важливою була національна ідея, яка розглядалася як серцевина буття українського народу, 

визначальний чинник його ментальності, критерій моральних та політичних позицій людини. У 

національному мисленні українських діячів національна ідея складала серцевину національної ідеології. 

Тому не дивно, що в тогочасній українській національно-демократичній думці синонімом цієї ідеї часто 

виступала категорія «український націоналізм». 

Об’єктивне визначення «українського націоналізму» дав український патріот, незаслужено 

напівзабутий письменник і публіцист Трохим Зіньковський: «В чистім, благороднім розумінні, націоналізм, 

як почуття природнє, мусить бути під контролем ідей гуманізму. Любити свій народ, працювати для нього – 

не значить зневажати і ненавидіти іншу яку народність… націоналізм мусить бути космополітичним; 

добро, що зроблено його в одній громаді – се здобуток усього світу, усього космосу; такий націоналізм, що 

суперечить людським вищим гуманним ідеям, – не націоналізм – се просто варварство, що прикриває 

свою… мерзотну вдачу… святим покровом націоналізму… той, хто зве себе космополітом і цурається 

позитивної праці для свого народу, той нероба і ледащо… так ми розуміємо націоналізм і такий мусить 

бути український націоналізм!» [2, с. 106-107]. 

Такі погляди на український націоналізм, як відомо, поділяли І. Франко, М. Павлик, Леся Українка, 

М. Грушевський, О. Маковей, хоча на деякі сатиричні твори останнього неодноразово спиралися радянські 

дослідники, намагаючись розвінчати «буржуазний націоналізм», а разом з ним і кожного, чия діяльність не 

вписувалась у так званий «пролетарський інтернаціоналізм». 

Ідея нації пронизувала міркування Маковея про національні потреби, відносини, ідеали. При цьому 

акцент ставився на право самовизначення та вільного розвитку кожної етнічної спільності: «Кожна 

етнографічна одиниця, – писав Маковей, –- вимагає прав на існування власної культури, а також державно-

законодавчого забезпечення всіх прав та потреб, перш за все жити і розвиватися по своїй волі» [8, с. 1]. 

Подібні думки про волю етноса до самозбереження й вільного саморозвитку Маковей висловлював 

неодноразово. Особливе значення вони мали напередодні Першої світової війни та революційних потрясінь 

в Росії, враховуючи й висунуту в той час тезу про «національно-культурну автономію» в рамках 

австрійської держави.  

Політичний ідеал О. Маковея – не культурно-національна автономія, а міцна демократична держава. 

У політико-філософському мисленні письменника категорії «культура» і «державність» часто виступають 

як парні. Національна ідея не існувала для Маковея у відриві від соціально-економічних інтересів народних 

мас. Звідси стають зрозумілими його виступи проти спроб москвофілів та народовців підмінити проблему 

соціального визволення питаннями розвитку національної культури: «Ми вже знаємо, - писав він, - що ми 

русини і національної програми нам мало» [6, с. 2]. 

Письменник закликає українську інтелігенцію не обмежуватись українською старовиною в пошуках 

оптимальних шляхів в розвитку України, а вдаватися до аналізу сучасних обставин, уникаючи при цьому 

ідеалізації народних мас. Відчуття партійного впливу згодом щезає з творів О. Маковея. Він працює в 

різних політичних органах швидше з огляду на товариські взаємини з окремими членами редакції, ніж 

внаслідок партійної приналежності до тієї чи іншої групи, проте все своє життя не допускає монополії на 

істину і, головне, на патріотизм, пропагуючи загальнолюдські цінності. Для нього мало значення «що» і 

«хто» перебуває в площині прогресу і «яким» чином він утверджується. Фокусом прогресу є, на його 

думку, людина, її потреби та інтереси. Згадаймо з цього приводу своєрідні стосунки з політичними 

гуртками Лесі Українки, широкі погляди якої не вміщувались у партійні рамки. У листі до Фелікса 

Волховського поетеса писала «…по натурі я, власне, wilde, і з організаціями вхожу завжди в оригінальні 

відносини «союзника» скоріш, ніж члена, бо «залізної дисципліни» і «дискреційної влади» главарів не 

зношу» [9, с. 5]. 

Ідея самостійності української державності, згідно з переконаннями Осипа Маковея, не суперечить 

національним інтересам інших народів, навпаки, сприяє їх забезпеченню. Виступи О. Маковея на сторінках 

преси, його художні твори вчили буковинських селян відрізняти патріотизм від шовінізму й ненавидіти 

останній. Коли на виставці чеських плугів чех, який вважав, «що наше, то всьо більше варта, ніж чуже», 

вдарив митця за те, що той сказав, ніби бачив і кращі, Маковей відреагував однозначно: «Такий патріотизм 

називається шовінізмом, а шовінізм – то пародія патріотизму» [6, с. 2]. Маковей боровся проти будь-якого 
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національного утиску, незалежно від того, якими експлуататорськими класами і владою він чинився: «один 

і другий гнет болючий для народу, і дійсний Русин мусить однаково виступати проти одного і другого, хоч 

притім повинен добре тямити, що московський гнет іде на нас від правительства московського…» [5, с.1]. 

Єднання експлуататорів різних національностей задля особистої наживи яскраво викрито у новелі 

О. Маковея «Три політики». 

Після нелегального відвідування в 1897 році Києва письменник виражає жаль і гнів з приводу того, 

що Україна поділена прикордонними стовпами. Заклик зробити її єдиною і вільною він виразив у 

поетичних рядках: 

Вставайте, брати українські зі сну, 

Умивайтесь і вйо! До роботи! [6, с. 2] 

Як патріот Маковей палко бажав бачити свою батьківщину вільною від австрійського та російського 

гніту. Ставлення О. Маковея до національно-визвольних змагань українського народу під час Першої 

світової війни – наразі одна із нерозкритих проблем. У працях, присвячених письменникові, що виходили за 

радянської доби, це питання або замовчувалось, або подавалося у стереотипній формі: мовляв, серед 

широких народних мас України ідея національної самостійності підтримки не мала, оскільки була витвором 

буржуазно-націоналістичних вождів. Отже, вона була чужою О. Маковею. Якщо волелюбні поривання 

українського народу й визнавалися, то лише як такі, що мали суто класовий характер. Народ, мовляв, 

прагнув лише соціального визволення, яке автоматично вело до національного розвитку. Події, пов’язані з 

утворенням Українських січових стрільців (УСС), УНР та ЗУНР свідчать про інше. 

У передмові Ф. Погребенника до видання творів Маковея 1990 року декларативно проголошується, 

що письменник «критично поставився до націоналістичних урядів, їх програм», що «позначилося й на 

окремих його творах цього періоду» [7, с. 9]. Автору передмови заперечує сама творчість  

О. Маковея. Правда, до двотомного видання творів письменника не ввійшли такі його вірші, як «Пречиста 

Діво, Мати руського краю» та «Стрілецький марш», які яскраво виявляють позицію автора, його ставлення 

до ідеї самостійності України: 

Січові Стрільці за свій край борці, 

За всю рідню і свободу; 

У них борба – се їх судьба 

І дорогого народу 

3 марця 1915 року[3, с. 35]. 

Проникаючи в глибинні пласти українського політичного життя, Маковей прозорливо передбачав 

появу таких вчених, які будуть «втискувати» січове стрілецтво в рамки якихось політичних інтриг 

австрійської та німецької розвідок та їх місцевої агентури. У цьому зв’язку згадаємо його вірш «Героям», в 

якому поет розшифровує, хто ці прославлені ним герої: 

Слава, слава вам, герої 

Від серпа, коси і плуга! 

Не страшні вам люті бої, 

Хоч у серцю жаль і туга [7, с.23]. 

Великого значення надавав Маковей культивуванню в українців патріотичних почуттів, що 

відігравали, на його думку, консолідуючу роль в українському менталітеті. Консолідація українських 

народних мас відбулася в революційному 1917 році в площині виборення національних прав, що привело 

до утворення УНР. Проте нація не була сконсолідована навколо соціально-економічної програми і 

забезпечення в ній своїх національних інтересів. Значна відстань між національною ідеєю і реальною 

дійсністю не була подолана, натомість була зруйнована одна з найголовніших закономірностей 

національних революцій, а саме: їх чинником має бути нація в цілому.  

О. Маковей у цей час зрозумів, що утворення УНР, підтримка її з боку Національного Конгресу, 

українських військовослужбовців і селянства – це тільки перші кроки реального визволення. Маковея як 

полум’яного патріота гнітила нерішучість Центральної Ради стосовно проголошення повної незалежності, 

зволікання з проведенням важливих реформ, його тривожила політична близькозоркість молодих 

керівників України. Письменник неодноразово повторював, що загальна хиба провідників-українців – 

доктринерство і «ревунство». 

О. Маковей завжди тішився успіхом рідного народу й разом з ним важко переживав його горе, бо 

передусім вважав себе сином України, доля якої ніколи не була йому байдужа.  

 
Джерела 

1. Животко А. Історія української преси / А. Животко. – Мюнхен, Druck: E. Muhlthaler’sBuch-undKunstdruckereiGmbH, Munchen, 1990. – 334 с. 

2. Зінківський Трохим. Молода Україна, ЇЇ становище і шлях. Писання: У 2 кн. Кн 2. – Львів: З друк. НТШ, 1896. – С. 106-107. 

3. Кіндратович П. Стрілецька пісня  / П. Кіндратович // Літопис Червоної Калини, 1995. – № 4. – С. 34-35. 

4. Маковей О. Автобіографія // Жовтень, 1965. – № 8. – С. 88-89. 



К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 1  ●  № 6  

 

 

 
55 

5. Маковей О. Гнет польський і московський // Буковина, 1895. – 18 червня. 

6. Маковей О. З життя // Буковина, 1895. – 7 травня. 

7. Маковей О. С. Твори: В 2 т. – К. : Дніпро, 1990. – Т. 1: Поетичні твори. Повісті/ Авт. передм. Ф. П. Погребенник; Упоряд. та авт. приміт. О. В. 

Мишанич. – 719 с. 

8. Маковей О. Res Ru thechnical // Буковина, 1897. – 16 жовтня. 

9. Українка Леся. Лист до Ф. Волховського // Невідома брошура Лесі Українки. Слово і Час, 1990. – С. 3-5. 

 

Петрачкова Инна Михайловна 

Кандидат филологических наук, доцент 

Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет» 

 

ПРАГМАТИКА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ДРАМАХ А. И. ГЕЛЬМАНА 

 

Статья посвящена изучению значимости имен собственных, функционирующих в производственных 

драмах А. И. Гельмана. Проанализировано ономапоэтическое пространство таких пьес второй половины 

ХХ века, как «Протокол одного заседания», «Мы, нижеподписавшиеся», «Обратная связь». Исследован 

прагматический потенциал проприальных единиц в текстовом корпусе драм А. И. Гельмана. Ключевые 

слова: производственная драма, имя собственное, заглавие, трионимия, проприальная единица, 

прагматический аспект. 

 

Новизна работы состоит в том, что ономастикон русской драматургии второй половины ΧΧ века, в 

том числе, и произведений А. И. Гельмана, ранее не изучался, а между тем он занимает особое место и 

играет важную роль как в осмыслении теоретических основ литературной ономастики, так и их 

дальнейшем развитии. Исследование онимапоэтического пространства в производственных пьесах 

драматурга А. И. Гельмана является весьма актуальным как в плане выявления общих закономерностей 

развития поэтической ономастики при изучении разных школ и направлений русской драматургии второй 

половины ΧΧ века, так и для установления индивидуально-авторской манеры в выборе и использовании 

имѐн собственных (далее ИС), их обусловленности контекстом и стилистикой такого феноменального 

художественного метода, как производственная драма.  

Исследование ИС в художественном тексте (ХТ) представляется значимым и актуальным в 

современной науке, о чем свидетельствуют многочисленные работы таких белорусских учѐных, которые 

занимались и занимаются проблемами онимов, как П. В. Стецко, В. А. Ивашко, П. П. Шуба, Н. В. Бирило, 

В. П. Лемтюгова, А. Ф. Рогалев, И. Э. Ратникова, А. М. Мезенко, Е. Ю. Муратова, В. В. Шур, 

О. А. Лещинская, А. А. Станкевич, Т. П. Слесарева, О. В. Шеверинова, А. Н. Деревяго и др.  

Цель работы – установление прагматических смыслов у проприальных единиц ономапоэтического 

пространства производственных пьес А. И. Гельмана; определение специфики ономастических средств, 

характерных исключительно творческой манере драматурга. Прагматический аспект исследования ИС, как 

нам представляется, связан с ценностью, полезностью (их смысла, количества, структуры и прочих 

показателей) использования данных языковых единиц при создании писателем ХТ драмы с точки зрения 

достижения им своих целей, реализации авторской позиции. Этот аспект непосредственно связан с 

практическим использованием информации, с соответствием ее целевой функции деятельности системы ИС. 

Объектом исследования данной статьи стали пьесы А. И. Гельмана «Протокол одного заседания» 

(1975), «Обратная связь» (1977), «Мы, нижеподписавшиеся» (1979), коренным образом отличающиеся от 

сложившихся традиций как «вампиловского», так и «поствампиловского» периодов развития современной 

русской драматургии. Предметом изыскания являются ИС, функционирующие в названных произведениях, 

их статус, семантика и особенности употребления. Методами исследования является дескриптивный, 

структурно-семантический и прагматический аспекты изучения поэтонимов. Материалом исследования 

послужили ИС, отобранные путѐм сплошной выборки из трех производственных драм А. И. Гельмана. 

Нами выявлено и проанализировано более 130 проприальных единиц, не считая варианты их употребления.  

Производственная пьеса – это занимательный феномен советской драматургии, своеобразный 

русский жанр, искусственно созданный и более нигде в мире не существующий. Производственная драма 

никак не была соцреалистической – она была именно реалистической, а кроме того, пользовалась 

неожиданно появившимся правом в ту эпоху критиковать руководителя. Реалистической производственная 

драма была и в том смысле, что демонстрировала, как действительность противостоит плану и расчетам. 

Главный ее конфликт состоял в прощании с советской утопией: планирование, регулирование жизни никак 

не сочетались с ее естественным течением, где есть человеческий фактор, лицемерие и коррупция в высших 

эшелонах власти. Так, если соцреализм показывал жизнь такой, какой она представлялась в мечтах, то у 

производственной драмы была обратная миссия: разоблачить мечту, показать, как желаемое резко 
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расходится с реальным положением дел. Феномен производственной пьесы – это несколько искусственный 

проект: в русской драме, пожалуй, впервые поднималась тема разницы между нормативами и реальностью. 

В этом течении было много идеологического (приукрашивание социализма, признание просчетов 

планирования, утверждение значимости коллективного труда и инициативы на местах), но было и много 

вымышленного, художественного. Пьесы А. И. Гельмана выдвигали новое видение совершенствования 

производства – через неординарную, восстающую личность. В них появляется на сцене новый герой – 

социальный бунтарь, детонатор системы, который заставляет пересмотреть непоколебимые, традиционные 

основы производства и в целом самого строя жизни [4, c. 65-74].  

Достаточно необычная и сложная структура произведений А. И. Гельмана требует уточнения и 

специфики в выборе ономастических средств, которые бы органично вплетались в поэтику его драматургии 

и отражали стилистику того художественного метода, в контексте которого автор воплощал современную 

инновацию русского театра. Все ИС обладают определенной прагматикой. 

Так, главное ИС любого произведения – это его заглавие. В языковом плане заглавие представляет 

собой название, то есть имя текста. Оно, как и ИС, идентифицирует текст, выделяет его из ряда всех других. 

Именно заголовок привлекает внимание читателя. Вместе с тем название играет важнейшую роль в 

содержательной структуре произведения: оно формирует читательскую догадку относительно темы 

произведения, передает в концентрированной форме основную идею творения, является ключом к его 

пониманию. Заглавие (однозначно оно или многозначно) может быть осмыслено лишь в результате 

восприятия текста как структурно-семантического единства, характеризующегося своей целостностью и 

связностью. Заголовки пьес А. И. Гельмана обладают своей спецификой, присущей исключительно 

производственным пьесам. Они отличаются присутствием в лексической и синтаксической канве слов и 

оборотов-канцеляризмов, определенных клише, принадлежащих только официально-деловому стилю 

общения.  

Все драмы А. И. Гельмана отличаются антропоцентризмом. Коллективные массовые сцены требуют 

использования большого числа ИС для номинации персонажей ХТ. Например, в пьесе «Обратная связь» 

встречается 40 имен (всего в ХТ 56 проприальных единиц), называющие разных действующих лиц 

сюжетных (Лоншаков Ролан Матвеевич, Окунев Владимир Борисович, Тимонин Сергей Сергеевич, 

Сакулин Леонид Александрович, Медведева Алла Алексеевна, Кучкина Надежда Ивановна и др.) и 

внесюжетных (Степанов, Севастьянов, Зуева, Антонов, Малунцев Евгений Евгеньевич и проч.) персонажей.  

Прагматизм ономастикона драм заключается в выборе драматургом трѐхкомпонентных моделей 

номинации (трионимии) действующих лиц пьес (фамилия + имя + отчество). Всем сюжетным персонажам 

обязательно присваивается автором паспортная форма называния: начальник главка Нурков Игнат 

Максимович, директор комбината Казнаков Павел Николаевич, старший экономист Вязникова Маргарита 

Илларионовна и т.д. – «Обратная связь». В ходе общения героев применяется двухчленная структура – имя 

и отчество (Маргарита Илларионовна, Игнат Максимович, Павел Иванович,), иногда одночленная 

структура – только фамилия (Вязникова, Нурков, Казнаков), что вполне соответствует избранному 

художественному методу, отражающему сферу официально-деловых отношений между людьми на 

производстве. Причина употребительности трѐхкомпонентной антропонимической формулы в 

закреплѐнности данной модели за официально-деловой сферой. Именно эта сфера как раз и интересует 

автора пьес, который центр своего внимания направляет на рабочие, формальные, а не семейные или 

бытовые отношения между людьми. Он хочет изобразить становление личности через общение человека с 

другими людьми в той сфере производственных отношений, где употребление официально-деловой 

формулы ИС наиболее употребительно (собрания, совещания и пр.). Всѐ, что касается административно-

служебной сферы, отношений человек – административный аппарат, интересно А. И. Гельману. 

Следовательно, присутствие трѐхкомпонентных моделей в конечном счѐте обусловлено творческой задачей 

автора пьес, углом зрения, под которым изображается художественный мир произведений 

производственной драмы.  

Использование металогически значимых антропоэтонимов (употребление в поэтическом 

произведении слов и выражений в их переносном значении, образном или фигуральном [3, с. 69]) для 

номинации действующих лиц (косвенно- и скрытоговорящих ИС с затемненной внутренней формой) с 

целью воспроизведения «правды жизни» во избежание какой-либо явной художественности в ИС – еще 

одна особенность ономапоэтического пространства ХТ А. И. Гельмана. Так, управляющему трестом, 

который занимается приписками, работает недобросовестно, любой ценой сдает строительные объекты со 

множеством недочетов, автор присваивает фамилию Грижилюк («Мы, нижеподписавшиеся»). Оним 

созвучен с диалектным глаголом гризить – в новгородских говорах его значение «делать дурно, кое-как», в 

пермских – «усугублять свою вину, покрывая один поступок другим», оним также может соотноситься и с 

лексемой гриза в значении «лентяй, плохой работник, мастер [2, с. 453]. Бригадир Василий Трифонович 
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Потапов («Протокол одного заседания») своей основательностью, настойчивостью, смелостью в 

отстаивании позиции напоминает сказочного русского медведя, которого в народе часто уважительно 

называют Потапыч. Потапов – действующее лицо с народной фамилией, обладающей определенной 

семантической аурой. Это фигура выросшего «маленького человека», простого рабочего, начавшего 

задавать принципиальные «неудобные» вопросы. Именно Потапов со своей бригадой отказался получать 

премию, указывая на глобальные недостатки при ведении строительства, чрезмерные затраты и регулярные 

простои. Герой разоблачает интриги высшего руководства, к которым часто сводились все проблемы 

предприятия (личная вражда или конкуренция, штурмовщина или данные соцобязательства). Бригадир 

Потапов, словно неуклюжий косолапый медведь, «ломает» рядовое плановое заседание парткома, куда 

люди пришли, чтобы просто соблюсти очередную формальность. Оно завершается ощущением полнейшего 

краха выстроенных ранее, казалось бы, незыблемых взаимосвязей внутри целого треста. Незначительная, 

мелкая, на первый взгляд, проблема, разрастается до критики всей системы отношений первых лиц 

строительства, а также серьезных промахов и недостатков планирования. Зловещей описана фигура 

начальника планового отдела Иссы Сулеймановича Айзатуллина. Этот по-восточному хитрый, агрессивно 

настроенный человек использует морализм как последний козырь: «Товарищ бригадир (Потапов – И.М), 

почему вы являетесь на заседание партийного комитета в нетрезвом виде?» [1, с. 36]. Драматург 

присваивает герою иноязычное имя, подчеркивая его национальную принадлежность, противопоставляя 

русскому именослову. 

Прагматизм онимов ХТ и в применение разных классов «фоновых» ИС, отражающих 

советизированную реальность (ЦК, Новогуринский обком, Госплан, КПСС – «Обратная связь», ОТК, 

СССР, газета «Известия», ОБХСС – «Мы, нижеподписавшиеся», Союз, Госбанк, Первого мая, 

Коммунистическая партия Советского Союза – «Протокол одного заседания»). 

Использование в ХТ производственных драм имѐн-вывесок, которыми наделены персонажи без 

имени типа Секретарь, Парень в берете, Помощник, Милиционер, Кассирша, Директор автохозяйства, 

Девушка-монтажница, Проводник, Молодой человек и пр. также, на наш взгляд, содействует реализаци 

авторской концепции, особенно при создании массовых сцен с большим числом действующих лиц. Прием 

онимизации апеллятивной лексики, где заглавная буква указывает на то, что называние перешло в ранг 

значимых, используется в драматургии еще с классических времен. 

Таким образом, можно выявить ряд прагматических смыслов в употреблении ИС в 

производственных драмах А. И. Гельмана. Особенностью ономапоэтического пространства его пьес 

является выбор стандартных канцелярских по форме и трактовке заголовков, отражающих идейно-

тематическое содержание производственных драм. Пьесы получают официально-деловые ремейковые 

заглавия-клише, подчеркивающие оригинальное жанровое содержание ХТ, формирующие читательскую 

догадку относительно темы и / или идеи произведения. Произведения переполнены ИС, номинирующими 

сюжетных и внесюжетных действующих лиц. Эти поэтонимы обладают трехчленной, двухчленной, реже 

одночленной структурой, соответствующей официально-деловой сфере общения. Выбор «фоновых» ИС 

служит отражению советской реальности. Автор использует прием онимизации, и, в частности, 

антропонимизации апеллятивов, а также употребляет в основном поэтонимы, обладающие невысокой 

степенью семантической активности (скрыто- и косвенноговорящие) мотивированные имена (Грижилюк, 

Сакулин, Потапов, Исса Сулейманович Айзатуллин и пр.).  
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ХАРКІВСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ 

СПІВАЧКИ МАРІЇ СОКІЛ 

 

В статті розглядається початок творчої діяльності співачки Марії Сокіл. Спираючись на рецензії 

1920-х років, авторка характеризує виступи співачки на харківській сцені. Особливу увагу приділено її 

роботі в операх «Снігуронька» М. Римського-Корсакова та «Тарас Бульба» М. Лисенка, які стали 

етапними у творчості співачки. Ключові слова: Марія Сокіл, Антін Рудницький, опера, спів, гастролі, 

благодійність.  
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Співачка та громадська діячка Марія Іванівна Сокіл-Рудницька (1902-1999) займає особливе місце 

серед представників українського оперного мистецтва. Але, через те, що вона поїхала з України ще на початку 

1930-х років, у нас її ім’я мало відомо музикознавцям та широкому загалу. В останнє десятиріччя з’явилося 

декілька публікацій, що висвітлюють творчу діяльність Марії Сокіл. Зокрема, це статті О. Величко та 

І. Козлової «Марія Сокіл – співуча українська зірка ХХ ст.» [5], Ірини Кліш «Марія Сокіл: творчий портрет у 

реаліях часу» [7], А. Сукало «Особові фонди представників української в архівних зібраннях ЦДАМЛМ 

України. Оперна співачка Марія Сокіл-Рудницька» [16]. Є також стаття у виданні «Словник співаків України» 

І. Лисенка [13]. Але в них здебільшого йдеться про її працю у Львові та за часів еміграції на Заході та в 

Америці, а початок кар’єри співачки досліджений поки що недостатньо. 

Марія Сокіл походила з родини відомого українського вчителя-просвітянина Івана Васильовича Сокола 

(1867–1945). З Харковом вона пов’язана не тільки трьома роками праці, але й тим, що в нашому місті довго 

працював рідний брат співачки – відомий письменник, публіцист, лібретист, мемуарист Василь Сокіл (1905–

2001). Він залишив цікаві спогади про сестру, надруковані у збірці, підготовленої Іваном Лисенком [15]. 

Як відомо, майбутня співачка народилася в селі Жеребець (на Запоріжжі). Там вона вчилася у 

початковій школі, де працювали її батьки. Потім Марію відвезли до Катеринослава (від 1926 р. – 

Дніпропетровськ, зараз – Дніпро), продовжувати навчання у жіночому приватному училищі Степанової.  

Ще змалку дівчинка любила співати, знала багато народних пісень. В Катеринославі на неї звернув 

увагу актор місцевої української трупи Антін Хорошун. Марія почала навчатися співу у музичному училищі 

Російського музичного товариства (клас Зінаїди Малютіної). Потім Антін Хорошун запропонував їй роботу в 

театрі: вона виконала роль Панночки у виставі «Вій» за М. Гоголем. 

1919 року на базі музичного училища у Катеринославі було створено консерваторію (вже у 1923 р. вона 

стала музично-театральним технікумом). Марія Сокіл, яка мала гарне лірико-драматичне сопрано, навчалася в 

ній з 1918 по 1922 р. Цікаво, що її однокурсником був відомий український співак Іван Паторжинський. Ще 

під час навчання вони разом працювали у Катеринославському оперному театрі: спочатку в хорі, а потім 

Марія навіть виступала у сольних партіях (замінила захворілу співачку в опері «Фауст», співала партію 

Маргарити). 

Після закінчення консерваторії Марія Сокіл деякий час працювала у капелі «Зоря». Тоді ж час її 

запросили до театру ім. М. Заньковецької, який в 1924-1926 рр. гастролював у Катеринославі, для участі у 

таких музично-драматичних виставах, як «Катерина» М. Аркаса, «Безталанна» І. Карпенка-Карого, «Про що 

тирса шелестіла» С. Черкасенка, «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Вій» за М. Гоголем [6, 

с. 217, 221].  

У 1927 р. Марія Сокіл була запрошена до Українського державного оперного театру (Харків), де 

працювала до 1930 р. До речі, у Харкові ще з 1923 р. на вокальному факультеті музично-драматичного 

інституту працювала її вчителька, Зінаїда Никифорівна Малютіна.  

Як згадував Василь Сокіл, який в той час теж перебрався до Харкова, вони обидва мешкали в оперному 

гуртожитку, в маленькій кімнаті, куди вміщувалися лише стіл та два ліжка, а туалет був на дворі [15, с. 537]. 

Дебютувала Марія Сокіл навесні 1927 р., наприкінці сезону, у ролі Маргарити в опері «Фауст» Ш. Ґуно 

(режисер Е.-О. Юнгвальд-Хильквич, диригент Ф. Штидрі). Дописувач газети «Вечернее радио», що ховався за 

псевдонімом Allegro, зауважував: «В смысле вокальном опера довольно благополучна. Наиболее сильна 

Маргарита – Сокил» [4]. 

В цій виставі режисер Юнгвальд-Хильквич подав нову трактовку образів опери. Мефістофель вважався 

втіленням не потойбічних сил, а злого начала в самому Фаусті. Тому й падіння Маргарити було зумовлене 

перемогою її власної пристрасті, а не чарами Мефістофеля. Партію Фауста співав молодий тенор Микола 

Середа. Критик Юрій Ткаченко так схарактеризував цей дует: «Нова трактовка, артистичні здібності та 

голосові дані в центрі вистави поставили Маргариту (Сокіл) і Фауста (Середа). Обидва артисти мають свіжі 

голоси, що дало їм змогу досить добре справитися з вокальною частиною партії. В сценічній обробці образів 

ще багато незакінченого, несміливого, зате приємно вражає щирість виконання і відсутність заучених 

трафаретних поз та жестів, уберегтися від яких ми побажаємо артистам і в майбутньомуу» [17]. 

А композитор і музикознавець В. Костенко відзначив не тільки видані вокальні дані Марії Сокіл, але й 

акторські здібності молодої виконавиці: «Що до виконавців, то особливу увагу звернув на себе виступ 

молодої співачки Сокіл (клас професора Малютіної). Хоча вона у відповідальній ролі Маргарити дебютувала 

ще в кінці минулого сезону, але цей виступ пройшов тоді непомітно для суспільства. Тим більше враження 

справляє молода співачка, яка щойно скінчила консерваторію, на прем’єрі. Без усякого перебільшення можна 

сказати, що за останні роки Сокіл є найкраща Маргарита на харківському кону. Правда, вона тримається ще 

не досить сміливо на сцені, але прекрасне лірико-колоратурне сопрано, грамотна драматична гра, що є вже 

досягненням для оперної вистави, безпосередність і щирість переживань – все це обіцяє висунути співачку в 

перші лави виконавців нашої державної опери» [12]. 
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Далі молода співачка виконувала ведучі партії в операх «Євген Онєгін» (Тетяна), «Кармен» (Мікаела), 

«Турандот» (Ліу). Хоча разом з Марією Сокіл у столичному театрі працювали такі видатні співаки, як Марія 

Литвиненко-Вольгемут, Леоніда Балановська, Михайло Гришко, Олександр Шидловський, Іван 

Паторжинський, Михайло Голинський, вона не губилася на їхньому тлі.  

До вистави «Євгеній Онєгін» П. Чайковського Марію Сокіл було введено восени 1927 р. Allegro 

відзначав: «В лице артистки Сокол – Татьяна нашла удачное воплощение, как со стороны вокальной, так и 

сценической. Это второе выступление молодой артистки (1-й раз в партии Маргариты в «Фаусте») 

свидетельствует о несомненно крупном ее даровании» [1]. 

У січні 1928 р. відбулася прем’єра опери М. Римського-Корсакова «Снігуронька» (режисер 

Й. Лапицький). Сокіл мала бути першою виконавицею партії Снігуроньки. Аналізуючи виставу, В. Костенко 

писав: «Цілком доцільно уникається надмірної драматичності гри, проти чого завжди висловлювався 

композитор. Завдяки цьому загальний тон вистави набуває бажаного прозоро-елегійного фантастичного 

настрою, який тільки й личить даній опері-казці… Відповідальну партію Снігуроньки виконувала молода 

співачка Сокіл, що загалом дала свіжу і переконливу постать щодо драматичної гри. Вокальний бік її теж 

досить задовольняв» [11]. Як відомо, акторської майстерності Сокіл майже не вчилася. Але Василь Сокіл 

вважав, що «артистичне виховання вона здобула під час участі в трупі театру ім. Заньковецької, коли цей 

театр гастролював 1923 р. в Катеринославі» [15, с. 539]. 

Крім Костенка схвальну рецензію на постановку «Снігуроньки» подав у журналі «Нове мистецтво» 

композитор П. Козицький. Він, між іншим, зробив декілька зауважень щодо режисерської розробки окремих 

ролей, зокрема ролі Снігуроньки: «Лапицький надав теплій весняній казці глибокого тепла <…> людських 

родинних взаємин і зробив її такою близькою і рідною для глядача. Так сприйняли, так і трактували її артисти. 

Снігуронька в трактовці Сокіл повстала перед глядачем як чиста, хороша дитина, що вперше бачить світ і що 

поза своєю волею, не розуміючи сама чому, стала в центрі трагічних подій. Але момент переходу з дівчатка у 

дівчину артистці не вдався, треба їй його опрацювати, поглибити» [8, с. 9]. 

У 1927 р. до Харкова приїхав молодий талановитий музикант Антін Рудницький. Цей композитор, 

диригент та музикознавець закінчив Львівську консерваторію та Вищу музичну школу в Берліні. Він був 

запрошений до Харкова на посаду диригента до оперного театру. Одночасно Рудницький викладав у 

Харківській консерваторії курс диригування та історії світової музики. 

Як диригент він дебютував у Харкові в опері Ж. Бізе «Кармен», де Марія Сокіл співала партію Мікаели. 

Партнером Марії Іванівни був відомий тенор Михайло Голинський. Allegro відзначав: «Хорошо Голинский 

поет Дон-Хозе, інтересна вокально Микаела-Сокил, разнообразно разработана у Шаповалова роль 

Цуниги» [2]. 

У лютому 1928 р. саме Рудницький диригував оперою М. Лисенка «Тарас Бульба», де Сокіл виступила 

у партії Марильці. Ця спільна праця стала початком довгої сумісної праці і разом із тим – щасливого 

подружнього життя. 

На цю знакову постановку відгукнулися усі видання. Критики обговорювали особливості оперної 

творчої Лисенка, постановку, диригентську трактовку твору і виконання окремих партій. Валентин Костенко 

зауважував: «Сокіл-Марильця в достатній мірі перейнялася характерними рисами польської шляхтянки, також 

порядно виконавши відому арію з ІІ дії» [11]. Інший рецензент, Allegro, зазначав: «Тонко розроблено образ 

Марильці у арт. Сокіл… Дирижер Рудницький дав правильний загальний тон усій виставі» [3]. Розлогий 

аналіз вистави дав П. Козицький, який теж згадував роботу Марії Сокіл: «З боку сценічних ситуацій в 

«Тарасі» є моменти унікальні для оперної літератури. Коли сцена в покоях Марильці, як казано вище, де чим 

нагадує аналогічну сцену з «Бориса Годунова», то картина «Січі Запорізької» вабить своєрідністю своєї 

побудови і побуту… Марильця – Сокіл і з вокального, і з сценічного боку – закінчений образ» [9, с. 9]. 

1928 р. відбулися перші зарубіжні гастролі українських митців у Німеччині, у Берліні, де Марія Сокіл з 

Іваном Паторжинським та Олександром Колодубом дали низку концертів. Відомий український тенор 

Колодуб пізніше згадував: «Марія Іванівна була прекрасною партнеркою, ліричною, чутливою в сценічних 

діалогах, мало приємну зовнішність. Марія Сокіл володіла дуже красивим, дзвінким, з хорошою дикцією 

голосом, з ледь відчутним тремолюванням. Вона завжди збуджувала й хвилювала не тільки слухачів, але й 

нас, партнерів» [10, с. 546]. 

У 1929 р. Марія Сокіл одружилася з Антоном Рудницьким. До переліку її партій добавилися виступи в 

операх «Намисто мадонни» Е. Вольф-Ферарі, «Принцеса Турандот» Дж. Пуччіні та «Долина» Нурі, «Долина» 

д-Альбера, «Паяци» Р. Леонкавалло. 

У 1930 р. у харківському будинку літераторів ім. В. Блакитного відбувся перший концерт Марії Сокіл і 

Антона Рудницького. Вони брали участь у Всесоюзному музичному з’їзді в Ленінграді, де виступали у 

концертах і оперних спектаклях. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE
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У 1930 р. Антона Рудницького та Марію Сокіл запросили до Київського театру опери та балету. Тут 

вона співала партії Дездемони («Отелло»), Недди, Ліу, Баттерфляй, царівни Лебідь і Волхви («Казка про царя 

Салтана» та «Садко» М. РимськогоКорсакова) та інші.  

1930-ті роки були позначені арештами багатьох діячів культури, в тому числі музикантів. Тому 

подружжя вирішило виїхати за кордон. Оскільки у Антона Рудницького закінчувався контракт, він, як 

іноземний громадянин, міг безперешкодно повернутися до Львова. Марія була громадянкою Радянського 

Союзу, тому їй довго не давали дозволу на виїзд. Рудницькому пропонували радянське громадянство і звання, 

але він не погоджувався на це. І влітку 1932 р. Антон Рудницький і Марія Сокіл виїхали в Галичину, до 

Львова.  

Її партнер по львівській опері Андрій Поліщук, з яким вона співала у «Наталці Полтавці», пізніше 

згадував: «У Марії Сокіл був надзвичайно красивий голос сріблястого тембру, широкого діапазону, рівний у 

всіх регістрах. Він був ніби пронизаний золотою ниткою від нижніх до верхніх нот, що надавало йому в 

піаніссімо якоїсь дивної кришталевої прозорості, а у форте – тріумфального блиску і світлості. Артистка 

володіла цілим арсеналом технічних засобів і динамічних відтінків. Тому при осягненні найважчих вокальних 

завдань у неї не відчувалося найменших вокальних напружень» [14, с. 547-548]. 

1933 р. Марія Сокіл стала лауреатом Міжнародного конкурсу вокалістів у Відні, після чого Віденська 

національна опера запросила її на гастролі: Сокіл співала в опері «Чіо-Чіо-Сан» («Мадам Батерфляй») 

Д. Пуччіні. 

З 1934 р. подружжя Рудницьких працювало у Берліні, гастролюючи звідки у Львові, Варшаві, Празі, 

Відні. Артисти охоче займалися благодійністю. Зокрема, 1937 р. львівська спільнота звернулася до Марії 

Сокіл і Антона Рудницького з проханням зробити благодійне концертне турне по Америці. Протягом восьми 

місяців артисти гастролювали в Америці та Канаді. Зароблені гроші пішли на будівництво і медичне 

оснащення лікарні у Львові.  

Незабаром подружжя знов вирушає у турне по Америці і приймає рішення назавжди залишитися в 

США. 

Після вдалих виступів Нью-Йоркська кіностудія запросила Марію Сокіл на роль Одарки у музичному 

фільмі режисера Василя Авраменка «Запорожець за Дунаєм» («Cossacks in Exile»), за оперою Семена Гулака-

Артемовського. А у 1940 р. американська грамофонна фірма «Asch Recording studios» (Нью-Йорк) 

запропонувала Марії Сокіл записати альбом платівок «Ukrainian folk songs», куди ввійшли вісім українських 

народних пісень в обробці А. Рудницького. 

У 1946 р. Марія Сокіл залишила сцену й присвятила себе вихованню двох синів, також стали відомими 

американськими музикантами (Роман – піаніст, Доріан – віолончеліст). А з 1958 р. Марія Іванівна викладала у 

Філадельфійській музичній академії, а потім відкрила власну музичну школу. Після смерті Антона 

Рудницького, з 1975 року й майже до кінця життя Марія Сокіл виділяла кошти на розвиток музичної культури 

в Україні.  

Марія Сокіл була справжнім майстром, визначною виконавицею багатьох партій вітчизняного та 

світового оперного репертуару. До того ж, вона займалася вихованням нового артистичного покоління, 

допомагала талановитій молоді в Україні. Імя Марії Сокіл повинно навіки залишитися в історії української 

музичної культуру.  
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АНАЛІЗ НАЙБІЛЬШ ЧАСТОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЙОМІВ ЗАТРИМАННЯ В РОБОТІ 

СПІВРОБІТНИКІВ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Стаття присвячена аналізу застосування прийомів затримання в роботі співробітників 

правоохоронної діяльності. Зроблено висновок, що рукопашний бій є важливим засобом фізичної 

підготовки співробітників правоохоронної діяльності, здатним найбільш комплексно вирішувати цілий ряд 

завдань їх фізичного і психологічного загартування. Ключові слова: затримання, прийом, правоохоронна 

діяльність, рукопашний бій, навички. 

 

Характеризуючи співробітників правоохоронної діяльності в частині фізичної протидії 

правопорушнику, дуже важливо розставити пріоритети у використанні визначених законодавством засобів 

примусу для найбільш ефективного вирішення службово-бойових завдань, пов'язаних із застосуванням 

фізичної сили. Згідно зі статтею 16 Закону України № 4616-VI від 22.03.2012 р. «Про охоронну діяльність», 

співробітник правоохоронної діяльності може застосовувати заходи фізичного впливу, у тому числі 

спеціальні прийоми боротьби (рукопашного бою), для забезпечення особистої безпеки та безпеки інших 

осіб, припинення правопорушення, для затримання особи, яка вчинила правопорушення, якщо застосування 

інших заходів не уможливлює виконання правоохоронцю повноважень, покладених на нього законом [1]. 

Реалізація кожної такої тактичної задачі являє собою діяльність співробітників правоохоронної 

діяльності з припинення опору правопорушників або злочинців, із здійсненням контролю їх дій і може 

розглядатися як ситуаційна сутичка рукопашного бою з урахуванням специфічних особливостей. 

Рукопашний бій являє собою вид службової діяльності співробітників правоохоронної діяльності в 

ближньому бою зі злочинцями, це різновид ближнього бою із застосуванням противниками особистої 

вогнепальної та холодної зброї, а також підручних засобів і прийомів єдиноборства без зброї. Заняття з 

рукопашного бою проводяться з метою формування навичок самозахисту, знешкодження та затримання 

осіб, які загрожують громадському порядку або особистій безпеці громадян, виховання сміливості, 

рішучості, ініціативи та винахідливості.  

Особливого значення прийоми рукопашного бою набувають під час затримання, оскільки воно може 

супроводжуватись чиненням опору з боку осіб, яких затримують.  

Затримання особи є одним із найбільш жорстких видів кримінального процесуального примусу, яке 

обмежує право на свободу та на особисту недоторканність. Метою затримання є запобігання вчиненню 

особою правопорушення чи запобігання втечі особи після вчинення правопорушення, а також позбавлення 

волі задля з’ясування причетності особи до його вчинення та прийняття рішення про обрання запобіжного 

заходу [2].  

Затримання передбачає комплекс дій примусового характеру: удари, кидки, больові та задушливі 

прийоми, утримання. Найбільш ефективним буде затримання, яке проводиться несподівано, починається з 

відволікаючого (шокуючого) удару в чутливу точку, призводить до виведення супротивника з рівноваги та 

приведення його, в кінцевій фазі прийому, у фіксовану позицію, яка виключає можливість будь-якого опору 

з його боку. Фактор несподіваності, який підвищує ефективність затримання, входить у певне протиріччя з 

положенням про обов’язковість попередження співробітниками правоохоронної діяльності про 

застосування засобів фізичного впливу. У такому разі можливою є ситуація, коли спочатку відбувається 

попередження про застосування фізичної сили, а через деякий час – застосування відповідних прийомів 

рукопашного бою. 

Пріоритетною метою рукопашного бою для співробітників правоохоронної діяльності є затримання 

правопорушників, яке характеризується досягненням повного контролю над їх поведінкою. Реалізація 

діяльності співробітника, що здійснює силову протидію, включає фази підготовки і виконання технічних 

дій (прийомів) комбінацій з використанням всіх визначених законодавством засобів безпосереднього 

примусу.  
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Саме вибір прийомів рукопашного бою під час затримання зумовлений метою затримання і залежить 

від конкретної обстановки, під час якої відбувається затримання, поведінки затриманого, фізичних даних 

затриманого та уповноваженої службової особи. 

Аналіз прийомів рукопашного бою, які використовуються під час затримання у різних умовах, 

експерти визначили широке використання таких прийомів як «важіль ліктя назовні», «важіль ліктя 

всередину», «кидок вниз з захватом ніг ззаду», «кидок вниз з захватом ніг спереду», «кидок через стегно», 

«передня підніжка», «задня підніжка», «боковий переворот». В свою чергу, під час опитування 

співробітники зазначили, що найбільш ефективним прийомом рукопашного бою є «важіль ліктя всередину» 

(про це вказали 74,19% опитаних працівників). Менша частина опитаних надає перевагу прийому «кидок 

вниз з захватом ніг ззаду» – 16,13% та «важіль ліктя назовні» – 9,68%. Малоефективним, на думку 

опитаних, під час затримання правопорушників є прийом «задня підніжка», про що висловили дуку 67,74% 

опитаних [3].  

Для виявлення найбільш ефективних прийомів рукопашного бою залежить від того, в яких 

обставинах та за яких умов відбувається затримання – на пішому маршруті, в приміщенні, транспорті тощо. 

А тому вибір найбільш ефективних прийомів може відрізнятись один від одного. В загальному, найбільш 

ефективним прийомом рукопашного бою, для проведення оперативних дій щодо затримання 

правопорушників, експерти всіх груп визнали «важіль ліктя всередину». Друге місце розділили два 

прийоми рукопашного бою, які визначили дві групи осіб. Так, експерти зі строком служби більше трьох 

років, віднесли до нього ефективність виконання прийому «кидок вниз з захватом ніг ззаду», в той час як 

експерти зі строком служби до трьох років – «важіль ліктя назовні» [4]. 

Висновки. З вищесказаного випливає, що рукопашний бій є важливим засобом фізичної підготовки 

співробітників правоохоронної діяльності, здатним найбільш комплексно вирішувати цілий ряд завдань їх 

фізичного і психологічного загартування, цілеспрямовано сприяти підвищенню професійної майстерності, 

але питання застосування прийомів рукопашного бою під час затримання є досить складним питанням. 

Оскільки неможливо передбачити всі можливі ситуації, які виникають на практиці, то відсутня можливість 

закріпити відповідні теоретичні положення щодо особливостей застосування прийомів рукопашного бою. 

Це, в свою чергу, породжує іншу проблему – відсутність контролю за доцільністю, відповідністю 

застосування аналізованих заходів фізичного впливу обставинам події, а також за межами використання 

прийомів рукопашного бою. Для цього необхідно розробляти відповідні методичні рекомендації та 

проводити навчання службових осіб, з метою формування у них навичок, необхідних для належного та 

законного вчинення професійної службової діяльності. 
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СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

Спорт – явище глобальне, у свої компетентності він має здатність об’єднувати людей незалежно від 

їх походження, виховання, релігійних поглядів чи матеріального становища У сучасному світі спорт став 

невід’ємною частиною життя міжнародних відносин. Про це свідчить низка найважливіших міжнародних 

документів: План дій ЮНЕСКО щодо зміцнення правопорядку у спорті та забезпеченні його 

загальнодоступності, Резолюція Ради з прав людини ООН «Заохочення прав людини через спорт та ідеали 

Олімпійського руху», Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі із згадкою про 

найважливішої ролі спорту у формуванні безпеки [1].  

Пандемія COVID-19 вплинула на всі сфери життя – і спорт не є винятком. Заходи соціального 

дистанціювання, введені для обмеження розповсюдження коронавірусу, мали значний вплив на спортивні 

змагання.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4616-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text
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Спалах корона вірусу змусив призупинити проведення світових спортивних змагань, деякі 

переносяться в інші міста або відкладаються на невизначений термін,другі – проводяться без глядачів або з 

обмеженою кількістю відвідувачів [2].  

Пандемія посіяла в світовому спорті справжню паніку. Організатори змагань не були готові брати на 

себе відповідальність і чекали вказівок від національних властей або від Всесвітньої організації охорони 

здоров'я (ВООЗ). 

Коронавірусна інфекція спричинила ударні хвилі по всьому світу, що призвело до надзвичайної 

ситуації в галузі охорони здоров'я, яка спричинилазагибель тисячі людей та занурення світової економіки в 

те, що, за попередженням Міжнародного валютного фонду, може бути найсерйознішим спадом з часів 

Великої депресії. Постраждали всі аспекти спорту – від самих спортсменів до висвітлення у ЗМІ. 11 У 2018 

році сумарна вартість спортивної індустрії становила 471 млрд доларів. Відбулося суттєве її збільшення на 

45% відносно до 2011 року. І до поширення коронавірусу, єдиною траєкторією була тенденція до 

зростання. Проте скорочення активності у 2020 р. майже вдвічі очевидно позначиться на фінансових 

показниках галузі. Татум припускає, що через зміни і переноси змагань дохід світової спортивної індустрії 

у 2020 році складе лише $ 73,7 млрд, що на $ 61,6 млрд менше, ніж прогнозувалося до спалаху COVID-19 ($ 

135,3 млрд). У зв’язку з цим спортивні доходи організації були вимушені різними способами скорочувати 

свої витрати – це найчастіше відбивається на положенні спортсменів.Як наслідок – професійні спортсмени 

почали масово відмовлятися від поїздок на змагання, а деякі з них організатори взагалі відмовились 

впускати глядачів [3].  

Пандемія вплинула на Олімпійські ігри в Токіо 2020, їх було перенесено на 2021 рік, але як 

повідомляли новини, під час змагань також був сплеск захворювання. Більшість команд були на карантині, 

навіть і не виступивши на Олімпійських іграх. 

Першою організацією, яка після «корона вірусних канікул» повернулась на арену спорту – став 

абсолютний бійцівський чемпіонат (UFC), який був проведений без глядачів, а всі спортсмени кожного дня 

здавали медичні тести. Всі учасники користувалися персональними засобами захисту. 

Пандемія коронавірусу внесла істотні корективи у життя спортивного співтовариства. Повсюдна 

ізоляція прискорила цифровізацію спортивного бізнесу та спонукала організаторів до реалізації проектів, 

заснованих на онлайн-технології [4].  

Висновки. Отже, поновлення звичного режиму чекають всі представники спортивної галузі. ООН, 

визначаючи цінність спорту для здоров’я та благополуччя населення, підготовила загальні рекомендації для 

урядів та міжнародних організацій, покликані забезпечити безпечне відновлення спортивних заходів після 

завершення пандемії. Основною метою є роз’яснення заходів обережності та створення безпечних умов для 

відвідування майбутніх змагань. 

 
Джерел: 

1. Коронавірус проти спорту в режимі онлайн: жертви, переноси і одужання [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

https://sport.segodnya.ua/ua/sport/football/koronavirus-protivsporta-v-rezhime-onlayn-smert-perenosy-i-vyzdorovleniya-1413902.html 

2. Мухамадиев Д. С. Социокультурный потенциал футбольного клуба / Д. С. Мухамадиев // Управление устойчивым развитием. 2018. № 2(15). С. 54-57. 

3. Чоботько М. А., Чоботько І. І. Підвищення рівня фізичної і психологічної підготовкиспівробітників ОВС / Матеріали IV Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту збройних сил України, правоохоронних органів, 

рятувальних та інших спеціальних служб на шляху Євроатлантичної інтеграції України». 19 листопада 2020 р. – С. 340-342. 

4. Чоботько І. І., Ластовкін В. А., Счастливець В. І. Обгрунтування розвитку фізичних якостей здобувачів вищої освіти з правоохоронної діяльності під 

час пандемії COVID-19 // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Верховенство права: доктрина і практика в умовах сучасних 

світових викликів». 2021 – С. 203-205. 

 

Кроншталь Галина Степанівна 

Львівський національний університет Імені Івана Франка 

Бенцак Любов Іванівна 
Львівський національний університет Імені Івана Франка 

Бітківська Лідія Іванівна 

Львівський національний університет Імені Івана Франка 
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УНІКАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ 

 

У статті розглянуто одну з проблемсучасної науки – роль та місце індивідуальності людини в 

культурі спорту древньої Греції. Проаналізовано характерні риси Олімпійських ігор цієї доби та значення 

античної фізичної культури як унікального феномену світової культури. Ключові слова: Олімпійські ігри, 

Олімпія, античність. 
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Актуальність. Про Олімпійські ігри пишуть письменники, історики та журналісти; їх чекають 

мільйони прихильників спорту. Більш ніж півтори тисячі років розділяють останні Олімпійські ігри на 

березі острова Алфея і сучасних, та й місце дислокації сучасних ігор теж постійно змінюється, проте між 

ними існує тісний зв’язок, що непідвладний ні історії, ні території. Адже, ігри древньої Еллади і сучасні 

Олімпійські ігри єднають правила чесного спортивного суперництва, одвічне прагнення людини фізичної 

досконалості, а передусім ідеї дружби поміж народами, збереження і запоруки миру. 

Сучасний розвиток теорії та історії фізичної культури, спричинений звільненням гуманітарного 

дослідження від ідеологічних табу, відкриттям широкого доступу до матеріалів досліджень зарубіжних та 

вітчизняних вчених, поширенням новітніх методів роботи з історико-культурними артефактами, дозволяє в 

новому аспекті розглянути одну з магістральних проблем сучасної науки –роль та місце індивідуальності 

людини в культурі спорту Древньої Греції, а отже проаналізувати характерні риси Олімпійських ігор цієї 

доби. Адже, щоб побудувати власну спортивну тенденцію потрібно звернутися до епохи його витоків – 

Олімпійських ігор Древньої Греції.  

Мета дослідження: узагальнити історичні факти і сучасні погляди на виникнення, характерні риси та 

особливості проведення античних Олімпійських ігор.  

Відповідно до мети були поставлені такі завдання: 1. Провести аналіз міфологічного аспекту 

походження ігор – як культурного явища; 2. Оцінити значення античної фізичної культури, як унікального 

феномену світової культури. 

Виклад основного матеріалу. Олімпійські ігри, олімпійські нагороди, олімпійці… Ці слова вже 

нікого не можуть залишити байдужими. Самі ж ігри зародилися як частина релігійного культу і 

проводилися з 776 р. до н.е. до 394 р. н.е. (всього було проведено 292 Олімпіади) в Олімпії, що вважалася у 

греків священним місцем. Від Олімпії відбулася і назва Ігор. Олімпійські ігри були знаковою для всієї 

Стародавньої Греції подією, що виходила за рамки спортивного заходу. Кожні Олімпійські ігри 

перетворювалися на свято для народу, служили свого роду конгресом для правителів і філософів, 

конкурсом для скульпторів і поетів, драматургів і співаків. Це був час загального перемир’я між ворожими 

полісами, містами, державами. 

Існує безліч міфів про виникнення Олімпійських ігор. Найпочеснішими їхніми родоначальниками 

вважають богів, міфічних героїв, дарів і правителів. Найвідоміша легенда свідчить, як цар ЕлідиІфіт, 

побачивши, що його народ втомився від нескінченних війн, відправився в Дельфи, де жриця Аполлона 

передала йому веління богів: влаштувати бажані їм загально грецькі атлетичні святкування. Після чого Іфіт, 

спартанський законодавець Лікург і афінський законодавець і реформатор Кліосфен встановили порядок 

проведення таких ігор і уклали священний союз. Олімпію, де належало проводити це святкування, 

оголосили священним місцем, а будь-кого, хто увійде до її меж озброєним,- богохульником.  

Згідно іншого міфу, син Зевса Геракл привіз в Олімпію священну оливкову галузку і заснував ігри 

атлетів в ознаменування перемоги Зевса над його лютим батьком Кроном [1]. 

Відомий також переказ, ніби Геракл організувавши Олімпійські ігри, увічнив пам’ять про Пелопа 

(Пелопса), що переміг в перегонах на колісницях жорстокого царя Еномая. А ім’я Пелопа дали області 

Пелопоннес, де знаходилася «столиця» античних Олімпійських ігор [2]. 

Обов’язковою частиною античних Олімпійських ігор були релігійні церемонії. Згідно старого 

звичаю, перший день Ігор відводився для жертвопринесень: атлети проводили цей день у жертовників і 

вівтарів своїх богів-покровителів. Подібний обряд повторювався і в завершальний день Олімпійських ігор, 

коли вручалися нагороди переможцям.  

На час Олімпійських ігор в Стародавній Греції припинялися війни і проголошувалось перемир’я – 

екехерія, а представники ворогуючих полісів проводили в Олімпії мирні переговори з метою залагодити 

конфлікти. В Олімпії у храмі Гери зберігався бронзовий диск Іфіта, де поряд з правилами Олімпійських ігор 

був записаний відповідний пункт – текст того перемир’я, яке елейці оголошують на час Олімпійських ігор; 

він написаний не прямими рядками, а навпаки – слова йдуть по диску у вигляді кола [3]. 

Олімпія – розташована в північно-західній частині Пелопоннеського півострова. Тут знаходився 

Алтіс (Альтіс) – легендарний священний гай Зевса і храмово-культовий комплекс, що остаточно 

сформувався приблизно в 6 ст. до н.е. На території святилища розташовувалися культові будівлі, 

монументи, спортивні споруди і будинки, де в період проведення змагань проживали атлети і гості. 

Олімпійське святилище залишалося осереддям грецького мистецтва аж до 4 ст. до н.е. Нині Олімпія – 

типове провінційне містечко, що живе на прибутки від туризму. У ньому абсолютно все є олімпійським: 

назви вулиць і готелів, страви в тавернах, сувеніри в численних магазинчиках. Визначною пам’яткою міста 

є археологічний і Олімпійський музеї [4]. 

Незабаром після заборони Олімпійських ігор всі ці споруди були спалені за наказом імператора 

Феодосія ІІ (426 р.) апотім остаточно зруйновані і знищені сильними землетрусами і розливами річок. 
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У часи Древньої Греції на спортивну арену виходить, активно про себе заявляючи, людська 

особистість, що шукає та знаходить виходи з найскладніших лабіринтів національної культури, які потім 

рецензуються та відбираються соціумом, стаючи загальнокультурними алгоритмами, за якими будується 

нова картина світу. Питання полягає лише в питомій вазі цього конструкту в давньогрецькій культурі. 

Самий же феномен індивідуальності змагань носить «тотальний» загальнокультурний характер, маючи при 

цьому свою специфіку для кожного періоду Древньої Греції. 

Щодо античного спортивного змагання, то воно являє собою особливий, унікальний феномен 

світової культури. Воно виниклов добу розпаду міфологічного типу свідомості і став квінтесенцією 

культурних надбань Стародавнього світу, а разом із тим – механізмом моделювання культури нової 

Європи, що виникла на базі першої з європейських культур – культури Древньої Греції.  

Висновок. Отже витоки спортивних культурних алгоритмів XX ст., загальнокультурних парадигм, 

зокрема політичних, соціальних, побутових знаходяться в культурі античності. Тому чим більше ми 

осягаємо свою культуру, тим адекватніше здатні зрозуміти спортивну культуру Еллади, від якої ми 

успадкували не лише видатні культурні здобутки, а й невирішені проблеми, згубні спортивні стереотипи 

тощо, так би мовити, генетичні недоліки. В цьому сенсі вивчення античності завжди актуальне і в 

науковому, і в культурологічному, і в практичному аспектах; тим більш, що з самого початку наукового 

вивчення культури (тобто з XVII – XVIII ст.) до античності ставились як до неперевершеного зразка, проте 

саме спортивна традиція була призабута в усіх культурних пошуках – від естетичних до політичних. 

Стремління до прекрасного лежить в самій суті людської природи. Адже спорт – це не тільки шоу, не 

тільки один із способів покращення власного здоров’я, це насамперед усім єднання усіх людей під егідою 

дружби і миру. І тому як і в глибокій древності, так і в сучасності людина прагне віднайти той особливий 

зв’язок між гармонією і розумом. 
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Важливим напрямом трансформації та модернізації сфери туризму на сучасному етапі розвитку 

(постковід) стали інновації у створенні нового туристичного продукту в першу чергу на внутрішньому 

ринку, адаптованого до кризових умов з погляду безпечного проведення подорожей та надання супровідних 

послуг. 

Серед перспективних видів туристичної пропозиції на сучасному етапі можна визначити не тільки 

рекреаційний, пізнавальний (унікальні історико-архітектурні ансамблі центрів, палацово-паркові комплекси 

Волині, Львівщини, Чернігівщини та Закарпаття, залишки старовинних міст, фортеці Буковини та Поділля, 

численні скіфські кургани та пам’ятки трипільської культури). 

 Активно розвивається екологічний туризм в унікальних українських національних парках та 

заповідниках. Збільшився попит на спеціалізовані види туризму такі як гастрономічний (мережа «Доріг 

вина і смаку»), фестивальний, індустріальний (Криворіжжя, Донбас, Чорнобильська зона, промислові 

об’єкти Сходу України) та інші. На стику індустріального та рекреаційного туризму прокладені тури до 

соляних шахт Соледару, Артемівського донецького промислового об’єднання «Артемсіль», закарпатського 

Солотвино.  

Великі перспективи розвитку має зелений та сільський туризм, який поки що стабільно розвивається 

в західних регіонах України (Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська області). Проте 

великий потенціал для розвитку цих видів туризму мають також південь та центр країни.  

В Карпатах створено кілька трас для сноубордингу, а гірські річки Карпат, пороги Південного Бугу 

пропонують можливості, рафтінгу, На жаль центри екстремального туризму, як дайвінг і дельтапланеризм, 
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на часі стали недоступними із-за анексії Криму. 

Можна згадати також такі перспективні види туризму на регіональній основі, як паломницький та 

ностальгічний. Цей перелік можна продовжувати з огляду на те, що різні регіони і центри України мають 

свої унікальні ресурси. Проблема створення і просування місцевих видів туристичних продуктів є 

перманентною і вимагає свого вивчення та практичного втілення. 

Активізувалися процеси «цифровізація» сфери туризму. Повільне проникнення цифрових технологій 

в повсякденне життя працівників сфери туризму та туристів було прискорено пандемією. Темпи життя та 

час прийняття рішень скоротився, а час набув великої цінності. Туристи стали більш вибагливим. Споживча 

поведінка зазнала докорінних змін. Якщо раніше вирішальним фактором була ціна, то зараз, зручність, 

надійність та сервіс займають провідні позиції у рейтингу пріоритетів туристів.  

Технологічні рішення стають більш простими, швидкими, доступними для користувачів. Проте 

істотно складнішими в частині створення та підтримки для сфери туризму. Враховуючи складність 

технічних рішень та скорочення життєвого циклу продукту майбутнє туризму за логікою екосистеми. Старі 

моделі втрачають ефективність. 

На сучасному етапі доцільно виділити два компоненти – турпродукт та його доставка. Цифрові 

технології допомагають з доставкою, проте неможливо без інноваційного конкурентоспроможного 

туристичного продукту прориву не відбудуться. Зросла кількість безготівкових транзакцій, активно 

впроваджуються автоматизовані системи. Активно використовують чат-боти в управління готелями, 

аеропортами, сайтами бронювання в діяльності туристичних агентств. 

Подальший розвиток сфери туризму України повинен враховувати тренди туризму: можливість 

комбінувати місцевостей в межах однієї країни (відвідати гірську або сільську місцевість та морське 

узбережжя); короткотермінові подорожі, в умовах недостатньої кількості вільного часу та обмеженого 

бюджету туристи намагаються здійснювати короткі 2-3 денні поїздки, проте подорожують частіше, кілька 

разів на рік замість одного тривалого відпочинку [1] Зазначимо, що виник новий термін цього феномену – 

citybreak. Він являє собою формат відпочинку – короткі канікули,які проходять в іншому місті. 

Найпопулярнішими дестинаціями для такого відпочинку в 2021 виступали міста Одеса та Львів (в 

порівнянні з 2020 р. чисельність відвідувачів в 2021 р. зросла в 6 разів). Дедалі зростатиме популярність 

інших міст серед внутрішніх туристів. Також набуло популярності розміщення у незвичному житлі: в юрті, 

на фермі, у будинку на дереві тощо. 

Також фахівці відмічають зростання популярності лікувального туризму. Найпопулярнішими 

курортними дестинаціями є: Трускавець, Моршин, Східниця, Поляна, Шаян. 

До основних каналів традиційного та перспективного продажу туристичного продукту туроператора 

відносяться: власні агентства, незалежні агентства, електроний продаж, використання мережевого бізнесу. 

По-перше це власні агентства є формою збутової діяльності туроператора і представлені власними 

бюро продажів, агентствами в різних містах та за кордоном.  

По-друге, незалежні агентства, які у збутовій діяльності туроператора виступають як контрагентські 

організації, та є посередниками під час реалізації продукту.  

По-третє, розвивається електронний продаж турів з використанням комп’ютерної мережі, який 

використовують туристичні фірми завдяки активній «цифровізації».  

Перспективною формою продажу турів також є використання мережі турагенства або субагентської 

мережі незалежних агентів, які виступають уповноваженими агентствами оператора і мають у своїй назві і 

логотипі операторський бренд. Участь туристичних фірм у зазначених союзах мережевого бізнесу дозволяє 

зменшити витрати на управлінський апарат, рекламну діяльність, просування торгової марки, тому що ці 

витрати покладені на всіх членів мережі. Деякі мережі агентств надають перевагу організованій і 

контрольований з «координаційного центру» системі закупівлі туристичного продукту. Це дозволяє мережі 

виступати на ринку в якості потужного оптового покупця та отримувати від туристичних операторів вигідні 

ціни та більш лояльні умови співробітництва.  

 
Джерела 

1. Тренди в туризмі – 2020 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: vitiana.com / trendy-v-turizme-2020. 
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДИНАМІЧНОЇ РІВНОВАГИ 

У СЛАБОЗОРИХ УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ 

 

У статті представлено показники розвитку динамічної рівноваги у слабозорих учнів 5-7-го класів. 

Установлено, що найкращі результати обертів на гімнастичній лаві за 20 с зафіксовано у школярів 7-го 

класу. Виявлено, що у хлопців показники досліджуваної здібності вищі, ніж у дівчат.  Ключові слова: 

динамічна рівновага, координаційні здібності, оберти на гімнастичній лаві, слабозорі учні.  

 

Динамічна рівновага проявляється при збереженні спрямованості переміщень людини при безупинно 

мінливих позах. Вона сприяє виконанню робочих операцій при навчанні, ігровій та трудовій діяльності [1].  

У слабозорих дітей спостерігаються порушення динамічної рівноваги. Це знижує можливості 

регулювати дії власного тіла та залежить від стану зорового контролю за його положенням в просторі, шо 

особливо потрібно для формування динамічного стереотипу [7]. 

У школярів середніх класів з вадами зору питання розвитку координаційних здібностей вивчали 

Ю. Ф. Курамшин [6], І. Ю. Горська [4], Т. П. Бегідова [3], Л. Ю. Коткова [5], Т. Цюпак, А. Тучак [9], 

В. В. Андрєєв [2] та ін. Однак, проблема дослідження показників динамічної рівноваги у слабозорих учнів 

5–7-го класів залишається вивченою недостатньо, що й зумовило актуальність дослідження. 

Мета дослідження: визначити та дослідити показники розвитку динамічної рівноваги у слабозорих 

учнів 10-13 років.  

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводилося на базі комунального закладу «Харківська 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 12». В ньому взяли участь 112 слабозорих 

школярів 5-7-го класів, вік яких 10-13 років.  

Для досягнення мети дослідження використовувалися такі методи: теоретичний аналіз і узагальнення 

наукової та методичної літератури, педагогічне тестування, методи математичної статистики. 

Показники динамічної рівноваги оцінювалися за результатами виконання обертів на гімнастичній 

лаві за 20 с. Досліджуваному пропонувалося виконати якомога більше поворотів праворуч або ліворуч за 20 

с не втрачаючи рівноваги стоячи на вузькій поверхні гімнастичної лави. Фіксувалася кількість виконаних 

поворотів за 20 с з точністю до півоберту [8].  

Результати дослідження. Аналіз показників динамічної рівноваги у слабозорих учнів 5-7-го класів 

виявив, що найвищі вони у хлопців і дівчат 7-го класу.  

Порівняння результатів обертів на гімнастичній лаві за 20 с у слабозорих школярів 5-7-го класів у 

статевому аспекті показало, що у хлопців вони достовірно (р<0,001) кращі, ніж у дівчат.  

Дослідження показників динамічної рівноваги у слабозорих школярів у віковому аспекті виявило, що 

у хлопців і дівчат 5-го класу вони вищі, ніж у 6-тикласників; результати обертів на гімнастичній лаві за 20 с 

в учнів і учениць 7-го класу кращі за дані школярів інших класів. Відмінності в показниках достовірні 

(р<0,001), за винятком результатів дівчат 5-го та 7-го класів, де відмінності не достовірні (р˃0,05).  

Висновки 1. Найвищі показники динамічної рівноваги зафіксовано у хлопців і дівчат 12–13 років. 

2. Результати обертів на гімнастичній лаві за 20 с в учнів краще, ніж в учениць. 3. Показники досліджуваної 

здібності у слабозорих школярів 5-7-го класів з віком змінюються різноспрямовано. 
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МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

В статті визначено сутність та проаналізовано типологію сталого туризму, а також 

методологію оцінки рівня сталості. Здійснено аналіз тенденцій розвитку міжнародного туризму. 

Розглянуто досвід розвитку сталого туризму в Китаї, окреслено пріоритетні напрями сталого розвитку 

туризму в контексті модернізації зовнішньоекономічної діяльності України. Ключові слова: міжнародний 

туризм, сталий розвиток, дестинація, модернізація, глобальні критерії сталого туризму. 

 

 Необхідність модернізації зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) України визначається якісно 

новою ситуацією у довгостроковій перспективі, що зумовлено глобалізаційними процесами, загостренням 

конкурентної боротьби на світових ринках, а також необхідністю переходу всього економічного комплексу 

країни на засади інноваційного та сталого розвитку. Сталий розвиток об’єднує найважливіші напрями 

діяльності, які тісно взаємопов’язані, зокрема: економічний, екологічний та соціальний. Туризм виступає 

галуззю, що концентрує у собі всі зазначені складові, і посідає одну із провідних позицій в структурі 

міжнародних економічних відносин, будучи динамічно зростаючим та високодохідним сектором світового 

господарства. 

Разом з тим слід відзначити, що масовий міжнародний туризм, відіграючи, безумовно, позитивну 

роль як фактор економічного росту і соціокультурного розвитку (у тому числі формування толерантного 

відношення до представників інших культур), володіє значним руйнівним потенціалом. Зокрема, надмірне 

антропогенне навантаження на природні та культурно-історичні туристичні ресурси, що формують 

туристичну дестинацію, деградація та забруднення навколишнього середовища, руйнація культурних 

ландшафтів, проблема утилізації відходів тощо. У сукупності це призводить до зниження привабливості 

території і зниження попиту на туристичні продукти. В таких умовах актуалізується питання щодо 

комплексного вирішення даної проблеми на основі концепції сталого розвитку як однієї з найбільш 

перспективних у контексті модернізації економіки України. Для перетворення туристичної галузі на дієвий 

фактор соціально-економічного розвитку країни чи регіону необхідна модернізація та розвиток даного 

сектору відповідності до принципів сталого розвитку. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В сучасних умовах залишаються 

недостатньо вивченими та потребують конкретизації та подальшого дослідження питання щодо сутності 

концепції сталого туризму, методології оцінки рівня сталості, досвіду розвитку сталого туризму в окремих 

країнах з метою імплементації останнього в Україні для максимізації позитивного впливу туризму на 

основні соціально-економічні показники в країні та мінімізації негативних наслідків для навколишнього 

середовища. 

У 1996 р. під егідою Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО) було виділено ключові принципи 

концепції сталого розвитку туризму у ХХІ ст., які пізніше було доповнено Всесвітньою радою туризму і 

подорожей (ВРТП) та Всесвітнім фондом дикої природи (ВФДП). Загалом, можна визначити наступні 

принципи концепції сталого туризму та способи їх впровадження: заощадливе використання ресурсів; 

зниження рівня надмірного споживання та шкідливих викидів; збереження та розвиток природної та 

культурної спадщини; стратегічне планування розвитку туризму; сприяння розвитку туризму, що підтримує 

місцеву економіку; залучення місцевих громад; підготовка персоналу; маркетинг туризму; системний та 

перманентний моніторинг діяльності галузі. 

З екологічної точки зору сталий туризм полягає у посиленні докладених зусиль щодо охорони 

навколишнього середовища, а також впровадженні практичного досвіду в цій сфері. Соціологія ідентифікує 

сталий туризм як спробу сконцентрувати якомога більше уваги на ознайомленні з місцевим населенням, що 

сприятиме розумінню місцевих звичаїв, традицій, цінностей певного регіону (країни). У зв’язку з цим 
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туристи повинні: бути зацікавленими, проте обережними з природним середовищем; обирати засоби 

розміщення, що відповідають критеріям сталості; поважати стиль життя місцевих громад, їхню культуру, 

мову. Отже, сталий туризм вважається формою туризму, що сприяє довгостроковому менеджменту ресурсів 

з метою задоволення економічних та соціальних потреб, підтримки культурної цілісності та характерних 

екологічних процесів . 

Отже, метою стратегії розвитку сталого міжнародного туризму є досягнення першочергових цілей, а 

саме: збереження природно-рекреаційних ресурсів; проведення маркетингової діяльності з метою 

просування туристичного продукту на світовий туристичний ринок; поєднання туризму з іншими галузями 

економіки. 

Позитивні тенденції розвитку туристичної галузі, а також її сприятливий вплив на розвиток держави 

в цілому, повинні стимулювати більшу увагу з боку органів державної влади та представників 

туристичного бізнесу до розвитку туріндустрії, але обов’язково на засадах сталого розвитку. Базуючись на 

міжнародному досвіді, можна виділити такі основні передумови сталості туризму: наявність належних умов 

для успішної туристичної діяльності, яким повинні відповідати підприємства туризму та дестинації 

(надійність і безпека; якість сервісу; надійність інформації; контакт зі споживачем); здатність передбачати 

зміни та адаптуватися до них. 

Із зростанням ролі сталого розвитку туризму виникла необхідність розробки методології визначення 

та оцінки останнього. У зв’язку з цим Глобальною радою зі сталого туризму (GSTC) у 2012 р. було 

затверджено Глобальні критерії сталого туризму. Для забезпечення відповідності суті сталого туризму 

дестинаціям слід дотримуватися міждисциплінарного, цілісного та інтегрального підходу, що включає 

наступні цілі: демонстрація управління дестинацією на засадах сталого розвитку; максимізація соціально-

економічних ефектів для місцевих громад й мінімізація негативного впливу; максимізація вигоди для 

навколишнього середовища та мінімізація негативних наслідків.  

Сфера використання критеріїв охоплює широкий спектр туристичних організацій та слугує основним 

орієнтиром для дестинацій, які прагнуть підвищити конкурентоспроможність, допомагає споживачам 

ідентифікувати регіони сталого туризму, пропонує сертифікаційним та іншим добровільним програмам 

рівня дестинації гарантії, що їхні стандарти відповідають загальноприйнятим зразкам. 

Подальше успішне впровадження принципів сталості у розвиток туризму потребує консолідації 

зусиль усіх зацікавлених сторін на всіх рівнях. Важливою при цьому є планування розвитку індустрії 

туризму на основі принципів сталості, забезпечення вивчення рекреаційного потенціалу територій, 

ініціювання розробки систем сертифікації, показників сталого розвитку з метою контролю за наслідками 

туристичної діяльності з соціальної, екологічної та економічної точок зору.  

Рух у напрямку сталого розвитку туризму сприяє забезпеченню комплексу переваг як для споживачів 

турпослуг, так і для місцевого населення, а саме: покращення якості життя місцевого населення; посилення 

інтелектуальної значущості культурно-історичної спадщини та підвищення її привабливості для туристів; 

збереження задовільної якості навколишнього середовища; формування справедливого економічного 

механізму розподілу доходів і затрат серед усіх секторів економіки, що беруть участь в обслуговуванні 

туристів; наповнення місцевого бюджету внаслідок створення нових робочих місць та підприємств як у 

межах галузі туризму, так й у суміжних сферах; забезпечення притоку інвестицій в економіку регіону, в т. 

ч. у будівництво, сільське господарство та ін.; розвиток місцевого самоврядування та залучення місцевого 

населення до участі у розробці та прийнятті управлінських рішень у сфері розвитку туризму; підтримка та 

розвиток мережі природоохоронних територій; створення нових об’єктів туристичної атракції тощо. 

Отже, концепція сталого розвитку дає можливість вирішити наростаюче протиріччя між 

необхідністю задоволення зростаючих потреб туристів та обмеженою кількістю природних, соціальних, 

економічних ресурсів приймаючих дестинацій в умовах погіршення стану екологічного середовища. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПРИТНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ І-ІІ КУРСІВ АКАДЕМІЇ 

 

У статті розглянуто показники спритності здобувачів вищої освіти І-ІІ курсів академії. 

Представлено порівняння показників досліджуваної фізичної якості у статевому та віковому аспектах. 

Виявлено, що найкращі результати спостерігаються у юнаків і дівчат 17-18 років. Ключові слова: 

академія, здобувачі вищої освіти, спритність, фізичні якості. 

 

Спритність має важливе значення в екстремальних умовах рухової діяльності, особливо в умовах 

дефіциту простору і часу. В спорті – це одноборства, спортивні ігри і складно координаційні види. Проте 

навіть у відносно простих за координацією роботи нервово-м’язового апарату рухів (ходьба, біг, плавання та 

ін.) добре розвинута спритність сприяє зменшенню енерговитрат на одиницю виконаної роботи за рахунок 

постійного пристосування кінематичних і динамічних параметрів відповідних рухів (довжина кроку, 

траєкторія руху ланок тіла, темп, величина зусилля та ін.) до поточних функціональних спроможностей 

людини [5]. 

І. П. Масляк [3] досліджувала показники спритності в учнів початкової школи; Л. Є. Шестерова [6], 

І. О. Кузьменко [1] – в учнів основної школи, Л. О. Рядова, Л. Є. Шестерова [4] – у дітей середнього шкільного 

віку з вадами зору. Проте робіт, присвячених вивченню показників досліджуваної фізичної якості у здобувачів 

вищої освіти І-ІІ курсів не має.  

Мета дослідження: визначити показники спритності у здобувачів вищої освіти І-ІІ курсів, які 

навчаються в академії. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводилося у Харківській державній академії культури. 

В ньому прийняли участь 196 здобувачів вищої освіти І-ІІ курсів, вік яких 17-19 років.  

Для проведення дослідження використовувалися такі методи: теоретичний аналіз і узагальнення 

науково-методичної літератури, педагогічне тестування, методи математичної статистики.  

Показники спритності у здобувачів вищої освіти І-ІІ курсів визначалися за результатами тесту три 

перекиду вперед. Методика проведення тесту три перекиду вперед. Обладнання: секундомір, гімнастичні 

мати. 

Опис тесту. Учасник тестування ставав біля краю гімнастичних матів, покладених у довжину, приймав 

вихідне положення – основна стійка. За командою «Можна» випробуваний приймав положення упор 

присівши і послідовно, без зупинок виконував три перекиди вперед, прагнучи зробити їх за мінімальний 

відрізок часу. Після останнього перекиду повертався у вихідне положення.  

Результат. Визначався час виконання трьох перекидів вперед від подачі команди «Можна» до 

прийняття випробуваним вихідного положення [2].  

Результати дослідження. Аналізуючи показники спритності у здобувачів вищої освіти І-ІІ курсів, 

виявлено, що найкращі вони у юнаків і дівчат І курсу.  

Співставлення показників досліджуваної фізичної якості у здобувачів вищої освіти залежно від статі 

показало, що юнаки виконують завдання краще, ніж дівчата. Відмінності достовірні (р<0,01). 

У віковій динаміці показників спритності у здобувачів вищої освіти І-ІІ курсів академії спостерігається 

погіршення досліджуваних результатів з віком. Відмінності статистично достовірні (р<0,05). 

Вважаємо, що погіршення показників спритності з віком спричинено збільшенням навчального 

навантаження, яке вимагає від здобувачів вищої освіти більш тривалий час знаходитися у сидячому 

положенні. Це призводить до зменшення рухової активності, що негативно впливає на розвиток спритності.  

Висновки 1. Найкращі показники спритності спостерігаються у юнаків і дівчат 17-18 років. 2. 

Порівнюючи показники дослідженої фізичної якості у здобувачів вищої освіти у статевому аспекті, виявлено, 

що у юнаків вони краще, ніж у дівчат; у віковому – показники спритності вище у здобувачів І курсу. 
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В статье представлены результаты применения воркаута на секционных занятиях в школе. В ходе 

педагогического эксперимента определены особенности динамики показателей физической 

подготовленности старшеклассников. Экспериментально доказана эффективность использования 

упражнений воркаута в физическом воспитании учащихся 10-11 классов, проживающих в г. Ветка.  

Ключевые слова: воркаут, старшеклассники, секционные занятия, физическое воспитание, физическая 

подготовленность. 

 

В настоящее время в физическом воспитании детей, подростков и юношества сложилась 

парадоксальная ситуация: несмотря на безусловную как личностную, так и социальную значимость 

здоровья, оптимального физического развития и уровня физической подготовленности, все эти показатели 

имеют тенденцию к ухудшению от каждого поколения к последующему поколению [1, 2, 3]. 

Не вызывает сомнения, что такое положение явилось следствием целого конгломерата причин: как 

ухудшающейся экологической обстановки, понижения эффективности естественного отбора вследствие 

достижений современной медицины, и, что немаловажно, образа жизни человека, всѐ меньше и меньше 

соответствующего биологическим нормам, прежде всего, по параметрам объѐма двигательной активности и 

уровня калорийности потребляемой пищи [4, 5].  

Стремительно возрастает удельный вес курящих подростков. Исследователи отмечают, что сегодня 

каждый десятый школьник зависим от табака и имеет те или иные признаки болезней, связанных с 

курением [6]. 

Угрожающие размеры приобрело немедицинское употребление наркотических средств, 

психотропных и одурманивающих веществ. Отмечается, что за последнее десятилетие возросло количество 

лиц, страдающих наркотической зависимостью: если в 2005 году начитывалось 6145 человек, то уже в 2017 

году – 8649 человек [7]. 

Самого пристального внимания заслуживает снижение интереса школьников к урокам физической 

культуры и физкультурно-оздоровительным мероприятиям, что не позволяет создавать предпосылки 

дальнейшего физического совершенствования, овладения способами применения полученными 

двигательными умениями и навыками в повседневной жизни, вследствие чего здоровье подрастающего 

поколения с годами улучшается все труднее [8]. 

В связи с вышеизложенным, целью нашего исследования явилось обоснование эффективности 

применения упражнений воркаута с учащимися старших классов на секционных занятиях в школе. 

Педагогический эксперимент проводился с целью обоснования эффективности применения воркаута 

на секционных занятиях учащихся старших классов, проживающих в г. Ветка. Для этого в 2019-20120 гг. на 

базе общеобразовательной школы №1 г. Ветки была реализована экспериментальная программа занятий 

воркаутом на внеклассных физкультурных занятиях (секции общей физической подготовки). В 

исследовании приняло участие 11 учащихся 10 класса и 14 учащихся 11 класса (юноши).  

Программа факультативных занятий по воркауту была составлена на 140 часов (70 учебных занятий) 

и рассчитана на 2 занятия в неделю. Упражнения, включенные в программу тренировок, были рассчитаны 

на начальный уровень занимающихся. 

Для выявления эффективности влияния разработанной методики в сентябре 2019 и мае 2020 г. было 

проведено два (исходное и конечное) тестирования уровня физической подготовленности занимающихся. 

Полученные результаты обрабатывались методами математической статистики. 
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Основная цель занятий воркаутом заключалась в повышении двигательной активности и пропаганде 

здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Тренировочный процесс осуществлялся в 

выполнении на уличной спортивной площадке (или гимнастических снарядах в спортивном зале) – 

турнике, брусьях, шведской стенке, рукоходе, наклонной скамье – широко известных гимнастических 

упражнений, таких как подтягивание, отжимание, приседания, выпады, планка. Широкий диапазон 

вариативности выполнения основных упражнений, а также комбинирование их в более сложные элементы 

и объединение их в связки позволяет построить многофункциональную тренировку, направленную на 

развитие всех основных групп мышц нашего тела. Всевозможные упражнения воркаута позволяют 

развивать все ведущие двигательные способности человека – силу, ловкость, выносливость, быстроту, 

гибкость и координационные качества. 

 По окончании педагогического эксперимента были установлены достоверно значимые изменения в 

показателях физической подготовленности старшеклассников. 

Так, в беге на 30 м, характеризующем уровень развития быстроты, у учеников 10 класса в начале 

года среднегрупповой результат был равен 4,61±0,14 с, улучшившись к концу года до 4,57±0,12 с, при 

t=2,46, р<0,05. В 11 классе в начале года данный показатель составил 4,56±0,16 с, при этом к концу 

учебного года он улучшился до 4,49±0,17 с, при t=2,34, р<0,05. 

Результаты в тесте «Челночный бег 4х9 м», характеризующем уровень развития координационных 

способностей, в 10 классе улучшились с 9,49±0,09 с до 9,28±0,11 с (при t=2,46, р<0,05), в 11 классе – с 

9,31±0,11 с до 9,12±0,12 с (при t=2,41, р<0,05).  

Более выраженные изменения были отмечены в прыжке в длину с места: если у десятиклассников в 

начале года средний результат составлял 226,12±4,25 см, то к концу эксперимента он улучшился до 

236,8±4,31 см (достоверность различий составила t=3,22, р<0,01); у учащихся 11 класса в начале года 

средний результат был равен 232,28±5,23 см, улучшившись до 243,08±5,65 см к концу эксперимента 

(t=3,34, р<0,01). 

Достоверные различия при р<0,001 были выявлены в показателях теста «Подтягивание в висе на 

перекладине»: у учащихся 10 класса он улучшился с 6,12±1,59 раз до 11,31±2,04 раз (при t=6,12), у 

одиннадцатиклассников – с 7,92±1,65 раз до 13,21±1,88 раз (при t=6,19). 

Что касается показателя гибкости (тест «Наклон вперед из положения сидя»), то здесь в 10 классе он 

улучшился с 9,04±1,68 см до 12,56±1,85 см (t=2,41, р<0,05), в 11 классе – с 9,67±1,73 см до 12,67±1,84 см 

(t=2,37, р<0,05). 

Схожая достоверность различий была выявлена и в тесте «Бег 1500 м», характеризующем уровень 

выносливости. У десятиклассников в начале года данный показатель составлял 6,42±9,23 мин, 

улучшившись к концу года до 6,18±9,68 мин (при t=2,31, р<0,05). У учащихся 11 классов в начале 

эксперимента средний показатель в данном тесте был равен 6,18±9,33 мин, улучшившись к концу года до 

6,34±9,39 мин (при t=2,33, р<0,05).  

Положительная динамика результатов в тестах не могла не отразиться и на средних баллах, 

полученных учащимися за выполнение упражнений.  

Так, у учащихся 10 класса за время проведения эксперимента общий средний балл улучшился с 

5,75±1,33 до 7,30±1,42. В беге на 30 м произошло улучшение с 6,84±1,34 до 7,62±1,15, в челночном беге 4х9 

м – с 5,61±1,28 до 6,21±1,18, в прыжке в длину с места – с 6,22±1,38 до 8,14±1,16, подтягивании и висе на 

перекладине – с 4,86±1,25 до 8,26±1,19, наклоне вперед из положения сидя – с 5,79±1,29 до 7,34±1,22 и в 

беге на 1500 м – с 5,18±1,31 до 6,23±1,28. Достоверность различий составила t=3,27, р<0,01. 

У старшеклассников 11 класса общий средний балл вырос с 5,99±1,49 до 7,29±1,52. В беге на 30 м он 

улучшился с 6,62±1,39 до 7,21±1,42, в челночном беге 4х9 м – с 4,98±1,36 до 6,14±1,39, в прыжке в длину с 

места – с 6,08±1,42 до 8,23±1,45, подтягивании из виса на перекладине – с 6,84±1,37 до 8,32±1,44, наклоне 

вперед из положения сидя – с 5,78±1,41 до 7,47±1,52 и в беге на 1500 м – с 5,68±1,32 до 6,34±1,39. При этом 

достоверность различий составила t=3,31, р<0,01. 

Таким образом, проведенные нами исследования по выявлению эффективности разработанной 

методики занятий воркаутом в рамках дополнительных секционных занятий с учащимися старших классов 

г. Ветка доказали эффективность предложенного нами подхода, что выразилось в повышении уровня 

физической подготовленности учащихся, улучшении их физического развития и функционального 

состояния. 
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ СМІТТЯ В УКРАЇНІ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ 

ЇХ ВИРІШЕННЯ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 

 

У статті досліджена одна із найважливіших екологічних проблем України. Визначено ефективність 

європейської системи переробки відходів, зокрема на прикладі Німеччини, та запропоновано шляхи 

вирішення «сміттєвої проблеми» для України на її основі. Обґрунтовано необхідність розробки 

загальноукраїнської системи поводження звідходами, а також не лише законодавчої бази, а і механізму 

контролю за виконанням вже прийнятих законів. Ключові слова: переробка відходів, вторинна сировина, 

поліетилентерефталат (ПЕТ), пластик, пластикові пакети, склобій, макулатура. 

 

Постановка проблеми.За версією американськогоагентства 24/7 Wall Street Україна потрапила на 9 

місце рейтингу країн з найбільшим обсягом сміття на одного жителя. В нашій країні на 1 людину припадає 

близько 10,6 тонн сміття. Ступінь переробки відходів становить лише 3,2%. Велика частина, відходів в 

Україні – це тверді побутові і сільськогосподарські відходи, які включають в себе сміття, вироблене на 

фермах, птахофабриках і бійнях, відходи збору врожаю, стоки добрив з полів та інші [1]. Питання сміття не 

з’явилося нещодавно і з кожним роком ситуація погіршується. Це має також негативні наслідки для 

економіки в цілому і потребує негайного аналізудля подолання самої проблеми.  

Аналіз останніх досліджень іпублікацій. Серед українських вчених, науковців та журналістів, котрі 

усвоїх роботах досліджували та аналізували стан екології, зокрема питання побутових відходів та його 

вплив на економічний розвиток України, заслуговують уваги роботи такихавторів: С. Дідковський, В. 

Андронік, О. Ярликов [3, 11]. 

Мета статті. Мета статті полягає у дослідженні еколого-економічних проблем утилізації сміттяв 

Україні, а також шляхи їх вирішення на основі досвіду європейських країн, зокрема Німеччини. 

Виклад основного матеріалу. Переробка сміття для держави – це отримання грошей в бюджет, 

залучення інвестицій і вирішення проблем з екологією, які незмінно обернуться позитивом для економіки в 

цілому. Переробка сміття для виробника – це соціальна відповідальність і відповідність європейській 

практиці.  

Але в нашій країні сміттєва проблема є невирішеною, адже не має загальноукраїнської системи 

переробки власного сміття. В Україні заостанні роки кількість побутових відходів зростає, а разом з цим і 

зростає кількість полігонів та загальних площ територій, які відводяться для захоронення сміття. Відсоток 

переробки відходів не перевищує 10 %. 

Підприємств, які займаються переробкою сміття, котре відсортовуються з твердих побутових 

відходів,близько 1000 (найвідоміші: компанія «Вторма», підприємства «Рада», «Регіон 2021», організації 

«NoWaste», ZPSpace). Проте у нас немає налагодженої системи сортування. Підприємств більш ніж 

достатньо для того, щоб упоратися з відсортованим мотлохом, але проблема полягає в тому, що цим 

підприємствам недостатньо відсортованої вторинної сировини (макулатури, полімерних матеріалів, ПЕТ-

пляшок, алюмінієвих банок, склобою тощо), яка зазвичай надходить від заготівельних пунктів. Тому наша 

держава на цей момент закупляє її закордоном. Сценарій виходить такий: ми допомагаємо розгрібати 

сміттєву проблему іншим країнам, а не собі. Ми закупляємо сировину, яку в нашій країні фактично 

викидають на сміттєзвалища та полігони.  

Ця сировина поставляється в основному з країн ЄС, близько 31% всього імпорту, а також значна 

частина ввозиться з Філіппін – 21% і Тунісу – 14% [3]. Всього за 2018 рік Україна імпортувала близько 100 

тис. тонн відходів. Загальна вартість вторсировини склала близько 40 млн. дол. З них близько 30 млн. дол. 

припадає на ПЕТ (поліетилентерефталат, з якого роблять пластикові пляшки), решта – на інші сорти 

пластику [3]. 

Склобою також не вистачає переробним підприємствам, незважаючи навіть на те, що в Україні 

організовані пункти його прийому. Склобій в основному ми завозимо з Білорусі, на неї припадає 78% 

сировини. Загальна його вартість – близько 11 млн дол. Понад 54% макулатури ввозиться з Російської 

Федерації, близько 20% – з Польщі, її загальна вартість – понад 80 млн дол. [3]. 
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Розпочнемо з законодавчоїбази,яка є доволі широкою в нашій країні: 

1. 5 лютого 2016 року був зареєстрований Закон «Про упаковку та відходи упаковки», в якому 

передбачено розширену відповідальність виробників тари та виробників продукції в тарі. У такому випадку 

самі виробники фінансуватимуть, організовуватимуть й відповідатимуть за сортування сміття [4].  

2. 8 листопада 2017 р. Кабінет Міністрів України затвердив «Національну стратегію управління 

відходами в Україні до 2030 року» [5]. Метою цієї Стратегії є створення умов для підвищення стандартів 

життя населення шляхом впровадження системного підходу до поводження з відходами на державному та 

регіональному рівні, зменшення обсягів утворення відходів та збільшення обсягу їх переробки та 

повторного використання [5]. 

3. Закон України «Про відходи» з 1-госічня 2018 року передбачає штрафи за невідсортоване сміття як 

для суб'єктів господарювання, так і для фізичнихосіб [6]. 

4. 18 вересня 2019 року в парламенті був зареєстрований законопроект № 2051-1 «Про обмеження 

обігу пластикових пакетів на території України»[7]. У статті 2 «Заборона розповсюдження пластикових 

пакетів» йде мова про заборону розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та 

надання послуг:надтонких пластикових пакетів, тонких пластикових пакетів,оксорозкладних пластикових 

пакетів. «Розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень. За 

повторне порушення стягуватиметься штраф від 3400 до 8500 гривень» – про це повідомив глава 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський [8]. 

З 15 березня 2020 року компанія «АТБ-маркет» в тестовому режимі запустила для реалізації у всіх 

магазинах торгової мережі «АТБ» біорозкладні еко-пакети. Але голова громадської організації 

«Екопатруль» Тетяна Лампіка заявила, що пакети в розмірі 3 млн. шт., які торговельна мережа завезла з 

В’єтнаму, є імпортованими відходами [9]. Екоактивістка звернула увагу і на склад у якому міститься 75% 

PBAT (полімер на нафтовій основі) і всього лише 25% полімолочної кислоти з кукурудзяним крохмалем. 

Тобто пакети насправді містять пластик. Є ще один важливий нюанс – необхідною умовою розкладання 

пакета є компостування, але не у всіх громадян України є можливість компустувати відходи. Тому 

більшість пакетів опиняться на звалищі, де для них немає умов для розкладання [10]. 

Останній приклад говорить про те, що самих законів недостатньо, адже немає механізму контролю за 

виконанням цих законів. Також більшість виробників пакувальної тари, пива, мінеральної води, 

безалкогольних напоїв та інших товарів не несуть відповідальності за подальшу утилізацію використаної 

упаковки. Організація збору відсортованих відходів вимагає створення відповідної інфраструктури.  

Можна було б застосовувати штрафи до громадян за несортуванняя сміття, якщоб на вулицях стояли 

баки для роздільногозбирання. А якщо ж такі умови для сортування нестворено то, звісно, що лише 

невелика кількість громадян буде сортувати сміття у власних оселях та відвозити його на сортувальні 

станції. І штрафувати тих, хто цього не робить, у такому випадку, не зовсім доцільно. 

В Україні люди мають нести сировину у пункти прийому, де отримають за це копійки, (наприклад, 

якщо студент завезе упункт прийому 100 кг макулатури, то отримає за це 100 гривень) або ж зібрати 

самостійно багато вторинної сировинита відвести на заводи з переробки, де ще потрібно додатково заплати 

за саму переробку. Але ж чому ж ціна за вторинну сировину така низька? Українські компанії, які збирають 

сировину, зіткнулися з навалою пластику та макулатур из Європи. Через це українські пункти прийому 

вторинної сировини опинилися в складній ситуації, адже європейська, вже відсортована сировина, 

продається вдвічі-втричі дешевше, ніж українська. І вітчизняним пунктам збору залишається або знижувати 

вартість своєї сировини, або ж шукати додаткові шляхи фінансування: гранти чи благодійну підтримку [11]. 

У Німеччині люди не відносять пляшки у пункти пропусків,їх просто немає, бо в країні існує ціла 

державна система. Громадяни сортують сміття, складають сировину у відповідні контейнери біля будинку, 

а компанії-заготівельники забирають сировину на заводи з переробки. Європейські сміттєпереробні 

компанії отримують гроші з закладеної у продукт вартості його переробки. Наприклад, відомі в Європі 

фандомати. Ви здаєте у спеціальнийавтомат ПЕТ-пляшку з-під води і отримуєте за це гроші. Ця вартість 

вже закладена у вартість води, що ви купуєте [11]. 

Висновки. Найбільш ефективне рішення для України – це розбудова загальноукраїнської системи 

поводження з відходами. Розмови про впровадження аналогічної європейській системі вУкраїні тривають 

уже декілька років. Виробники стверджують, що планують вкладати у вартість продуктів відсоток на 

переробку. Але з іншого боку, жодний виробник незацікавлений, щоб його продукт коштував дорожче, бо 

це вплинена сам продаж. На жаль, така розбудова триває не місяць і навіть не рік: потрібно розширювати 

законодавчу базу, а також налагоджувати систему, яка могла б відслідковувати виконання всіх умов 

відповідних законів та актів. Після цього зобов’язати виробників нести відповідальность за подальшу 

утилізацію використаної упаковки, а саме змусити додавати до вартості товарів додатковий відсоток, який 

потім буде відсилатися до фондів, що займаються переробкою упаковки тощо. Але саме найперше і 
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найпростіше, що може зробити кожен з нас на даному етапі, – це сортувати сміття, скоротити використання 

пластику (замінивши пластикові пляшки на 1 металевий термос, пакети – на екологічний шопер, 

пластмасові зубні щітки – на бамбукові, тощо) і розповсюджувати перспективу таких дій.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ УМОВ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА 

 

Стаття присвячена органічному агровиробництву, що з кожним роком розвивається та нарощує 

масштаби. Основними перевагами є застосування певних обмежень для сертифікованих виробників, що 

дозволяє вирішити певні проблеми традиційного сільського господарства. Проте, з метою оцінки 

нинішнього стану органічного виробництва та шляхів його розвитку необхідно мати визначені чинники 

впливу. Ключові слова: органіка, органічне сільське господарство, сільське господарство, органічна 

продукція, органічне виробництво. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Органічне виробництво є сертифікованою діяльністю, що 

пов’язана із виробництвом сільськогосподарської продукції, яка провадиться з дотриманням законодавчих 

вимог у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Органічне виробництво 

включає всі етапи технологічного процесу, а саме первинне виробництво (включаючи збирання), 

підготовка, обробка, змішування та пов’язані з цим процедури, наповнення, пакування, переробка, 

відновлення та інші зміни стану продукції. 

Основними пріоритетами виробництва органічної продукції є: 

- створення якісної та безпечної продукції для споживачів; 

- зростання кількості органічних підприємств, що займаються виробництвом, переробкою та 

реалізацією органічної продукції; 

- сприяння та зростання зайнятості, забезпечення безпечних умов праці і покращення ресурсного 

потенціалу; 

- вільний доступ до інформації про продукт і споживання якісної продукції. 

Вони виражаються у 4 видах забезпечення: 

- правове (створення діючої правової бази щодо сертифікації, контролю та відповідальності за 

недотримання вимог органічними виробниками, чи умисного введення в оману продажем несертифікованої 

продукції); 

- інформаційне (стимулювання поширенню інформації про переваги органічної продукції, створення 

структур з приводу надання інформацій та консультацій, а також з захисту прав споживачів органічної 

продукції); 

- соціальне (впровадження державної підтримки виробника цінової підтримки органічної продукції, 

стимулювання розвитку ринків та створення належних умов праці в органічному сільському господарстві); 
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- виробниче (стимулювання утворення систем органічного виробництва, переробки, транспортування 

та реалізації продукції, що є органічною, мотивація до створення підприємств різних видів та форм 

власності, управління ризиками, створення та залучення фахівців до сертифікаційних організацій та 

науково-освітніх центрів). 

Оцінити ефективність складових органічного виробництваможна з застосуванням чинників впливу 

на основі розрахункуабо бальних оцінок. Загалом, можна виділити такі умови: 

1. Природні умови (ландшафт, клімат, ґрунт, біологічні процеси). 

2. Організаційні засади (організаційно-правова форма підприємства, законодавча база, державна 

підтримка, система управління, організація систем землеробства та переробки органічної продукції, 

фінансове стимулювання державою та ін.). 

3. Екологічні умови (обробка ґрунту без застосування хімічних та мінеральних заборонених добрив, 

види посівів, забезпечення збереження родючості ґрунтів, система сівозмін, добрива, особливості догляду 

за посівами та ін.). 

4. Технологічні можливості (сучасність ліній переробки продукції, конверсійний період, 

використання пакувальних матеріалів, що розкладаються біологічний шляхом, або 

реутилізуются,дотупність органічної сировини та ін.). 

5. Фінансові умови (система ціноутворення, витрати на сертифікацію, отримання збитків у випадках 

зменшення врожайності та обсягів виробництва на час перехідного (конверсійного) періоду, інвестування 

та ін.). 

6. Соціум(обізнаність населення у перевагах органічної продукції, наявність органічної 

інфраструктури, виробництво у достатній кількості, забезпечення здоров’я споживачів, маркування 

органічної продукції, інновації виробників-конкурентів, рівень добробуту наслення та ін.). 

7. Ефективність маркетингу (упаковка, зручність та доступність сертифікованої продукції, збутова 

діяльність та ін.). 

8. Економічні фактори (економія ресурсів, економічна ефективність, кредитна та податкові політики, 

кон’юнктура на ринку, підвищення конкурентоспроможності, експорт на міжнародні ринки 

високотехнологічної продукції та ін.). 

Отже, існують такі показники, на які неможливо здійснити вплив окремому підприємству (природні 

умови, організаційні засади, соціум, економічні фактори), які здійснює безпосередньо держава, Дослідний 

інститут органічного сільського господарства та сертифікуючі органи з метою стимулювання розвитку 

(організаційні засади) та ті, що залежать безпосередньо від підприємства (екологічні умови, технологічні 

можливості, фінансові умови, ефективність маркетингу). Тому забезпечити достатній розвиток органічного 

агровиробництва можливо лише за допомогою спільних дій з державою, населенням та міжнародними 

організаціями. 

Висновки. Таким чином, пріоритети, їх забезпечення та складові розвитку органічного 

агровиробництва тісно пов’язані між собою.Основною ціллю держави з питання органічного 

агровиробництва має бути стимулювання розвитку цього напрямку ведення сільського господарства за 

допомогою надання фінансової допомоги підприємствам органічного виробництва та також інформування 

населення про переваги «чистої» продукції таких виробників. Підприємствам, що вирощують органічну 

продукцію наразі необхідно створювати умови для зацікавлення вітчизняних та іноземних інвесторів з 

метою прискорення розвитку технологічних можливостей.  
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СВІТОВИХ ШКІЛ МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

 

Стаття присвячена  з’ясуванню загальних тенденцій розвитку суспільства у 21 ст., розглянуті 

глобальні проблеми людства та їх можливий вплив на темпи економічного зростання. Проаналізовано 

головні принципи сталого розвитку, проблеми переходу до сталого розвитку в Україні,проаналізовані різні 

підходи до визначення терміну «сталий розвиток». Досліджено еволюційний розвиток концепції сталого 

розвитку, інтегральний показник негативних антропогенних навантажень на навколишнє природне 
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середовище в Україні, компоненти сталого розвитку, а саме економіка, соціальна складова та екологічна 

складова,досліджено концепцію сталого розвитку у соціально – економічній політиці провідних країн світу. 

Ключові слова: сталість, розвиток, збалансованість,соціально – економічний потенціал,концепція, 

соціоеволюційний розвиток. 

 

Актуальність теми. Більшість країн світу зіштовхнулося з проблемою підтримання економічного 

зростання на певному рівні. Глибока та системна криза охопила соціально – економічну та екологічну 

сферу діяльності людини. В останні десятиліття все більшу вагу набуває екологічний фактор, який обмежує 

економічне зростання. Виникає проблема у розробці нової стратегії економічного зростання яка 

враховувала б соціальний та екологічний фактор. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження моделі сталого розвитку 

зробили вітчизняні та зарубіжніі вчені такі як З. В. Герасимчук, І. М. Вахович, В. Б. Данилишин, 

М. Долішнього, С. Дорогунцов, Дж. Гелбрейт, Д. Х. Медоуза, Д. Л. Медоуз, Н. Реймерса, Л. Вальраса, 

А. Курно, В. Джевонса, А. Маршалла та інших. 

Розвиток всієї людської цивілізації характеризується поступовим нарощуванням темпів 

економічного зростання. Кожна історична епоха давала певний імпульс до розвитку народно – 

господарського комплексу країн, виникнення нових галузей промисловості, нових технологій, появою 

нових форм та методів господарювання. Середина 20 ст. характеризувалася стрімким економічним 

розвитком більшості країн світу. Найбільш стрімко в економічному плані розвивалися країни Західної 

Європи, Японія та США. Таке стрімке зростання в основну чергу забезпечувалося за рахунок 

безконторольної експлуатації природних ресурсів. Але вже в цей же період виникають енергетичні, 

продовольчі, соціальні та екологічні проблеми які прямо впливають на економічний розвиток країни. Так, з 

виникненням енергетичної кризи в США на початку 1974-1975 роках промислове виробництво скоротилося 

на 13, 7% [1, с.31]. Зростає і соціальна нерівність країн світу, так протягом другої половини XX ст. розрив 

між багатими і бідними країнами зріс у 10 разів [2, с.73]. Але найбільше занепокоєння викликає стан 

навколишнього середовища. В світі не залишилося жодного біогеоценозу, якого б так чи інакше не 

зачепила діяльність людини. Саме із збільшенням кількості шкідливих викидів в атмосферу науковці 

пов’язують зростання стихійних лих. Згідно з даними Міжнародного Червоного Хреста за за три 

десятиліття, що минули, кількість природних катастроф зросла втричі [3,с.17]. Кожне десятиліття у світі 

втрачається 7% родючих грунтів, кожні два роки добавляється 12 млн. га. опустошених земель, кожну 

секунду скорочується площа лісів на півгектара [4, с.15]. Україна навіть в теперішній період, незважаючи 

на різке падіння виробництва, серед європейських держав має найвищий інтегральний показник негативних 

антропогенних навантажень на навколишнє природне середовище практично по всій території [3,с.29]. За 

даними наукових досліджень, частина відносно чистих територій нині становить лише 7% загальної 

земельної площі держави, умовно чистих територій, які характеризуються більш – менш нормальними 

природними умовами проживання людини – приблизно – 8%. Малозабруднені території охоплюють 15% 

всієї території країни. Забруднені та дуже забруднені, де значно погіршені і напружені екологічні умови 

життєдіяльності населення, становлять відповідно 40 і 30 %. Території екологічної катастрофи 1 % всієї 

території України [3, с.31]. Особливістю сучасної екологічної кризи є те, що вона породжена не 

природними а анропогенними чинниками. Природні ресурси передбачалися невичерпними і рівень їх 

споживання не контролювався, не здійснювалися заходи по контролю за темпами їх відновлення. Не 

вивчався і обернений вплив міжекологічною ситуацією і темпами економічного зростання та соціальною 

складовою суспільства. Тобто людство притримувалося концепції фронтальної економіки, в межах якої 

економічна система розглядається з необмеженими територіями, ресурсами і т. д. [4, с.14]. Еволюційний 

розвиток світової економіки швидкими темпами вичерпує запас мінеральних ресурсів і розуміння масштабу 

руйнування світової екосистеми, безвідворотності характеру небезпеки, термінової необхідності зміни всієї 

соціально – економічної доктрини розвитку виявилося у процесі створення нової парадигми розвитку, а 

саме концепції сталого (збалансованого) розвитку. Йдеться перш за все про глобальну ідею забезпечення 

сталого розвитку, при якому усуваються протиріччя між соціальним і економічним ростом і збереженням 

навколишнього середовища. 

Попередником концепції сталого розвитку можна вважати вчених В. І. Вернадського, 

К. Е. Ціолковського, С. А. Подолинський, Е. Леруа, французького вченого філософа Тейяр де Шардена, 

економістів Л. Вальраса, А. Курно, В. Джевонса, А. Маршалла та інших.Виникненню і розробці концепції 

сталого. розвитку у сучасному його розумінні сприяла діяльність Римського клубу (засновник А. Печчеї), 

що, починаючи з 1968 р. щороку збирався для обговорення питань про майбутнє нашої цивілізації. 

В сучасній науковій літературі існують різні тлумачення терміну «сталий розвиток». Переважна 

більшість науковців, погоджується, що основною ознакою сталого розвитку є збалансування, 
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врівноваження потреб з ресурсними й екологічними можливостями країни. Численні визначення сталого 

розвитку виходять з необхідності зберігати природно-ресурсні системи життєзабезпечення і якість 

навколишнього природного середовища у стані, який забезпечує не лише сучасним, але й майбутнім 

поколінням сприятливі умови для життя і діяльності. Так, В.І.Вернадський ще в першій половині XX ст. 

констатував, що епоха стихійного розвитку людства закінчується і починається епоха керованого розвитку: 

біосфера переходить в новий еволюційний стан – ноосферу. В контексті поглядів В. Вернадського сталим 

«є керований соціоеволюційний розвиток, тобто розвиток, узгоджений з об'єктивними законами еволюції 

природи і суспільства» [6, с.30]. Як відзначає Глазовський Н.Ф. «сталий розвиток» – це багаторівнево- 

ієрархічно керований процес коеволюційого розвитку природи і суспільства (при масовій і усвідомленій 

участі населення), мета якого – забезпечити здорове, продуктивне життя в гармонії з природою нинішньому 

і майбутньому поколінням на основі охорони і збагачення культурної та природної спадщини» [8, с.10 ] 

Голова Міжнародної комісії з питань навколишнього середовища і розвитку при ООН Прем’єр 

міністр Норвегії Г. Х. Брундтланд у 1987 році у доповіді «Наше спільне майбутнє» стверджує, «що сталий 

розвиток передбачає задоволення потреб сьогодення без принесення у жертву здатності майбутніх поколінь 

задовольняти свої власні потреби» [5, с. 4 ]. Питання сталого (збалансованого) розвитку розглядав 

український вчений В. Б. Данилишин який трактує це поняття як систему відносин суспільного 

виробництва, при «якій досягається оптимальне співвідношення між економічним ростом, нормалізацією 

якісного стану природного середовища, ростом матеріальних і духовних потреб населення» [9, с. 10]. 

Найбільш поширеним є варіант визначення сталого розвитку у широкому розумінні, запропонований на 

конференції ООН у Ріо-де-Жанейро в 1992 році де «сталий розвиток визначався як розвиток, який дозволяє 

на довготривалій основі забезпечити стабільний економічний ріст, не допускаючи деградаційних змін 

навколишнього природного середовища, при цьому право на розвиток має бути реалізоване таким чином, 

щоб задовольнити потреби у розвитку і охороні навколишнього середовища існуючого і майбутніх 

поколінь» [10 ]. 

Виходячи з наведених тверджень можна сформулювати визначення терміну «сталий розвиток» – 

сталий розвиток це керований багорівневий розвиток суспільства, мета якого – забезпечити продуктивний 

економічний розвиток який буде забезепечувати прогрес суспільства як в економічній так і в соціальній та 

екологічній сферах суспільства на довгострокову перспективу. Як зазначено у працях О. М. Згуровського 

[11, с. 112], В. Н. Степанова [12, с. 325], концепція сталого розвитку ґрунтується на п`яти головних 

принципах: 

1. Людство дійсно може надати розвитку сталого й довготривалого характеру, для того щоб він 

відповідав потребам людей, які живуть зараз, не позбавляючи при цьому майбутні покоління можливості 

задовольняти свої потреби. 

2. Обмеження, які існують в галузі експлуатації природних ресурсів, відносні. Вони пов’язані із 

сучасним рівнем техніки і соціальної організації, а також із здатністю біосфери до самовідновлення. 

3. Необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей і всім надавати можливість реалізувати 

свої сподівання на більш благополучне життя. Без цього сталий і довготривалий розвиток просто 

неможливий. Одна з головних причин виникнення екологічних та інших катастроф – злидні, які стали у 

світі звичайним явищем. 

4. Необхідно узгодити потреби тих, хто користується надмірними засобами (грошовими і 

матеріальними), з екологічними можливостями планети, зокрема використання енергії. 

5. Розміри і темпи росту населення повинні бути погоджені з виробничим потенціалом глобальної 

екосистеми Землі, що змінюється. 

Концепція сталого розвитку з’явилася в результаті об’єднання трьох основних точок зору: 

економічної, соціальної й екологічної. Концепція сталого розвитку посідає важливе місце у соціально-

економічній політиці провідних країн світу. Так, наприклад сталий розвиток у США розглядається не лише 

з позиції забезпечення збалансованого різновекторного розвитку, серед стратегічних цілей виділяється і 

підвищення конкурентоспроможності країни на світових ринках, і закріплення лідируючих позицій у 

глобалізаційних умовах. Цілями стратегії сталого розвитку Великобританії, ініційованими місцевими 

властями та запропонованими урядом є збереження високих і стабільних темпів економічного росту. Такий 

же підхід спостерігається і у Нідерландах, в основу концепції сталого розвитку яких покладено досягнення 

високої якості життя населення країни, яке забезпечується високими соціальними стандартами, особистою 

свободою та сприятливим навколишнім середовищем [7, с. 113 ]. 

Проблема переходу до сталого розвитку є надзвичайно актуальна для України яка перебуває в стані 

трансформаційних перетворень у сфері матеріального виробництва та має суттєві проблеми у соціально-

економічному розвитку. В Україні продовжує зберігатися екстенсивний тип розвитку економіки, що веде до 

нераціонального використання природних ресурсів і деградації середовища існування людей, характерні 
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глибинні диспропорції загальнодержавних і регіональних економічних інтересів, невідповідність між 

розміщенням природно-ресурсного та соціально-економічного потенціалу, зростаюча науково-технічна і 

технологічна відсталість [2, с. 97]. 

Отже, передумовами переходу на засади сталого розвитку в Україні є: погіршення фізичного здоров’я 

населення;низький матеріальний рівень забезпечення;негативні наслідки Чорнобильської катастрофи;різке 

соціальне розшарування між групами населення; високий рівень безробіття; енергомістке виробництво у 

промисловості;демографічна криза; економічна диспропорція у регіональному розвитку та ін. 

Виходячи з вище сказаного можна стверджувати, що Україна зіштовхнулася як із проблемами які є 

актуальними для більшості країн світу, так і з специфічними, які були викликані особливостями 

національного розвитку держави. Особливістю української ситуації на погляд вченого З. В. Герасимчук, є 

те, що на шляху до формування ринкової економіки потрібно вирішувати складні питання виходу з 

кризового стану, формуючи при цьому траєкторію суспільного розвитку в руслі світових тенденцій та норм 

міжнародного співіснування [3, с.33 ]. Можна стверджувати, що вихід з цієї ситуації – це кардинальна зміна 

всіх соціально – економічних відносин у суспільстві, у відповідності до концепції сталого розвитку. Слід 

зазначити, що Україна все ж має досить сприятливі умови для переходу суспільного розвитку на засади 

сталого розвитку: досить високоосвідчений людський потенціал, географічне розташування території, 

наявність корисних копалин та інші природні чинники. 

Висновки. Підводячи підсумок можна сказати, що модель сталого розвитку розглядається світовим 

співтовариством як основна стратегія, щ покликана забезпечити оптимально можливе економічне 

зростання, соціальний розвиток, але при цьому головна увага приділяється збереженню навколишнього 

середовища. Всі компоненти сталого розвитку, а сааме економіка, соціальна складова та екологічна 

складова трактуються як взаємопов’язані. В сучасному світі виникає необхідність радикального перегляду 

системи традиційних принципів економічного розвитку в сторону не кількісних, а якісних параметрів та 

збереження і врахування біосферних критеріїв розвитку суспільства. 
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11. Буркинский Б.В., Степанов В.Н., Харичков С.К. Экономико-экологические основы регионального природопользования и развития / ИПРЭЭИ НАН 

Украины. – Одеса: Фенікс, 2005. – 575 с. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розкрито сутність управління маркетинговою діяльністю підприємства в сучасних умовах. 

Наведено негативний вплив пандемії COVID-19 на глобальну та національні економічні системи. 

Представлено основні напрями щодо вдосконалення маркетингової стратегії. Ключові слова: маркетинг, 

пандемія, раціоналізація, ринок, управління. 

 

Управління маркетинговою діяльністю суб՚єкта господарювання в сучасних умовах, умовах ризику 

та невизначеності є об’єктивною передумовою орієнтації всієї його діяльності, зокрема збутової на 

задоволення вимого споживачів та отримання бажаних розмірів прибутку. 

Основне завдання управління маркетингом полягає у синхронізації процесу управління елементами 
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комплексу маркетингу у такий спосіб, щоб кожен з них, виконуючи своє функціональне призначення, 

одночасно сприяв підвищенню ефективності решти елементів і тим самим підвищував синергічний 

ефект [1, с. 333]. 

В сучасних умовах теорією та практикою управління маркетингом розроблено значну кількість 

концепцій (стратегічного маркетингу, конкурентної раціональності, максі-маркетингу, маркетингового 

керування), які довели свою ефективність в практичній діяльності [2, с. 198]. 

Нарощування обсягів пандемії, викликаної коронавірсуною інфекцією COVID-19 справило суттєвий 

вплив як на світову економіку, так і економіку окремих країн та знайшло відображення на усіх сферах 

діяльності суб՚єктів господарювання, зокрема значно постраждала сфера маркетинга.  

Карантинні заходи, направлені на протидію поширенню коронавірусної інфекції вплинули на всі 

сфери бізнесу, найбільше постраждали авіакомпанії, туристична сфера, заклади громадського харчування, 

індустрія розваг та відпочинку, івентіндустрія [3-5].  

Ще у 2016 році була представлена модель, заснована на гіпотетичній епідемії вірусу грипу, яка 

описувала залежність економічного збитку від кількості смертей, викликаних нею. В цій моделі, починаючи 

з 1700 року, було представлено шість масштабних епідемій, які призвели до загибелі мільйонів людей. 

Остання епідемія грипу такого масштабу булау 1968 році. Згідно з цією моделлю, навіть епідемія з числом 

жертв в 700 тисяч призведе до зниження світового доходу на 0,8%, причому найбільше постраждають 

країни із середнім рівнем доходу (втрати в середньому становлять 1,6 %), а найменше – з високим [3]. 

Вплив кризи на управління маркетинговою діяльністю має неоднозначний характер. Ф. Котлер 

звертав увагу на зростання ролі маркетингу в період кризи, саме маркетологи допомагають компанії вижити 

за рахунок перебудови продуктової політики, пошуку нових ніш та резервів тощо[3]. 

Підприємства в нових умовах змушені активізуватись у напрямі пошуку шляхів збуту продукції та 

розроблені маркетингових заходів для підвищення ефективності своє діяльності. Таким чином, задля 

забезпечення функціонування підприємства в сучасних умовах на належному (принаймні як до пандемії) 

рівні їм потрібно кардинальним чином перебудувати свою маркетингову стратегію. Цього можна досягти, 

зокрема шляхом: 1) створення гнучкої системи маркетингу, адаптивної та сприйнятливої до кон’юнктури 

ринку, маркетингових інновацій тощо; 2) раціоналізація маркетингової функціональної організації задля 

поліпшення координаціїта регулювання процесу виконання маркетингових функцій; 3) удосконалення 

механізму маркетингу за рахунок розширення, кооперування задля раціоналізації структури управління; 4) 

покращення кадрової політики, що передбачає, наряду з іншим, підготовку та підвищення кваліфікації усіх 

категорій персоналу, стажування, участь у різного роду конференціях, семінарах тощо; 5) комп’ютеризація 

та автоматизація маркетингової діяльності з використанням технічних засобів у роботі систем управління 

маркетингом, інфратоварного забезпечення тощо; 7) створення та удосконалення системи управління 

маркетингом та її підсистем й організація раціонального їх функціонування [2, с. 284]. 
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Актуальність проблеми. Митне право стало одним із ефективних інструментів у здійсненні 

міжнародної торгівлі, налагодженні економічної та політичної співпраці між державами, засобом 

підвищення економічного рівня країни, захисту національного товаровиробника та інтересів усього 

суспільства у різних сферах його функціонування. Зважаючи на це, необхідним видається дослідження 

особливостей регулювання порядку переміщення товарів через митний кордон України, адже підвищення 

його ефективності є запорукою економічної безпеки країни. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Дослідженню тих чи інших проблем державної 

митної справи присвятили свої праці такі вчені, як О. М. Бандурка, В. М. Бойко, В. В. Галунько, 

Є. В. Гармаш, О. А. Гащицький, Є. С. Герасименко, В. К. Гіжевський, Є. В. Додін, М. І. Єропкін, 

К. Є. Ігошев, Д. П. Калаянов, С. В. Ківалов, О. П. Клюшніченко, Д. П. Коренєв, В. М. Кудрявцев, 

В. І. Курило, О. М. Литвинова, Д. М. Лук’янець, Р. С. Мельник, Д. В. Приймаченко, В. В. Прокопенко, 

О. Х. Юлдашев та ін. 

Метою даного дослідженняє аналіз чинного законодавства України та митних правовідносин, що 

формуються на його основі, з питань переміщення товарів через митний кордон України.  

Виклад основного матеріалу. Під переміщенням через митний кордон України треба розуміти 

сукупність дій, пов'язаних із ввезенням на митну територію України, вивезенням з цієї території або 

транзит через митну територію України товарів, транспортних засобів та інших предметів у будь який 

спосіб, будь-якими засобами та видами транспорту, включаючи використання з цією метою 

трубопровідного транспорту та ліній електропередачі [1]. Поняття «переміщення через митний кордон» 

охоплює наступні дії:  

- наявність фактично здійснених вольових дій фізичних та юридичних осіб, зокрема суб'єктів ЗЕД, 

спрямованих на досягнення кінцевого, конкретного результату (із ввезення на митну територію України, 

вивезення з цієї території або транзиту через територію України товарів, транспортних засобів та інших 

предметів);  

- здійснення вказаних дій у правовому режимі ввезення товарів, транспортних засобів на митну 

територію України, або їх вивезення з митної території України, або транзит через митну територію 

України;  

- наявність певних засобів, завдяки яким здійснюються перелічені вище дії;  

- здійснення зазначених дій щодо товарів, транспортних засобів та інших предметів, які підлягають 

пропуску через митний кордон України;  

- здійснення митних формальностей під час митного контролю та митного оформлення транспортних 

засобів комерційного призначення, якими переміщуються пасажири або товари через митний кордон 

України;  

- фактичний перетин митного кордону України товарами, транспортними засобами та іншими 

предметами [2, с. 47].  

Існує низка особливостей ввезення та оподаткування товарів, що переміщуються через митну 

територію України, які залежать від обсягів, від способу переміщення (повітряний, наземний транспорт або 

міжнародні поштові експрес відправлення), відвартості, а також категорії товарів чи це (продукти 

харчування, алкогольні напої та тютюнові виробитаінші). Перш ніж докладніше розглянути основні 

особливості ввезення, слід розуміти, що перетин товарів діє через двоканальну систему митного контролю. 

Ця система розроблена для спрощення системи митного контролю, а також дає можливість громадянам 

здійснити декларування, вибираючи один з каналів. У народі їх прийнято називати «зелений» та 

«червоний» коридор, коротко зупинимося на кожному з них, а також на особливостях та обмеженнях для 

проходження кожного з них[3]. 

Митним законодавством України усі предмети, які переміщуються через митний кордон України 

поділяють на особисті речі, товари і транспортні засоби. Переміщення товарів через митний кордон 

України здійснюється засобами авіаційного, водного, автомобільного, залізничного, трубопровідного 

транспорту та лініями електропередачі, а також змішаними перевезеннями. Залежно від наявності 

перевізника, відправника, одержувача, а також договору на перевезення товари переміщуються у:  

1) вантажних відправленнях;  

2) супроводжуваному багажі;  

3) несупроводжуваному багажі;  

4) ручній поклажі;  

5) міжнародних поштових відправленнях;  

6) міжнародних експрес відправленнях [1]. 
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Обираючи «зелений коридор», вважається, що товари, що переміщуються ним через митний кордон 

України, не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під 

встановлені законодавством заборони або обмеження на ввезення на митну територію України або 

вивезення за межі цієї території та про факти, що мають юридичне значення. 

Переміщення товарів повітряним сполученням на митну територію України фізичними особами 

здійснюється в ручній кладці або в багажі, що супроводжується (крім підакцизних товарів та особистих 

речей) сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 1000 EUR через пункти пропуску на 

державному кордоні України, відкриті для повітряного сполучення. 

Переміщаються наземним транспортом товари сумарна фактурна вартість яких не перевищує 

еквівалент 500 EUR, вагою не більше ніж 50 кг., фізичною особою, яка була відсутня в Україні понад 

24 години та яка в'їжджає в Україну не частіше одного разу протягом 72 годин, які ввозяться на митну 

територію України через інші крім відкритих для повітряного сполучення пункти пропуску. 

Переміщуються в одному депеші міжнародних поштових відправлень або в одному вантажі експрес-

перевізника в міжнародних експрес-відправленнях, сумарна фактурна вартість яких не перевищує 

еквівалент 150 євро та ввозиться на митну територію України на адресу одного одержувача фізичної особи 

у перших трьох міжнародних поштових чи міжнародних експрес-відправленнях протягом одного 

календарного місяця [4]. 

В свою чергу, канал, позначений символами червоного кольору «червоний коридор» призначений 

для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через митний кордон України 

товари в обсягах митних платежів, що підлягають оподаткуванню, та підпадають під встановлені 

законодавством заборони або обмеження на ввезення на митну територію України або вивезення за межі 

цієї території та не підлягають письмовому декларуванню.Письмовому декларуванню підлягають [4]: 

1) Товари (крім підакцизних), що ввозяться громадянами в ручній кладці або в багажі, що 

супроводжується, вартість або загальна вага яких перевищує обмеження, а також вартість яких перевищує 1 

000 євро ввозяться повітряним транспортом, вартість яких перевищує 500 євро і ввозяться наземним 

транспортом, вартість яких перевищує 150 євро та переміщуються в міжнародних поштових, міжнародних 

експрес-відправленнях, несупроводжуваному багажі, але загальна фактурна вартість вище перерахованих 

товарів залежно від способу переміщення не перевищує еквівалент 10 000 євро, підлягають письмовому 

декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та обкладаються ввізним та податком на додану 

вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України. 

2) Культурні цінності за кодом згідно з УКТ ЗЕД: 9701100000, 9701900000, 9702000000, 9703000000, 

9704000000, 9705000000. 

3) Валютні цінності. Готівка у сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро у такому разі Фізична 

особа-резидент України зобов'язана пред'явити документи, що підтверджують зняття готівки з рахунків у 

банках (фінансових установах), виключно на ту суму, що перевищує еквівалент 10 000 євро. Фізична особа 

нерезидент може ввозити суму, що перевищує еквівалент 10000 євро за умови письмового декларування 

митному органу без подання документів документи, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках 

(фінансових установах). Громадяни мають право ввозити в Україну Банківські метали вагою, що не 

перевищує 500 г., у вигляді зливків та монет за умови їхнього письмового декларування в повному обсязі. 

4) Домашні тварини, які ввозяться громадянами на митну територію України, підлягають 

письмовому декларуванню. Для ввезення домашніх тварин вам знадобиться ветеринарний паспорт на 

тварину та ветеринарне свідоцтво за формою Ф-1, видане не пізніше ніж за 72 години до моменту перетину 

кордону. 

Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється у пунктах пропуску через 

державний кордон України, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до 

міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку [1; 6; 7]. Законодавством 

України встановлено заборону щодо переміщення через митний кордон України:  

1) товарів, переміщення яких через митний кордон України заборонено законом;  

2) товарів, на пропуск яких відповідно до закону потрібні дозволи інших державних органів, за 

відсутності цих дозволів (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також харчових продуктів для  , 

що ввозяться громадянами в межах норм, встановлених статтею 376 та частиною другою статті 378 

Митного Кодексу);  

3) товарів, що переміщуються через митний кордон України з порушенням вимог Митного Кодексу 

та інших законів України [1; 8; 9; 10].  

Заборонено для ввезення в Україну також наступні види товарів: 

1) Товари, які можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринному 

світу або призвести до заподіяння шкоди навколишньому середовищу. 
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2) Літературні та художні твори, поліграфічна та інша друкована продукція, кіно-, фото-, аудіо- та 

відеоматеріали, що пропагують війну, жорстокість, порнографію, расову, етнічну чи релігійну ворожнечу, 

закликають до насильницького повалення конституційного ладу в Україні. 

3) Товари та особисті речі, на перепустку яких необхідні дозволи інших державних установ, без цих 

дозволів. Перелік цих товарів та особистих речей визначається Кабінетом Міністрів України. 

Обмеження щодо переміщення через митний кордон України встановлюється у випадках, 

передбачених законом, на окремі товари. Пропуск таких товарів через митний кордон України та їх митне 

оформлення здійснюються органами доходів та зборів на підставі отриманих з використанням засобів 

інформаційних технологій документів (сертифікатів якості, ліцензій, державних реєстраційних свідоцтв, 

документів державної стандартизації, ветеринарних свідоцтв, дозволів на перевезення, сертифікатів країни 

експортера) [5, с. 217]. 

Висновки. Таким чином, правове регулювання переміщення товарів через кордон надзвичайно 

важливий напрям державної митної справи. Даний правовий інститут є великим за обсягом і потребує 

своєчасного та чіткого упорядкування. Митний кодекс України закріплює лише основні поняття та засади 

порядку переміщення товарів через митний кордон, визначає вектори митної політики, утверджує 

принципи соціально-економічної та політичної безпеки митних кордонів.  

Усі ж інші елементи механізму правового регулювання цих відносин визначаються у законах 

України та підзаконних нормативно-правових актах, сферою дії яких є ввезення окремих товарів чи послуг, 

обсяги зазначених перевезень, сплата податків і мита, проведення додаткових видів контролю та багато 

інших питань. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВІВ  

У СФЕРІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

 

Стаття присвячена аналізу діяльності європейських кооперативів у сфері відновлювальної 

енергетики. Проаналізовано досвід розвитку енергетичних кооперативів в окремих країнах Європи. 

Досліджено внесок європейських кооперативів у вирішення глобальних екологічних проблем. Ключові 

слова:відновлювальна енергетика, кооперативний сектор, енергетичні кооперативи, екологічні проблеми. 

 

Актуальність теми. Сьогодні важливим завданням розвитку європейських держав є перехід до 

масового використання нових відновлювальних джерел енергії (НВДЕ). Багато країн або ж окремих міст 

Європи визначили перед собою доволі амбітні плани щодо використання «зеленої» енергетики. Так, 

наприклад, Данія поставила за мету до 2035 р. досягти 100% виробництва теплової та електричної енергії з 

відновлюваних джерел та 100% енергії з НВДЕ в усіх секторах економіки до 2050 р. В Ісландії вже 

досягнуто 100% виробництва електроенергії та 85% теплової енергії за рахунок НВДЕ. Повна 
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декарбонізація на рівні домашніх домогосподарств та у всіх секторах економіки активно планується на 

рівні окремих міст, наприклад у Мюнхені – до 2025 р., Копенгагені – до 2035 р., Франкфурті – до 

2050 р. [1]. Вагому роль у цих процесах вже сьогодні відграють кооперативи. Їхній значний внесок у 

досягнення Глобальних цілей сталого розвитку визнано на рівні таких авторитетних міжнародних 

інституцій, як ООН, ФАО, МОП, МКА тощо [8].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку кооперативного руху, його ролі у 

вирішенні соціально-економічних проблем на загальнодержавному та глобальному рівнях розглядаються у 

працях таких вітчизняних вчених, як Бабенка С. Г. [2], Балабана П. Ю. [3], Гелея С. Д. [7], Гончаренка В. В. 

[4], Манжури O. В. [6], Пантелеймоненка А. О. [4] та інших. Серед зарубіжних дослідників над вказаними 

науковими проблемами активно працювалиБірчелл Дж. [8], Блазі Дж., Борчага К. [9], Коколіна К. [10]. 

Проте питання ролі кооперативного сектору економіки у вирішенні глобальної екологічної проблеми не 

знайшли широкого висвітлення у працях вітчизняних та зарубіжних науковців. Вказане визначає 

актуальність та мету статті. 

Метою статті є на основі систематизації досвіду європейських країн визначення внеску кооперативів 

у поширення відновлювальної енергетики. 

Виклад основного матеріалу досліджень.Сьогоднізначну роль у поширенні «зеленої» енергетики у 

світі відіграють кооперативи. При цьому це здійснюють як великі кооперативи із ТОП-300, так і окремі 

кооперативні об’єднання громадян. Особливо активними у сфері поширення НВДЕ є європейські 

кооперативні підприємства та організації. 

У Нідерландах вагому роль у поширенні відновлювальної енергетики відіграє один з найбільших 

кооперативних сільськогосподарських банків світу – Рабобанк. Станом на початок 2021 р. цим банком 

інвестовано 3,8 млрд Євро у проекти відновлювальної енергетики, а це є 48% всіх інвестицій Нідерландів у 

дану сферу. Цей банк профінансував найбільшу громадську ініціативу щодо створення віддаленого 

вітропарку у Нідерландах – у проект було вкладено 215 млн Євро, завдяки чому «зелена» енергія 

генерується для 100 тисячі домогосподарств [12].  

В останні роки в Європі набули поширення енергетичні кооперативи, що забезпечують своїх членів 

нетрадиційними екологічно чистими видами енергії, серед яких насамперед енергія вітру, сонця та біогаз. 

Такі кооперативи створюються для забезпечення їх учасників електроенергією, теплом, паливом в межах 

окремих вулиць чи районів у селах та містах; фінансування придбання членами кооперативу установок для 

генерації енергії; надання послуг, пов’язаних із енергоефективністю та енергопостачанням. 

Значної популярності енергетичні кооперативи набули у Німеччині, Данії, Фінляндії, Нідерландах, 

Бельгії, Швеції та Великобританії. Так, у Німеччині енергетичні кооперативи відіграли значну роль у 

німецькій політиці енергетичної трансформації (Energiewende) і завдяки їх діяльності в альтернативну 

енергетику Німеччини було залучено мільярди євро від німецьких громадян. Сьогодні в Німеччині 

нараховується понад 850 енергетичних кооперативів, які тісно співпрацюють з кредитно-банківською 

групою Raiffeisen. Більшість з них створені жителями однієї вулиці з метою влаштування централізованого 

опалення на основі використання місцевої сировини. Проте є і доволі великі кооперативи, котрі мають 

значні потужності і генерують значні обсяги електроенергії [5]. 

У Великобританії 1,6 тис. громадян об’єдналися і отримують свою частку прибутку від діяльності 

енергетичного кооперативу Westmill Solar Co-operative, в межах якого було збудовано найбільшу у 

Великобританії потужну сонячну електростанцію на кордоні графства Оксфордшир (поблизу с. Уотчфільд). 

Сонячна ферма розташована на ділянці площею 30 га, складається з 20 тис. сонячних панелей, що 

генерують 4,8 ГВт електроенергії в рік. Така потужність еквівалентна щорічному споживанню 

електроенергії у 1,6 тис. будинках і запобігає викидам вуглекислого газу на рівні 2 тис. тон щороку.  

Одним з найефективніших енергетичних кооперативів Бельгії є EcoPower (розпочав свою діяльність 

ще у 1982 р. і об’єднує 50 тис. індивідуальних членів), власний капітал якого становить на даний момент 

50 млн Євро. Цей енергетичний кооператив є одним із ініціаторів створення європейської мережі 

кооперативів REScoop (Renewable Energy Sources cooperatives), яка працює у сфері відновлювальної 

енергетики і об’єднує 1,5 тис. енергетичних кооперативів з 12 країн Європи. До сфери діяльності цієї 

європейської мережі відноситься генерування енергії передусім за рахунок вітрових ферм, сонячних 

панелей та біогазу, а також її розподіл, зберігання, постачання і надання різноманітних послуг. Завдяки 

сумарним інвестиціям у розмірі понад 2 млрд Євро вдалося досягнути потужності генерації енергії у 

розмірі понад 1 гігават. Мережа REScoop об’єднує кооперативи, учасниками яких є 1 млн громадян, і 

представляє їх інтереси на рівні європейських інституцій [12].  

У Данії енергетичні кооперативи відіграють визначальну роль у впровадженні систем використання 

НВДЕ. Близько 30% всієї генерації енергії Данії забезпечується за допомогою енергії вітру. В галузі 

вітрогенерації кооперативи встановили понад 85% відсотків всіх турбін, залучивши до цього понад 100 тис. 
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сімей. Один з найвідоміших кооперативних вітропарків розпочав свою діяльність у місті Міддельгрунденс 

ще у 1996 р. групою осіб з різним власним досвідом і рівнем освіти. Але вони мали впевненість, що проект 

стане успішним, і організували роботу вітропарку з 20 вітряків висотою 50 м з потужністю 40 МВт. 

10 турбін належать кооперативу, а інші 10 – місцевій енергокомпанії, яка приймала участь у проекті. На 

початку діяльності був використаний грант Енергетичного агентства в сумі 680 тис. Євро для вивчення 

організаційних і фінансових аспектів роботи майбутнього кооперативу, адже у ініціаторів не було на це 

коштів. Успішне виробництво електроенергії забезпечують високі показники швидкості вітру, що дозволяє 

окупити капіталовкладення у термін до 8 років [9]. 

Звернемо увагу, що в країнах Європи діяльність енергетичних кооперативів отримує високий рівень 

державної підтримки і фінансування державними і недержавними інституціями. Також суттєвим чинником 

їх розвитку є широка просвітницька діяльність.  

Висновки. У найближчі десятиліття європейські кооперативи стануть лідерами у поширенні 

відновлювальної енергетики на європейському континенті. Така стратегія розвитку є перспективною і для 

умов України, зважаючи на високий рівень її енергетичної залежності. В Україні кооперативи мають стати 

важливим осередком розробки і впровадження інноваційних технологій, зокрема у сфері альтернативної 

енергетики. Необхідно активно залучати членів існуючих кооперативів (споживчих, аграрних, кредитних 

тощо) і місцеве населення до кооперування в енергетичній сфері для задоволення власних потреб в 

енергоносіях і продажу надлишків виробленої енергії державі за «зеленим» тарифом. Необхідно 

активізувати просвітницьку діяльність, щоби споживачі і потенційні кооператори (особливо молодь) 

володіли вичерпною інформацією про сучасну кооперацію, її переваги та роль у вирішенні глобальних 

екологічних проблем.  
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Многообразие форм собственности различных организаций и предприятий, и возникающая между 

ними конкуренция, требуют особо тонкого, умелого управления персоналом. 

Внедрение рыночной экономики, появление новых экономических взаимоотношений, дальнейшее 

расширение сферы влияния, разделение, дифференциация и интеграция труда указывают, что деятельность 

менеджеров и бизнесменов становится все более интенсивной, а это обуславливает необходимость 
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неустанного совершенствования применяемых методов и приемов. Организации остро ощущают 

потребность в специалистах, обладающих обширными и глубокими познаниями в области современного 

менеджмента. Современные условия предъявляют новые требования к менеджерам и бизнесменам, вызывая 

более высокую напряженность их труда, умение ценить время, необходимость владеть комплексом 

организационных и психологических качеств, привносить элемент творчества в работу. 

Управление человеческими ресурсами – это деятельность, выполняемая на предприятиях, которая 

способствует наиболее эффективному использованию рабочих и служащих для достижения 

организационных и личных целей. Недостаточно эффективная и качественная работа персонала 

предприятия может не только привести к банкротству или снижению экономической эффективности 

работы предприятия, но понести ущерб государству. Таким образом, в период цифровой трансформации 

информационные технологии активно развиваются и внедряются в процессы управления организацией. Эта 

тенденция распространяется и на процессы управления человеческими ресурсами. В связи с этим, 

руководителям организаций необходимо иметь представление о современных информационно-

коммуникационных технологиях (далее – ИКТ) и возможностях их использования в сфере управления 

человеческими ресурсами. Ядром многих новых ИКТ является искусственный интеллект. Искусственный 

интеллект (ИИ) – набор технологий, способных обучаться и выполнять задачи без участия человека. 

Каждая из существующих технологий ИИ (обработка естественного языка, системы распознавания лиц и 

др.) является мощной по отдельности, но в сочетании они создают уникальные возможности для 

повышения производительности труда сотрудников организаций. Цель управления человеческими 

ресурсами – обеспечение использования сотрудников компании таким образом, чтобы работодатель мог 

получить максимальную пользу от их навыков и умений, а работники – максимально возможное 

материальное, психологическое и др. удовлетворение от своего труда. 

Благодаря техническим специалистам был найден последний кусок головоломки – искусственный 

интеллект (ИИ), смоделированный на основе нашего собственного. Эта технология обещает преобразовать 

все сферы человеческой жизни, а бизнесмены выступают в качестве ее первых адептов и внедряют ее в 

разных отраслях. Нет лучшего точки соприкосновения для человеческого и машинного интеллекта, чем 

отдел персонала (HR). В результате этой синергии и влияния ИИ на рекрутинговую, оценочную и 

управленческую практику, они претерпят значительные изменения. 

Основными проблемами, связанными со сферой человеческих ресурсов, являются: 

1) предубежденность во время отбора кандидатов 

2) наем персонала 

3) высокая загруженность персонала 

4) вовлеченность сотрудников в работу 

Поиск талантов является одной из ключевых обязанностей отдела кадров, однако нет гарантии, что 

это на самом деле «талант», который в конечном итоге станет ценным сотрудником. Поскольку в HR-

отделах работают люди, а они склонны ошибаться, есть вероятность сделать неправильный выбор. 

Технология ИИ позволяет оптимизировать этот процесс, полагаясь больше на аналитическую обработку 

больших массивов данных, а не на личные суждения. 

Во-первых, технология ИИ невосприимчива к стереотипам и предрассудкам, касающимся расы, 

пола, этнической принадлежности и других характеристик кандидата во время отбора. Программное 

обеспечение может разрабатывать соответствующие вопросы интервью, которые не учитывают частные 

особенности кандидатов, а делает упор на их профессиональной компетентности и соответствии 

конкретной работе. Эти вопросы для оценки будут основываться на предыдущих заслугах и опыте 

потенциального работника и, что еще более важно, на требованиях к вакансии, на которую он претендует. 

Использование ИИ для такого типа автоматизации позволяет быстрее отделять превосходных кандидатов 

от просто великолепных. 

Помимо решения проблемы с предубежденностью во время отбора кандидата, ИИ облегчает работу 

отдела персонала с точки зрения освобождения его от огромного нагрузки, возникающей из-за обработки 

терабайтов данных, таких как резюме кандидатов, учетных записей в социальных сетях, рекомендательных 

писем и др. Эта процедура является одной из самых трудоемких задач, с которыми сталкиваются 

специалисты по работе с персоналом. Им зачастую приходится чем-то жертвовать, чтобы своевременно 

выполнить свою работу. Это может стать невольной причиной сбоев в системе рекрутинга компании и 

привести к тому, что неправильные люди займут неподходящее место. В конечном итоге, возникает 

необходимость повторного найма, а это весьма дорогостоящий процесс, требующий, в том числе, 

дополнительных временных затрат. 

ИИ может превратить эту практику в часть истории, которую можно будет найти только в старых 

книгах по корпоративным методам управления персоналом. Это станет реальным благодаря уникальной 
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аналитической способности ИИ, позволяющей одновременно получать огромное количество данных о 

множестве кандидатов. По мере развития, сфера использования ИИ не должна ограничиваться только 

резюме и рекомендациями, а также может включать оценки эффективности после найма, что позволит 

получить ценную информацию о потенциале работника. Время, которое потребуется ИИ для решения этих 

задач, может измеряться днями или даже месяцами, а специалисты по персоналу могут использовать его 

для проведения собеседований, составления окончательного списка кандидатов и анализа эффективности. 

ИИ также обещает высвободить ресурсы отделов кадров в области адаптации новых сотрудников. 

Недавно влившиеся в коллектив работники часто забрасывают отделы кадров многочисленными 

вопросами, связанными с зарплатой, отпусками, социальными пособиями и их общими правами. Поскольку 

ответы на эти повторяющиеся вопросы занимают много времени, на помощь приходит ИИ в виде все более 

и более совершенных чат-ботов. Они могут быть легко запрограммированы для предоставления ответов на 

повседневные вопросы в режиме реального времени, независимо от того, задал ли его новичок или 

опытный сотрудник. Эти боты могут выступать в качестве платформ самообслуживания, которые 

позволяют специалистам HR сосредоточиться на решении более сложных и срочных вопросы, которые 

требуют их внимания. 

Наконец, ИИ в полную силу может быть задействован в сфере управления персоналом, в частности 

при оценке работы сотрудников компании. Мониторинг производительности генерирует большое 

количество различных данных и показателей, которые ИИ может упорядочить, чтобы предоставить 

менеджерам по персоналу быстрый доступ к систематизированным результатам. Эти показатели могут 

быть измерены в соответствии с планом по эффективности, разработанным для каждого отдельного 

сотрудника, и могут также включать оценку поведения. ИИ может помочь специалистам по персоналу 

создавать системы оценивания для каждого сотрудника и проводить периодические автоматизированные 

проверки с учетом установленных целей эффективности. 

Тем не менее, далеко не все компании и организации используют ИИ в сфере управления 

человеческими ресурсами и на то есть несколько причин: 

1) сложность интеграции ИИ в существующую инфраструктуру 

2) техническое обслуживание 

3) недостаток квалифицированных работников 

4) вопросы безопасности и конфиденциальности 

Например, прежде чем принимать решение об интеграции в инфраструктуру ИИ-решений, 

необходимо предварительно протестировать их в работе с учетом культуры и бизнес-модели компании, так 

как современные ИИ-решения для управления персоналом являются узко ориентированными. На рынке 

труда пока непросто найти специалистов с необходимым образованием и навыками для разработки, 

отладки и внедрения технологий ИИ. 

Несмотря на то, что современная техника достаточно надежна, всегда остается вероятность аварий и 

сбоев в работе. Также существует вероятность хакерских атак. Поэтому технологии ИИ требуют глубокого 

изучения, постоянного анализа и обновления.  

Отделом информационно-технологической безопасности должны быть разработаны 

соответствующие методические рекомендации по работе с технологиями ИИ, которые касаются не только 

аспектов безопасности данных, но также правовых и этических вопросов. Такие инструменты ИИ, как чат-

боты, не должны хранить какие-либо персональные данные или конфиденциальную информацию во время 

обработки запросов сотрудников. Данная информация должна передаваться через защищенные протоколы 

передачи данных и быть зашифрованной, чтобы исключить кражу данных третьими лицами. Для обучения 

алгоритмов следует использовать данные, не содержащие личных сведений и конфиденциальной 

информации о сотрудниках. Также при работе с HR-системами, в которых присутствуют технологии ИИ, 

работники должны иметь авторизованный доступ к информации. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что технологии ИИ дают возможность компаниям 

освободить HR-специалистов от рутинных задач, оптимизировать и автоматизировать многие HR-

процессы, увеличить производительность труда и скорость обработки данных. Однако компаниям 

необходимо трезво определять целесообразность использования технологий ИИ. Перед их внедрением 

необходимо оценить окупаемость вложенных инвестиций, а также разработать регламенты по работе с 

инструментами ИИ, которые будут затрагивать технические, правовые и этические аспекты. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Статья посвящена рассмотрению важности применения экологически чистых технологий в 

деятельности предприятий. Ключевые слова: экологически чистые технологии, производство, 

окружающая среда, экологическое обучение. 

 

Устойчивое развитие предполагает освоение новых рынков для сбыта производимой продукции при 

обеспечении необходимой прибыльности производства и сохранении окружающей среды. Достигать этого 

соотношения по мере развития производительных сил становиться все сложнее, т.е. производство и его 

влияние на окружающую среду все сильнее отягощаются экологическими проблемами. 

Немалая часть предпринимателей, не стремится вкладывать необходимые средства в экологически 

чистые технологии, поэтому противоречия между предпринимательской деятельностью и охраной 

окружающей среды нарастают. Маркетинговая деятельность подразделений предприятий должна быть 

сориентирована на долговременную деятельность по определению потребности рынка и конкретных 

потребителей, организацию производства под эти потребности, обеспечение при этом надлежащего 

качества продукции потребителю. 

Кроме изучения условий сбыта самой продукции, служба маркетинга, учитывающая в своей 

деятельности вопросы экологии, обязана обратить особое внимание на каналы распространения продукции: 

организацию эффективных систем рециркуляции, а также экологически безопасных систем перевозки и 

упаковки продукции. Результаты изучения рынка показывают, что покупатели готовы платить более 

высокие цены за товары, которые способствуют защите окружающей среды. 

Если предприятие не стремится продавать старые товары, отчасти улучшив экологические 

показатели, то руководство отдела сбыта обязано определить, какой вклад их продукция и услуги могут 

внести в реальное решение проблем охраны окружающей среды. Руководство отделов маркетинга должно 

настаивать на создании продукции, которая оставалась бы безвредной для окружающей среды в течение 

всего времени использования. 

При принятии решений о производстве материалов на месте или закупке их на стороне необходимо 

рассмотреть целесообразность применения вредных материалов, компонентов или процессов. Большинство 

компаний при выборе поставщиков учитывают не только качество, организацию их производства, 

квалификацию персонала и применяемые технологии, но и экологические требования. 

При договоре о методе доставки предприятие должно предусмотреть использование экологически 

безвредных упаковочных материалов и транспортных средств. 

Помимо «выгоды» для окружающей среды, преимущества получает и предприятие, при реализации 

стратегии рационального природопользования могут быть следующими: 

– более привлекательный имидж в глазах общественности; 

– обновление видов выпускаемой продукции; 

– более глубокая вовлеченность персонала в процесс охраны окружающей среды и улучшение 

трудовых отношений; 

– творческий подход и готовность к решению возникающих проблем; 

– более ровные отношения с органами государственной власти и управления, общественностью и 

группами «зеленых»; 

– надежный выход на иностранные рынки; 

– выполнение экологических требований без лишнего напряжения. 

Экономические преимущества: 

 а) снижение издержек 

– экономия вследствие снижения объемов потребления энергии и других ресурсов; 

– экономия в результате повторной утилизации, продажи побочных продуктов и отходов 

производства, что снижает издержки на ликвидацию отходов; 

– более низкие ставки платы за ресурсы, штрафы и сумма компенсаций по суду за причиненный 

экологический ущерб; 
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б) рост доходов 

– возросшая доля поступлений от продажи по более высоким ценам «зеленых» товаров; 

– совершенно новые товары, которые открывают новые рынки; 

– возросший спрос на традиционную продукцию, которая в меньшей степени загрязняет 

окружающую среду. 

Помимо простого применения эко-технологий в производстве необходимо, чтобы персонал имел 

необходимый уровень грамотности в этой сфере. Обучение в области экологического менеджмента 

выдвинуло вопросы охраны окружающей среды в разряд важнейших, что позволит менеджерам признавать 

значение охраны окружающей среды и полностью учитывать экологические последствия их решений. 

Такая подготовка должна быть тесно связана с текущими проблемами предприятия и местного населения, 

что поможет найти необычные пути решения потенциально сложных ситуаций экологического характера. 

Хотя большинство экологических вопросов и проблем одинаковы в развитых и развивающихся странах, 

подходы и решения могут различаться. Поэтому учеба в области окружающей среды должна учитывать 

социально-экономический контекст, хорошо известный менеджерам. Природоохранное обучение 

способствует выработке такой политики и принятию таких решений, которые исключают конфронтацию по 

экологическим вопросам с местной общественностью – более того, она может помочь менеджерам 

наладить контакт с техническими специалистами по поводу необходимости учета экологических проблем в 

их поисках путей снижения издержек и получения источников прибыли для предприятия. 

При обучении руководителей производства основное внимание необходимо уделять таким темам, 

как экологическое воздействие проекта, оборудования и процессов, размещение и планировка мест 

хранения материалов, транспортировка материалов и конечной продукции на территории предприятия и за 

пределами предприятия. Все эти вопросы, каждый из которых представляет потенциальную опасность для 

местных жителей, находятся в компетенции руководителя производства. 

Основное требование в области экологического менеджмента, предъявляемое к руководителям 

низшего звена и операторам, - наличие технических знаний и умений. 

Существует несколько путей приобретения менеджерами необходимых знаний и навыков: на 

краткосрочных курсах; с помощью информации, полученной из специальных журналов; на выставках, 

семинарах и конференциях; с помощью заочного обучения. 

Перед фирмами, желающими организовать собственную систему экологической учебы, или перед 

учебными заведениями, стремящимися расширить число предприятий, на которых проводится 

экологическая учеба, встает вопрос, включать ли экологическую тему в учебные программы действующих 

курсов повышения квалификации или открывать специализированные курсы экологической учебы. 

Эффективной формой экологического обучения руководящего персонала является организация 

самостоятельных краткосрочных курсов экологической учебы, где руководители получают гораздо более 

глубокие знания об экологических аспектах управления, чем на более продолжительных курсах повышения 

управленческой квалификации. 

Несмотря на преимущества включения экологических вопросов в общую программу курсов 

повышения квалификации руководящих кадров, все-таки существует потребность в организации 

специализированных краткосрочных курсов на конкретные темы. На курсах следует активнее использовать 

местный материал, имеющий отношение к промышленным предприятиям и месту работы обучающихся, и 

стараться связать его с местными нуждами и ресурсами. Прежде всего, желательно подчеркнуть 

положительные стороны экологически ориентированного управления. 

Эффективная и практичная учебная программа должна предусматривать активные методы обучения, 

предполагающие участие в практических делах, а не пассивное восприятие учебного материала: 

моделирование процесса оценки воздействия на окружающую среду в сочетании с посещением объектов и 

курса лекций, на которых дается разъяснение различных технических и управленческих вопросов, а также 

экологические игры; оба эти метода обязательно должны сопровождаться посещением объектов, встречами 

с местным населением и противниками проекта. Игровое моделирование – эффективный, дешевый и 

исключительно полезный метод обучения, особенно в сочетании с полевыми исследованиями.  

Комплексную систему обучения руководителей в области охраны окружающей среды должны 

осуществлять подготовленные соответствующим образом преподаватели. В процессе обучения 

преподаватели расширяют круг общих знаний, знания в области управления и, главное, сами проникаются 

осознанием важности экологического образования. Их необходимо познакомить с различными методиками 

преподавания экологических предметов, особенно тех, которые помогают изменять отношение людей к 

экологии; определить для них предметы, которые имеют первостепенное значение, а также необходимость 

пользования соответствующих базовых материалов экологического характера применительно к различным 

областям управления. 
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Правильное обучение сотрудников способствует активному развитию и внедрению новых 

технологий производства.  

Для того чтобы вопросы природоохранной деятельности эффективно решались на всех уровнях и 

областях управления, руководство предприятия должно назначить штатного руководителя экологической 

службы, отвечающего за постановку всей природоохранной деятельности на предприятии. 

Эффективная организация охраны окружающей среды включает в себя следующие основные 

мероприятия: 

– назначение руководителем или координатором программ охраны окружающей среды одного из 

членов руководства компании; 

– обеспечение поступления к высшему руководству своевременной информации по вопросам 

окружающей среды; 

– создание для фирмы программы регулярного выявления и оценки источников и степени опасности 

для окружающей среды; 

– получение соответствующей подготовки и квалификации сотрудниками, непосредственно 

отвечающими за реализацию программ охраны окружающей среды; 

– включение вопросов охраны окружающей среды отдельным разделом в регулярные сводки, 

представляемые руководству компании, и составление ежегодного отчета о состоянии природоохранной 

деятельности; 

– создание удобной системы хранения сведений о несчастных случаях, данных экологического 

мониторинга, документации по ликвидации отходов и прочей информации экологического характера, 

предоставляемой в распоряжение координатора природоохранной деятельности; 

– осуществление программ, направленных на повышение экологической грамотности всех 

сотрудников; 

Обычно деятельность подразделения по охране окружающей среды подразумевает установление 

контактов с органами правительства, специализированными учреждениями, политиками, пресс-группами, 

союзами работодателей и профсоюзами, специализированными научно-исследовательскими институтами, 

средствами массовой информации и прочими организациями, имеющими отношение к вопросам охраны 

окружающей среды. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕМОЦІЙ І ПЕРЕЖИВАНЬ В ДИЗАЙНІ ПРОДУКТУ 

 

Стаття присвячена проблемі впливу складових дизайну продукту наемоції споживача в процесі 

комунікативної практики спілкування. Проаналізовано роль емоційного досвіду у споживачів, пробудження 

позитивних вражень і емоцій на основі створених ситуацій вражень, органічному поєднанні в дизайні 

продукту функціональності й емоційності. Досліджено засоби емоційного маркетингу та інструменти 

формування емоцій в процесі діалогу та міцних партнерських відносин зі споживачами. Ключові слова: 

дизайн продукту, образ, візуальна модель, емоційний досвід, ситуації вражень. 

 

Актуальною проблемою просування товару є увага до потреб, бажань і емоцій споживачів, які він 

переживає користуючись продуктом. Занурення у внутрішній світ споживача дає змогу виробнику 

усвідомити проблеми клієнта та запропонувати йому товар або послугу як ефективне рішення цих проблем. 

Оточуюче середовищемає вплив на психіку і здоров’я, на естетичне сприйняття споживачами товарів 

і послуг. При цьому важливо враховувати індивідуальність споживачів, адже продукт масового вжитку має 
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максимально задовольняти його потреби. Важливим є отримання задоволення від дизайну продукту через 

створення його яскравого емоційного образу, надання йому естетичної форми.  

Питанням поведінки споживачів, врахування їх психологічних та соціальних особливостей, 

присвячені праці визначних економістів, психологів та соціологів, починаючи від А. Сміта, А. Маршала, 

З. Фрейда, Т. Веблена, І. П. Павлова, І. М. Сеченова і закінчуючи сучасними дослідниками Енджелом 

Дж. Блэкуэлом, В. І. Ільїним, Т. Махровою, М. Р. Соломоном, О. В. Зозульовим та багатьма іншими. 

Актуалізовано мистецтво створювати і продавати враження, емоції, задоволення. І дизайн продукту, 

й інші його властивості, щоб сподобатися людям, повинні впливати на всі рівні сприйняття інформації: 

інтуїтивний, сенсорний, поведінковий, розумовий, почуттєвий. 

Швидкий рух маркетингу у бік насичення товарів та послуг емоційним забарвленням призвів до 

виникнення нових напрямів, таких як «емоційний маркетинг», «маркетинг емоцій», «маркетинг вражень». 

Накопиченню емоційного досвіду споживачів сприяють ситуаціївражень, які виникають при 

спілкуванні з товаром за умов створення міцних партнерських відносин зі споживачами. Мова йде про 

«емоційний» дизайн продукту, передачу якості задоволення від використання будь-якого предмета [2]. При 

цьому важливо, щоб споживачі володіли здатністю до індивідуальних та чуттєвих переживань, адже саме 

тоді можливе проектування цих емоцій на дизайн конкретних об’єктів, зокрема у зовнішній вигляд товарів 

та їх властивості [3].  

Вчені стверджують, що події чи речі, які викликають у нас певні відчуття, зберігаються в пам’яті за 

межами функціональної цінності продукту[4]. Естетично приємні враження підвищують бажання 

споживача оволодіти цим продуктом [1]. 

Для нас цікавими були думки американського соціолога Баррі Шварца, який у своїй праці «Парадокс 

вибору»приходить до цікавого висновку щодо участі людини у виборі: «Люди вибирають не те, що є 

важливішим, а те, що простіше за все оцінити» [5]. Тобто вибирають те, що найзручніше для розуміння і 

оцінки.  

Допоможе у процесі вибору дизайн продукту, який повинен бути спрямованим на більш повну 

відповідність образів і об’єктів, створених художником, можливостям і потребам людини, як утилітарним, 

так і естетичним. Ми вважаємо доцільним визначити дизайн продукту як певну комунікативну практику, 

конструювання якої відбувається у процесі спілкування з продуктами й передбачає створення ситуації 

вражень [2]. Саме у такому контексті образ працює як смисловий імпульс, а також як контекст особистісних 

смислів, зокрема смислів розуміння-переживання.  

До складових дизайну образу продукту вченівіднесять ідею, задум (концептуальність), текст, дії або 

події (контекстуальність) [2]. Саме вони включаються в систему асоціативних стосунків між споживачем і 

дизайнерським образом продукту. Важлива складова – комунікативність як змістовне утворення, включене 

органічно в чуттєвий образ продукту. В процесі спілкування з образом продукту відбувається послідовний 

процес осмислення не лише інформаційних складових його дизайну, а, в першу чергу його розуміння на 

рівні переживання. 

Саме співвідношення емоцій і знань, трансформація новітніх ідей у мистецтво дизайну продукту 

формують і розвиваютьу споживача здатність до естетичного сприйняття та переживання, естетичний смак 

та ідеал. Важливо при цьому розуміння того, що технології дизайну – лише засіб, сучасний інструментарій 

для втілення творчих задумів і створення якісного продукту, який відповідає усім вимогам споживача.  

Отже, для втілення дизайн-образу продукту виробник повинен уявляти собі весь спектр емоцій, які 

споживач відчуває під час взаємодії з товаром. При цьому, важливим є не лише момент безпосереднього 

контакту із товаром, а увесь шлях від виникнення потреби до її задоволення. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ, ФІНАНСОВИМИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИМИ 

ПОТОКАМИ В СФЕРІ ТОРГІВЛІ 

 

Стаття присвячена управлінню матеріальними, фінансовими та інформаційними потоковими 

системами в сфері торгівлі. Проаналізовано реінжиніринг бізнес-процесів, методи моделювання та види 

моделей логістичних систем. Досліджено доцільність застосування і розвитку логістики в економіці та 

представлення торгової діяльності в якості логістичної системи. Ключові слова: торгова діяльність, 

управління, логістика, система. 

 

Становлення і розвиток ринкових відносин передбачає формування особливого економічного 

середовища, системною властивістю якої є здатність шляхом механізмів самонастроювання і 

самоорганізації забезпечувати ефективне функціонування як в сфері виробництва, так і в сфері обігу. Роль 

такого середовища в сучасних умовах відіграє ринкова інфраструктура, основні завдання якої в 

логістичному поданні складаються в організації управління матеріальними, фінансовими та 

інформаційними потоковими системами, взаємодія яких в єдиному комплексі забезпечує отримання 

необхідних системних ефектів на інтегрованому ринку. 

Особливість ситуації, що складається в сучасних умовах полягає в тому, що оптимальні результати 

суб'єктів товарного виробництва, обміну і споживання можуть бути досягнуті лише в разі реалізації 

логістичного підходу, розгляду і реалізації різних стадій руху товару в рамках єдиної системи. Дійсно, 

комерційний успіх будь-якого підприємства, компанії, фірми в істотній мірі залежить від стану розвитку 

торгівлі, торговельної інфраструктури, від того, наскільки раціонально організовано рух товару, система 

розподілу, руху продукції в сфері обігу. При цьому конкурентоспроможність фірми проявляється не тільки 

і не стільки в фірмі як такої, а в системі взаємодії суб'єктів сфери товарного обігу: постачальники 

(виробники) - посередники - проміжні та кінцеві споживачі, а підвищення конкурентоспроможності будь-

якої торговельної фірми в сучасних умовах безпосередньо залежить від того, наскільки їй вдається 

налагодити співпрацю з іншими фірмами, зі своїми постачальниками і споживачами продукції.  

Під впливом глобалізації ринку всього світу, інтенсивного розвитку науки й техніки, триваючі 

тенденції міжнародного поділу праці, а також безперервно змінюється склад учасників ринку торгівлі та 

ускладнюється механізм їх діяльності. Значною мірою ефективність управління підприємством на ринку 

залежить від ступеня впровадження нових логістичних підходів і доцільності побудови логістичних систем. 

Розглянемо основне поняття логістики - логістичні системи, які організовуються для управління основними 

і супутніми потоками [1].  

Управління ланцюгами поставок тісно пов'язане з реінжинірингом. Реінжиніринг бізнес-процесів має 

ряд напрямків, що використовуються при вирішенні завдань щодо скорочення виробничого циклу 

виготовлення виробів, швидкого виходу на ринок новинок продукції, збільшення мобільності виробництва 

з метою найбільшого результату, задоволення мінливих побажань споживача, а також збільшення 

фондовіддачі виробництва . До таких напрямків відносяться: централізація обробки, планування 

матеріальних ресурсів, конструювання цінностей, групова технологія, нульовий дефект, загальний контроль 

якості, виконання точно по графіку, загальне управління якістю, комп'ютерна інтеграція виробництва. 

До загальних методів, що застосовуються для вирішення практичних завдань в галузі 

транспортування, слід віднести такі, як методи системного аналізу, моделювання прогнозування, методи 

дослідження операцій. Їхнє застосування дозволяє створювати інтегровані системи управління і контролю 

їх руху, прогнозувати матеріальні потоки, оптимізувати запаси і вирішувати ряд інших завдань, розробляти 

системи логістичного обслуговування. 

Широке застосування в логістиці мають різні методи моделювання, тобто дослідження систем і 

процесів транспортування шляхом побудови і вивчення їх моделей. При цьому під логістичною моделлю 

мається на увазі будь-який образ (матеріальний або абстрактний) логістичного процесу або системи, що 

використовується в якості їх заступника. 
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Виділяють наступні види моделей логістичних систем [2]. 

За ступенем повноти подібності модельований об'єктів і процесів всі моделі діляться на ізоморфні і 

гомоморфні. 

В основі гомоморфності моделей лежить неповне подобу моделі досліджуваного об'єкта. При цьому 

деякі сторони реального об'єкта не моделюються зовсім. В результаті спрощується побудова моделі і 

кінцева картинка висновку дослідження. Такі моделі частіше використовуються при дослідженні різних 

явищ, систем і процесів, але отримані результати, з їх допомогою, носять імовірний характер. Хоча в деяких 

випадках ступінь їх достовірності дуже висока. А вже другі, тобто ізоморфні, моделі – це моделі, що 

включають практично всі характеристики об'єкта чи явища, а також здатні замінити його. Якщо вдається 

створити таку модель, то в цьому випадку можна точно передбачити поведінку об'єкта. Подібні моделі 

вимагають великих ресурсів для створення, хоча їх можна побудувати для порівняно простих систем. 

Гомоморфні моделі за ознаками матеріальності поділяються на матеріальні та абстрактні. 

Матеріальна модель ж відтворює всю основну і характеристику об'єкта як фізичну, просторову, 

функціональну і динамічну, що досліджується. До такої категорії відносяться зменшені макети організацій 

оптової торгівлі, виробничих підприємств, що дозволяють вирішувати питання найбільш розумного 

організації та розміщення устаткування вантажних потоків. 

Математичним (різновид абстрактного) моделюванням називається процес встановлення 

відповідності реального об'єкту до якогось математичного, званого математичної моделлю. У логістиці 

широко застосовуються кілька видів математичного моделювання: аналітичне та імітаційне. 

Аналітичне моделювання - це математичний метод дослідження транспортних систем, що дозволяє 

підприємству отримувати точні рішення.  

Побудова і робота інформаційних систем, що забезпечують функціонування транспортних систем, є 

предметом вивчення інформаційної логістики. Мета інформаційної логістики - інформаційне забезпечення 

просування товару як необхідного продукту в потрібному місці, виміру часу, кількості та необхідної якості 

з мінімальними витратами. Для того, що виконати ці правила в потрібному місці та необхідний час повинна 

бути і правильна інформація. Її кількість та якість має відповідати вимогам, що пред'являються, а пов'язані з 

її просуванням витрати повинні бути мінімізовані. 

Отже, основними завданнями інформаційної логістики є планування логістичних потреб та аналіз 

рішень, що пов'язані з рухом матеріальних потоків; інтеграція учасників логістичного ланцюжка та 

управлінський контроль транспортних процесів. 

З позиції системного підходу в процесах логістики виділяють три рівні [3]. 

Перший рівень – робоче місце, на якому здійснюється логістична операція з матеріальним потоком, 

тобто пересування, розвантаження, упаковка вантажної одиниць, деталей або будь-яких інших елементів 

матеріального потоку. 

Другий – ділянки, цехи або склади, де відбуваються процеси транспортування вантажів та 

розміщення робочих місць. 

Третій – система транспортування і переміщення в цілому, що охоплює ланцюг подій, на початку 

якого можна прийняти відвантаження сировини постачальником та в кінці чого надходять готові вироби 

для кінцевого споживання. 

Висновки. В даний час застосування і розвиток логістики в економіці обумовлена сучасними 

досягненнями науково-технічного прогресу, зокрема розвитком інформаційних технологій і комп'ютерної 

техніки, за рахунок чого виходять сприятливі наслідки і економічні результати. 

В умовах переходу економіки до ринку, питання організації ефективного функціонування ринкового 

господарства можуть бути успішно вирішені лише при використанні в якості методологічної бази 

системного підходу і системного аналізу. Це дозволяє на єдиній основі визначити властивості і 

характеристики інфраструктурних процесів, закономірності формування і розвитку товарних ринків, 

встановлення системної місії торгової діяльності в системі ринкової інфраструктури. Адекватним способом 

системного підходу і системного аналізу є представлення торгової діяльності в якості логістичної системи. 

Логістика розглядає господарську систему і її взаємини з середовищем у всій їх складності і різноманітті. У 

цьому сенсі логістичний підхід є системний підхід до дослідження соціально-економічних систем ( де 

кожен стан досліджуваного об'єкта і їх сукупність розглядаються у взаємозв'язку).  
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MODERN METHODS OF PERSONNEL MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE 

 

The article is devoted to the study of modern methods of personnel management of the enterprise. Methods 

of enterprise personnel management are investigated. An effective personnel management system has been 

identified. Key words: personnel, management, methods, efficiency. 

 

For a long time, the experience of personnel management in more developed Western countries was not 

taken into account by both theorists and practitioners from all over Ukraine. However, it became clear that the 

impartial attitude to the colossal experience of these countries and the transfer of its practices, methods, forms in the 

management of enterprises and personnel in Ukraine may reflect a more flexible and sensitive management 

mechanism for any implementation of new management methods. To their extent contribute to the rational and 

adequate management of the use of creative human resources of employees in the organization.  

The stages of the personnel management process are implemented through the use of appropriate 

management methods. Personnel management methods are different and are applied comprehensively, 

complementing each other, forming a general system of management methods specific to a particular organization. 

The predominance of basic methods over others, their development depends on the influence of the external 

environment of the enterprise, management principles, the state of the production system (level of equipment and 

technology, development of social, legal and psychological relations), organizational and legal form of 

management. Using control methods, the control entity sends the control object to achieve the goals of the 

production system. In the economic literature there are publications that are devoted to the study of methods of 

personnel management of the enterprise, among them a prominent place is occupied by the works of Zavinovskoi 

G.T., Apr G. I., Gladkij A.M., Krushelnickoj A.V., Lukyanihina V.A., Danyuka V.M., Murashko N.I., Samygina S. 

I., Hmilya F.I. and other. 

The purpose of writing this article is to study modern methods of personnel management of the enterprise. 

Based on the purpose of this study, I was given the following tasks: to explore the essence of management methods, 

to characterize the methods of personnel management of the enterprise. In the article to achieve this goal, I used the 

following research methods: observation and generalization, analysis and synthesis, comparison, structural-logical 

method, graphical [1, р.120]. Currently, an important fact of developing the competitiveness of the enterprise and 

achieving economic goals is effective personnel management. Many managers underestimate the importance of 

personnel management techniques, which are inherent in modern management and are applied with great initiative 

abroad, which makes effective management and increases productivity. It should now be argued that the reduction 

of these methods is the main obstacle and the weakest element of control [2]. Each sphere of human activity in one 

way or another has its own specific methods. And in the field of personnel management is an integral part of 

personnel management methods [3, р.30]. 

The method of personnel management is a way of influencing the personnel and the individual employee, 

and the purpose of which is to coordinate its activities in the process of managing the enterprise. That is, with the 

help of personnel management methods the main tasks of the whole branch of personnel management are realized, 

namely: search of the most effective tools of influence on the personnel of the enterprise for opening of potential of 

employees and, accordingly, for achievement of the enterprise purposes. Traditionally in science and practice 

distinguish the classification of personnel management methods based on their content and focus [4, p.114]: - 

administrative (organizational and administrative); - economic; - socio-psycho-logical methods. There is also a 

classification of personnel management methods according to management functions, namely, methods of ensuring 

the organization of personnel; staff evaluations; organization of remuneration; career management; vocational 

training; management of disciplinary relations; ensuring safe working conditions. Administrative methods are based 

on power, discipline and penalties and are known in history as "whip methods", "whip and gingerbread". 

Administrative methods have a direct impact on the managed object, i.e. any act or order is subject to mandatory 

execution, and in case of non-execution, administrative sanctions are applied [5].  
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Thus, organizational and managerial methods affect a person's motives, such as a sense of responsibility, a 

sense of duty, a conscious need for labor discipline, the need to work in one particular organization. The main task 

of this group of methods is to maintain work discipline and ensure organizational clarity necessary for the effective 

work of staff and the organization. Administrative methods of personnel management are based on the following 

systems [6, p.215]: - system of legislation of Ukraine (state laws, regulations, instructions); - system of normative 

documents adopted in higher management structures (standards, methods, instructions, regulations); - systems of 

plans, programs, tasks that are developed in the organizations themselves (this system is aimed at improving the 

company's activities); - system of operational management (orders, sanctions, incentives).  

As an object of regulation can be considered: the organization as a whole (the main regulatory document - 

the charter of the organization); structural subdivision (the main regulatory document is the regulations on the 

subdivision or the passport of the subdivision); position in the management staff (the main regulatory document - 

job description or position regulations); the relationship between the organization and staff (the main regulatory 

documents - the rules of procedure, the rules of employment and dismissal); technology of performance of 

administrative works (the basic regulating document - the technological passport and schemes of the document of a 

turn in the organization and divisions). As for the rationing itself, it provides a very large number of standards for 

the entire organization and in the field of personnel management, such as labor standards (ranks, rates, bonus 

scales); organizational and management standards (internal regulations, hiring, dismissal, transfer, business trips).  

Administrative methods are primarily aimed at achieving the objectives of management, to control 

compliance with the requirements of internal regulations and maintain the specified parameters of the management 

system through direct administrative regulation. Administrative methods have a number of advantages [7, p.417]: 

1) the unity of the will of managers to achieve the main goal; 2) does not require a large amount of material costs; 

3) prompt achievement of goals and rapid response to changes in the external environment. Disciplinary influences 

to suppress the initiative of employees, which is an insufficient incentive for effective work, require the mandatory 

execution of all decisions, which slows down their implementation, are often perceived negatively by employees. In 

today's market economy, economic methods play one of the most important roles. Economic methods of personnel 

management are a set of ways to influence staff by creating economic conditions that encourage staff to act in the 

right direction for the organization. They have an indirect nature of influence, their main task is to mobilize labor 

resources through economic incentives to achieve a certain result. The object of economic influence - the basic 

human needs.  

To economic methods of management refers [8, p.510]: - methods used by state and local authorities (tax 

system, financial and credit mechanism); methods operating in the organization (economic standards of the 

enterprise, the system of material incentives for employees, the system of responsibility for the quality and 

efficiency of work, participation in the profits of the enterprise). The most important economic method of personnel 

management is technical and economic planning, which combines and synthesizes all economic management 

methods. With the help of planning the program of activity of the organization is defined, namely the basic 

purposes and tasks are established, strategy and plans on achievement of the purposes are developed, resources and 

terms are defined, the responsibility for performance of plans is distributed. Thus, planning enhances the interaction 

of managers of different departments. If technical and economic planning is at the forefront of all other methods, 

then economic (material) incentives play a central role among them. Economic incentives - a system of incentives 

(bonuses) and penalties (fines) and other similar measures of material influence, which encourage individual 

employees and entire teams (enterprises, organizations, shops) to increase the efficiency of their work, implement 

production plans and other economic decisions. 

Material incentives are provided by setting the level of material rewards (salaries, bonuses), compensations 

and benefits [9]. The central role in the system of material incentives belongs to wages. It is the main source of 

income for the vast majority of workers, which means that wages in the long run will be the most powerful 

incentive to improve labor and production in general. There are the following systems of remuneration [10, p.231]: 

tariff system, non-tariff system; mixed system (grades). As for guarantees, compensations and benefits, N.V. 

Fedorova and O.Yu. Minchenkova write the following: Guarantees - "means, methods and conditions by which the 

exercise of rights granted to employees in the field of social and labor relations" [11, p.204]. Compensation - "cash 

payments established to reimburse employees for expenses related to the performance of their labor or other 

statutory duties" [11, p.204]. Benefits - "elements of remuneration and compensation provided in addition to 

various forms of remuneration" [11, p.204]. Thus, economic methods of personnel management have a number of 

advantages: 1) flexibility in influencing personnel through material interest; 2) stimulating manifestations of 

initiative on the basis of material interest; 3) realization of creative potential of employees on the basis of interest in 

increase of a salary.  

The only drawback is that the interests that lie outside the material values are not satisfied either in part or in 

full, which can cause a decrease in the ability of employees to work. To date, it is known that the results of work 
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largely depend on a number of socio-psycho-logical factors. The ability to work with a team, creating favorable 

socio-psychological conditions is a key competence of any successful leader. Therefore, in order to influence the 

team most effectively, it is necessary to apply socio-psycho-logical managerial influence. Socio-psycho-logical 

methods are based on social relations, moral and psychological influence, the use of moral incentives to work, the 

impact on the individual through psychological techniques in order to form an internal desire of the employee to 

perform the necessary work without administrative influence. Socio-psycho-logical methods act on human values 

through norms of behavior, the formation of socio-psycho-logical climate, moral motivation, social policy in the 

enterprise. The main socio-psycho-logical methods include: the formation of labor collectives, taking into account 

the types of personality and character of workers, the formation of a positive psychological climate in the team; 

own example of the head to the subordinate who carries out motivational influence on employees in terms of their 

self-expression and belonging to the organization with the successful head; guiding conditions, ie the goals and 

mission of the enterprise, which must be clear, understandable; employee participation in management; satisfaction 

of cultural and spiritual needs, which involves the organization of corporate events, joint recreation of employees; 

establishment of social norms of behavior; determination of moral sanctions and incentives, ie a combination of 

positive and negative incentives.  

However, according to S. A. Shapiro, this method has a motivational effect only if there is a long tradition of 

its application [12, p. 110]; social prevention and social protection of employees, which include free medical care, 

preventive examinations, benefits, food stamps, free vouchers, reimbursement of travel expenses, etc. But, 

according to S. A. Shapiro, this method has a motivating effect only in those enterprises where low wages and the 

need for additional measures of material incentives [12, p. 112]. It should be noted that socio-psycho-logical 

methods often require almost no material costs, but the results of socio-psycho-logical impact is extremely difficult 

to predict.  

Thus, in the scientific literature, scientists identify many forms and methods of personnel management. 

However, in practice it is impossible to be limited to only one of them. The management system will be effective 

only if it covers several forms and methods of management, taking into account the specifics of the enterprise, 

organization of production and labor, working conditions, structure and characteristics of the workforce, employee 

needs, corporate culture, labor market situation and economic situation in the country.  
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