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РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Стаття присвячена огляду педагогічних умов формування та розвитку екологічної культури у 

студентів у процесі вивчення загального курсу фізики та хімії в закладах вищої освіти. Впровадження в 

освітній процес запропонованих умов показало зростання зацікавленості здобувачів вищої освіти, збільшення 

мотивації до вивчення фізичної та хімічної сторони екологічних проблем, розвитку критичного і логічного 

мислення. Ключові слова: загальний курс фізики, курс хімії, інтеграція знань, міжпредметні зв’язки. 

 

Актуальність дослідження. На даний час однією з пріоритетних задач сучасної освітньої 

системиєперехід на компетентнісну парадигму, спрямовану на формування у студентів компетентностей, 

здатних забезпечити їхню готовність до самореалізації. Однією з таких компетентностей є екологічна 

компетентність, яка включає систему екологічних знань, умінь, навичок, формування і розвиток екологічної 

культури здобувачів освіти, яка вирішується в контексті гуманізації та гуманітаризації природничо-

наукових дисциплін [1]. 

Освіта в цьому випадку являє собою систему, що забезпечує інтеграцію екологічного та природничо-

наукового напрямів, різноманітних способів досягнення повної картини світу, що дозволяє формувати у 

сучасних здобувачів освіти усіх рівнів екологічну свідомість та мислення, спрямоване на конструктивне 

вирішення існуючих та попередження можливих проблем, пов’язаних із оточуючим середовищем [2]. 

Відмінними рисами такої системи виступають цілісність, міждисциплінарність, відкритість процесу 

пізнання та інтеграція різноманітної інформації. 

Таким чином, формування та розвиток екологічної культури є одним з пріоритетних напрямків 

викладання як окремих дисциплін, так і сучасної освітньої системи в цілому. 

Аналіз досліджень і публікацій. В успішному формуванні та розвиткуекологічної культури студентів 

значна роль належить таким дисциплінам природничо-наукового циклу, як фізика та хімія, оскільки дані 

науки лежать в основі теоретичної бази більшості сфер сучасної техніки [3]. 

Умови формування екологічної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти під час 

вивчення предметів природничо-наукового циклу розглядали Н. Пустовіт [4], В. Гузь [5], С. Шмалєй [6], 

Н. Куриленко [7] та ін. Питання екологізації дисциплін та інтегрованого навчання у вищій школі розкрито в 

роботах П. Бачинського [8], О. Власенко [9], Т. Гладун [3] та інших. Однак, не дивлячись на наявні праці, 

покиіснує багато нерозкритих питань науково-методичного характеру присвячених формуванню та 

розвитку екологічної культури здобувачів вищої освіти під час вивчення фізики та хімії. 

Мета дослідження – розгляд педагогічних умов формуваннята розвитку екологічної культури у 

студентів і шляхів реалізації екологічної освіти в процесі вивчення загального курсу фізики та хімії в 

закладах вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Висококваліфікований спеціаліст повинен володіти сукупністю 

професійних та особистісних якостей людини, заснованих на екоцентричних світоглядних установках, 

тобто поглядах на людину як невід’ємну частину природи. Напрями, які мають розвиватися в процесі 

формування екологічної культури студентів при вивченні фізики та хімії, наступні: 

• засвоєння понять, ідей та фактів, пов’язаних із взаємодією людини на природу; 

• дотримання норм поведінки в природньому середовищі з метою попередження руйнування чи 

забруднення навколишнього середовища; 

• формування вмінь передбачати можливі наслідки дійяк в повсякденному житті, так і трудовій 

діяльності; 

• активізація діяльності з покращення природного та перетворюючого середовища. 
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Узв’язку з вищезазначеним, у студентів після вивчення курсів фізики та хімії повинна бути 

сформована система знань, умінь та навичок, що включає такі характеристики як:  

• системні знання про екологічну взаємодію людини та навколишнього світу, про екологічні 

проблеми сучасності та їх способи розв’язання, фізичніта хімічні закономірності, що лежать в основі 

глобальних атмосферних явищ; 

• вміння бережливого ставлення до природи, прагнення до активної охорониі відновлення 

навколишнього природнього середовища, екологічна поведінката діяльність;  

• знання конструкції та принципу дії приладів і пристроїв, які дозволяють здійснювати екологічний 

моніторинг; 

• здатність до аналізу екологічних ситуацій, до ефективного вибору способіві прийомів розв’язання 

екологічних проблем. 

Наприклад, на заняттях з фізики при вивченні конвекційних потоків можна розглянути проблему 

хімічного забруднення середовища. Цю ж проблему можна обговорити зі студентами і на заняттях з хімії, 

розглядаючи склад забруднюючих речовин і хімічні процеси, що сприяють забрудненню атмосфери. 

При розгляді сучасної екологічної проблеми, пов’язаної з виробництвом і витрачанням енергії, 

доречно розглянути конструкцію сонячних панелей та будову фотоперетворювачів, але крім цього 

доповнити обговоренням питань хімічного складу даних приладів та утилізації відпрацьовано матеріалу. 

Домогтися ефективності розвитку екологічної культури здобувачів вищої освіти під час занять із 

загального курсу фізики та курсу хімії можливо лише за умови поєднання різноманітних форм і методів 

навчання, що поєднуватимуть в собі розгляд теоретичного матеріалу, оволодіння навичками роботи з 

приладами для здійснення екологічного моніторингу, перегляд з обговоренням відеоматеріалів, з 

демонстраціями пагубного впливу людської діяльності на екосистему [3], розширення тематики самостійної 

та науково-дослідної робіт із фізики та хімії проєктами з екологічним змістом. 

Впровадження вищезазначених напрямів і характеристик в освітній процес показало зростання 

зацікавленості здобувачів вищої освітиу більш детальному вивченні питань, які розглядалися, збільшення 

мотивації до вивчення, в том числі і самостійному, фізичної та хімічної сторони екологічних проблем, 

розвитку критичного і логічного мислення, бажання та вміння застосовувати готові загальнонаукові знання. 

Однак при формуванні екологічної культури у студентів неекологічних спеціальностей при вивченні 

природничо-наукових дисциплін необхідно чітко і логічно структурувати зміст дисциплін на основі 

інтеграції природничо-наукових і екологічних знань; організовувати освітній процес на основі принципів 

науковості, міждисциплінарності, системності, неперервності; дотримуватися екологічної спрямованості 

науково-дослідних робіт [2, 10], реалізації міжпредметних зв’язків [11] тощо. 

Висновки. Результати проведених досліджень дозволили зробити висновок, що зміст загального 

курсу фізики та курсу хімії структуровані на основі інтеграції природничо-наукових і екологічних знань, 

являють собою системоутворюючий компонент природничо-наукової освіти та дозволяє цілеспрямовано 

сформувати екологічну обізнаність студентів. 

Впровадження комплексу умов, що забезпечують реалізацію міжпредметних зв’язків при вивченні 

фізики та хімії, організацію екологічно спрямованих науково-дослідних робіт, дозволило встановити 

ефективність пропонованої моделі формування екологічної культури у студентів неекологічних 

спеціальностей. 
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МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 

 

Стаття присвячена розгляду варіантів використання вокальних, інструментальних творів під час 

занять з музики в початковій школі. Досліджено психолого-педагогічні умови, методи і прийоми, що 

використовуються педагогом під час занять з музики. Вивчення музичного матеріалу вводиться синтезі з 

образотворчим мистецтвом, читанням віршів. Ключові слова: культура, молодший шкільний вік, 

особистість, мистецтво, музика, педагогічні методи. 

 

Музичне мистецтво та музичні заняття в школі мають великі можливості в формуванні особистості 

дитини, а також емоційно впливає на дітей. Під час уроків музики переважно використовуються колективні 

види діяльності (слухання музики, гра в ансамблі, спів хором), що вимагають постійного спілкування з 

викладачем та оточуючими. В такій діяльності відбувається розуміння один одного через почуття, інтуїцію, 

емоційний та візуальний контакт. 

Вивчення музики починається з початкових класів, коли у школярів формуються інтонаційно-

слуховий досвід та музичні інтереси. Серед великої різноманітності музичних творів для занять 

відбираються такі, що цікаві дітям, педагогічно доцільні, виконують виховні функції та доступні для 

сприйняття та вокально-хорового виконання молодшими школярами. Відповідно до дидактичних вимог 

спочатку відбувається ознайомлення учнів із простими фортепіанними п’єсами, потім здійснюється перехід 

до складніших творів симфонічних та музично-драматичних жанрів [3]. 

Так, при слуханні, вивченні та аналізу декількох творів жанру «колискової» використовується метод 

подібностей та відмінностей. Порівнюючи та зіставляючи твори, діти відповідають на питання: «Що є 

різним у колискових? Що є спільним?». Наявність загальних ознак, властивих колисковим, дозволяє учням 

виділити відтінки, відчути колорит творів. Діти зіставляють загальний настрій творів, музичні інтонації, що 

дозволяє їм зрозуміти основні закономірності, характерні ознаки пісенного жанру, відчути особливості 

музичного інтонування. Вивчення такого музичного матеріалу здійснюється в синтезі з образотворчим 

мистецтвом, що підкріплюється знайомством дітей із роботами відомих художників. 

Допомагають засвоїти виразні та образотворчі засоби музичного мистецтва оригінальні та виразні 

твори, що виконує вчитель на занятті, програмні фортепіанні п’єси. Живе звучання музики активізує увагу 

дітей, створює на занятті особливу атмосферу, яка сприяє діалогу учнів з учителем, слухачами й 

композитором, розумінню музики, що наслідує звуки природи та виражає почуття людини. Так, за допомогою 

дисонуючого співзвуччя, низького регістру фортепіано й виконавського прийому стаккато створюється 

негативний образ героя музичного твору, несподівані акценти та зміна динамічних відтінків, метушливий 

мелодійний рух надає музичному образу оригінальності та легко запам’ятовується вихованцем.  

У процесі роздумів над твором учні доводять, що музика здатна висловлювати почуття людини, 

показувати їх розвиток. Так, цікаві музичні образи, різні емоційні стани героїв, які можна аналізувати на 

уроці, містяться й у фортепіанних п’єсах П. І. Чайковського в «Дитячому альбомі». В процесі слухання та 

аналізу творів учні висловлюють свої враження та малюють словами музичні образи, пейзажі, портрети 

героїв. Такий прийом розвиває уяву, образне мислення, мову дітей, спонукає уважно прислухатися до 

інтонації творів, стежити за музичною думкою композитора [1]. 

Особливо дієвий прийом передачі дитячих емоцій – це образотворче втілення музики та малювання 

ілюстрацій. За допомогою кольору школярі передають загальний настрій музичних творів та малюють 

образи, що в них виникли під час слухання. Учні не лише з цікавістю слухають та аналізують фрагменти з 

творів, а й передають образи на папері.  

Невід’ємною частиною занять є вокальне виконавство. Воно викликає живий інтерес і приносить 

естетичне задоволення дітям. Під час співу навіть найбоязкіші, тихі та сором’язливі діти почуваються 

цілком розкуто й відчувають емоційний комфорт. Виконання пісень часто супроводжується музично-

ритмічними рухами, які учні вигадують самі. Молодшим школярам властива рухливість, тому вони охоче 

та й з цікавістю включаються до музично-рухових імпровізацій, висловлюючи своє сприйняття та 

розуміння музики. Хоровий спів виховує комплекс цінних якостей, необхідних для адаптації та толерантної 

поведінки в соціальному світі (вміння слухати, чути себе та інших). У процесі розучування пісні 

вихованець здобуває навички входження в спільну справу, навчається приймати задані умови, вписувати 

свій голос у загальний текст та відповідати загальному звучанню. Спів у хорі надає учням чудової нагоди 
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відчути гармонію, музичну та емоційно-психологічну співзвучність. В результаті школярі приходять до 

глибшого усвідомлення себе як особистості та як частини хорового колективу [4]. 

Таким чином, використання на заняттях з музики творів світового та вітчизняного мистецтва 

розширює сферу пізнання молодших школярів, формує здатність багатогранного художнього бачення 

реальності, а також розвиває художнє мислення дітей, розширює їхній інтонаційно-слуховий досвід, 

допомагає усвідомити спільність життєвого змісту в музичній культурі.  
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ОНЛАЙН-СЕРВІСИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 

Стаття присвячена проблемі використання онлайн-платформи як основи для реалізації педагогічної 

взаємодії у мережі Інтернет з використанням різних каналів телекомунікацій з режимами онлайн або 

офлайн, масових комунікацій, соціальних мережевих сервісів для активізації пізнавальної діяльності 

учнів/студентів. Розкрито поняття «інтерактивні технології», що дозволяють реалізувати принцип 

інтерактивності як здатність взаємодіяти чи перебувати в режимі інтерактивного діалогу, який необхідно 

враховувати під час проектування стратегій навчання та при реалізації взаємодії учасників освітнього 

процесу в мережі та «освітні онлайн-платформи», на яких розташовані інноваційні інструменти педагога 

для організації інтерактивного освітнього процесу, що є затребуваними при реалізації програм з вивчення та 

застосування інтерактивних технологій в освіті, тому що на їх основі можна не лише надавати в 

інтерактивній та мультимедійній формі теоретичні та практичні навчальні матеріали, але також 

реалізовувати саму інтерактивну взаємодію учасників освітнього процесу. Проаналізовано досвід іноземних 

та українських колег та можливості створення педагогом онлайн-платформ для розвитку своєї галузі 

мережевого онлайн-навчання. Досліджено можливості реалізації інтерактивних технологій навчання в 

умовах мережевої взаємодії школярів/студентів з використанням інтегрованих до онлайн-платформи 

сервісів Інтернету для створення інтерактивного освітнього контенту. Ключові слова: інтераткивні 

технології, освітні онлайн-платформи, освітній процес, онлайн-навчання. 

 

Розвиток інформаційного суспільства та зростання можливостей сучасних технічних засобів зв'язку, 

мобільних пристроїв та поширення мережі Інтернет, основною базою для інтерактивного спілкування і 

мережевих взаємодій, дозволяє активно використовувати в навчальному процесі мережеві сервіси та 

онлайн-платформи, що значно зменшує тимчасові, просторові та фінансові бар'єри при поширення 

навчальної інформації. Мережеві форми взаємодії стають практично повсюдними, так як смартфони та інші 

мобільні пристрої безперервною можливістю виходу в мережу Інтернет сьогодні є у більшої кількості учнів 

шкіл та вишів. Все це призводить до кардинальних змін у системі освіти, спрямованої на підготовку нового 

покоління до життя в інформаційному суспільстві, в якому йому потрібно вміти оптимально та доцільно 

використати комп'ютерні пристрої, мережу Інтернет, інформаційно-комунікаційні технології [1]. Вплив 

Інтернету на всю сферу освіти пов'язаний із змінами форм комунікацій у мережі та їх інтенсивністю, 

соціальними взаємодіями, способами передачі знань та ін [2]. Також важливим фактором залишається 

вплив медіаконтенту, особливо мережі Інтернет, на різноманітність діяльності та спілкування 

учнів/студентів, яке дозволяє вести мову «про нові культурно-історичні знаряддя, що опосередковують 

життєдіяльність підростаючих поколінь» (з опорою на теорію Л. С. Виготського про розвиток вищих 

психічних функцій людини), які сучасний педагог має вміти грамотно використовувати у своїй професійній 

діяльності [3, с. 39]. Для вирішення задачі підготовки випускників шкіл до життєдіяльності в 

інформаційному суспільстві та реалізації ними надалі безперервної освіти є актуальним питання 
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формування навичок самостійної пізнавальної діяльності учнів, де перший план виходить як засвоєння 

знань, а й оволодіння способами даного засвоєння, розвиток пізнавальних сил та творчого потенціалу учнів, 

де основними установками будуть «навчитися вчитися» та «навчити вчитися» [4]. Реалізація педагогічного 

взаємодії в мережі з використанням різних каналів телекомунікацій із режимами онлайн, офлайн або їх 

поєднань, із залученням каналів масових комунікацій та соціальних медіа входить до багатопланового 

педагогічного процесу, в основі якого лежать мета та зміст спільної діяльності педагога та учнів. 

Актуальність проблеми використання онлайн-платформ. Щодо інтерактивних технологій в умовах 

мережевої взаємодії організаційно-технічне обладнання освітніх установ не призводить до великого 

зростання якості навчання без зміни у підходах до навчання з новими формами та методами навчання, 

засобами активізації пізнавальної діяльності учнів [5]. При цьому принцип інтерактивності як здатність 

взаємодіяти (обмінюватися, взаємно впливати) або перебувати в режимі інтерактивного діалогу, стає 

ключовим та його необхідно враховувати при проектуванні стратегій навчання та при реалізації взаємодії 

учасників освітнього процесу у мережі [6]. В даному випадку під інтерактивним діалогом розуміється 

«взаємодія користувачів з програмою, при реалізації розвинених засобів для ведення діалогу, що 

забезпечують можливість учнів самим вибирати варіанти змісту навчального матеріалу та режими роботи з 

програмою. Взаємодія з комп'ютером при інтерактивному режимі виявляється у тому, що кожен запит 

користувача викликає реакцію програми, а репліка програми вимагає відповіді користувача» [7]. 

Інтерактивність розглядається часто в аспекті процесу комунікації, що дозволяє спілкуватися, 

обмінюватися думками, дізнаватися про думку партнерів зі спілкування або як процесу якихось дій чи 

впливів, що виникають унаслідок здатності людей впливати на зміст, зовнішній вигляд, тематичну 

спрямованість у комп'ютерній програмі чи електронному ресурсі [5; 6; 8; 9]. Термін інтерактивні технології 

навчання будемо розглядати через призму технологічного підходу, як систему з включеним до неї деяким 

поданням запланованих результатів навчання, коштів оперативної діагностики стану учнів в даний момент, 

різних моделей навчання та критеріїв їх оптимального вибору в даних конкретних умовах, зв'язок» між 

усіма учасниками навчального процесу [6]. Практика показала, що під час використання інтерактивних 

технологій навчання ефективно можна вирішувати завдання щодо активізації індивідуальних 

інтелектуальних процесів учнів/студентів із пробудженням у них внутрішнього діалогу; створення умов для 

розуміння та засвоєння учнями нової інформації; індивідуалізації педагогічного взаємодії, де учні 

перетворюються на позицію суб'єктів впливу; організації двостороннього зв'язку з обміном інформацією 

між учасниками освітнього процесу [11]. При проєктуванні навчального заняття з використанням 

інтерактивних технологій, самі технології педагогу важливо представляти як процес, що включає: 

постановку цілей та задач, з можливістю об'єктивного контролю; попереднє проєктування навчального 

процесу, який можна у подальшому відтворити у педагогічній практиці; вибір оптимальних форм, методів 

та засобів навчання, залежно від обраної інтерактивної технології навчання; організація оперативного 

контролю та зворотного зв'язку, щоб швидко та своєчасно коригувати процес навчання. Динаміка 

поширення освітніх онлайн-платформ із постійним появою нових майданчиків для мережевої взаємодії з 

оновленою технічною базою та контентом, який є на кожному подібному ресурсі, показує зростання частки 

мережевих взаємодій в освіті та актуальність аналізу даного явища та його можливостей [13]. У цьому 

контексті освітні онлайн-платформи, на яких розташовані інноваційні інструменти педагога для організації 

інтерактивного освітнього процесу, є незамінними у реалізації програм з вивчення та застосування 

інтерактивних технологій в освіті, тому що на їх основі можна не лише надавати в інтерактивній та 

мультимедійній формі теоретичний та практичні навчальні матеріали, а й реалізовувати саму інтерактивну 

взаємодію всіх учасників освітнього процесу незалежно від місця перебування і часу заняття. 

Характеристика поняття «освітні онлайн-платформи» та їх можливостей для організації 

мережевої взаємодії учасників освітнього процесу. Аналізуючи можливості навчання в мережі Інтернет та 

педагогічну практику, можна виділити: освітні онлайн-платформи, віртуальні університети та перебувають 

матеріали у вільному доступі в мережі, наприклад, на різних соціальних мережевих сервісах [14]. 

Необхідно розглянути докладніше поняття освітні онлайн-платформи, оскільки єдиного їх визначення на 

даний момент не склалося. 

М. В. Нікітін розуміє під освітньою платформою «комплекснийосвітній продукт для системи освіти, 

що єсукупність програмного контенту, освітніх сервісів та інтерактивних технологій онлайн- та офлайн-

навчання» [15, с. 12]. Багато дослідників, під освітніми онлайн-платформами розуміють обмежені, 

особистісно орієнтовані інтернет-ресурси або обмежену інтерактивну мережу подібних ресурсів, які 

повністю присвячені питанням освіти, які неодмінно містять навчальні матеріали та що надають їх 

користувачам на тих чи інших умовах (Е. А. Давидова, І. В. Забродіна, Н. А. Козлова, Н. М. Тіунова та 

ін) [14; 16]. А. А. Смирнова, під освітньою онлайн-платформою розуміє програмні рішення, що реалізують 

для користувачів будь-кого рівня підготовленості «доступ до навчального контенту (масові відкриті 
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онлайн-курси, текстова-, аудіо-, відео-записи, трансляції лекцій у режимі реального часу, тестові завдання 

та ін) зазвичай через інтерфейс вебсайту» [13]. 

Підбиваючи підсумки аналізу, ми під освітньою онлайн-платформою розумітимемо сукупність 

програмних рішень, сервісів мережі Інтернет та інтерактивних технологій, що реалізують для учнів доступ 

до освітнього контенту (онлайн-курси, освітній контент, у вигляді текстових, аудіо, відео-записів, 

трансляцій лекцій у режимі реального часу, різні кейси, інтерактивні завдання, тестові матеріали та ін), а 

також зворотний зв'язок з ними в процесі інтерактивної взаємодії та контроль (надсилання звіту за 

завданнями, тестування, оцінювання, складання рейтингів та ін.) реалізується через інтерфейс сайту [17]. 

Як показують багато досліджень, сьогодні в навчальних закладах в основному використовується 

двокомпонентне інформаційно-освітнє середовище, в якому поєднано контент власних розробок з 

доступними ресурсами освітніх платформ.  

Досвід використання освітньої онлайн-платформи щодо інтерактивних технологій навчання в 

умовах мережевої взаємодії. З метою забезпечення в КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний 

фаховий коледж» єдиних підходів до створення електронного освітнього середовища розгорнуто 

використання в коледжі спеціалізованого хмарного програмного забезпечення Google Workspace for 

Education. Google Workspace for Education – безкоштовний інструмент, створений компанією Google для 

допомоги закладам освіти налаштувати та використовувати сервіс для очного та дистанційного навчання. 

За допомогою Google Workspace for Education організовується освітній процес у коледжі в режимі 

дистанційного навчання. 

Використовуючи хмарне програмне забезпечення від Google, педагогічні танауково-педагогічні 

працівники коледжу, користуючись академічною свободою, можуть обирати форми, методи і сервіси 

Google Workspace for Education. 

Хмарні сервіси наразі є повноцінним навчальним інструментом, що дозволяє навчальному закладу 

створити власний онлайн-простір та формувати особисте освітнє середовище студентів і викладачів 

максимально ефективно. 

Google Workspace for Education – це система сервісів Google та облікових записівкористувачів, що 

дає змогу розширювати та формувати інформаційно-цифровесередовище закладу освіти, допомагає 

педагогам і студентам продуктивнопрацювати, спілкуватися в будь-який час в будь-якому місці на будь-

якихпристроях. Система сервісів Google Workspace for Education є дієвим засобом формуванняцифрової 

компетентності студентів та викладачів як основних суб’єктів освітньогопроцесу, що є ключовим 

завданням сучасної системи освіти. 

Підготовка викладачами навчальних матеріалів, які можна використовуватив умовах дистанційного, 

змішаного, перевернутого навчання, є також одним ізвагомих чинників для забезпечення ефективного 

освітнього процесу в умовахкарантину. Онлайн-платформа дозволяє: використовувати аудіо, відео, фото та 

ін; обмінюватися різними посиланнями, файлами та повідомленнями зі студентами; вбудовувати на 

платформу відеоматеріали та різні послуги мережі Інтернет; створювати та викладати на платформу 

авторські проекти самими студентами; додавати тести та опитування (створювати інструментами 

платформи нові або використовувати вже існуючі); керувати доступом та правами користувачів та 

викладачів; використовувати засоби моніторингу (розподіляти студентів за групами отримувати доступ до 

файлів та текстових звітів, автоматично збирати рейтингові бали,вивантажувати результати студентів у 

табличному вигляді та ін.). 

Тому для підготовки навчального контенту для використання в дистанційному режимі 

рекомендовано використовувати саме онлайн-сервіси Google Workspace for Education 

Висновоки. Можна зробити висновоки, що навчання через практику на основі онлайн-платформи при 

виконанні завдань, оцінці якості та інтерактивних можливостей розроблених ресурсів, проектування 

запланованих освітніх результатів учнів, цілей та завдань уроків для очного, змішаного та дистанційного 

навчання інформатики на основі застосування сучасних інтерактивних технологій дозволяють розвивати у 

студентів, майбутніх учителів, дидактичну компетентність; навички проектування та створення авторських 

інтерактивних освітніх ресурсів, що дозволяють реалізувати мережеве педагогічна взаємодія учасників 

навчального процесу; здатність бачити цілісний дидактичний процес; уявлення про закономірності 

розвитку сучасного освітнього процесу та нових вимог, що з'являються безперервно, до нього організації; 

виявляти у процесі діяльності свої творчі здібності та професійні якості. В даний час існують різноманітні 

освітні онлайн-платформи, які знаходяться у безкоштовному. Для створення своїх авторських освітніх 

платформ вчителі мають великий вибір HTML-редакторів, конструкторів сайтів, систем управління 

контентом, які можна вбудовувати та використовувати послуги мережі Інтернет та ін. Дані платформи 

дають можливість створювати розгалужену систему зворотного зв'язку, використовувати інструменти для 

діагностики знань учнів, відстежувати їх проміжні результати та статистику відвідування учнями 
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платформи та динаміки роботи з її матеріалами. Цінними на наш погляд є можливості для педагога 

підвищувати якість навчання, сучасними онлайн-платформами: вносити своєчасні корективи до навчальних 

матеріали; наповнювати різноманітною навчальною інформацією та мультимедійними інтерактивними 

освітніми ресурсами; використовувати прості та зручні інструменти для забезпечення контролю знань та ін. 

На закінчення можна відзначити ефективність використання онлайн-платформи в умовах змішаних та 

дистанційних форм навчання при освоєнні інтерактивних технологій та формування готовності майбутніх 

вчителів до оптимального та доцільного використання даних технологій у своїй професійній діяльності та 

забезпечення їх активної роботи незалежно від місця та часу занять. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА У СПОРТІ 

 

У цій статті розглянуто роль психологічної підготовки спортсменів успортивного тренування та 

до змагань. Значення формування вольових якостей протягом всієї спортивної діяльності спортсменів. 

Взаємозв'язок між психологічною підготовкою та зростанням спортивних досягнень. Ключові слова: 

психологічна підготовка; вольові якості; спортивні змагання. 

 

Актуальність дослідження. Психологія спорту – це одна з областей психологічної науки, якої в 

нашчас зацікавлені люди, які мають відношення до спорту: спортивні психологи, спортсмени різних рівнів 

підготовки, кваліфіковані тренера, спортивні організатори та адміністративні керівники. 

На початковому етапі спортивної підготовки тренувальний процес, як правило, немістить у собі 

величезних навантажень. Тренера намагаються захопити та зацікавити спортсменів-початківців [1]. 

Мета дослідження. Однією з головних завдань у сучасній психологічній підготовці спортсменів є 

збереження мотиваційних цілей до постійного зростання своїх спортивних досягнень. 

Виклад основного матеріалу. Стійкий інтерес до тренувань, бажання виконувати всі вказівки тренера 

– це одна з умов успішного спортивного зростання. Різнобічність, творчий підхід, забезпечення активності, 

все це повинен враховувати тренер, щоб стимулвати стійкий інтерес до обраного виду спорту в учня. Весь 

тренувальний процес складається із пізнавальних занять. 

Надалі зростання спортивної майстерності та відмінний фізичний розвиток спортсмена залежить від 

ціліспрямованості його підготовки, формування серйозного відношення до занять, активізування 

всіхможливостей організму до високих навантажень. 
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В даний час психологічній підготовці в спорті приділяється велика увага. Над цією роботою 

працюють спільно спортивні психологи, кваліфікованітренери, спортсмени, які прагнуть до досягнення 

високих результатів у своїй спортивної діяльності. Ця команда розуміє, що без хорошої психологічної 

підготовки дуже важко досягти високих результатів у спорті. 

Для захопленого спортсмена, що прагне вищої майстерності, спортивна підготувка є спосіб життя в 

якому глибоко переплітаються багато сторін занять спортом з навчанням, працею, відпочинком, гігієнічним 

режимом, дозвіллям. Підвищення функціональних можливостей, розвиток рухових якостей таких як: сила, 

витривалість, швидкість, гнучкість, опанування спортивної техніки та тактики, виховання волі та характеру 

– все, що у комплексі становить спортивну підготовленість, є результатом адаптації, під впливом 

повторюваних та збільшених вимог та впливів спортивного тренування [2]. 

Психологи виділяють різні етапи виховання вольових аспектів. Сила волі виявляєрівень решти 

вольових якостей. Чим більша сила волі, тим міцніше вище всі інші якості. 

У формуванні таких якостей як працелюбність, наполегливість, терпіння беруть участь всі засоби 

спортивного тренування. Взаємозв'язок між вольовими якостями та рисами характеру не підлягає сумніву. 

При наростаючій втомі у тренувальному процесі вона потрібна, щоб подолати всі труднощі. 

Витримка та самовладання визначають уміння спортсмена володіти собою. Ці якісті дозволяють 

зберігати психічну стійкість і холоднокровність перед змаганням і під час змагань, забезпечують правильну 

реакцію спортсмена на різні зовнішні фактори. Рішучість, мужність та сміливість – риси характеру, що 

дозволяють спортсменам у потрібний момент прийняти правильне рішення та оцінити ситуацію, зберігши 

при цьому вольову стійкість та моральну силу. 

Виховання у спортсменів всіх цих вольових якостей, спрямовані на вирішення різноманітних 

завдань, що створюються в ході тренувального та змагального процесів. 

Мотивація для занять спортом, прагнення високих результатів – основа виховання сили волі. 

Психічна стійкість спортсмена, його холоднокровність і самовладання в склад змагальних ситуаціях – 

важлива основа для прояву потенційних можливостей при емоційному піднесенні. Через нестійку психіку 

позитивна емоційна збудженість може перейти у нервову загальмованість, призвести до спаду 

функціональних можливостей і, отже, до поразки на відповідальних змаганнях. 

Вольова діяльність включає в себе якості, що допомагають оволодіти новими тренирувальними 

навантаженнями та подолати рекордні рубежі. Вихід на новий рівень підготовності через значну роботу над 

собою, закріпить впевненість спортсменів у своїх сил. На практиці має бути збільшення обсягу та 

інтенсивності тренувань, участь у різних змаганнях та досягненням цілей та завдань, поставленних перед 

спортсменом. 

Психологічна підготовленість спортсмена залежить від виду спорту. Більшість психологів спорту 

сходяться на думці, що спортивна психологія, як психологіяоднією з конкретних областей людської 

діяльності, має виходити із загальних закономірностей цієї діяльності, крім того, враховуючи специфічні 

особливості діяльності у кожному конкретному виді спорту. Змагальна діяльність у різнихвидах спорту 

відрізняється різними навичками, різним аналізом прийняття рішень, різною реакцією на фактори змагання. 

Участь у змаганнях приносять позитивні зрушення в рухових якостях, функціональних можливостях, 

психологічній сфері, а також в результаті інтегрального тренування в обраному виді спорту в умовах 

зовнішнього середовища, зміцнення і застосуванняв основних змаганнях. Тренуючись і беручи участь у 

змаганнях, спортсмени звикають до умов «поля бою», перевіряють та збільшують свої функціональні 

можливості, підвищують тренованість, оцінюють ефективність свого тренування. 

Змагання відрізняються своїми цілями, масштабами та різним ступенем психічної активності. Цілі 

можуть бути різними.Є спрямованість на перемогу, на особистий рекорд. Будь-яка мета впливає на фізичні 

та психічні якості спортсмена, набувається досвід та знання. Саме змагання виховують вольові якості, 

зміцнюють психологічний рівень спортсмена, виявляють усі плюси та мінуси спортивної підготовленості. 

Одна з причин успіху найсильніших атлетів у тому, що вони до відповідальнихзмагань готуються 

спеціально, психологічно налаштовуючись на важкийтренувальний процес. Їх відрізняє максимальна 

самовіддача, самодисципліна. У підготовчому процесі до змагань підвищуються всі психологічні та фізичні 

витрати. 

Психологічний аналіз умов змагальної діяльності дозволяє виявитиу спортсменів різні несприятливі 

стани: стрес, напруженість. Психічна підготовка допомагає створювати такий психічний стан, який сприяє, 

з одного боку, найбільшому використанню фізичної та технічної підготовленості, а з іншого – дозволяє 

протистояти передзмагальним та змагальним збиваючими факторами (невпевненість у своїх силах, страх 

перед можливою поразкою, скутість, перезбудження і т.д.). 
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Психічна підготовка у вигляді послідовних впливів є один з варіантів управління удосконаленням 

спортсмена, у разі застосування впливів самим спортсменом вона є процесом самовиховання та 

саморегуляції. 

Мобілізувати спортсмена на нові зусилля, відповідній мотивацією допомогтийому знайти у собі 

додаткові резерви – це завдання тренера. 

Оптимальний характер спілкування між тренером і спортсменом відпрацьовується в ході всього 

тренувального процесу, вони мають вирішувати всі завдання психологічної підготовки. 

У процесі підготовки до змагань важливо звести до мінімуму всі заперечення, психогенні фактори, 

індивідуально підійти у підборі засобів тренування, провести роботу на подолання психологічних 

труднощів, намагатися усунути несприятлеві умови проведення тренувань [3]. 

Висновки. Розглянувши та проаналізувавши психичний вплив на підготовку спортсмена можна 

сказати, що виховання моральних, вольових і спеціальних психічних якостей є одним зголовних місць у 

підготуванні спортсменів усіх рівнів. Тому тренерам необхідно постійно стежити за психічним станом своїх 

підопічних на тренуваннях та під час змагань. 
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ВІД СТУДЕНТА ДО ОФІЦЕРА.  

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ 

 

У статті розглянуті особливості сучасного формування офіцерів запасу в Україні зі студентів вищих 

навчальних закладів, як цивільних, так і військових. Головним завданням даної статті є аналіз професійної, 

психологічної  та мотиваційної підготовленості офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки при 

цивільних ВНЗ, а також особливостей інших шляхів формування офіцерів запасу. Сьогодення ставить перед 

військовими та викладачами багато нових та складних запитань, які треба невідкладно та якісно 

вирішувати у контексті подій, що відбуваються в нашій державі. Війна, що триває вісім років на локальних 

територіях України перейшла у фазу стрімкого загострення, а боєздатна армія потребує великої кількості 

кваліфікованих  військовослужбовців та резервістів, здатних укріплювати міць та боєздатність країни. 

Ключові слова: студент, офіцер запасу, формування, підготовка, ВНЗ, Збройні Сили України. 

 

Офіцер запасу – це не просто звання. Якісно підготовлений особовий склад є однією із 

найважливіших складових національної безпеки України. Особливо актуальним є те, що сучасна 

педагогічно-військова система дозволяє здійснити формування офіцерів запасу не лише з випускників 

спеціальних військових ВНЗ. Більш коротким, але не менш ефективним шляхом, має виступати навчання 

студентів на кафедрах військової підготовки цивільних «вишів».  

До переваг формування офіцерів запасу у такий спосіб можна віднести наступні фактори:  

- відносно не довготривалий термін навчання; 

- актуалізація знань, навичок та вмінь, отриманих студентами на кафедрах військової підготовки 

ВНЗ, у можливому поєднанні їх із рядом цивільних спеціальностей; 

-  специфічне інформаційне та освітнє середовище кафедр військової підготовки або факультетів, що 

можуть тимчасово занурювати студентів в умови навчання у військових ВНЗ або перебування у військових 

частинах; 

- направленість освітнього та мотиваційного рівня студентів на удосконалення навичок військової 

підготовки шляхом участі їх у різноманітних навчальних проектах; 

- досить тривалий термін подальшого перебування випускників ВНЗ у стані офіцерського складу 

запасу. 

Згідно ст. 17 Конституції України здатність особового складу Збройних Сил України здійснювати 

покладені на нього завдання по захисту цілісності та недоторканості держави  одним з головних критеріїв 

ефективності  державного управління у сфері її військового захисту, що визначає рівень обороноздатності 

країни. На жаль, ще 2014 рік проявами збройної агресії РФ, її військовими діями на сході України, анексією 

Криму тощо, продемонстрував недостатню ефективність у підготовці вітчизняних держслужбовців, що 
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стосувалось і офіцерів запасу. Досвід свідчив, що недостатній рівень підготовки саме офіцерського складу 

може призводити до фатальних помилок, що коштуватимуть тисяч життів наших співвітчизників.  

Сучасна система військової освіти мала час на усунення помилок семирічної давності, система 

підготовки майбутніх офіцерів запасу удосконалювалась. У лютому 2022 року Росія розпочала 

повномасштабне вторгнення на всю територію України, тому підготовка кваліфікованих фахівців  

офіцерського складу саме з студентів є актуальною темою щодня.  

Коли у 2014 році була оголошена часткова мобілізація на території України, військове керівництво 

зіткнулись з низкою проблем. По-перше, не зважаючи на високий патріотичний рівень майбутніх захисників 

Батьківщини, їх готовність до захисту рідних кордонів не була достатньою. По-друге, не всі бажаючі пройшли 

потрібний військовий вишкіл, що суттєво збільшило термін підготовки офіцерів до несення військової 

служби. Так, наприклад, бойове злагодження військових частин (підрозділів) повинно було проводиться в 

термін до декілька тижнів, які на практиці збільшувались до одного-двох місяців. І якщо така ситуація могла 

бути сприйнятою вісім років тому, у сучасних умовах батальйони не мали б і половини цього часу. Завданням 

військового освітнього процесу була також розробка ефективної системи мотивації майбутніх офіцерів запасу. 

Адже не було таємницею те, що у мирний час відносно невелика кількість студентів бажала зв’язати своє 

життя зі службою в лавах ЗС України після закінчення навчання у ВНЗ.  

На системі мотивації майбутніх офіцерів запасу в подальшому ми зупинимось більш детально. 

Зауважимо, що ще десять років тому навчання на кафедрі військовій підготовки сприймалось більшістю 

студентів, як засіб отримання ними первинного офіцерського звання «молодший лейтенант запасу». Це 

давало змогу випускникам «вишів» лише уникнути  призову на строкову службу, а також було однією з 

вимог при працевлаштуванні в різних силових структурах. Слід зауважити, що в той період, навчання на 

військових кафедрах не приносило суттєвих переваг на посадах державної служби, що також не 

підвищувало бажання студентів навчатися військовій справі паралельно з отриманням цивільної 

спеціальності.  

Отже, сумний досвід допоміг військово-освітній системі нашої країни, тому за останні роки було 

зроблено суттєві кроки на шляху формування офіцерів запасу зі студентських лав. Серед таких кроків 

можна виділити:  

- оновлення та вивчення матеріальної частини, а саме нових зразків військової техніки, оновлення 

матеріально-навчальної бази кафедр військової підготовки; 

- поповнення структур штатних співробітників кафедр військової підготовки ВНЗ офіцерами, які 

мають досвід ведення бойових дій отриманих  при проведенні антитерористичної операції або операції 

об’єднаних сил; 

- удосконалення безпосередньо структури навчального процесу на кафедрах військової підготовки з 

метою максимального наближення занять зі студентами до реальної обстановки бойових дій. 

Всі ці заходи мали на меті націлити студентів при навчанні на кафедрах військової підготовки не 

лише на отримання від цього особистих переваг у майбутньому, а й на формування свідомості майбутніх 

офіцерів запасу. Адже їх знання, здібності, особисті та професійні інтереси мають не лише задовольняти їх 

громадські потреби, а й  підвищити обороноздатність України, зміцнити її військовий потенціал у 

передчутті подальшого розвитку агресії з боку РФ, яке і відбулося у лютому цього року.  

В Україні існує ціла низка вищих навчальних закладів, у яких студенти мають можливість пройти 

військову підготовку за програмою офіцерів запасу. В той же час вони отримують основну цивільну або 

військову професію,  а також дістають офіцерське звання по закінченню ВНЗ. Військова підготовка 

студентів має на меті виховання дисциплінованих, високопрофесійних, морально підготовлених офіцерів 

запасу, в яких буде потреба у Збройних Силах України та принесуть безпеку українському народові.  

Варто зауважити, що навчання військовій підготовці має позитивний вплив на загальне життя 

студента, становлення його як особистості. Майбутні офіцери стають більш дисциплінованими, 

організованими, відповідальними, набувають поважного ставлення до людей старших за званням, віком та 

викладачів. Все це підвищує успішність студентів та якість навчання з інших дисциплін, виховує в них 

готовність до захисту Батьківщини, гордість за той навчальний заклад, у якому вони перебувають. 

Перспективним напрямком навчання є і те, що дівчата також на рівні з юнаками можуть отримувати 

військові знання та навички, а в подальшому і статус офіцеру запасу.  

Основним нормативним документом, що регламентує навчання офіцерів запасу в Україні сьогодні є 

спільний Наказ Міноборони та Міносвіти №910/412 від 15 вересня 2018 р. Цей Наказ містить Інструкцію 

щодо організації військової підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу [2]. Військова 

підготовка проводиться у межах обсягу надання відповідних освітніх послуг, які визначаються 

Генеральним Штабом Збройних Сил України:  



К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 2  ●  № 8  

 

 

 
13 

- за державним замовленням за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання 

Збройних Сил України та інших військових формувань; 

- для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов’язаних з військовою 

підготовкою, для забезпечення реалізації права таких осіб на рівні можливості у виборі професії шляхом 

здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в 

запасі у мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної 

діяльності [6]. 

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу студенти в Україні проходять на 

добровільних засадах. Згідно законодавства, вони мають набути ступеня вищої освіти не нижче за бакалавр. 

Також при навчанні майбутніх офіцерів запасу обов’язковим є оцінка придатності громадян до військової 

служби за станом їх здоров'я та морально-діловими якостями. Якщо визначення стану здоров’я майбутніх 

офіцерів проводиться за визначеними нормативами, то підхід до оцінки морально-ділових якостей у різних 

ВНЗ відбувається за власними алгоритмами. Як правило, вступною комісією оцінюються наступні якості: 

- військово-мотиваційна спрямованість особи; 

- рівень нервово-психологічної стійкості; 

- професійна придатність до проходження військової підготовки.  

При вступі до кафедри військової підготовки може також здійснюватись визначення рівня знань 

студента з допризовної підготовки. Для цього відбіркова комісія проводить тестування студентів за різними 

напрямками, що може включати у свій склад як теоретичні завдання, так і  практичні  показники. Важливою 

є також оцінка рівня фізичної готовності майбутніх офіцерів до несення військової служби. Вступний іспит 

з фізичної підготовки може містити такі нормативні вправи: 

- біг ( переважно на 100 м); 

- підтягування на перекладині (для юнаків); 

- комплексно-силові вправи (для дівчат).  

В то й же час, студенти мають право вибору закладу, на основі якого вони бажають проходити 

військову підготовку. На цьому аспекті треба зупинитись більш детально. Військова підготовка 

проводиться у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів або вищих військових 

навчальних закладах. Але трапляються такі випадки, коли цивільний ВНЗ не має кафедри військової 

підготовки, або сам студент має намір здобувати звання офіцеру запасу в іншому «виші» [5]. 

У такому випадку укладається договір між навчальним закладом, де перебуває студент, та тим ВНЗ, 

що здійснює набір для навчання на кафедрі військовій підготовці офіцерів запасу. Громадяни можуть 

проходити військову підготовку за держзамовленням за рахунок коштів держбюджету або за рахунок 

коштів, що надходять від фізичних осіб як плата за послуги у галузі вищої освіти. 

Між студентом, зарахованим для проходження військової підготовки, та ректором ВНЗ, на основі 

якого проводиться військова підготовка, укладається контракт про військову підготовку громадянина. 

Протягом навчання студентам, які проходять військову підготовку, надається відстрочення від призову на 

строкову військову службу або звільнення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий 

період на загальних підставах відповідно до законодавства [6]. 

У разі призову на строкову військову службу (на військову службу на заклик при мобілізації на 

особливий період) під час проходження військової підготовки громадяни мають право після звільнення з 

військової служби в запас на продовження навчання за програмою підготовки офіцерів запасу. Всі раніше 

укладені договори про навчання продовжуються на відповідний термін після закінчення дії військового 

стану. Втім, як свідчить сучасна практика, в реаліях сьогодення студенти, які навіть підійшли до 

завершального етапу свого військового навчання, поки що на військову службу не залучаються, не 

зважаючи на те, що зараз в нашій країні діє військовий стан, пов'язаний із вторгненням РФ.  

Навчання на таких кафедрах військової підготовки, курсах тощо триває від двох до двох з половиною 

років. Військова підготовка майбутніх офіцерів запасу складається з наступних етапів:  

- теоретичного та практичного курсу військової підготовки, а також комплексних практичних занять 

з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки протягом першого року навчання;  

- занять та військових зборів протягом другого року навчання; 

- завершального етапу навчання, що складається з випускних іспитів та прийняття Військової 

присяги. 

У переважній більшості подібних навчальних закладів основною формою навчання станом на 

2021 рік було обрано форму «військового дня». Це європейська система навчання, що передбачає цілковите 

занурення майбутніх офіцерів запасу до військового середовища протягом одного дня раз на тиждень. У 

такий спосіб студенти мають змогу навчатися в умовах, наближених до бойових дій, перебуваючи в ці дні 

на територіях військових частин, полігонів, аеродромів, прикордонних територій тощо.  
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Практичні заняття передбачають тактичну, спеціальну, розвідувальну, інженерну, психологічну 

підготовку майбутніх офіцерів,  а також вивчення основ військової топографії, ознайомлення із засобами 

військового зв’язку, опанування норм радіаційного, хімічного, біологічного захисту. До складу практичних 

занять також входять військово-медична, вогнева та стройова підготовки. Студенти вивчають статути 

Збройних Сил України, інші нормативні документи та шляхи адаптування їх на практиці. Починаючи з 

2015 року до програм кафедр військової підготовки додається всебічний аналіз досвіду бойових дій 

підрозділів ЗСУ, набутого під час виконання бойових завдань в зоні проведення АТО та ООС. За 

допомогою навчальних зборів вдосконалюються командирські та методичні навички, отримані студентами 

у процесі навчання військовій справі, відробляються тренування зі стрільби, водіння військової та бойової 

техніки тощо.  

Слід зауважити, що протягом 2017-2019 років серед фахівців панували дві протилежні думки 

стосовно необхідності навчання майбутніх офіцерів запасу на кафедрах військової підготовки цивільних 

ВНЗ. Ті, хто не підтримував таку форму навчання стверджували, що події на Сході України показали 

низьку ефективність та якість підготовки цієї категорії військових. Свою думку вони також підкріплювали 

твердженнями, що в тих регіонах, де достатньо військових ВНЗ, навчання таких фахівців на базі цивільних 

навчальних закладів не є доцільним. Тим більше, що на той час кількість спеціалістів вважалась 

достатньою. 

 Прихильники створення та функціонування кафедр військової підготовки у ВНЗ стверджували, що 

їх скорочення безумовно призведе до негативних наслідків, в першу чергу, до зниження загального рівня 

якості підготовки офіцерів запасу. Час продемонстрував, що підготовка подібного роду фахівців не була 

зайвою, і якщо вони не матимуть змоги проявити свої вміння у ході сучасних військових подій в Україні, на 

резерві ЗСУ матиметься певна кількість офіцерів запасу, які за умови регулярного підвищення кваліфікації, 

будуть зміцнювати військовий потенціал нашої держави.  

В ідеалі, випускник кафедри військової підготовки – це висококваліфікований фахівець, який вміє 

керувати колективом, може бути ефективним менеджером та безумовним патріотом України, прикладом 

для її громадян та складовою гарантії боєздатності нашої держави. Спектр професій, навички з яких 

отримують майбутні офіцери запасу, досить широкий. До них можна віднести фахівців з бойового 

застосування механізованих частин і підрозділів, бойового застосування підрозділів наземної артилерії,  

військових зв’язківців, спеціалістів радіотехнічних військ протиповітряної оборони, військових журналістів 

та соціологів, тощо. Після закінчення кафедри військової підготовки наші випускники можуть служити на 

офіцерських посадах у Збройних Силах України, Службі безпеки України, Національній гвардії України та 

інших силових структурах. 

Розглянуті питання розвитку системи підготовки офіцерів запасу на шляху від студентської лави, 

безумовно, не охоплюють весь спектр дій, проблем та пропозицій, існуючий в цій галузі. Проте їх 

практична реалізація в сукупності із набутим бойовим досвідом сприятиме подальшій інтенсифікації, 

підвищенню ефективності та якості військової професіональної освіти у ВНЗ, забезпечуючи їхній внесок у 

систему організації безпеки нашої держави. 
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КРИТИКА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ТЕОРІЙ ПАРАДИГМОЮ 

УНІВЕРСАЛЬНОГО ЛІБЕРАЛІЗМУ 

 

Стаття присвячена дослідженню критики теорій постмодернізму з боку універсального ліберально-

наукового принципу виробництва знання. Проаналізовано виокремлені Г. Плакроуз та Дж. Ліндсі два 

принципи та чотири стійких сюжетів, яких дотримувалися постмодерністські мислителі у критиці 

модернізму та Просвітництва. Запропоновано альтернативу постмодерністської теорії для тих, хто 

розділяє ліберальні погляди і цінує модерність. Ключові слова: лібералізм, постмодернізм, критичні теорії, 

знання, соціальна справедливість. 

 

Постановка проблеми. Славу в англомовному науковому світі для авторів праці «Цинічні теорії: як 

дослідницький активізмзвів усе до раси, гендеру та ідентичність – і чому це шкодить усім» Г. Плакроуз та 

Дж. Ліндсі [10] (поруч із третім дослідником – П. Богоссяном, який не брав участі у написанні 

розглядуваної книги) приніс експеримент з написання серії гуманітарних досліджень з умисним нахилом до 

гіпертрофованого використання прийомів та інструментів постмодерністської критичної теорії. Науковці 

позиціонують себе як ліберали, що симпатизують лівим поглядам та сконцентровані на розвінчуванні 

ідеологічно вмотивованої науки, радикального скептицизму та культурного конструктивізму. 

«Цинічними» Теоріями – принципово з великої літери, аби не плутати з ліберальними теоріями, 

автори охрестили відгалуження від постмодерністської Теорії, що набули подальшого розвитку як окремі 

академічні студії: квір-Теорію, постколоніальну Теорію, критичну расову Теорію, інтерсекційний фемінізм, 

гендерні дослідження, дослідження інвалідності та людської повноти. Сукупно автори називають їх 

академічними дослідженнями Соціальної Справедливості, що відрізняється від соціальної справедливості у 

її ліберальному потрактуванні, хоча й часто – помилково – ототожнюється з нею.  

Ці дисципліни виступають окремими флангами, хоча у них досить спільного, аби їх було можливо 

ідентифікувати: зазвичай вони називаються «критичні X» або «дослідження X», де «X» – це те, що 

викликає обурення їхніх дослідників, і те, що вони прагнуть зруйнувати та модифікувати відповідно до 

постмодерністських принципів [10]. Незважаючи на увагу до широкого діапазону питань, що охоплюють 

ледь не усі людські починання, вони мають один спільний елемент – Теорію, яка, будучи застосовною на 

практиці, наділяє основоположні постмодерністські припущення статусом об'єктивної реальності. Саме на 

цю Теорію нам слід звернути увагу. 

Плакроуз та Ліндсі виокремлюють кілька стійких сюжетів, яких дотримувалися постмодерністські 

мислителі у критиці модернізму та Просвітництва. Постмодерністський поворот, на їхню думку, включає 

два нерозривно пов'язані чільні принципи – один щодо знання, інший щодо політики, які є підставою для 

чотирьох ключових сюжетів.  

Ось ці принципи:  

 Постмодерністський принцип знання: радикальний скептицизм щодо можливості отримання 

об'єктивного знання або істини, а також відданість культурному конструктивізму. Дослідники Соціальної 

Справедливості обурюються, коли раціональне мислення і доказовий метод називають кращими способами 

пізнання істини, і вимагають замінити їх на «епістемічну» і «дослідницьку справедливість» [10]. Це означає 

необхідність враховувати прожитий досвід, емоції і культурні традиції груп меншин і вважати їх «знанням», 

якому слід віддавати перевагу перед несправедливо панівними аналогами, заснованими на раціональності і 

доказах. Дослідницька справедливість часто має на увазі умисну відмову від цитування білих західних 

дослідників-чоловіків на користь їх колег, що володіють інтерсекційним маргіналізованим статусом. 

 Постмодерністський політичний принцип: переконання, що суспільство складається із структур 

влади та ієрархій, що визначають, що і як припустимо знати. Наділена найбільшою владою культура 

створює дискурси та наділяє їх легітимністю; визначає, що ми вважаємо істиною та знанням, і таким чином 

зберігає своє панування. Політичний принцип сприймає світ як гру, в якій може бути лише один 

переможець; як теорію змови без змовників. М. Фуко позначає знання терміном «влада-знання» [5]. Ж.-

Ф. Ліотар описував «міцний взаємозв'язок» [4] між мовами науки, політики та етики, а 

Ж. Дерріда [8]особливо цікавив механізм влади, закладений в ієрархічній бінарності панування та 

підпорядкування, яку він вбачав у мові. Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі [6] вважали, що люди вписані в код різних 

структур влади та обмежень і вільні діяти вільно лише в умовах капіталізму та вільного грошового потоку. 

Чотири основні сюжети постмодернізму, за Г. Плакроуз та Дж. Ліндсі [10]: 
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 Розмивання меж: не лише між об'єктивним і суб'єктивним, а також між істиною і вірою, а й між 

наукою та мистецтвом (переважно у Ж.-Ф. Ліотара [4]), природним та штучним (особливо у Ж. Бодріяра [1] та 

Ф. Джеймісона [3]), «високою» і «низькою» культурою (у Ф. Джеймісона [3]), людиною та іншими 

тваринами, а також людиною і машиною (у Ж. Дельоза і Ф. Гваттарі [6]), а крім того, між різними 

розуміннями сексуальності і гендеру, а також здоров'ям і хворобою (насамперед у М. Фуко [5]). Майже кожна 

соціально значуща категорія була навмисне ускладнена і проблематизована Теоретиками постмодернізму з 

наміром позбавити її дійсної валідності і підірвати системи влади, які могли б скластися навколо неї. 

 Влада мови: М. Фуко називає мовні конструкції «дискурсами» [5], що конструюють знання; Ж.-

Ф. Ліотар [4], розвиваючи думку Л. Вітгенштайна, -«мовними іграми» [2], що легітимують знання. 

Найбільш поширене постмодерністське рішення випливає із запропонованого Ж. Дерріда 

«деконструктивістського» [7] прочитання, що полягає в пошуку внутрішніх невідповідностей (апорій), де 

текст вступає в суперечність і компрометує сам себе і свій внутрішній задум. У результаті слова вивчаються 

з підвищеною увагою або навіть з надмірною, як вважають Г. Плакроуз та Дж. Ліндсі [10].  

 Культурний релятивізм: жоден з усіх можливих наборів культурних норм не може бути визнаний 

кращим. Будь-яка осмислена критика цінностей і етики будь-якої культури з позиції іншої культури 

неможлива, оскільки кожна культура оперує різними концепціями знання і виходить виключно з власних 

упереджень. Хоча критика власної культури зсередини можлива, артикулювати її доводиться лише 

інструментами доступних в цій системі дискурсів, а це обмежує її здатність щось змінювати. 

Постмодерністське переконання в тому, що люди є провідниками дискурсів влади відповідно до позицій, 

які вони займають відносно неї, робить культурну критику абсолютно безглуздою, за винятком випадків, 

коли вона стає зброєю в руках тих, кого Теорія відносить до маргіналізованих або пригноблених груп. 

 Втрата індивідуального та універсального: постмодерністський погляд відкидає як найменшу 

одиницю суспільства – індивіда, так і найбільшу – людство, і натомість зосереджує свою увагу на 

невеликих локальних групах, як на виробниках знання, систем цінностей і дискурсів. Тому постмодернізм 

фокусується на групах людей, які, як вважається, позиціоновані в суспільстві одним і тим же чином – 

наприклад, виходячи з раси, статі або класу – і завдяки цьому мають однаковий досвід та сприйняття. 

Разом вищезгадані шість основних положень дозволяють дати характеристику постмодерністського 

мислення, якому опонують Г. Плакроуз та Дж. Ліндсі. Спираючись на думку Е. Фосетта, дослідники 

обстоюють чотири сюжети лібералізму: «прийняття конфлікту, опір владі, віра в прогрес та повага до 

особистості» [9]. Найбільше Г. Плакроуз та Дж. Ліндсі хвилює, що «пробуджені» воїни Соціальної 

Справедливості навчають скептично ставитися до науки, наявності єдиної істини, об’єктивного знання, 

раціонального мислення та доказового методу; пов'язувати знання з ідентичністю; враховувати 

репресивний механізм влади у кожній взаємодії; політизувати кожен аспект життя та ангажовано, з огляду 

на ідентичність, застосовувати етичні принципи. 

Висновкита перспективи подальших досліджень. Ключова теза «Цинічних Теорій»: 

«Постмодерністська Теорія не може зробити нічого, що у лібералізму не вийшло б краще» [10]. Окрім того, 

дослідники нагадують, що державна освіта, безкоштовна охорона здоров'я, роль держави в економіці, 

жіноче виборче право – були досягнуті в основному мирним шляхом і в основному успішно, за допомогою 

реформ у ліберальних країнах. Г. Плакроуз та Дж. Ліндсі не заперечують, що у кожному з 

постмодерністських принципів і сюжетів міститься зерно правди і вказівка на конкретну проблему, що 

вимагає вирішення, однак вважають, що його постмодернізм запропонувати не здатний [10].  

Для тих, хто розділяє ліберальні погляди і цінує модерність, але є небайдужим до справжніх питань 

соціальної справедливості, Г. Плакроуз та Дж. Ліндсі пропонують альтернативу Теорії та її похідним – 

практично повну відмову від двох постмодерністських принципів і чотирьох сюжетів і повернення до 

старої парадигми універсального лібералізму, керованої ліберально-науковим виробництвом знання. 

Ліберальному проєкту, за визнанням дослідників, слід прийняти висловленупостмодерністами і наступними 

після них дослідниками і активістами критику і відповісти на неї властивим для лібералізму способом – 

самокорекцією, адаптацією і прогресом. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ  

У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

У статті здійснено теоретичне та практичне осмислення формування міжкультурної комунікації 

студентів у системі вищої технічної освіти України. Розглянуто сутністьта практичне значення 

соціокультурної компетентності і толерантності у сучасному полікультурному світі. Проаналізовано 

взаємозв’язок мови і культури. Зазначено, що вивчення іноземної мови є важливою складовою процесу 

міжкультурної комунікації. Визначено, що виклики ХХІ століття для системи освіти вимагають належної 

уваги до проблем міжкультурної комунікації при фомуванні особистісних і професійних якостей сучасних 

фахівців різних галузей. Ключові слова: міжкультурна комунікація, національна культура, толерантність, 

фахова підготовка, соціокультурна компетентність. 

 

Глoбaлiзaцiя як cуcпiльнo-icтopичний poзвиток людства впродовж останніх десятиліть набув все 

більшого масштабу, який в пpoцеcі coцiaльнo-екoнoмiчних, пoлiтичних та coцioкультуpних тpaнcфopмaцiй 

icтoтнo змiнив oбpaз cучacнoгo світу. Життєдіяльність фактично усіх людей, навіть попри їхні бажання, 

зазнала змін. Відбулося poзшиpення політичних, економічних, культуpних i тopгівельних контактів, 

зpocтaння зapубiжнoгo туризму, мoжливicть oтpимaння ocвiти зa кopдoнoм, мiжнapoднi cтудентcькi oбмiни, 

opгaнiзaцiя зaкopдoнних cтaжувaнь тa багатоінших явищ i фактів, які cтpiмкo aктуaлiзувaли пpoблеми 

мiжетнiчнoгo тa мiжкультуpнoгo cпiлкувaння та взaємoдiї. Україна не стоїть осторонь процесів глобалізації, 

встановлюючи бaгaтopiвневi контакти i форми cпiлкувaння з різними країнами та їх громадянами, що в 

свою чергу вимагає знання не тільки вiдпoвiднoї мoви, a й нopм i пpaвил iншoмoвнoї культуpи: мoделей 

пoведiнки, пcихoлoгiї, культури, icтopiї іншої кpaїни. 

Термін «міжкультурна комунікація» вперше застосували в 1972 р. американські вчені Ларрі Самовар 

і Річард Портер. У своїй книзі «Communication between Cultures» вони зазначили, що це такий вид 

комунікації, в якому відправник і одержувач належать до різних культур. З того часу термін широко 

увійшов до наукового вжитку, а чимало інших дослідників намагалися дати його визначення, розширити 

зміст й відповідно до вимог соціогуманітарних наук та їхніх новітніх надбань здійснити конкретизацію. 

Водночас зазначимо, що задовго до того, як міжкультурна комунікація сформувалася в окрему галузь знань, 

багато питань, що згодом стали для неї основоположними, були розглянуті такими вченими, як Арістотель, 

Вольтер, Г. Лейбніц, І. Гердер, І. Кант, Р. Гегель, В. фон Гумбольдт та інші. 

Сучасні процеси світової глобалізації та інтеграції культурного простору породжують нові соціальні 

зв’язки, сприяють більш тісній взаємодії між представниками різних культур, носіями різних ідей, думок, 

концептів та емоцій. Відтак відмінні знання людей змушують їх до постійного пошуку більш якісних 

інструментів міжкультурної взаємодії, комунікації та толерантного ставлення один до одного. Це 

перетворює їх на одну з найбільш значущих складових соціологічного знання. 

В Україні вивчення міжкультурної комунікації ще не набуло міждисциплінарного характеру і 

продовжує залишатись здебільшого на галузевому рівні. Водночас серйозні кроки в даному напрямку вже 

зроблені, адже багато вчених почали займатися цією проблемою ще з 1970-х років. Свідченням цього є 

численні наукові центри, представники яких досліджують ці аспекти, низка проведених конференцій, 

захищені дисертації, опубліковані монографії та статті в наукових журналах [13]. З’явилося багато робіт 

присвячених міжкультурній комунікації, що свідчить про актуальність вивчення міжкультурних 

комунікативнихпроцесів у різних сферах знань, про багатоаспектність досліджуваного питання,його 

інтердисциплінарність [7]. Дедалі впевненіше різні складові міжкультурної комунікації утверджуються в 

лексиконі інтелектуальних еліт та державних структур [8]. Активним є процес теоретичного та практичного 

запровадження в системі закладів вищої та середньої освіти. 

Ідеї розвитку полікультурно компетентної особистості в нашій державі відображено в положеннях 

Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття») (1994 р.), Концепції громадянського 
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виховання особистості в умовах розвитку української державності (2000 р.), Національної доктрини 

розвитку освіти (2002 р.), Концепції національного виховання студентської молоді (2009 р.), Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011 р.), Державного стандарту початкової загальної 

освіти (2011 р.) та інших нормативних документах. Повага і любов до власної культури, а також толерантне 

ставлення до інших культур, представників різних національностей та вміння вести діалог на засадах 

рівноправності стали важливою складовою педагогічного процесу на сучасному етапі розвитку української 

освіти. Враховуючи світові глобалізаційні процеси, для багатонаціональної України актуальним є досвід 

країн, в яких проблеми полікультурності вже набули позитивного розв’язання. 

Зовнішньополітичний курс України та характер економічних зв՚язків призвели до створення великої 

кількості мультинаціональних підприємств, активного обміну технологіями та новаціями, стрімкого 

розвитку засобів комунікації, туризму, переміщенню трудових ресурсів. Економіка нашої країни поряд з 

економіками інших країн лише збільшує свою взаємозалежність,інтегрованість у європейський та світовий 

простір з точки зору товаровиробництва, видобутку сировини, розміщення продуктивних сил тощо. Ці 

фактори напряму впливають на збільшення частоти взаємин між політиками, бізнесменами, фахівцями, 

дослідниками, вченими й пересічними громадянами. 

Різноманітні й якісні комунікативні зв’язки набувають розмаїття та інтенсивності. Відтак управління 

комунікаціями в сфері спілкування, бізнесу, виробництва, політики, освіти, культури мають все більше 

значення. Розуміння цього є основою життєзабезпечення сім’ї, фірми, організації, підприємства, держави, 

будь-якої економічної, соціальної, психологічної системи. 

Більшість сучасних закладів вищої технічної освіти в Україні пережили трансформацію з інститутів, 

ставши національними технічними університетами III або IV рівнів акредитації. У цих закладах істотно 

зросла кількість спеціальностей, значною мірою додалися спеціальності технічної економічної освіти, 

фінансів, менеджменту тощо. У рейтингових університетах зросла частка іноземних студентів, часто 

вихідців з різних держав і континентів. За даними Міністерства освіти і науки України станом на 

1 січня 2020 року в українських закладах вищої освіти навчалося 80 тис. 470 іноземних студентів зі 

158 країн світу. Водночас, підготовка сучасних висококваліфікованих фахівців не обмежується лише 

професійною компетентністю. Вдосконалення, пристосування та розробка нових методик навчання для 

українських та іноземних громадян, адаптація української системи освіти до європейських стандартів не є 

достатніми реформами вітчизняної освітньої системи задляздобуття конкурентоспроможної вищої освіти. 

Необхідно постійно вдосконалювати, розвивати та повною мірою реалізовувати потенціал комунікативної 

компетенції особистості. Це, в свою чергу, розширює простір міжкультурної комунікації в студентській та 

викладацькій корпораціях, адже утворене в результаті цього етнічне, мовне, ментальне і, навіть, релігійне 

розмаїття, створює відповідне середовище та стимулює цей процес. Чимала кількість українських студентів 

володіють іноземною (частіше англійською) мовою. Розуміння, що знання мов відкриває шлях до освоєння 

сучасних світових технологій, дає перспективи кращого заробітку і кар’єрного зростання, підштовхує 

багатьох з них активніше вивчати іноземну мову. Змушені констатувати, що, на жаль, у наших 

університетах вивчення та засвоєння цієї мови ведеться в малих обсягах. Значна частина викладацького 

складу також не володіє на достатньому рівні знанням іноземної мови, що значною мірою гальмує 

поступальний розвиток вищої освіти.  

Ініціаторами вивчення й розвитку міжкультурної комунікації у вищих технічних закладах є 

передусім викладачі іноземних мов. Вони першими усвідомили, що для ефективного спілкування й 

розуміння представників інших культур є недостатнім лише володіння іноземною мовою. Спілкування з 

іноземцями, навіть з урахуванням різних практик і глибокого знання іноземної мови, не виключає 

конфліктів і нерозуміння з її носіями. Так, дослідник Л. С. Виготський у своїй праці «Мислення і мова» 

зауважив: «При розумінні чужої мови завжди виявляється недостатнім розуміння тільки одних слів, але не 

думки співрозмовника. Але й розуміння думки без розуміння його мотиву, того, заради чого висловлюється 

думка, є неповним розумінням» [2, с. 333]. У такому контексті іноземна мова виступає лише інструментом 

міжкультурної взаємодії людей, що є представниками різних культурних співтовариств. Лише знання 

особливостей цих культур і практичні навички в міжкультурному спілкуванні здатні забезпечити успішні 

контакти й обопільну користь.  

Адже кожне заняття з іноземної мови – це перехрестя культур, практика міжкультурної комунікації, 

тому що кожне іноземне слово відображає іноземну культуру і за кожним словомстоїть зумовлене 

національною свідомістю уявлення про світ. Безпосередній зв’язок навчання іноземної мови і культури 

сьогодні не викликає заперечень ні в лінгвістичній, ні в педагогічній сферах. Більш того, він перейшов у 

політичну сферу: у результаті міграції населення та виникнення мультикультурних суспільств процес 

навчання іноземних мов набуває іншого статусу. Іноземна мова є одним з основних інструментів виховання 

мовної особистості з загальнопланетарним мисленням, здатної адаптуватися до сучасного рівня і стилю 
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професійного та особистісного спілкування. Це забезпечується впровадженням різних форм комунікації з 

використанням креативних та інноваційних технологій, що сприяє розвитку уміння чітко визначати 

ситуації і мету спілкування зпланомірною їх реалізацією, розширення творчого та наукового потенціалу 

студентів у контексті міжкультурної комунікації. 

Низка вузів, у зв’язку з цим, вже запровадили до навчальних планів нову дисципліну «Міжкультурна 

комунікація». Доцільність такого кроку очевидна, адже відбувається підготовка студентів до ефективних 

міжкультурних контактів на рівні повсякденного міжособистісного спілкування. Поряд зі знаннями 

іноземної мови, відбувається формування знань про особливості культури, природу міжкультурного 

нерозуміння, міжкультурну толерантність, формуються практичні вміння й навички норм і моделей 

поведінки, навички міжкультурного спілкування, здатність і готовність до продуктивної участі в ньому. В 

сукупності це дозволяє більш вільно розуміти представників інших культур. Констатуємо, що в 

українському суспільстві є стійка тенденція зростання інтересу до проблем міжкультурної комунікації і 

заклади вищої технічної освіти відіграють у цьому процесі одну з провідних ролей. 

Для розуміння цілісності і комплексності питання було сформульовано чотири основоположні 

принципи міжкультурної комунікації. До них відносять наступні: 

1. Міжкультурне спілкування і взаємодія базуються на розумінні культурних відмінностей. 

2. Міжкультурна комунікація є невдалою коли: 

а) здійснюється напад на систему цінностей, прийнятих в культурі іншої людини; 

б) зачіпаються національні почуття; 

в) принижується національнагідність. Будь-яка спроба знищити систему культурних 

цінностейіншого як наслідок має втрату контакту, виникнення бар’єрів успілкуванні, закритість, самозахист 

і захист своєї самобутньої культури. Приниження національних почуттів і національної гідностівиявляється 

у вигляді упереджень, стереотипів і дискримінації, щопризводять до великої загрози для подальшого 

продовження й розвитку міжкультурної комунікації, вони становлять колективнунесвідому основу 

виникнення націоналізму, а також його проявів:фашизму, екстремізму та тероризму. Тому вияв поваги, 

цікавостідо культури народу, позитивної оцінки перспектив його розвитку – підґрунтя ефективної 

міжкультурної комунікації. 

3. У процесі міжкультурної комунікації важливо орієнтуватисяна майбутнє, а не на минуле. 

Безумовно, що, починаючи міжкультурне спілкування, необхідно знати минуле, історію свого та інших 

народів, їх культуру, мистецтво, літературу, історію відносинміж ними, проте домінувати повинні 

перспективи на майбутнє.  

4. Мета міжкультурної комунікації – пріоритет дотримання своїх інтересів у своїй культурі та 

пріоритет дотримання інтересів партнера в його культурі [10, с. 103-104]. 

У світлі нашої проблематики доречним вважаємо також зазначити аспекти, які виокремлюють у 

дослідженні міжкультурної комунікації: соціологічний (соціальні, етнічні й інші чинники); лінгвістичні 

(вербальні і невербальні засоби комунікації, мовленнєві стилі, способи підвищення ефективності 

міжкультурного спілкування); комунікативні (комунікативні навички та вміння, управління конфліктами, 

розвиток міжгрупових зв’язків) [11, с. 167-176]. 

За визначенням Європейського Парламенту та Ради Європи молодь повинна володіти громадянською, 

соціальною, інформаційно-комунікаційною, мовною, культурною компетентностями, які забезпечують 

можливість творчого розвитку серед різних культур та здатність до навчання протягом усього життя. 

Зазначимо, що саме студентство є тією групою, яка активно шукає своє місце в суспільстві, визначає 

життєві орієнтири і цінності, приймає або заперечує усталені в соціумі норми, формує власне ставлення до 

життя, роботи, оточуючих. З одного боку, для цих молодих людей часто характерні: соціальна незрілість, 

несформованість ціннісних орієнтацій,нездатність повною мірою адекватно прогнозувати наслідки своїх 

дій івчинків, агресивність, соціальна апатія, байдужість, пасивність, безвідповідальність, конформізм, 

споживацтво, відмова від традиційних моральних і культурних цінностей. З іншого, вони не тільки 

поступово вливаються в ряди більш дорослого покоління, а й самі беруть активну участь у суспільних 

процесах, що відбуваються в країні. Саме тому, чимало дослідників порушують питання про можливість 

прогнозування міжетнічних відносин в майбутньому. Необхідно розуміти: чи зможе молоде покоління 

протиставити етнічному націоналізму громадянську націю і цивільний націоналізм, в якому пріоритет прав 

залишається за особистістю, а не за нацією? Питання важливе і відповідь на нього сьогодні закладають 

вищі навчальні заклади, їх включеність у процес формування у студентів компетенцій міжкультурної 

комунікації. Відповідний комплекс заходів в системі освіти повинен мати перманентний характер, бути 

безперервним і здійснювати постійний приріст інструментів і навиків у формуванні ціннісних основ 

особистості. В широкому значенні така ціннісна основа має бути наскрізною, починаючи від дошкільної 

освіти і тривати усе життя людини. Її зміст має бути єдиним для усіх учасників освітнього процесу, 
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відповідати запитам і стратегіям розвитку суспільства. Саме на основі цінностей мають вибудовуватися всі 

моделі компетенцій для оцінювання якості викладання і його результатів на всіх рівнях системи освіти. В 

сучасному інформаційному «цифровому» суспільстві духовність та моральні принципи стають наріжними 

пріоритетами. Такими ж вони стають і в педагогічній сфері. Лише міждисциплінарне співробітництво 

спеціалістів різних галузей науки при поєднанні з досягненнями інших країн, досвідом роботи кращих 

університетів Європи, Америки, Китаю тощо здатні забезпечити ефективну модель міжкультурної 

комунікації для студентів нашої країни, базованої не на формальних показниках, а на основі ціннісно-

компетентнісного підходу у формуванні освітніх стратегій. Такий підхід здатний збагатити національну 

систему освіти, сприяти її інтеграції у світовий освітній простір.  

Уникненню міжкультурних непорозумінь сприяє наявність соціокультурної компетентності в 

майбутніх фахівців. Саме вона передбачає, перш за все, формування соціокультурної толерантності. На 

думку дослідниці І. Ємельянової це пов’язано з тим, що «у сучасному суспільстві нетерпимість все частіше 

стала переходити у різні форми екстремізму, що розпалює ворожнечу, національну розрізненість та 

породжує соціальні конфлікти». Саме тому формування толерантності ‒ терпимості до іншого способу 

життя, поведінки, звичок, почуттів, думок, ідей та вірувань ‒ є безперечною умовою існування особистості 

в полікультурному світі. Практичні потреби міжкультурної комунікації задають напрям нових теоретичних 

пошуків, змушують до переосмислення традиційних ідей і виявляють гостру необхідність у відповідній 

науковій парадигмі, що базується на евристичних можливостях комунікації і культури [3, с. 48]. 

Сучасному суспільству потрібні вже не просто фахівці: юристи, економісти, менеджери чи 

працівники ІТ-індустрії, а фахівці з міжнародної і міжкультурної комунікації, що виходить за рамки знання 

мови. Вузівська освіта в даний час покликана сприяти підготовці фахівців, що усвідомлюють зростаючу 

глобальну взаємозалежність між народами і націями, розуміють необхідність міжнародної солідарності та 

співпраці і готових до конструктивної участі в діалозі культур народів, країн, регіонів і континентів. 

Уміння адаптуватися до нових інформаційних засобів і потоків, визначати їх надійність, професійну 

значущість, новизну, адекватно інтерпретувати отримувану інформацію, бути професійно підготовленим до 

участі в міжнародних бізнес-комунікаціях, уміння адаптувати всі особові параметри в умовах конкретного 

ринку праці ‒ ось ті якості, які разом з кваліфікаційними характеристиками, визначають конкурентну 

перевагу, забезпечують кар’єрне зростання і визначають життєвий успіх. Адекватна мовна поведінка в 

будь-якому професійному форматі вимагає засвоєння не лише системно-мовних знань, але й знання законів, 

звичаїв, національного менталітету тієї країни, мова якої вивчається. 

Життєдіяльність і відносини людей визначаються тією чи іншою культурою, якарегулює широкі 

спектри людської ментальності та поведінки і впливає на характерсприйняття, оцінки і міжособистісних 

відносин. Освіта, виховання, історична пам’ять,традиції, звичаї, правила, продиктовані суспільством, мова 

спілкування – все це виробляєсистему орієнтацій, яка допомагає кожному індивіду сприймати різні життєві 

ситуації іадекватно реагувати на них. Вже виходячи з цього можна стверджувати, що в жодному суспільстві 

не може існувати гомогенної культури, як і не може існувати гомогенної структури суспільства. У цьому і 

полягає складність феномена міжкультурної комунікації. Тому можна стверджувати, що міжкультурна 

комунікація завжди віддзеркалює «сучасну»культуру суспільства [12, с. 7]. 

Ідеї й напрями реформування професійної підготовки майбутніх спеціалістів відображені у 

Законі України «Про вищу освіту» (2014 р.), підписаній Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС, 

запровадженій Національній рамці кваліфікацій (2011 р.), у Національній доктрині розвитку освіти України 

в ХХІ столітті та інших нормативно-правових документах. Так, у вищій технічній освіті України 

простежуються нові підходи до навчання іноземної мови як обов’язкової навчальної дисципліни, що 

сприятиме формуванню вмінь і навичок іншомовного професійно орієнтованого спілкування на основі 

набутої системи знань. Загалом дослідники визначають кілька періодів розвитку іншомовної освіти ВНЗ 

періоду незалежності України: 1) 1991-2002 рр. – період становлення національної спрямованості змісту 

іншомовної освіти; 2) 2003-2005 рр. – експериментально-реформаторський період; 3) 2006-2021 рр. – 

євроінтеграційний період. 

Можна констатувати, що впродовж 30-річного періоду незалежності України зроблено досить багато. 

Зокрема, відбулася зміна ідеологічного курсу змісту іншомовної освіти ВНЗ України: від радянської 

ідеології до національної спрямованості; перехід до ступеневої системи навчання; входження України до 

єдиної Європейської зони вищої освіти; приєднання України до Болонського процесу; формування 

іншомовної освіти згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями; створення концепцій розвитку 

іншомовної освіти ВТНЗ; впровадження національної програми вивчення та популяризації іноземних мов 

«Україна – speaking» за ініціативи Go Global тощо [9]. 

Наразі вивчення іноземних мов є одним із важливих пріоритетів в політиці Європейського Союзу та 

України, якапрагне приєднатися до ділового, освітнього, науковогота культурного простору країн 
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Європейської спільноти. Стратегічний план розвитку іншомовної освіти вУкраїни був орієнтований на те, 

щоб ще у 2020 році 75% випускників середніх шкіл володіли двома іноземними мовами. На жаль, через 

низку чинників поки цього не вдалося досягнути. Чимало ще належить зробити в теоретичному 

обґрунтуванні і практичному втіленні на різних рівнях формування освітнього середовища аби посилити 

для студентів вищих технічних навчальних закладів комунікативну спрямованість процесу оволодіння 

знаннями, вміннями та навичками, необхідними для ефективної іншомовної комунікації; актуалізувати 

міждисциплінарні зв’язки гуманітарних, технічних і спеціальних циклів дисциплін у формуванні 

загальнокультурної компетентності майбутніх професіоналів технічної сфери; забезпечити особистісно-

розвивальне освітнє середовище з урахуванням суспільних потреб, особистісних професійних запитів 

сучасних студентів. 
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СТЕРЕОТИПИ МАТРИМОНІАЛЬНИХ СТОСУНКІВ  

У НІМЕЦЬКОМУ ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ ФОНДІ 

 

Стаття присвячена вивченню стереотипних уявлень про матримоніальні стосунки німецьким 

етносом. Проаналізовано сімейний дискурс, зокрема його матримоніальний підвид. Досліджено 

фразеологічний фонд німецької мови з метою виявлення оцінки сім’ї та сімейного ладу. Ключові слова: 

сімейний дискурс, матримоніальні стосунки, стереотип, фразеологічний фонд. 

 

Дослідження сімейної комунікації перетворилось на привабливий об’єкт лінгвістичних досліджень 

не так давно, адже досі цей феномен розглядався переважно з позицій соціології, психології, педагогіки, 

економіки, права, етнографії та ін., що визначає актуальність нашого дослідження. На сьогодні помітна 

тенденція до міждисциплінарних студій у сфері сімейної комунікації, насамперед крізь призму 

соціолінгвістики та психолінгвістики, де сім’я виступає своєрідною мікромоделлю суспільної структури, 

соціокультурного досвіду держави і, разом з тим, являє собою досить стійку групу людей, між якими 

відбувається особисте спілкування та взаємодія [1; 3; 6; 8].  

Сімейний дискурс є одним із найхарактерніших проявів неофіційного / побутового / буденного 

спілкування, оскільки домашнє середовище надає можливість контакту з «людиною без маски», відкритим, 

щирим партнером. Попри те, сімейне спілкування є найбільш економним і єдиним надійним способом 

міжособистісного контакту, оскільки в його межах здійснюється процес трансляції (соціалізації молодого 

покоління та його уподібнення старшим). Будучи основним інститутом виховання, саме сім’я має у своєму 

розпорядженні можливість розвитку гармонійного начала у людини [7, с. 42].  

Таким чином, сімейний дискурс – це «домашнє побутове спілкування спільно проживаючих людей, 

які кровно пов’язані родинними зв’язками або вступили у родинні стосунки» [1], в межах якого виділяють 

парентальний (комунікація батьків і дітей), матримоніальний (інтеракція між чоловіком та дружиною) і 



К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 2  ●  № 8  

 

 

 
22 

дискурс сіблінгів (спілкування між дітьми) [6, с. 68]. Релевантним для нашого дослідження є 

матримоніальний дискурс, що характеризується симетричними стосунками між комунікантами, 

передбачаючи статусно-рольову рівність та приблизно однаковий вік мовців, на відміну від асиметричних, 

до яких можна віднести парентальний дискурс та дискурс сіблінгів [8, с. 6-7].  

Об’єктом дослідження слугують фразеологічні одиниці у сучасній німецькій мові на позначення 

стереотипів матримоніальних стосунків. Метою даної роботи є аналіз фразеологізмів задля встановлення 

стереотипного бачення німецьким народом сім’ї та сімейного ладу. 

Особливістю матримоніальної комунікації є наявність мовних стереотипів: специфічних мовних 

одиниць, фрагментів висловлень і діалогів, початків і завершень тих чи інших тем, часто уживаних цитат із 

повідомлень членів групи чи з текстів художньої літератури [5]. Мовленнєва поведінка родини 

проявляється і у національно детермінованих стереотипах, або ж в «значеннях слів, метафор, 

фразеологічних словосполуках та прислів’ях, що становлять національномовну ідентифікацію суспільного 

стереотипу» [9, с. 374]. Кожна національна культура характеризується специфікою світосприйняття її 

носіїв, що безпосередньо відображено у мові нації, насамперед, у фразеологічному фонді національної мови 

(прислів’ях, приказках, фразеологізмах), який зберігає національну самобутність народу та виражає 

культурно-історичні зміни. «З одного боку, фразеологія надовго фіксує культурно важливу інформацію, з 

іншого, відмічає її швидке реагування на сучасні актуальні тенденції у суспільстві, що проявляється у 

вигляді появи нових фразеологічних одиниць» [4].  

Специфіку бачення німецьким народом сім’ї та сімейного ладу дозволяє простежити аналіз 

фразеологізмів, виписаних із німецько-українського фразеологічного словника під редакцією В. І. Гаврися 

та О. П. Пророченка [2], які сфокусовані на стереотипному баченні інституту німецької сім’ї та 

характеристиці її «кістяку» – чоловіка та дружини, а також їх рольових обов’язків.  

Сім’я загалом займає гідне місце з-поміж традиційних стереотипів німецькомовного соціуму, 

підтвердженням чого слугує фразеологізм eine Familie gründen (заснувати сім’ю). Власне заснування сім’ї є 

тим важливим кроком у житті кожної пари, на який вона повинна наважитися, щоб перейти на новий, 

вищий щабель стосунків. Народження нової сім’ї не обмежується лише бажанням партнерів взяти шлюб, 

воно поширюється і на трансформації у широкому родинному колі: in eine Familie einheiraten 

(поріднитися), де лексема Familie вжита у її широкому значенні, номінуючи об’єднання двох родин в одну.  

Могутній оцінний компонент, присутній у німецькомовному фразеологічному фонді, простежується 

у висловленні es liegt in der Familie (такий уже цей рід, це властиве даній сім’ї), що демонструє (негативну) 

характеристику не лише окремої людини, а й цілого роду як причинно-наслідкового фактору. Принципово 

протилежна точка зору спостерігається у фразеологізмі es kommt auch in den besten Familien (і в найкращих 

сім’ях таке трапляється), де негативно марковані явища чи події не пов’язуються із позитивною оцінкою 

сім’ї загалом.  

Синонімом лексеми Familie у фразеологічному фонді німецької мови виступає словосполучення 

Weib und Kind(er) (дружина і діти), що, очевидно, будучи початково утвореним за механізмом синекдохи 

(різновиду метонімії) – заміни цілого предмета найменуванням його частини / складової, реалізує типове 

«чоловіче» уявлення про сім’ю та виступає пріоритетним елементом «чоловічої» мови. 

Традиційно вважається, що поєднує двох людей почуття. Утім стереотипне уявлення про кохання 

німецьким народом висвітлюється у негативному ракурсі: Liebe und Verstand gehen selten Hand in Hand 

(любов перетворює розумних на божевільних). Прислів’я підтверджує, що над формуванням і успішним 

функціонуванням сім’ї слід плідно працювати, адже з часом одного кохання для цього стає замало. 

Метафоричне перенесення ознак, притаманних людям, на абстрактні поняття, а саме любов та порозуміння, 

висвітлено в наступному прикладі: was sich liebt, das neckt sich (милі посваряться – краще помиряться). 

Подружні стосунки відрізняються від інших інтимним характером, який безпосередньо впливає й на перебіг 

конфронтації, що в МД кардинально відрізняється від схожих ситуацій в інших видах дискурсивних 

практик, навіть неінституційних.  

У німецьких фразеологізмах зачіпається й проблема добору партнера: Liebe macht blind (любов сліпа), 

метафорично підтверджуючи всесильність почуттів.  

Не залишилось поза зором німецької народної мудрості і питання якісної характеристики 

партнерства: die Frau tut es dem Manne gleich (куди голка – туди й нитка, куди чоловік – туди і жінка; Mann 

und Weib ist ein Leid (чоловік і жінка – одна спілка), що підкреслює рівність чоловіка і дружини, їхню 

взаємну відповідність, певну схожість, свободу у виборі партнера відповідно до власних бажань та 

очікувань, логічність певного етапу «притирання», адаптації та, зрештою, досягнення ідентичності 

партнерів внаслідок взаємного «запозичення» рис.  

Особливий інтерес викликає характеристика ролей в межах сімейного устрою. Так, фразеологізм die 

angetraute Frau (жарт. законна дружина) засвідчує принциповість питання вінчання для жінки в 
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німецькому суспільстві, в той час як на чоловіка це уявлення практично не поширюється. Це свідчить, 

вочевидь, про релевантну позицію «збереження іміджу» жінки в очах інших людей. Ідеальна жінка у 

традиційному стереотипному баченні постає в ролі домогосподарки: die Frau im Haus (des Hauses) 

(господиня, хазяйка дому), водночас роль чоловіка у веденні господарства невизначена.  

Натомість у фразеологічному фонді німецької мови віднайдено характеристику чоловіка, який без 

своєї дружини постає у вигляді безпомічного створіння: Ein Mann ohne Frau ist ein Baum ohne Laub und 

Zweige (чоловік без жінки, як хата без даху). Негативну оцінку отримує і м’якотілий чоловік: er ist ein 

Weiberknecht (він під каблуком у своєї дружини), адже ідеал чоловіка представлено у вигляді глави сім’ї з 

міцним духом, витримкою і сильним характером.  

Підсумовуючи висловлене, відмітимо, що сім’я належить до малих соціальних груп, однак 

вирізняється наявністю кровних зв’язків між її членами, інтимними стосунками, тісним емоційним 

зв’язком. Специфіка матримоніального дискурсу має національно-стереотипний характер, що демонструє 

фразеологічних фонд німецької мови, який є «своєрідною душею» кожного народу. Досліджений матеріал 

свідчить, що у більшості фразеологічних одиниць наявна негативна оцінка стереотипного бачення ролі 

чоловіка / дружини та характеристики сім’ї загалом.  
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КУЛЬТУРНИЙ МАРШРУТ «КАМІНО ПОДОЛІКО» НА РИНКУ  

ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 

 

Стаття присвячена обґрунтуванню розвитку нових форм культурних маршрутів, які враховують 

необхідність поєднання релігійно-пізнавальної та оздоровчої функції туризму. Проаналізовано особливості 

запропонованого пішохідно/веломаршруту «Camino Podolico» та перспективи його включення до 

міжнародної мережі Шляхів Святого Якова. Ключові слова: культурний туризм, туристичний ринок, 

релігійно-пізнавальний маршрут. 

 

Внаслідок пандемії COVID-19 сфера міжнародного туризму та супутні з ним галузі, зазнали значних 

збитків, тому що через закриття кордонів відбулося падіння туристичного потоку та відповідний показник 

валютних надходжень. Попри обмеження COVID-19, громадяни різних країн у 2021 р. відвідували Україну. 

Чисельність іноземців, у порівнянні з попереднім 2020 р., зросла на 26,3% та становить майже 4,271 млн. 

осіб. Проте ці показники є незначними в порівнянні з 13,709 млн. відвідувачів України 2019 р.  

Тому фахівці сфери туризму почали шукати нові можливості для стимулювання сфери туризму. Як 

свідчать результати маркетингового дослідження, проведеного експертами ЮНВТО основними трендами 

останніх років були: розвиток внутрішнього туризму, підвищення уваги на автентичність екологічній та 

локальний бренд, активізація зеленого або сільського туризму, що забезпечує соціальну дистанцію та 

усамітнення. Тому актуалізувався попит на розробку конкурентоспроможних туристичних маршрутів більш 

індивідуалізованих та екологічних. Туристи надають перевагу подорожам за власним графіком та в колі 

рідних, зупиняючись там, де менш людей та більше простору на природі, де є умови для фізичної 

активності, що має ефект оздоровлення. Зазначимо, що подорожі своєю країною або регіоном не 

загрожують карантином після повернення та мають меншу кількість відмов у зв’язку зі зміною 

епідеміологічної ситуації. Також вони не вимагають додаткових витрат на медичне страхування. 

Як свідчать данні опитування, проведеного на замовлення ДАРТ України близько 38% українців у 

віці 15-70 років подорожують Україною, найчастіше мандрівки з туристичною метою відбуваються раз на 

рік. Жінки та чоловіки рівною мірою залучені до внутрішнього туризму, в той час як вік українців суттєво 

впливає і на залученість до туризму, і на кількість туристичних мандрівок. Найбільш активно подорожують 

жителі України у віці від 15 до 44 років, далі з віком туристична активність зменшується. Частіше 

подорожують міські жителі, при цьому дещо частіше – мешканці великих міст [1]. 

Майже три чверті (72%) респондентів з тих, які подорожували Україною з різною частотою (38%) 

серед усіх учасників опитування), частіше подорожують з метою відпустки, дозвілля чи відпочинку. Ця 

мета подорожі випереджає усі інші з великим відривом. На другому місці – відвідування рідних та друзів. 

Хоча цей варіант на умовному другому місці, втім його називають в сім разів рідше, аніж головний мотив 

подорожей – відпустки, дозвілля чи відпочинок. Усі інші варіанти набирають 5% і менше. 

В цьому контексті заслуговує уваги започаткований влітку 2021 р перший офіційний маршрут 

«Camino Podolico: Подільський шлях святого Якова», що реалізує Барська міська рада, Вінницька міською 

рада та територіальні громади Вінницької та Хмельницької областей. Цей проект став можливим в межах 

партнерської програми «Культура. Туризм. Регіони» Українського культурного фонду, Програми USAID 

«Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) та Державного агентства розвитку туризму.  

Поділля виступає початком піших та велосипедних подорожей за зразком відомого в усьому світі 

Camino de Santiago. Українська ділянка культурно-пізнавального та екологічного маршруту поєднує 

Вінницю та Кам’янець-Подільський історичним шляхом через Бар. Маршрут проходить через мальовничі 

території з багатою історичною спадщиною та сприяє її популяризації. Пунктами маршруту є: Вінниця – 

Селище – Гнівань – Демидівка – Браїлів – Жмеринка – Северинівка – Бар – Ялтушків – Віньківці – Зіньків – 

Маліївці – Дунаївці – Маків – Кам’янець-Подільський. Маршрут розрахований на 12-14 діб та має 

протяжність більш ніж 250 км. 

Організатори маршруту запровадили паспорти і сертифікатів мандрівника. Усі охочі пройти маршрут 

зможуть отримати і зареєструвати паспорти пілігрима у Вінниці (в Костелі Пресвятої Діви Марії 

Ангельської) чи Бару (в Барській публічній бібліотеці та Костелі святої Анни). Мандрівникам, що будуть 
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йти шляхом, у відповідно зазначених місцях будуть ставити печатки у паспорт. У більшості випадків це 

будуть робити у храмах, культурних установах та місцях ночівлі. У містах Бар і Кам’янець-Подільський 

подорожуючим, що пройдуть маршрут пішки і назбирають у свій паспорт відповідну кількість печаток без 

переривання мандрівки, видаватимуть сертифікат про проходження маршруту. Для велосипедистів 

сертифікат видаватимуть лише у Кам’янці-Подільському за проходження всього маршруту без перерв. 

Новостворений маршрут у перспективі має продовжитися до кордонів з ЄС та інтегруватися в міжнародну 

мережу Шляхів святого Якова (перший сертифікований культурний маршрут Ради Європи), який включено 

до переліку пам'яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Взагалі Шляхом Святого Якова у пройшли у 2019 р. 

майже 350 тисяч людей. Українців на іспанському Шляху святого Якова поки не дуже багато. У 2019 р. – 

1052 особи. Для того, щоб пілігриму зарахували маршрут та видали сертифікат, він має подолати не менше 

100 км пішого подорожування, або не менше 200 км велосипедного, заповнити паспорт (креденсиаль), який 

йому видали на початку шляху печатками. Необхідно зазначити, що більшість людей проходить маршрут 

після прочитання книги Пауло Коельйо, або перегляду фільму 2010 року The Way/Шлях, режисера Еміліо 

Естевеса. В тестовому режимі влітку в Україні мандрівникам вже доступні онлайн довідник та трекінг. 

Першими маршрут пройшли туристи, які мають досвід паломництва Camino de Santiago [2]. 

Отже, унікальність Подільського шляху святого Якова полягає в тому, що в Україні формат 

пішохідного культурно-пізнавального туризму ще не був системно впроваджений, і досвід Camino Podolico 

може стати цінним для різних регіонів України. Ініціатори мають намір продовжити в майбутньому шлях 

до кордону з Європейським Союзом, аби приєднатися до Європейської федерації Шляхів святого Якова – 

першого сертифікованого культурного маршруту Ради Європи. Такий туризм значно покращує економіку 

громади, бо і спонукає туристів залишатися на ночівлю, відвідувати туристичних об’єкти та музеї. Шлях 

святого Якова як великий культурний маршрут заслуговує уваги українських відвідувачів. 

Військове вторгнення Росії на територію України, що розпочалося 24 лютого 2022 р. перешкоджає 

відновленню як глобальних подорожей, так і унеможливлює розвиток сфери туризму в Україні. Закриття 

українського та російського повітряного простору, заборона російських перевізників багатьма 

європейськими країнами вплине на внутрішньоєвропейські подорожі. У 2020 році на Росію та Україну 

припадало 3% глобальних витрат на міжнародний туризм, і щонайменше 14 мільярдів доларів США від 

глобальних туристичних надходжень будуть втрачені, якщо конфлікт затягнеться.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ 

КООРДИНОВАНОСТІ РУХІВ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

У статті розглянуто показники розвитку координованості рухів у здобувачів вищої освіти І-

ІІ курсів, які навчаються в університеті. Представлено порівняльний аналіз досліджуваних показників у 

статевому та віковому аспектах. Виявлено, що найкращі результати переступання гімнастичної палиці 

спостерігаються у юнаків і дівчат І курсу. Ключові слова: здобувачі вищої освіти, координаційні здібності, 

координованість рухів. переступання гімнастичної палиці (тест Павліка).  

 

Координованість рухів має важливе значення в екстремальних умовах рухової діяльності, особливо в 

умовах дефіциту простору і часу. Проте навіть у відносно простих за координацією роботи нервово-

м’язового апарату рухах (ходьба, біг, плавання та ін.) добра координованість 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 [1, 3].  
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На думку Т. Ю. Круцевич [8], координованість рухів має тісний зв’язок з іншими проявами 

координаційних здібностей і, насамперед, зі здатністю до оцінки і регуляції просторових, часових і силових 

параметрів рухів. Високий рівень розвитку координованості рухів позитивно впливає на розвиток інших 

проявів координаційних здібностей.  

За даними І. М. Ляхової, А. М. Гурєєвої [5], сенситивний період розвитку координованості рухів 

коливається в межах від 6 до 18 років. На початку цього періоду краще розвиваються фізіологічні механізми, 

що забезпечують прояв координованості рухів (з 6 до 14-15 років), пізніше – психологічні механізми. 

I. Masliak, N. Krivoruchko, T. Bala, H. Lukianova, P. Yefimenko, O. Kanishcheva, O. Moiseienko [9] 

досліджували рівень розвитку координованості рухів в учениць 10-16 років, І. О. Кузьменко [4] – у 

школярів середніх класів, А. С. Петрова [6] – у школярів старших класів, Н. В. Криворучко [2] – у 

здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації. Разом з тим, робіт, присвячених 

вивченню показників зазначеного прояву координаційних здібностей у здобувачів вищої освіти І-ІІ курсів 

закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації не має.  

Мета дослідження: визначити показники координованості рухів у здобувачів вищої освіти І-

ІІ курсів, які навчаються в університеті.  

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводилося на базі Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця. В ньому взяли участь 569 здобувачів вищої освіти І-

ІІ курсів, вік яких 17-18 років.  

Здобувачі вищої освіти добровільно прийняли участь у дослідженні, про особливості проведення 

якого вони були проінформовані. 

Для досягнення мети дослідження використовувалися такі методи: теоретичний аналіз і узагальнення 

наукової та методичної літератури, педагогічне тестування, методи математичної статистики.  

Рівень розвитку координованості рухів у здобувачів вищої освіти І-ІІ курсів визначався та 

оцінювався за результатами переступання гімнастичної палиці (тест Павліка). Учасник тестування приймав 

вихідне положення – стійка ноги нарізно, нахил тулуба вперед, гімнастична палиця вперед на рівні колін і 

на 20 см попереду. За командою «Марш!» досліджуваний виконував переступання через гімнастичну 

палицю спочатку правою ногою вперед і назад п’ять разів поспіль, а потім аналогічні дії виконував лівою 

ногою. Визначався час виконання переступання гімнастичної палиці п’ять циклів поспіль правою та лівою 

ногою у секундах [7].  

Результати дослідження. Аналіз показників розвитку координованості рухів у здобувачів вищої 

освіти І-ІІ курсів показав, що юнаки і дівчата І курсу виконують завдання швидше, ніж здобувачі вищої 

освіти ІІ курсу.  

Розглядаючи результати переступання гімнастичної палиці у здобувачів вищої освіти за гендерною 

ознакою, виявлено, що у юнаків вони достовірно кращі (р<0,05), ніж у дівчат.  

Порівнюючи показники координованості рухів у здобувачів вищої освіти І-ІІ курсів, робимо 

висновок, що як у юнаків, так і у дівчат результати з віком погіршуються, однак відмінності в показниках 

не достовірні (р˃0,05).  

Обговорення. Вважаємо, що погіршення показників розвитку координованості рухів у здобувачів 

вищої освіти І-ІІ курсів з віком спричинено збільшенням навчального навантаження, яке вимагає від 

учнівської молоді більш тривалий час знаходитися у сидячому положенні. Це призводить до зменшення 

рухової активності, що негативно впливає на рівень розвитку зазначеного прояву координаційних 

здібностей. 

Висновки. 

1. Найкращі результати переступання гімнастичної палиці зафіксовано у здобувачів вищої освіти І 

курсу, вік яких 17 років.  

2. Порівняння показників розвитку координованості рухів у здобувачів вищої освіти І-ІІ курсів за 

гендерною ознакою свідчить про те, що у юнаків вони кращі, ніж у дівчат; в залежності від віку – 

показники досліджуваного прояву координаційних здібностей у зазначеного контингенту з віком 

погіршуються.  
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ГНУЧКОСТІ 

У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І КУРСУ 

 

Стаття присвячена дослідженню показників гнучкості у здобувачів вищої освіти І курсу закладу 

вищої освіти. Надано порівняння результатів нахилу тулуба вперед з положення сід у юнаків та дівчат в 

залежності від статі. Встановлено, що у даного контингенту спостерігається низький рівень розвитку 

зазначеної фізичної якості. Ключові слова: гнучкість, заклад вищої освіти, здобувачі вищої освіти, нахил 

тулуба вперед з положення сід, фізичні якості.  

 

Високий рівень розвитку гнучкості сприяє покращенню кровообігу у хребті, обмінних процесів у 

суглобах, метаболізму; зміцненню суглобів, зв’язок та м’язових волокон; збільшенню еластичності м’язів; 

підвищенню рухових можливостей; профілактиці травматизму. Від рівня розвитку гнучкості залежать 

показники сили, бистрості та координаційних здібностей.  

М. М. Линець [5] відмічає, що при низькому рівні розвитку гнучкості спостерігається ускладнення і 

сповільнення процесу засвоєння рухових навичок, погіршення внутрішньом’язової і міжм’язової 

координації, зниження економічності роботи, зростання вірогідності пошкодження м’язів, сухожилків, 

зв’язок і суглобів. 

Ж. І. Антіпова, Т. О. Барсукова, Г. В. Кучеренко [1], О. О. Власюк, А. В. Федоряка, О. А. Грушко [2], 

Б. Р. Задворний [3], A. В. Кopcун [4] та ін. займалися проблемами дослідження показників розвитку 

гнучкості у дітей та молоді різного віку. Разом з тим, невелика кількість робіт, присвячених визначенню 

рівня розвитку гнучкості у здобувачів вищої освіти обумовлює актуальність даного дослідження.  

Мета дослідження: дослідити показники розвитку гнучкості у здобувачів вищої освіти І курсу 

закладу вищої освіти.  

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводилося у Національному аерокосмічному 

університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». До участі в ньому було залучено 

188 здобувачів вищої освіти І курсу.  

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне 

тестування, статистичні методи.  

Показники розвитку гнучкості у здобувачів вищої освіти І курсу визначалися за результатами нахилу 

тулуба вперед з положення сід. Учасник тестування сідав на підлогу босоніж так, щоб його п’яти торкалися 

лінії АБ (на підлозі накреслена лінія АБ і перпендикулярно до неї розмітка в сантиметрах (на поздовжній 

лінії) від 0 до 50 сантиметрів). Відстань між п’ятами – 20-30 см. Ступні розташовані до підлоги 

вертикально. Руки лежать на підлозі між колінами долонями донизу. Партнер тримав ноги на рівні колін, 

щоб уникнути їх згинання. За командою «Можна» учасник тестування плавно нахилявся вперед, не 

згинаючи ніг у колінних суглобах, намагаючись дотягнутися руками якомога далі. Положення 

максимального нахилу слід утримувати протягом 2 с, фіксуючи пальці на розмітці. Тест повторювався 

двічі. Якщо здобувач вищої освіти згинав ноги в колінних суглобах, спроба не зараховувалася. Результатом 

тестування є позначка на перпендикулярній розмітці в сантиметрах, до якої досліджуваний дотягнувся 

кінчиками пальців рук у кращій з двох спроб [6].  

Результати дослідження. Порівняння показників гнучкості у здобувачів вищої освіти з нормами 

свідчить про те, що як у юнаків, так і у дівчат І курсу спостерігається низький рівень розвитку 

досліджуваної фізичної якості.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=38673948
https://elibrary.ru/item.asp?id=38673948
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Аналізуючи результати нахилу тулуба вперед з положення сід у здобувачів вищої освіти І курсу в 

залежності від статі, робимо висновок, що у дівчат показники розвитку гнучкості достовірно вище (р<0,01), 

ніж у юнаків. Це, на нашу думку, пов’язано з тим, що у м’язових волокнах дівчат міститься більше колагену 

та еластину, ніж у юнаків. 

Висновки. У здобувачів вищої освіти І курсу спостерігається низький рівень розвитку гнучкості. 

Результати нахилу тулуба вперед з положення сід у дівчат суттєво кращі, ніж у юнаків.  
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МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ КАДРІВ ДО УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ 

ЗАКЛАДОМ ЧЕРЕЗ СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В УМОВАХ 

ВИКЛИКІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Стаття присвячена критичному оглядовому аналізу і виявлення базових засад щодо удосконалення 

механізми формування готовності кадрів до управління навчальним закладом. Проаналізовано 

інструментарій створення здоров’язбережувального простору в умовах надзвичайних викликів для 

розвитку галузей національної економіки. Досліджено класичну та неокласичну парадигми впровадження 

здоров’язбережувального контенту в освітній простір України. Ключові слова: механізм, управління, 

галузь, система, національна економіка, здоров’язбережувальні технології, конкурентоспроможність, 

державне управління. 

 

Потужна хвиля інновацій охоплює всю систему неперервної управлінської освіти, зокрема і керівних 

кадрів. Актуальність дослідження полягає у тому, що розвиток вітчизняної освіти на початку ХХI століття 

характеризується глобалізацією його проблем, супроводжується виникненням і поширенням нової філософії 

освіти та нових її цінностей. Час породжує нові проблеми в дослідженні процесів становлення 

професіоналізму керівника закладу освіти. Зазначене передбачає необхідність досягнення не тільки високих 

рівнів розвитку особистісних і професійних якостей у керівників, а й наявність у них професійних 

здібностей до обґрунтованого запровадження інновацій в освітню систему установ різного типу, 

прогнозування і проектування управлінської та педагогічної діяльності з орієнтацією на тенденції змін в 

українському суспільстві. У той же час спостерігається недостатність наукової концептуальної 

розробленості проблем підготовки професійних управлінських кадрів для нових швидко мінливих обставин 

модернізації освіти [3, с. 24-31]. 

Відповідно до соціального контексту, українському суспільству, яке інтенсивно змінюється і прагне 

наздогнати темпи, має освітній простір, що також інтенсивно розвивається. Темпи змін в ХХІ століття 

настільки значні, що запізніла реакція на них виключена. Світоглядна трансформація призводить до 

докорінних змін у життєдіяльності суспільства. Але модус здоров’я залишається єдиною і неминущою 

цінністю. Вимога повноцінного здоров’я інваріантна, постійно присутня в буденній свідомості людини і 

спонукає до пошуків її втілення у соціальну реальність [2, с. 18]. Ідея запровадження терміну 

«здоров’язбереження» в освітній простір і формування зазначеного напряму в державне управління 

здоров’язбережувальною освітою в Україні виникла реакція на глобальні проблеми та загрози, що постали 

перед людством. Реалізація цілей сталого розвитку ХХІ століття – це своєрідна спроба закликати наукову 

еліту об’єднати зусилля задля розв’язання глобальних проблем, спрогнозувати майбутнє людства, дати 

адекватні відповіді на виклики глобалізації, поєднати два «розуми» – державний і науковий, які 

переживають соціально небезпечний розрив [1, с. 15]. Нині розроблена та функціонує нормативно-правова 

база, що має важливе значення для вирішення означеної проблеми, а саме Закони України «Про загальну 

середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про вищу освіту», «Про 

позашкільну освіту». Національною доктриною розвитку освіти в Україні, як і вище зазначеними 

документами, передбачено створення умов для реалізації оздоровчої функції освіти і розгляду здоров’я як 

мети, змісту і результату навчання. Занепокоєння викликає проблема професійного здоров’я, що виникає у 

зв’язку з несприятливими умовами педагогічної праці, напругою, стресами, перевантаженнями, 

конфліктами, які можуть спонукати професійні деформації особистості, професійні захворювання. Тому 

потрібен новий підхід до теорії, практики й організації збереження здоров’я всіх суб’єктів освітнього 
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простору. Це стосується перш за все до методології забезпечення здоров’я педагога, від якого залежить 

здоров’я підростаючого покоління, тобто майбутнього країни [3]. 

Результати соціологічних досліджень показали, що різке погіршення здоров’я здебільшого 

визначається невротизуючим середовищем, створюваним, крім іншого, і вчителями. Як професійна група, 

вчительство відрізняється вкрай низькими показниками фізичного і психічного здоров’я, і ці показники 

знижуються в міру збільшення стажу роботи в навчальному закладі. Для педагогів зі стажем роботи 15-

20 років характерні «педагогічні кризи», «виснаження», «згорання». У третини вчителів показник ступеня 

соціальної адаптації рівній цьому показнику у хворих неврозами або нижче, ніж в інших. 

Здебільшого педагоги не тільки не залучені в систему збереження і відновлення власного здоров’я, 

але й недостатньо компетентними в питаннях охорони здоров’я, що проявляється, зокрема, в 

несприятливому для здоров’я способі життя та поведінки на робочих місцях [2, с. 155-166]. Більшість 

педагогів 1вважають свою роботу емоційно й інтелектуально вкрай напруженою, пов’язаною з фізичним 

навантаженням, здебільшого статистичного порядку. 

Статистика засвідчує, що 66,5% педагогів, 62,2% керівників освітніх закладів і 89% школярів не 

називають здоров’я в числі 6 основних життєвих цінностей. Особливе обурення викликає стан здоров’я 

учнів великих мегаполісів, яким, за порівняно невеликий проміжок часу, доводиться переносити ряд 

гострих або хронічних емоційних дій як соціального, так і природного характеру, в результаті котрих 

кількість нервово-психічних порушень серед студентів ЗВО зросла майже вдвічі [2, с. 31-38]. Сьогодні 

вищезгадані явища ускладнюються проявами поширення пандемії Сovid-19. У наш час склалися певні 

теоретичні та практичні передумови для розв’язання проблеми управління впровадженням 

здоров’язбережувальних технологій у системі післядипломної педагогічної освіти. Аналіз наукової 

літератури щодо проблеми забезпечення здоров’я суб’єктів навчально-виховного процесу дозволяє виділити 

такі групи досліджень. Першу групу складають ті, що зорієнтовані на гігієнічно-профілактичну модель 

освітньої установи (В. Андрєєва, М. Антропова, М. Безруких, С. Громбах, Д. Колесов, Н. Котова, 

H. Куїнджі, Г. Сердюковська, О. Савченко, А. Хрипкова, Д. Шаріпова). До другої групи належать ті, в яких 

розглядаються теоретико-методичні визначення змісту та організації валеологічного виховання учнів і 

студентів (В. Бороненко, В. Бобрицька, С. Болтівець, Ю. Варшамов, М. Віленський, В. Волков, М. Захаров, 

A. Семенов, Л. Сущенко, Т. Прокопенко); розробка здоров’язбережувальних технологій, принципів 

навчання студентів (В. Бобрицька, Е. Вайнер, Е. Казин, Г. Калачов, Л. Тіхомірова); обґрунтування 

підготовки майбутніх педагогічних кадрів до управління впровадженням здоров’яорієнтованих і 

здоров’ятворчих педагогічних систем у вищих навчальних закладах [4, с. 32]. Водночас яскраво 

позначилося та поступово набирає силу інноваційний рух у сфері педагогіки здоров’я. Практично в деяких 

університетах та інститутах післядипломної педагогічної освіти, незважаючи на труднощі, реалізуються 

комплексна програма «Здоров’я», здійснюються наукові розвідки щодо технологій виховання здорових 

фахівців і створення здоров’язбережувальних навчально-виховних систем [4, c. 31]. Як показує аналіз 

результатів дослідження, розвиток таких систем здійснюється переважно екстенсивним шляхом. Кількісний 

ріст здоров’язбережувальних елементів далеко не завжди призводить до якісного перетворення означеної 

системи, зміни свідомості суб’єктів педагогічного процесу в умовах викликів для розвитку галузей 

національної економіки. Зусилля органів управління освітою за підтримки всього суспільства та держави 

повинні зосереджуватись на реалізації стратегічних напрямів державних механізмів розвитку освіти, 

подоланні наявних проблем, виконанні перспективних завдань, серед яких важливим є вдосконалення 

системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та 

керівних кадрів системи освіти, підвищення їх управлінської культури [2, c. 16-23]. 

Проте при всій безсумнівній теоретичній і практичній значущості зазначених доробків науковців, їх 

важливості у розв’язанні завдань підвищення якості освіти слід зазначити, що на сьогодні відсутнє 

системне, цілісне уявлення про виховну систему вищого навчального закладу, спрямовану на збереження, 

зміцнення та формування культури здоров’я суб’єктів педагогічної діяльності, потребує покращання 

науково-методична робота в навчальних закладах системи післядипломної освіти (Г. Єльнікова, 

А. Кузьмінський) [3, c. 21].  

Неузгодженість цілей, змісту і технологій реалізації інновацій призводить до невідповідності якості 

освіти і пропонованих до нього вимог держави, сім'ї, суспільства, що не дозволяє адекватно вирішувати 

поставлені завдання. Сформований упродовж багатьох десятиліть стиль управління освітою привів до того, 

що педагог, і особливо керівник освітніх систем (ЗВО і шкіл різного рівня, науково-педагогічних центрів 

регіону), не готовий своєчасно враховувати що відбуваються соціальні зміни в суспільстві та в освіті, а 

відповідно координувати свою діяльність [1]. Процеси ринкового реформування економіки України істотно 

вплинули на вищу школу, значно змінивши її функціональну спрямованість від планомірного кадрового 

забезпечення народного господарства до надання населенню широкого спектра освітніх послуг дедалі 
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більше індивідуалізованого характеру. Це відповідає принципам вільного вибору людиною виду діяльності 

та рівня освіти з одночасним урахуванням як самим тим, хто навчається, так і навчальним закладом попиту 

на фахівців на ринку праці. Реалізація цих принципів потребує широкої самостійності вищих навчальних 

закладів в академічній та господарській діяльності, що забезпечується законодавчим наданням їм автономії, 

самостійності у визначених державою межах. 

Державне регулювання охоплює всі сторони суспільного відтворення. Але першочергова увага 

приділяється регулюванню відносин власності та підприємництва, інвестицій та структурної перебудови 

галузей матеріального виробництва, соціального розвитку та ринку праці, фінансового ринку та грошового 

обігу, територіальних пропорцій та регіональних ринків, природокористування, зовнішньоекономічної 

діяльності. Сталий розвиток економіки передбачає реалізацію комплексу заходів, спрямованих на зростання 

національного доходу, збереження життя та здоров'я людини, вирішення демографічних проблем, 

зменшення диференціації у доходах населення, викорінення бідності. Державні механізми ефективного 

управління впровадженням здоров’язбережувальних технологій у системі вищої освіти полягають у 

забезпеченні якісного та чіткого вимірюваного результату сформованості в суб’єктів педагогічного процесу 

здоров’язбережувальних ціннісних орієнтацій, які науково та інструментально забезпечують збереження та 

зміцнення їхнього здоров’я та сприяють оволодінню ключовими професійними компетентностями щодо 

здатності впроваджувати інноваційні методики здоров’язбережувальних, технологій як функціональної 

системи організаційно-методичних способів управління навчально-пізнавальною і практичною діяльністю 

суб’єктів педагогічного процесу [3, с. 26-27]. 

Указом Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 визначено національну стратегію розвитку 

освіти в Україні на основі аналізу сучасного стану розвитку освіти визначає мету, стратегічні напрями та 

основні завдання, на виконання яких має бути спрямована реалізація державних механізмів у сфері освіти. 

Розроблення Національної стратегії зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на 

підвищення конкурентоспроможності, якості, освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, 

прискорення інтеграції України у міжнародний освітній простір. Національна стратегія конкретизує основні 

шляхи реалізації концептуальних ідей та поглядів розвитку освіти, визначених Національною доктриною 

розвитку освіти [1]. Слабка реалізація механізмів управління до фахівців медичної, педагогічної і 

валеологічної галузей суттєво ускладнює процес реалізації ідей здоров’язбереження. Деякі науковці не 

проводять паралелі між галуззю охорони здоров’я та освіти як сфер діяльності та системою громадського 

здоров’я з її здоров’язбережувальними складовими в освіті. Водночас у системі післядипломної 

педагогічної освіти; недостатньо приділяється увага координації управління впровадженням 

здоров’язбережувальних технологій у системі післядипломної педагогічної освіти; форми, методи і засоби 

підготовки викладачів вищих навчальних закладів не відповідають специфіці навчального контингенту і 

особливостям здоров’язбережувальних технологій у системі післядипломної педагогічної освіти; у 

визначенні змісту формування компетентності, основна увага, як правило, приділяється формуванню 

професійної компетентності на відміну від її інтеграції з соціальною, здоров’язбережувальною 

компетентністю та професійно значущими особистісними якостями [1, с. 24-27]. 

Державні механізми ефективності освітньої системи будь-якої країни слід розглядати на трьох рівнях: 

а) на рівні особи, яка навчається (впровадження індивідуалізованого підходу до вмотивованого навчання); б) 

на рівні організації, що навчається (забезпечення організаційного розвитку через безперервне навчання 

співробітників та управління знаннями організації); в) на рівні суспільства, що навчається (підтримка 

розбудови навколосвітнього довкілля в суспільстві знань, сприятливого до безперервного навчання індивідів 

та організацій). У ході вивчення джерельної бази, проведення семінарів з директорами закладів освіти 

дозволили виявити низку істотних недоліків у системі післядипломної педагогічної освіти, а саме: 

недостатнє використання сучасних досягнень наук (філософії, соціології, психології, педагогіки), 

недостатню увагу до обґрунтування теоретико-методичних передумов проектування педагогічної концепції 

впровадження здоров’язбережувальних технологій серед усіх суб’єктів шкільного простору (учителів, 

учнів, батьків, працівників їдальні, технічних робітників, шкільному самоврядуванні). Під час проведення 

семінарів для директорів шкіл і управлінців Київської області ми провели опитування. В опитуванні брали 

участь достатня кількість респондентів-директорів шкіл. Віковий діапазон від 34 до 62 років. Педагогічний 

стаж – від 1 року до 40. Отримані результати дослідження яскраво свідчать про те, що більшістю директорів 

не ознайомлені з механізмами управління створення здоров’язбережувального простору в своїй професійній 

діяльності. Зазначені результати доводять, що у процесі курсової підготовки в інститутах післядипломної 

освіти та в міжкурсовий період удосконалення кваліфікації керівних педагогічних кадрів недостатньо 

приділяють увагу державним механізмам управління закладом освіти [4, c. 18-22]. Вивчення стану 

управління впровадженням здоров’язбережувального шкільного простору показало, що в шкільній практиці 

використовуються різноманітні форми і методи, які спрямовані на формування культури здоров’я учнів, 
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однак цьому процесу бракує системності, послідовності та цілеспрямованості. З впровадженням 

здоров’язбережувальних технологій педагоги пов’язують позитивні зміни у шкільній освіті: підвищення 

працездатності учнів на уроці, зниження рівня захворюваності серед учнівського колективу, попередження 

адиктивної поведінки школярів [1, С. 13-18]. У процесі дослідження було визначено сутність поняття 

«здоров’язбережувальні технології»; з’ясовано чинники, які впливають на формування 

здоров’язбережувального освітнього середовища у школі; дано оцінку рівня готовності педагогів до 

застосування здоров’язбережувальних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах; перевірено 

ефективність системи управління з впровадження здоров’язбережувальних технологій. 

Фундаментальні освітні зміни включають перебудови в освітніх ідеях, нормах, організаційних 

механізмах і рамках, які конституюють освіту як соціальний інститут. Коли такі зміни відбуваються, можуть 

виникнути нові освітні установи для доповнення або заміни наявних закладів, установ. Беручи за основу 

наведені аргументи, управління освітніми змінами можна детермінувати як вид соціального управління. 

Державні механізми розв’язання проблем управління освітніми змінами дуже специфічна і не вписується у 

більшість концепцій організаційного розвитку, оскільки до системи публічної освіти, виходячи з її особливої 

соціальної ролі, складно застосувати вимірювальні показники економічного характеру. Отримані дані 

констатувального управлінсько-педагогічного експерименту підтверджують неефективність і необхідність 

використання у практиці навчальних закладів здоров’язбережувальних технологій на міждисциплінарному 

рівні, що потребує подальших наукових пошуків на усіх рівнях і типів закладів освіти [3]. 

Перспективи полягають у співставленні класичної і неокласичної парадигм впровадження 

здоров’язбережувального контенту в освітній простір України, що передбачає підготовку тих, хто за своїми 

особистісними та природними якостями підготовлений до ефективної управлінської діяльності, на основі 

якого необхідна розробка відповідних методик; аналіз організації національної системи професійної 

підготовки кадрів управління для подолання суто формального, антигуманного стилю управління в 

сучасному суспільстві; основні напрямки модернізації освіти з урахуванням позитивного досвіду сучасного 

стану з передбаченням суттєвих змін, визначених сучасними тенденціями розвитку інноваційного 

суспільства та ринку праці; система інформаційного забезпечення та супроводження управлінської 

діяльності на всіх рівнях прийняття управлінських рішень, управлінського консультування. 

Таким чином, на основі аналізу науково-методичної літератури, засобів навчання зі 

здоров’язбережувальної тематики, постанов і рішень уряду та узагальнення проведеного дослідження, 

можна зробити висновок про те, що у сучасному освітньому просторі, всіх його кластерах, пріоритетом має 

стати здоров’я всіх учасників освітнього простору. Кожен фахівець повинен безперервно дбати про 

формування в учнівської молоді валеологічного світогляду і ціннісного ставлення до здоров’я людини як 

головної умови самореалізації особистості. Розв’язання проблеми модернізації сучасного освітнього 

процесу, його особистісно-діяльнісний аспект і надалі супроводжуватиметься готовністю до впровадження 

здоров’язбережувальних технологій через основні положення нової парадигми освіти. 
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ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У НАУКОВОМУ 

ДОРОБКУ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ 

 

Обґрунтовано системну сутність господарського механізму, що включає організаційну та 

економічну підсистеми. Запропоновано концептуальну модель господарського механізму. Окреслено зміст 

організаційної та економічної компонент, які набувають ознак організаційного та економічного 

механізмів. Ключові слова: механізм, господарський механізм, модель господарський механізм. 

 

Діалектичний метод пізнання процесів функціонування виробничих систем дає змогу виявити в них 

глибинні внутрішні суперечності, що виступають джерелом їх розвитку. Ці суперечності проявляються у 

взаємодії протилежних начал – об’єктивного і суб’єктивного. Об’єктивність виробничих систем 

окреслюється економічними законами, які водночас є проявом дії людей – суб’єктів економіки. В цьому 

сенсі виробничі системи подібні механічним: кожний механізм створений і діє згідно об’єктивних законів 

механіки і як творіння людини може бути більшою чи меншою мірою належним і досконалим. Водночас 

будь-який механізм являє собою сукупність взаємозалежних і взаємодіючих елементів, частин (агрегатів) 

при наявності, з одного боку, внутрішньої упорядкованості й узгодженості між ними, а з іншого – 

диференціації й відносної автономії. Виробнича система також являє собою своєрідний «механізм» з 

певним ступенем своєї досконалості, спрямованої на розв’язання своїх глибинних суперечностей. 

Використання поняття «механізм» започаткували засновники філософської течії механіцизму, 

прихильники якої спиралися на виключно раціональні закони побудови Всесвіту, дотримувалася 

механістичної концепції світу й об’єднались у філософську наукову школу під назвою «механізм». Пізніше 

це поняття почали використовувати і в природничих науках. 

Для економічної системи термін «механізм» вперше використав К. Маркс у першому томі 

«Капіталу». Це поняття він застосував для характеристики процесів функціонування виробничої системи, 

розглянутої як «економічний механізм» [1, с. 72]. У подальшому в науковому вжитку зустрічаються 

вислови «механізм суспільного господарювання», «державний економічний механізм», «господарський 

механізм». Ці терміни виступають абстракцією суспільних відносин, втілених в категорії, що отримала 

назву «господарський механізм». Проте тривалий час ця категорія не була спеціальним предметом 

наукових досліджень, а тому її сутнісно-змістовне наповнення залишалося недостатньо вивченим й не 

набуло належного обґрунтування. При обговоренні даної предметної сфери економічної науки виникали 

проблеми щодо однозначного тлумачення, місії, формування та закономірностей функціонування 

господарського механізму, а відповідно шляхів і засобів його вдосконалення. 

Вітчизняна наука почала активно досліджувати процеси, пов’язані з формуванням господарського 

механізму, у 60-ті роки минулого століття. При широкому використанні терміну «господарський механізм» 

погляди на його трактування у процесі розвитку суспільного виробництва змінювалися, були 

різноманітними, а іноді й суперечливими. У 70-80 роки ХХ ст. його зміст визначався трансформаційними 

процесами в економіці і розглядався на основі дії закономірностей відображення процесів і явищ, а також 

управління держави, галузі, регіону, підприємства, особливо у сфері планування, стимулювання та 

організації [2, с. 5]. 

Аналіз публікацій, присвячених господарському механізму цього періоду, свідчить про відсутність 

єдності щодо його дослідження та формування [2-12]. Різним етапам історичного розвитку суспільства 

необхідним став і адекватний йому господарський механізм, але проблема обізнаного та активного 

управління народним господарством, як практична задача, окреслилась у ХХ столітті [6, с. 7]. 

Вагомий внесок у розроблення теорії «господарського механізму» у період планово-централізованої 

економіки та адміністративно-командної системи управління зробили Л. Абалкін, П. Бунін, І. Лукінов, 

О. Онищенко, Б. Пасхавер, А. Чухно та ін. Так, Л. Абалкін розглядає господарський механізм як 

поверхневий шар виробничих відносин, що базується на організаційно-економічних відносинах, які 

опосередковують зв’язок соціально-економічних відносин з іншими ланками формації [7, с. 8], та визначає 

особливість у його відображенні процесів і явищ, характерних для того або іншого об’єкта на певному етапі 

його розвиту, врахуванні вже пізнаних законів розробленої економічної політики та практичного 

використання економічних законів [4]. 
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Узагальнено господарський механізм в цей період окреслюється в систему об’єктивних відносин, на 

основі яких люди трудяться для задоволення своїх потреб. Він виражає сутнісні особливості економічного 

життя, обумовлені відносинами, які відкриваються із пізнанням категорій і законів та встановлених ними 

принципів і методів, що характеризують поведінку людей в господарському житті. У цьому розумінні 

господарський механізм значно ширший сфери дії економічних законів і конкретних форм їх прояву, 

оскільки охоплює крім базисних також і надбудовні відносини, до яких належать політичні, правові, 

морально-етичні та інші, що активно впливають на базис. 

Природа господарського механізму ґрунтується на економічних інтересах різних соціальних груп як 

однієї з основних форм прояву виробничих відносин забезпечення простору для розвитку суспільства. 

Формування господарського механізму базується на врахуванні інтересів, впливу на інтереси, на управлінні 

інтересами і через інтереси, реалізації інтересів, сукупність яких становить рушійну силу суспільного 

розвитку [8]. 

Формування господарського механізму в 90-х роках ХХ – початку ХХІ ст. пов’язано з такими 

аспектами макро- та мікроекономіки, як госпрозрахункові відносини (П. Саблук, М. Малік, В. Олійник), 

фінансування, страхування, оподаткування, управління, регулювання (М. Дем’яненко, П. Стецюк, 

В. Алексійчук, С. Навроцький, С. Мочерний) [13; 14]. 

Загальноприйнятим стало трактування господарського механізму як особливого утворення або 

системи елементів і зв’язків, що забезпечують розвиток певного об’єкта. На макрорівні в системі 

господарського механізму виділяються як самостійні об’єкти такі його сфери, як законодавча, виконавча, 

економічна, фінансова, господарського управління, самоуправління та інші. Водночас кожна із цих сфер 

(систем) включає набір елементів (підсистем), що утворюють певний господарський порядок, структуру 

системи в дії та дію системи загалом. Таким чином всі конструктивні підсистеми побудови господарського 

механізму, самостійно й цілеспрямовано функціонуючи у системі, створюють єдність і діють як єдине ціле. 

У економічній енциклопедії господарський механізм визначається як система основних форм, 

методів і важелів використання економічних законів, розв’язання суперечностей суспільного способу 

виробництва, реалізації власності, а також всебічного розвитку людини й узгодження її інтересів з 

інтересами колективу, суспільства. Він формується за взаємодії окремих ланок, сторін, таких елементів 

економічної системи, як продуктивні сили, техніко-економічні й організаційно-економічні та виробничі 

відносини (або відносини економічної власності) [15, с. 269-270]. 

За визначенням А. Чухна, господарський механізм – це органічний складник економічної системи; 

функціональна сторона виробничих відносин; спосіб організації та управління виробництвом з 

притаманними йому формами, методами і засобами, які реалізують соціально-економічні, організаційно-

економічні та науково-технологічні принципи й відносини в інтересах задоволення потреб як кожного 

господарюючого суб’єкта, так і суспільства загалом [16]. В цьому контексті поняття «механізм» 

використовується як регулятор господарської діяльності. На макрорівні господарський механізм регулює 

функціонування, відтворення і розвиток національної економіки, на мезорівні – галузі, а на мікрорівні – 

підприємств. Це засіб вирішення завдань, або розв’язання проблем господарської діяльності – виробництва, 

розподілу, обміну, споживання й відтворення. 

Сутність господарського механізму проявляється в процесі діалектичної єдності його змісту і форми. 

Зміст окреслюється системою виробничих відносин, що утворюють цей механізм, а форма – відповідною їй 

системою організаційного втілення. Діалектичний взаємозв’язок змісту і форми господарського механізму 

проявляється в його функціях, що витікають із завдань, які реалізуються в його системі, а саме [17]: 

- приведення рівнів розвитку продуктивних сил і виробничих відносин у відповідність між собою 

згідно з вимогами економічних законів (вартості, конкуренції, ринкової рівноваги, еластичності попиту та 

ін.), пізнання і використання цих законів; 

- гармонізації суспільних і особистих інтересів та реалізація інтересів особи, колективу, соціальних і 

професійних груп для розв’язання соціально-економічних суперечностей, що виходять за межі економічних 

законів; 

- стимулювання науково-технологічного і соціально-економічного прогресу з орієнтацією на 

відповідність екологічним принципам розвитку; 

- децентралізації державного управління, розмежування компетенцій та повноважень органів 

державної влади і самоврядування, впровадження механізмів і процедур громадської участі у розв’язанні 

проблем, стратегічних і тактичних завдань. 

Господарський механізм, за визначенням Ю. Лузана, створює умови для ефективного використання 

потенціалу економічного зростання, а тому має забезпечувати гарнонійність інтересів і справедливості, 

еколого-соціальне спрямування розвитку економіки, становлення демократії на основі побудови 

громадянського суспільства [18, с. 14]. 
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Таким чином, в структуру господарського механізму як цілісної системи господарювання входить 

організаційна та економічна підсистеми (рис. 1). Організаційна підсистема господарського механізму 

включає: 

- міжнародні відносини, що сформувалися в процесі членства України в міжнародних організаціях та 

міжнародного співробітництва;  

- соціально-правові відносини, що спрямовані на задоволення законних інтересів суспільства, 

трудових колективів, організацій, підприємств, які потребують врегулювання правом;  

- техніко-організаційні відносини, що пов’язані зі спеціалізацією, кооперацією, комбінуванням і 

концентрацією виробництва, розвитком горизонтальних комунікацій у процесі нововведень і впливають на 

організацію праці, структуру і форми зайнятості, формування внутрішнього ринку праці.  

 

 
 

Рис. 1. Концептуальна модель господарського механізму 

Джерело: розробка автора. 

 

Економічна підсистема характеризується продуктивними силами, які створюють матеріальні блага; 

виробничими відносинами, що виникають у процесі суспільного виробництва, розподілу, обміну і 

споживання матеріальних благ; сукупністю форм (приватна, колективна, державна) і видів господарської 

діяльності, що забезпечують процеси виробництва матеріальних благ. 

В організаційній підсистемі господарського механізму формується організаційний механізм, що 

включає сукупність важелів та регуляторів господарського життя й може змінюватися з плином часу та 

вимогами внутрішнього і зовнішнього середовища. Важелі та інструменти впливу на господарську 

діяльність забезпечують організовану, цілеспрямовану, погоджувальну взаємодію елементів системи 

організаційного механізму з метою досягнення поставлених цілей і завдань. 

В економічній підсистемі господарського механізму формується економічний механізм з важелями 

та інструментами впливу на функціонування економічної системи, забезпечення розвитку продуктивних 

сил і виробничих відносин сукупності форм і видів господарської діяльності. 

З огляду на зазначене, господарський механізм являє собою систему взаємозалежних організаційних 

і економічних важелів та інструментів впливу на функціонування економіки, які у взаємозв’язку і взаємодії 

забезпечують економічний розвиток, а також невід’ємну організаційно-економічну компоненту 

виробництва, що впливає на виконання його окремих функцій та операцій, використання сукупності 

ресурсів і способів їх поєднання для реалізації процесу, що перебуває у стані очікування регуляторних 

заходів та управлінських дій, направлених на прибуткове господарювання. 
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КАПІТАЛІЗАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Сучасний етап розвитку передових країн світу характеризується високотехнологічним аграрним 

виробництвом при достатньо високому рівні його забезпечення основними виробничими засобами. 

Своєчасне оновлення основних технічних засобів, обладнання, сільськогосподарських машин гарантує 

стійкий економічний розвиток АПК. Достатнє, що відповідає сучасним вимогам техніко-технологічне 

забезпечення сільського господарства, сприяє зростанню фінансово-економічних показників та рівню 

конкурентоспроможності вітчизняних аграріїв. Проте в Україні залишається невирішеною проблема 

техніко-технологічного оновлення сільськогосподарського виробництва з цілого ряду суб’єктивних та 

об’єктивних причин, які потребують виявлення і пошуку шляхів їх усунення. Ключові слова: аграрний 

сектор України, сільське господарство, сільськогосподарське виробництво. 

 

На сьогодні залишається високою питома енергоємність та металомісткість виробництва 

сільськогосподарської продукції порівняно з провідними країнами світу;недостатньо систематизовані 

пропозиції щодо невідкладних заходів державної підтримки впровадження пріоритетних технологій та 

технічних засобів; відсутня стратегія стимулювання інвестицій у розвиток вітчизняного 

машинобудування для агропромислового комплексу; потребують наукового обґрунтування механізми 

підтримки створення та функціонування технологічних і техніко-сервісних обслуговуючих кооперативів; 

не обґрунтовані економічно стійкі джерела фінансової підтримки техніко-технологічного оновлення 

сільськогосподарського виробництва; потребують подальшого розвитку форми і механізми державного 

сприяння техніко-технологічному оновленню та інноваційному розвитку агропромислового виробництва.  

Первісна (переоцінена) вартість основних засобів сільського  господарства, мисливства та надання 

пов`язаних із ними послуг за даними Державної служби статистики України на початок 2020  р. становила 

460,5 млрд грн, або 4,8% загальної вартості основних засобів національної економіки України. Порівняно 

з відповідним показником 2019 р. вартість основних засобів сільського господарства, мисливства та 

надання пов`язаних із ними послуг зросла на 61 млрд грн, або на 26,2%, що є позитивним результатом 

зростання інвестицій у згадану галузь. 

Із визначенням реальної ринкової вартості основних засобів складається парадоксальна ситуація. 

Протягом 2019 р. було введено в дію нових основних засобів на 51,7 млрд грн, тоді як вибуло – лише на 

23,2 млрд грн. Причиною цього стало обліковування основних засобів аграрного виробництва, які  

списуються, в цінах їх придбання 10-20-річної давнини, за придбання таких уже в сьогоднішніх, значно 

вищих цінах. 

Значне відставання фактичної оснащеності вітчизняного сільського господарства спостерігається 

від цілої низки країн Європи з розрахунку на одиницю площі у вартісному вимірі [4].Так, станом на 1 

січня 2020 року в Україні вартість основних засобів становила 231 дол. США на 1 га 

сільськогосподарських угідь. На цю ж дату аналогічний показник у Польщі перевищував український у 

21,8 раза, Великобританії – 27,3 раза, Чехії – 27,3 раза, Угорщині – 34,4 раза, Франції – 36,4 раза, в 

Німеччині – у 96,1 раза [1]. 

Обсяг розрахункової нормативної потреби майже вдвічі перевищує фактичний на 1 січня 2020 р. – 

868,4 та 460,5. Розрахунок вказує, що на 1 січня 2021 р. вартість основних засобів повинна становити 

1734,4 млрд грн., що у 3,8 раза більше за фактичний показник на 1 січня 2020 р., а у 2025 р. 2224,4 млрд 

грн, або у 4,8 раза більше. 
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Така ситуація спричинена недостатністю наявних обсягів інвестування для забезпечення 

необхідної моделі відтворення галузевих основних виробничих засобів.  

Для підвищення рівня капіталізації підприємств необхідно провести модернізацію основних 

засобів, відновити втрачений технічний потенціал для його подальшого розвитку, впровадити досягнення 

науково-технічного прогресу відповідно до сучасних вимог конкурентоспроможного виробництва.  

Експортний потенціал згаданої продукції досить нестабільний: у 2018 р. експорт плугів зменшився 

на 961 одиницю, проте у 2019-2020 рр. він залишається практично на одному рівні – 1908 та 1904 

одиниці відповідно. У 2020 р. було експортовано плугів лише 73,4% від експорту у 2017 р. Імпорт плугів 

постійно скорочується – від 1611 одиниць у 2017-му до 797 одиниць у 2020 р. (49,5%), що вказує на 

поліпшення конкурентоспроможності вітчизняної техніки цього виду та, разом із тим, зменшення 

потреби у плугах через активне впровадження прогресивних технологій мінімального обробітку ґрунту, 

про що свідчить як скорочення обсягів виробництва, так і скорочення імпорту.  

Досить негативна ситуація склалася з виробництвом вітчизняних косарок, коли у динаміці 

спостерігається постійне скорочення від 3593 одиниць у 2017-му до 525 одиниць у 2020 р., або до 14,6%. 

Негативним явищем стало також постійне зростання імпорту навісних та  причіпних косарок від 1415 

одиниць у 2017-му до 4244 одиниць у 2020 р., або до  299,9%. Експорт цієї продукції нестабільний, його 

перевищення над виробництвом у 2020 р. пояснюється значними складськими залишками на заводах-

виробниках. У цілому, експорт косарок за досліджуваний період зріс на 33,8% у 2020-му порівняно з 

2017 р., проте у кількісному виразі лише на 252 одиниці. 

Досить позитивною виявилася ситуація як із виробництвом розбризкувачів і розпилювачів, так і з 

ростом конкурентоспроможності. Хоча у 2018-2019 рр. відзначалося незначне скорочення від 1324 

одиниць у 2017-му до 1298 та 1058 одиниць у 2018-2019 рр., у 2020 р. відбулося зростання до 1344 

одиниць, або на 1,5% за порівняння 2020-го з 2017 р. [6]. Крім того, спостерігається постійний ріст 

експорту цієї продукції: від 446 одиниць у 2017 р. до 526, 924, та 1134 одиниць у 2018-2020 рр. 

відповідно, або експорт у 2020-му становив 254,3% до експорту у 2017 р. Імпорт розбризкувачів у 2020 р. 

скоротився на 81,6% порівняно з 2017 р. Це вказує на осучаснення виробництва та інноваційний підхід до 

нього саме у напрямі виготовлення розбризкувачів, що у свою чергу сприяє скороченню 

імпортозалежності у даному сегменті матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва. 

На рівень споживання техніки в конкретному році впливає багато факторів: прибутковість 

аграрного виробництва, природно-кліматичні умови, економічний та політичний стан у країні, інфляція, 

відсоткова політика фінансових інститутів тощо. Крім того, більшість великих підприємств та 

агрохолдингів надають перевагу іноземній техніці, яка відповідає рівню сучасних технологій, в процесі 

виконання яких застосовується супутниковий зв’язок та складна комп’ютерна техніка. Покупцями 

української техніки виступають малі, середні та частина великих підприємств, яким не вистачає 

грошових коштів для придбання дорогої імпортної техніки й ті підприємства, які надають перевагу 

традиційним технологіям. 

Забезпечення аграрного сектору економіки сучасною високопродуктивною, екологічною та 

економічною вітчизняною технікою можливе за умови впровадження інноваційних технологій у 

виробництво сільськогосподарської техніки, організації виробництва на території України продукції 

кращих світових брендів, удосконалення механізму Програми часткової компенсації вартості вітчизняної 

техніки (наприклад, збільшення розміру компенсації від 25% до 40%). Крім цього, такі заходи 

допоможуть стабілізувати ситуацію на ринку вітчизняної техніки та поступово скоротити залежність від 

її імпорту. 

Висновки та пропозиції. В нинішніх умовах сільське господарство потребує прискореного 

оновлення сільськогосподарського виробництва. Існуючі механізми та рівень доходів 

сільськогосподарських товаровиробників малих у середніх розмірів поки що не в змозі забезпечити 

необхідні темпи такого оновлення. З метою розв’язання існуючих проблем доцільно:  

- створити сприятливі умови для організації спільних підприємств сільськогосподарського 

машинобудування та ліцензійного виробництва іноземних зразків техніки на території України;  

- запровадити ефективнішу модель розвитку агролізингу, спрямовану на прискорення техніко -

технологічного оновлення галузі; 

- розширити мережу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів спільного використання 

сільськогосподарської техніки для господарств населення та сімейних фермерських господарств;  

- підвищити дієвість системи інженерно-технічного забезпечення сільського господарства, зокрема 

шляхом удосконалення її організації та управління на місцях виконання робіт;  
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- запровадити практику постійної переоцінки основних засобів сільського господарства при 

застосуванні прискореної амортизації; 

- розширити стимулювання техніко-технологічного розвитку фермерських підприємств за 

допомогою реалізації бюджетних програм державної підтримки сільського господарства.  
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ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА І МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Стаття присвячена аналізу сучасного стану ринку молока та молочної продукції, чинників, що 

негативно впливають на його розвиток, визначенню напрямів активізації найважливіших механізмів 

підвищення ефективності функціонування молочної галузі. Ключові слова: ринок, молоко, молочна 

продукція, галузь тваринництва. 

 

Ринок молока та молочних продуктів є пріоритетною галуззю тваринництва у багатьох країнах світу. 

Нарощення обсягів виробництва молока набуває все більшого значення, оскільки чисельність населення у 

світі зростає, а відповідно, зростає потреба в молочних продуктах. Темпи зростання продукції молочної галузі 

визначаються економічним та соціальним розвитком кожної окремої країни та станом її аграрної сфери. 

Формування ринку молочної промисловості залежить від багатьох чинників, найважливішими з яких 

є стан виробництва, наявність якісної сировинної бази, глибина переробки молочної продукції, 

платоспроможність покупців, ринкова інфраструктура. Для ефективного виробництва молока та молочної 

продукції підприємствами існує потреба мати достовірну інформацію про стан молочного ринку та 

напрямки його подальшого розвитку. Для цього необхідно періодично проводити аналіз поточної ситуації 

на ринку молока. 

Молоко – це продукт, який виробляється щодня і зберігається лише кілька днів. А це значно 

скорочує час на його переробку та перетворення на більш стабільну форму з більшим терміном зберігання. 

При цьому простежувався зв'язок між господарюванням на фермі та якістю вироблюваної молочної 

продукції. 

Ринок молока та молочних продуктів є одним із п'яти стратегічних ринків продовольства. Особливу 

значущість у сучасних умовах має дослідження закономірностей розвитку ринку молока та молочної 

продукції, оскільки молоко є обов'язковим та незамінним продуктом харчування людини, особливо у 

дитячому віці. Під молоком та молочними продуктами прийнято розуміти рідку цільномолочну та 

кисломолочну продукцію, вершки, сири та творог, вершкове масло, сухе молоко (знежирене та цільне), 

сухий молочний жир, сироватку, згущені молочні продукти, молочно-білкові концентрати, морозиво. Серед 

кисломолочних продуктів найбільш популярні кефір, кислий молоко, ацидофілін, йогурт (у тому числі 

грецький), тан, айран, кумис, пахта, ряженка, варенец, сметана. Молоко та молочні продукти є одними з 

найбільш споживаних харчових продуктів як у світі, так і на території України.  

Попит на молочну продукцію швидко зростає в усьому світі, що стимулює модернізацію молочного 

виробництва. Ефективне та стійке виробництво молочних продуктів відіграє велику роль у забезпеченні 

зростаючого населення світу. Останні 50 років характеризуються підвищенням рівня виробництва молока. 

Експерти зазначають, що Україна має великий потенціал, вигідне географічне положення, кліматичні умови 

та природні ресурси, що сприяють розвитку галузі молочного тваринництва та молокопереробної 

промисловості. Однак, якщо світ нарощує виробництво молока, Україна стрімко скорочує поголів’я корів та 

виробництво молочних продуктів [1, с. 64]. У 2015 році поголів’я становило 2,3 млн корів, у 2017 – 

2,1 млн корів, а у 2021 – 1,6 млн корів [2]. 

https://www.uzdaily.uz/en/post/64652
http://www.befarmex.com/files/292_Chapter%20N.2%20MODERN%20MACHINES%20IN%20AGRICULTURE%20-%20SPAIN.pdf
https://www.businessmanagementideas.com/farms/3-important-capital-assets-required-in-a-farm/5685
https://www.businessmanagementideas.com/farms/3-important-capital-assets-required-in-a-farm/5685
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Вище представлені результати свідчать про те, що поголів’я корів за останні 7 років неухильно 

скорочуються. У 2021 році порівняно з 2020 роком поголів’я скоротилося на 0,7 млн корів, або на 30,4%. 

Основною причиною такої тенденції є високі витрати на утримання великої рогатої худоби. Отже, в 

перспективі є очевидним зменшення виробництва молока. 

За даними Державної служби статистики виробництво молока за 2015-2021 рр. період скорочується 

майже у всіх областях України. В цілому по Україні за розглянутий період відбулося скорочення 

виробництва молока на 9,7%. Найбільшу частка виробництва молока в Україні в 2021 році спостерігається в 

Полтавській – 9,7% від загального обсягу виробництв молока, Вінницькій (8,6%) та Хмельницькій (7,7%) 

областях. Зростання обсягів виробництва молока в Україні відбулося в Тернопільській (+26,8%), 

Харківській (+4,9%) , Закарпатській (+3,9%) та Кіровоградській (+2,7%) областях.  

За рекомендаціями МОЗ України раціональна річна норма споживання молока і молочних продуктів 

у перерахунку на молоко має становити 380-395 кг [3, с. 62-63; 4]. Розроблена Інститутом харчування 

НАНУ науково обґрунтована норма річного споживання молочних продуктів у перерахунку на молоко 

становить 438 кг на особу, зокрема молока – 182 кг; масла – 5,5; кисломолочного сиру – 7,3; сметани – 6,5; 

сиру твердого – 6,5; молока знежиреного та продукції з нього – 15,9 кг [5, с. 3]. Ця норма передбачає також 

добове споживання молока та молочних продуктів. 

Однак у 2021 р. споживання становило 61,7% цієї норми, а у 2016 р. – 46,5%. Найбільше споживали 

молока в Івано-Франківській (276,7  кг/особу), Тернопільській (245,1), Закарпатській (230,8), Чернівецькій 

(226,6) областях. Водночас Рівненська, Волинська і Житомирська області зменшили споживання на 14,9, 

13,3 і 7,9% відповідно. Для порівняння, середньорічний показник споживання цих продуктів у Франції 

сягає 440 кг, у Німеччині – 430, у Данії – 380, в Австрії – 370 кг.  

Обмеженість внутрішніх потреб у молоці та молокопродуктах визначається фізіологічними 

особливостями організму. Людина споживає їх стільки, скільки їй необхідно для підтримки життєвих 

функцій. Внутрішній попит на молоко та молочні продукти значної частки домогосподарств із низьким 

рівнем доходів залишається високим.  

За даними UBTA, молоко та молочні продукти займають 0,8% в українському аграрному експорті. 

На світових майданчиках українські молокопродукти реалізують 145 експортерів [6]. 2020 р. став 

історичним для зовнішньої торгівлі молочними продуктами: Україна втратила стан нетто-експортера. 

Зовнішньоторговельне сальдо становило -77,6 млн. дол. США.  

Стан нетто-імпортера було отримано через дві імпортні групи: кисломолочна продукція та сири. 

Кисломолочних продуктів за минулий рік було поставлено на суму 14 млн дол. США або 54,8% більше в 

порівнянні з 2019 р., сирів – на 210,5 млн дол. США (93,3%). Водночас експорт за основними молочними 

групами зменшився в межах 9-40%: молока та вершків незгущених – на 21,3% до12 млн дол. США; 

згущеного молока – на 27,5% до 55,7 млн млн дол. США; вершкового масла – на 36,5% до 

49 млн дол. США [6]. Приріст експорту спостерігався лише по сироватці на 21,5% до 22,3 млн дол. США. 

Через привабливі ціни на світовому ринку експорт казеїну у грошовому вираженні у 2020 р. збільшився на 

161,8% до 38 млн дол. США. У 2021 р. спостерігається скорочення темпів експорту молокопродукції. 

За переважно негативних тенденцій у виробництві молока та молочних продуктів необхідно 

застосовувати методи стимулювання розвитку молочної промисловості у регіонах. Оскільки продукти 

глибинної переробки (вершкове масло і сири) в основному виробляються у кількох областях, слід розвивати 

ці види діяльності також у регіонах з низьким рівнем переробки молока. Так, у Кіровоградській та 

Волинській областях у 2019 році перероблено менше 1% заготовленого молока, тобто практично не 

використовується сировинний потенціал. Окрім цього, доцільно диверсифікувати виробництво та активно 

застосовувати інноваційні методи максимальної переробки. Зокрема, у Житомирській, Запорізькій та 

Вінницькій областях понад 80% виробництва молочних продуктів становить молоко. У цих регіонах 

доцільно розвивати виробництво й інших видів молочної продукції, що сприятиме зростанню економічного 

ефекту від переробки сировини [7]. Загалом у всіх регіонах України необхідно сприяти розвитку молочного 

скотарства, оскільки негативні темпи зниження заготівлі молока зумовлюють зменшення обсягів 

виробництва молочної продукції у майбутньому. 

Проте ринок молока та молочної продукції залишається одним із найбільш динамічних секторів 

аграрного бізнесу, якому властиві два варіанти розвитку. Перший варіант базується на зростанні 

внутрішнього попиту, забезпеченого підвищенням доходів та купівельної спроможності населення. Це 

підтверджується тим, що 90% від загального обсягу молока, 95% вершкового масла та понад 85% 

кисломолочних, плавлених та твердих сирів у 2020 р. реалізовано на території України. 

Для підвищення внутрішнього попиту слід враховувати перманентні зміни структури ринку, 

залежність асортименту від обсягів постачання якісної сировини, межу цінової конкурентоспроможності 

молочної продукції для протидії виходу на вітчизняний ринок сусідніх країн, у яких роздрібні ціни на деякі 
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молочні продукти нижчі, ніж в Україні. Другий варіант пов'язаний з нарощуванням експортного 

потенціалу, який має значні резерви в молочній галузі та потребує опрацювання маркетингової стратегії 

виходу переробних підприємств на зовнішні ринки збуту своєї продукції. 
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 

АСПЕКТИ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ 

 

Сільський розвиток (rural development) являє собою процес і результат життєдіяльності населення 

на сільській території, що зосереджується на самодостатньому економічному розвитку, поліпшенні 

якості життя та добробуту людей, які проживають у сільській місцевості. Проте сільський розвиток 

традиційно пов’язують лише з сільським господарством і його значенням для економіки країни та 

продовольчої незалежності держави. Нині аграрна сфера є однією з найбільш стабільних і водночас 

соціально занедбаних щодо привабливості сільських територій для проживання людей. Ключовы слова: 

сільське господарство, ресурс, територія, економіка, потенціал. 

 

Політика розвитку сільських регіонів на засадах сільськогосподарського виробництва 

(агроцентризму) характерна для індустріальних країн. У розвинених країнах світу вона виступає 

коригувальним інструментом диверсифікації сільської економіки для мінімізації дисбалансу між 

сільськими і урбанізованими регіонами та визначається на основі аналітичного зіставлення особливостей 

функціонування сільської й міської місцевості [1, 2]. 

Політика децентралізації влади поклала відповідальність за проблеми сільського розвитку на місцеве 

самоврядування. Дії у напрямі об’єднання територіальних громад і передача таким повноважень і місцевих 

ресурсів покликані сприяти виконанню положень соціально-економічного розвитку сільської території, 

забезпечення спроможності громади для підвищення рівня і якості життя місцевого населення за 

принципом «знизу-вверх». 

Водночас передання частини повноважень і функцій виконавчої влади органам місцевого 

самоврядування для виконання власних і делегованих державою функцій за збалансованою тріадою 

«відповідальність – ресурси – повноваження» зорієнтовано на активізацію економічного зростання країни 

завдяки ефективному використанню соціально-економічних ресурсів територій. 

Для цього місцева влада, у встановлених межах закріпленої за громадою господарської території, що 

включає площу сільського поселення (поселень), прилеглі сільськогосподарські та інші угіддя (ліси, 

водойми тощо) з їхніми надрами, місцеві корисні копалини (пісок, глина, крейда, торф та ін.) як соціально-

економічну базу розвитку, має у своєму розпорядженні муніципальну власність, муніципальну економіку, 

місцеві ресурси, використовує адміністративні, правові й економічні важелі. 

З огляду на пріоритетність економічної ролі сільської територіальної громади, базисом сільського 

розвитку стає наявний у громади ресурсний потенціал, ефективне використання якого забезпечує 

виконання наданих громаді повноважень. 

Варто зазначити, що територіальний підхід до сільського розвитку сформувався під впливом 

європейської практики типології сільських регіонів для визначення рівня фінансування їхнього розвитку з 

централізованих фондів Спільної аграрної політики ЄС [4, с. 18-19].  

Реформа адміністративно-територіального устрою та запровадження в Україні основ фінансової 

децентралізації передбачають певну економічну. фінансову, організаційну та управлінську незалежність 

територіальної громади від центральних органів влади та їх рішень. Така автономія можлива лише при 

повному й ефективному використанні усіх можливостей та наявних ресурсів з максимальною віддачею від 

їх залучення [5]. 

https://kurkul.com/spetsproekty/1179-moloko-ta-molochni-produkti-geografiya-prodajiv-importeri-obsyag-eksportu-i-virobnitstva#:~:text
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Проте сільська територія – це не лише місце прикладання сільськогосподарської праці, 

життєдіяльності людей і просторовий базис виробництва, а й природне середовище, природні умови і 

природні ресурси, географічне положення, етнічно-культурний склад і традиції населення та стан 

економіки, що чинно впливають на процес сільського розвитку. Відповідно проблема сільського розвитку 

набула ознак міждисциплінарного явища, стала предметом дослідження економічних, географічних, 

природничих, соціологічних, екологічних наук і державного управління й потребує комплексного розгляду 

й науково-прикладного вивчення. 

Оскільки сільський розвиток базується на використанні земельних ресурсів у сільському 

господарстві, на пов’язаних з ним виробництвах та інших видах діяльності, які надає сільське середовище 

для господарського життя громади, то економічну діяльність на сільських територіях можна 

диференційовано розвивати як на основі сільськогосподарського виробництва, так і органічного та 

інтегровано-обґрунтованого поєднання з ним.  

Нині в Україні сформувалися наступні типи сільських економік, які суттєво різняться між собою 

певним набором факторних ознак [6]: 

- монофункціональна – характеризується низьким рівнем розвитку організованого сектору сільської 

економіки з домінуванням неформальної аграрної зайнятості в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ). Їх 

віддаленість від великих урбанізованих центрів обмежує можливості комунікації, знижуючи рівень міської 

маятникової міграції; 

- слаборозвинена – характеризується також низьким рівнем розвитку організованого сектору, проте 

значення аграрної сфери у забезпеченні зайнятості сільського населення нижче, ніж у попередньому типі. 

Значна частина економічно активного населення ОТГ реалізує свій трудовий потенціал, 

працевлаштовуючись у міських населених пунктах; 

- агророзвинена – найбільш поширений тип сільської економіки, що характеризується порівняно 

вищим рівнем розвитку організованого сектору сільської економіки з високим ступенем залежності від 

сільськогосподарської зайнятості, формальної та неформальної; 

- урбанізована (приміська) – характеризується відносно невисоким рівнем розвитку організованого 

сектору сільської економіки, проте більш диверсифікованим. При цьому роль сільськогосподарського 

сектору не применшується, але частка зайнятих у сільському господарстві – найменша серед усіх типів 

сільських економік; 

- диверсифікована – сільська економіка з високим рівнем міської трудової міграції сільського 

населення (майже половина сільського трудового потенціалу працевлаштована у міській економіці). 

Водночас для об’єднаної територіальної громади постають завдання [7]:  

- проведення детальної інвентаризації сільськогосподарських земель всіх форм власності та 

полезахисних насаджень, встановлення власників приватних земельних ділянок, повернення у власність 

громади привласнених земель сільськогосподарського призначення шляхом самозахоплення; 

- територіальне закріплення за сільськими громадами земельних ділянок для громадського випасання 

худоби, сінокосіння, знешкодження та утилізації відходів, рекреаційних об’єктів тощо, планування 

протиерозійних та ґрунтоохоронних заходів, встановлення адміністративної відповідальність за стан і 

використання сільськогосподарських угідь; 

- перетворення сільських поселень в агропромислові структури шляхом організації переробки 

сільськогосподарської продукції на місці виробництва, залучення в сільські території інших виробництв з 

наданням їм певних преференцій, що забезпечить диверсифіковану зайнятість населення. 

Отже, серед основних функцій сільських територій виділяють економічну, виробничу, соціально-

демографічну, організаційно-управлінську, екологічну, культурно-етнічну, рекреаційно-туристичну та 

оздоровчу, природно-відтворювальну, соціального контролю над територією. 

Багатофункціональний розвиток села дає змогу отримувати доходи з таких джерел: 1) безпосередньо 

з праці у господарстві; 2) продукції чи праці за власний рахунок у підприємстві в межах 

сільськогосподарського домогосподарства; 3) праці поза межами свого домогосподарства – дохід від 

приватної господарської діяльності за власний рахунок або найманої праці (штатне чи тимчасове 

працевлаштування у сільському господарстві, у виробничих підприємствах чи тих, що надають послуги, у 

приватних або бюджетних установах); 4) активної чи пасивної участі в неформальній діяльності, з легальної 

або нелегальної трудової міграції; 5) бюджетних трансфертів: соціальних виплат, виплат з безробіття 

тощо [12]. Розвиток несільськогосподарської діяльності дає змогу компенсувати низькі доходи через 

отримання додаткових альтернативних статків [13].  

Сільську економіку, пов’язану з несільськогосподарським виробництвом, можна класифікувати за 

такими: 

1. Діяльність, тісно пов’язана з фермерством та харчовою промисловістю. Визначальний чинник – 
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пов’язаність з сільським господарством та харчовою промисловістю. Це господарства, які використовують 

сировину для своєї діяльності безпосередньо з сільськогосподарського виробництва та в результаті її 

переробки отримують певну додану вартість. 

2. Діяльність, пов’язана з виробництвом товарів та послуг для місцевих ринків, і діяльність, 

спрямована на віддалені ринки. може охоплювати такі сфери: 

- промисловість – продукція пакування, вироби з металу тощо; 

- сферу послуг – транспорт, розвиток гуртової та роздрібної торгівлі, а також торгове посередництво, 

маркетингові агенції, технічне обслуговування, правові послуги тощо; 

- інфраструктуру – будівництво доріг, комунікаційна мережа, сполучення, гастрономія, готельний 

бізнес, склади тощо. 

3. Діяльність, що розвивається швидкими темпами і здатна генерувати доходи вищі, ніж у сільському 

господарстві, та діяльність, яка відшкодовує лише свої граничні витрати. Визначальний чинний – розподіл 

господарств за рівнем ефективності та темпами розвитку (найчастіше головним видом діяльності 

підприємця є сільськогосподарське виробництво, тоді як не сільськогосподарська діяльність 

Згідно із типологією сільськогосподарських виробництв Європейського Союзу, під поняттям «інша, не 

сільськогосподарська діяльність» розуміють активну діяльність, спрямовану на отримання прибутку. Вона не 

охоплює працю в сільському господарстві, проте пов’язана безпосередньо з ним і використовує його засоби 

(землю, устаткування, будівлі тощо) або вироблену ним продукцію. Сюди відносять різні види діяльності, такі 

як переробка сільськогосподарських продуктів, послуги з використанням власного обладнання, агротуризм, 

вироблення відновлювальної енергії, переробка деревини, рукоділля, аквакультура тощо. 

Таким чином, надання більшої самостійності регіонам із розширенням їхніх повноважень передбачає 

посилення відповідальності за результати соціально-економічної діяльності. Базисом сільського розвитку 

визначено наявний у громади ресурсний потенціал для реалізації організаційно-господарських, природно-

рекреаційних, соціальних та екологічних видів діяльності. Використання ресурсного потенціалу 

територіальної соціально-економічної системи в поєднанні з системою природного середовища забезпечує 

різновиди сільського розвитку, які перебувають у взаємозалежності, взаємозв’язку і взаємодоповненні. 

Основним видом господарської діяльності на селі залишається сільське господарство, проте 

тенденція зниження його трудомісткості спричиняє зростання безробіття та посилює неспроможність 

працевлаштування всім працездатним мешканцям села. Відповідно необхідним стає розвиток не 

сільськогосподарських видів діяльності, які у країнах Європейського Союзу відіграють важливу роль у 

господарському житті громад. 

Сформовані типи сільських економік на засадах агроцентризму сприяють подоланню бідності на 

селі, на засадах диверсифікації – мінімізації дисбалансу між сільськими і міськими регіонами. 
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