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БЛОГИ АУДІО- ТА ВІДЕО ФОРМАТУ ЯК ІНСТРУМЕНТИ 

ОНЛАЙН-КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ПОБУДОВИ ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДУ  

HR ДИРЕКТОРА КОМПАНІЇ 

 

Стаття присвячена окресленню сутності блогів, що розміщуються на аудіо- та відеохостингах, як 

інструментів онлайн-комунікації, котрі можуть використовуватись для побудови персонального бренду 

HR директора компанії. Проаналізовано загальну сутність блогів та їх видову структуру, на підставі чого 

констатується особлива характеритика аудіо- та відео-блогів, що в повній мірі узгоджуються із 

поточними трендами комунікації. Окремо автором приділяється увага розкриттю особливостей 

відеоблогів та специфіки аудіоблогів (підкастів). У висновках до статті узагальнюються результати 

дослідження. Ключові слова: аудіохостинг, блог, відеохостинг, інструменти онлайн-комунікації, 

медіахостинг, персональний бренд, соціальна комунікація. 

 

Соціальні медіа, як інстурменти онлайн-комунікації (далі – ІОК) для побудови персонального бренду 

(далі – ПБ) HR директора компанії (далі – HR ДК), є інтерактивними Інтернет-платформами в форматі 

Web 2.0, що можуть використовуватись HR ДК для побудови ПБ шляхом використання їх 

соціокомунікативних, функціональних можливостей задля формування «соціальної мережі» лояльних до 

HR ДК та ПБ користувачів мережі Інтернет, а також консолідації таких осіб для участі в процесі побудови 

та розвитку відповідного бренду, як його цільової аудиторії (далі – ЦА). Особливим видом соціальних медіа 

є блоги, під якими слід розуміти цифрові платформи, на котрих розміщується публічний веб-журнал, який 

веде HR ДК, наповнюючи його інформацією, що дозволяє йому позиціонувати себе в Інтернет-просторі 

(формувати «соціальне обличчя»), викликати бажану реакцію з боку інших користувачів блог-платформи, 

результатом якої може бути їх долучення до кола читачів блогу (формування ЦА ПБ), а також спілкування з 

HR ДК (з іншими читачами блогу) в рамках доступних інструментів комунікації (далі – ІК) блог-платформи 

(коментування, надсилання приватних повідомлень тощо). 

Ефективність блогів, як ІОК для побудови ПБ HR ДК, обумовлена наступним: 1) метою блогів 

(тотожна меті соціальних медіа); 2) фактичне використання функціональних можливостей блогу пов’язане 

із відносно легким набуттям HR ДК статусу дописувача блогу; 3) використовуючи блог в якості 

відповідного ІК HR ДК (як дописувач), отримує широкий спектр можливостей взаємодії на блог-платформі 

(на іншому веб-ресурсі, де можуть створюватись блоги) із ЦА, що сприяє побудові та розвитку ПБ HR ДК 

(в результаті об’єктивації функції самопрезентації, консолідуючої та інформаційно-комунікаційної функцій 

блогу); 4) блоги характеризуються широким переліком їх типів, що дає HR ДК формувати варіативну 

стратегію створення бренду.  

Вказуючи на широту варіативності форм вияву блогів, доступних HR ДК в процесі створення ним 

ПБ, необхідно мати на увазі, що в цьому контексті слід виокремлювати наступні типи блогів:  

1) блоги, що розміщені на спеціальних блог-хостингах, як особисті електронні щоденники 

дописувача (LiveJournal, MySpace, Boing Boing та ін.);  

2) блоги, які розміщуються на веб-сайтах інтернет-ЗМІ, будучи журналістськими, читацькими чи 

гостьовими блогами (блоги на «Українській правді», «Детекторі медіа», «ЛІГА.Блоги» та ін.);  

3) блоги, що розміщуються на особистому веб-сайті HR ДК чи на веб-сайті компанії, в якій працює 

відповідний HR ДК;  

4) мікроблоги (Twitter, Tumblr, QQ та ін.);  

4) блоги відео- та аудіоформату, що розміщуються на медіахостингах, а саме на відеохостингах 

(YouTube, Bilibili, 17LIVE та ін.) та аудіохостингах (Apple Podcasts, SoundCloud, Podcast та ін.). 

Таким чином, блоги аудіо- та відеоформату, що розміщуються на медіахостингах, – це особливий 

тип (форма об’єктивації) блогів, а відтак – особливі елементи блогосфери. У зв’язку із цим слід зазначити, 

що медіахостингами, як інструментами онлайн-комунікації для побудови персонального бренду HR ДК, 

слід розуміти підвид соціальних медіа, що виявляться в якості веб-платформи, на якій HR ДК може 

безкоштовно чи на платній основі позиціонувати себе в цифровому просторі, а також взаємодіяти із 

цільовою аудиторією шляхом розміщення для загального (чи обмеженого – лише для користувачів веб-

платформи або для тих з них, які передплатили доступ до контенту HR ДК) доступу медіаконтенту 
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(відофайлів, аудіофайлів) шляхом ведення відеоблогу чи аудіопідкасту. Відтак, слід розмежовувати два 

види медіахостингів:  

1) відеохостинги, на яких HR ДК може вести відеоблоги, відеопідкасти та ін. форми блогів. Слід 

мати на увазі, що на відеохостингах, як правило, передбачається можливість взаємодії відеоблогера з 

цільовою аудиторією в реальному часі в межах прямої трансляції (лайвстримінгу), що має значення для 

підтримання комунікаційного тренду реальності. Пряма трансляція (livestreaming, streaming) об’єктивується 

в потоковій передачі мультимедіа продукту (streaming media), який одночасно записується та транслюється 

в режимі реального часу через Інтернет на відповідній веб-платформі [див., напр.: 1-3]. Слід констатувати, 

що прямі трансляції, хоча й більш органічно використовуються користувачами на медіахостингах, утім, 

також досить активно використовуються в: прогресивних соціальних мережах, зокрема, через Facebook Live 

та Instagram; додатках потокового відео для iOS чи Android (наприклад, у DouYu, Periscope, Kuaishou). Крім 

того, слід констатувати, що в мережі Інтернет створено веб-платформи, які спеціалізуються лише на 

лайвстримінгу, зокрема це Twitch, Lifestreaming, Bigo Live та ін.  

В якості прикладу безкоштовних відеохостингів слід назвати YouTube, який на сьогоднішній день є 

основиною (найбільш популярною) соціальною платформою для розміщення відеоконтенту та другим за 

відвідуваністю веб-сайтом після самого Google, маючи понад мільярд щомісячних користувачів [4]. Цей 

відеохостинг був запущений 14 лютого 2005 року, а вже у 2006 році був куплений компанією Google. 

Специфічним для YouTube є те, що він є першим сервером, інформаційний продукт якого створювався самим 

користувачем, яким поставав відеоблогер (в контексті цьому відеохостингу такі блогери також називаються 

«ютуберами» від youtubers), і саме це стало причиною залучення до цього медіахостингу великої кількості 

користувачів. В контексті питання, що нами розглядається, для YouTube характерним є наступне: можливості 

безбар’єрного долучення до сфери відеоблогінгу на веб-платформі YouTube та швидкої популяризації HR ДК 

на цьому веб-ресурсі та у цифровому просторі, поза ним загалом (адже YouTube «надає можливість 

спробувати свої сили у створенні авторського аудіовізуального проекту як любителям, так і 

професіоналам» [5, с. 62]; для YouTube властивим є особливий інформаційно-комунікаційний вплив на ЦА ПБ 

HR ДК, який набув статусу «агента впливу» (інфлюєенсера); поступове набуття YouTube основних ознак 

соціальної мережі, що дозволяє HR ДК не лише створювати та публікувати відеоконтент, але й також 

вибудовувати «соцмережу» ЦА ПБ (вказане має особливе значення з огляду на той факт, що ця соціальна 

платформа є одним з найбільш ефективних ІОК, який будь-яка особа спроможна використовувати для 

охоплення великої групи глядачів); на веб-платформі YouTube контент може набувати характеристик вірусної 

інформації – так званих «вірусних відеороликів», поширення яких сприяє надшвидкому та масштабному 

перебігу процесу побудови ПБ HR ДК, котрий є автором контенту й відображений у відповідному 

відеоролику (під вірусним відеороликом зазвичай розуміється надзвичайно вражаючий глядача 

аудіовізуальний короткометражний фільм, котрий викладений на веб-платформи (зокрема, на YouTube), та 

яким в подальшому мільйони користувачів соціального Інтернету діляться між собою [як через вказівку URL-

адреси оригінального відеоконтенту, так і самим відеороликом, що повторно завантажується користувачами в 

неоригінальній формі] через онлайн-месенджери, блоги, соціальні мережі, результатом чого є надзвичайно 

широка популярність відеоролику в мережі Інтернет [це може призводити навіть до мемізації відповідного 

інформаційного продукту]; побудова ПБ HR ДК, шляхом належного здійснення відеоблогінгу на YouTube 

забезпечує високу віддачу від ресурсних витрат на цю діяльність, однак, у віддаленій перспективі – з моменту 

набуття популярності на платформі YouTube відеоблогу відповідного HR ДК;  

2) аудіохостинги, на яких HR ДК може вести аудіопідкасти та ін. форми блогів аудіоформату 

(Apple Podcasts, SoundCloud, Podcast, Podomatic, PodBean та ін.). Подкастами є епізодичні цифрові 

аудіозаписи, що завантажуються за допомогою інструментів веб-поширення контенту за передплатою або ж 

транслюються онлайн необмеженій кількості користувачів мережі Інтернет, які знаходяться на 

відповідному веб-ресрусі (незалежно від того, чи є вони зареєстровані на медіахостингу) й підключилися до 

прослуховування відповідного аудіозапису [6, с. 877]. При цьому важливо звернути увагу на те, що хоча на 

сьогоднішній день зберігається популярність такого тренду комунікації, як відеоформат контенту, слід 

звернути увагу на те, що в тих державах, в яких тренд подкастів вже спостерігається тривалий час, також 

примітним є й приріст кількості слухачів підкастів. Зокрема, дослідження, проведені в США демонструють, 

що аудиторія подкастів поступово зростає: за період між 2008 і 2015 роками відсоток американців, які 

прослухали подкаст, збільшився з 9% до 17% [7, с. 53; 8]. Між тим, у контексті побудови ПБ HR ДК 

найбільш ефективним на сьогоднішній день бачиться саме SoundCloud, на якому без суттєвих обмежень 

можна завантажувати підкасти, які будуть доступними для ЦА ПБ HR ДК, а також для інших користувачів 

відповідного аудіохостингу (також HR ДК може дозволити скачування аудіофайлу). Крім того, 

посиланнями на підкасти користувачі соціальних мереж можуть ділитися на своїх персональних сторінках, 

в спільнотах тощо [9, с. 13-14]. Тобто, на сьогоднішній день HR ДК може використовувати підкасти в 
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якості ефективних ІОК для побудови ПБ, зокрема, комбінуючи їх використання разом із іншими типами 

блогів (приміром, відоблогів), а також, приймаючи до уваги функціональні можливості соцмереж. 

Враховуючи викладене, можемо дійти висновку, що ресурси блогосфери на сьогоднішній день є 

найбільшим за обсягом переліком ІОК, які ефективним чином можуть використовуватись HR ДК для 

побудови ПБ. При цьому слід констатувати, що в умовах сьогодення найбільшим соціокомунікативним 

ефектом характеризуються саме блоги відео- та аудіоформату, а саме у зв’язку із відповідним 

комунікативним трендом – переважання в портфелі контенту аудіовізуального контенту. Актуальність 

цього тренду пояснюється більшою ефективністю відео та аудіо контенту, а саме спрощенням сприйняття 

змісту, полегшенням комунікації, оскільки візуалізація доносить ідею, звертаючись до образів, формує 

потрібне уявлення без залучення складних мовленнєвих конструкцій, а отже сприяє максимальному 

наближенню ПБ до ЦА. Крім того, у відеоконтенті відбувається звернення до емоцій та почуттів ЦА, 

завдяки чому недовіра та скептицизм зменшується, а формальність відносин зникає. Таким чином, за 

допомогою відео, налагодження тісного зв’язку HR ДК та ЦА відбувається значно швидше, а встановлений 

зв’язок є міцним [10, с. 46]. Між тим, слід мати на увазі й те, що не менш важливим є відображення 

контенту в форматі аудіофайлів (зокрема, в підкастах). У зв’язку із цим, HR ДК, оцінюючи ефективність 

використання ним ІОК для побудови ПБ повинен відповісти на питання, чи приділив він належну увагу 

відображенню інформації, що ним продукується, у відеоблозі та/або підкасті, або ж він ігнорує цей тренд, 

який в останній час набуває все більшого значення, зокрема, й в Instagram.  
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ВИХОВАННЯ ІНІЦІАТИВНОСТІ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Стаття присвячена проблемі формування ініціативності як ключової компетентності учнів Нової 

української школи на уроках зарубіжної літератури. Акцентується увага на засобах навчання та змісті 

програмових творів. Розглядається моральні проблеми, пов’язані з поняттями ініціативності та 

підприємництва. Ключові слова: компетентність, ініціативність, модельні програми, інтерактивність. 

 

Ініціативність – одна з ключових компетентностей відповідно до положень «Концепції Нової 

української школи» (2016 р.), Державного стандарту базової середньої освіти (2020 р.), навчальних програм 

із зарубіжної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів для 5-9 (2012, оновлені 2015-17 рр.) та 

10-11 класів (2017 р.), модельних навчальні програм для 5-9 класів Нової української школи. Мовно-

літературна освітня галузь (2021 р.). Як ключова компетентність ініціативність поєднується із близькою за 

змістом компетентністю – підприємливістю (як зазначається в документах: «ініціативність і 

підприємливість»). У наскрізних компетентнісних лініях ініціативність не виокремлюється в самостійний 

результат навчання, її наявність передбачається у більш конкретному компетентнісному комплексі: 

«Підприємливість і фінансова грамотність» (НЛ-4).  

У модельній програмі із зарубіжної літератури для 5-6 класів (керівник авторського колективу 

О. М. Ніколенко) визначені наступні компоненти компетентності «ініціативність і підприємливість» як 
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уміння презентувати власні ідеї та ініціативи, застосовуючи мовні засоби та комунікативні стратегії для 

формулювання власних пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей. Ставлення як важливий 

компонент компетентнісного навчання передбачає «готовність брати відповідальність за себе та інших; 

розуміння ролі комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри». Навчальними ресурсами 

слугують тексти офіційно-ділового стилю, самопрезентації, зразки реклами, літературні твори, які містять 

моделі ініціативності» [3]. 

Цінність ініціативи як мети і результату компетентнісного навчання передбачає формування стійкої 

характеристики особистості («Я – ініціативна людина»), у виробленні життєвої потреби власного 

саморозвитку («Я не повторюю за іншими, я роблю нове») та усвідомленні важливості діяльності на 

користь інших («Моя ініціатива допоможе іншим»). Зважаючи на те, що компетентнісний підхід активно 

впроваджується у шкільне навчання, метою статті є визначення ефективних форм роботи на уроках 

зарубіжної літератури, які сприятимуть розвиткові ініціативності як якості характеру та поведінковій 

орієнтації учнів. Важливим є добір літературних творів, які вивчаються на уроках зарубіжної літератури, з 

точки зору ініціативності/безініціативності героїв.  

Ініціативніть у широкому розумінні визначається як характеристика особистості, яка «виявляє 

ініціативу, уміє самостійно розв'язувати що-небудь; заповзятливий» [5, с. 576]. Педагогічна література 

акцентує увагу на «інтегрованості компетентності, що базується на особистісній креативності, здатності 

планувати, організовувати та втілювати в життя певних ідей». У працях А. Мухи, М. Силатуського, 

Р. Шияна, К Кошевської [6] ініціативність і підприємливість розглядається як морально-психологічна риса 

особистості, яка характеризується здатністю та схильністю до активних і самостійних дій. Педагогами 

визначаються важливість виходу за межі наявних ресурсів у поєднанні з творчим потенціалом та 

інноваційними методами. Як зауважує А. Муха, «підприємлива особистість наділена творчим потенціалом, 

здатністю до інновації та готовністю ризикувати, а також планувати та керувати проектами для досягнення 

поставленої мети [4, с. 127]. 

Американський письменник, філософ і художник початку ХХ століття Елбарт Хаббард визначив 

ініціативність як ситуацію, «коли людина робить те, що потрібно, хоча про це її ніхто не просив» [7, р. 244]. 

Якщо до другої частини визначення додамо традиційні формулювання: «добровільно, самостійно, 

жертовно, безкорисно, активно» – причини продукування нових ідей і справ залишаться за межами 

визначення, тоді як афоризм Хаббарта акцентує увагу на головному: «ніхто не просить».  

Про ініціативність говорять тоді, коли людина пропонує і запроваджує щось нове у технологіях, 

ідеях, творіннях. І це нове покращує життя декількох людей, суспільства, нації. Ініціативність може 

проявлятися в будь-яких сферах життя: політиці, науці, творчості, – головне, щоб нові ідеї та пропозиції 

діяли на користь іншим. На ентузіастах та ініціативних людях тримається світ, розвивається культура, 

економіка і підприємництво. Історія залишила імена людей, які просуваючи нові ідеї, рухали власні країни 

до нових звершень, великих та глобальних змін. Ініціативна людина не тільки продукує ідеї, вона бере на 

себе відповідальність за їх утілення в реальність і результати від їхньої реалізованості. У народному 

українському прислів’ї згадуються два Івана – два кращих гетьмани, на долю яких випав вибір між 

ініціативою-боротьбою та мирною безініціативністю. Іван Мазепа обрав відкриту війну, яка коштувала 

йому гетьманської булави і життя. Це була його власна ідея, власний вибір, хоча гетьман розумів небезпеку 

і серйозні наслідки для країни у випадку поразки. Гетьман вірив, що саме він зрушив позірне мовчання, 

показав, що українці можуть вести власну гру, боротися за волю і незалежність, він був упевнений, що його 

ініціативу підхоплять інші, і зроблять її справою свого життя. 

Виховання ініціативності учнів повинно базуватися на прикладах розумних ініціатив, як історичного 

минулого, так і героїчного сьогодення. Не боятися висловлювати власні ідеї, відстоювали їх та боролося за 

їх утілення. Формуванню ініціативності засобами уроків зарубіжної літератури сприяють: методи і форми 

роботи на уроках зарубіжної літератури, які розвивають лідерство, ініціативність, уміння продукувати, 

захищати, відстоювати свої власні ініціативи та сприймати інноваційні ідеї інших; підтримка і розвиток 

творчих ідей, неординарних висловлювань та креативних рішень в процесі вивчення зарубіжної літератури; 

образний світ художньої літератури, який пропонує різні точки зору на ініціативність: від відвертого 

уславлення героїв ініціатив, героїв-лідерів до пробудження співчуття і поваги до безініціативних героїв 

(«маленьких людей», «принижених та ображених»). 

Технологія інтерактивного навчання, яка передбачає активну участь учнів у навчальному процесі, 

гарантує педагогічно ефективне пізнавальне спілкування, результатом якого є створення умов для 

переживання ситуації успіху в навчальній діяльності та взаємозбагачення мотиваційної, інтелектуальної та 

емоційної сфери учасників навчання. Інтерактивні підходи як системи активних вправ та завдань поділяємо 

на: діалогічно-комунікативні форми роботи (дискусії, дебати, мозковий штурм, вибір позиції, метод-прес); 

алгоритмічні (гронування: кластери, асоціативні кущі, веббінг; ментальні та когнітивні карти; кубик Блума; 
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графічні організатори); творчо-ігрові (рольові, імітаційні, ділові ігри); з використанням суспільних ресурсів 

(запрошення спеціалістів, екскурсії, проекти). 

Активним полем діяльності з розвитку ініціативності може бути колективна робота по складанню 

ментальних, когнітивних карт, графічних організаторів, робота над якими вимагає колективної роботи з 

виділенням лідерів на певних етапах роботи. У формування етапів інтерактивних форм навчання 

закладений принцип розвитку індивідуальної ініціативності, оскільки передбачається об’єднання учнів у 

групи, організація навчальної діяльності в групі, презентація групових рішень, рефлексія. Учні виступають 

у ролі ініціаторів, розробників, координаторів, контролерів, інтерпретаторів, секретарів, доповідачів, 

хранителів часу. Зміна ролей передбачає формування різноманітних навичок роботи у колективі, і водночас 

– розвиток власних лідерських якостей. Активні форми навчання надають можливість кожному учневі 

заявити про себе у висловлюваннях, свіжих рішеннях, запитаннях та аргументах. Учителю необхідно 

підтримати тих, хто не завжди впевнений у своїх силах і кому особливо потрібна підтримка словом або 

дією. Ініціативність як мисленнєва і фізична активність є свободою самовираження, яка починається як 

активність і сміливість у процесі навчання, як бажання і впевненість у втіленні своїх ідей у життя. 

Ініціативність закладає перспективи, формує психологічні настанови на подальшу успішність у житті. 

Психологічний тест з виявлення лідерських якостей слугуватиме допомогою у визначенні перш за все 

власної самооцінки.  

Психологічний тест «Чи ініціативна я людина?» 

1. Я висунув нову ідею, далі  

А) я сам буду втілювати її в життя; 

Б) не важливо, хто втілить її в життя, аби був результат; 

В) мені не цікава подальша доля моєї ідеї; 

Г) я з легкістю віддам її в достойні руки. 

2. Коли я роблю щось, 

А) мені важлива оцінка моїх дій іншими; 

Б) мені байдужа оцінка моїх дій іншими; 

В) я можу піти проти всіх, якщо їм не подобаються мої дії; 

Г) я буду переконувати інших у важливості моїй справи. 

3. Якщо я захопився ідеєю, 

А) мені набридає довго думати про одне й те саме; 

Б) мені потрібні зміни, бо нові ідеї – ліки проти нудьги; 

В) я її буду постійно доповнювати новими рішеннями; 

Г) я завжди йду до успішного завершення. 

4. Коли розпочинаєш нову справу, 

А) початок – головне; 

Б) головне – розподілити сили; 

В) головне – це команда однодумців; 

Г) повинен бути здоровий авантюризм. 

5. Лідерство для мене  

А) звичний стан, я люблю бути першим; 

Б) важний тягар, мене рідко обирають головним; 

В) наживна справа, навчусь; 

Г) неприпустиме, адже воно принижує гідність інших. 

6. Ініціативність – це  

А) націленість на результат; 

Б) системність у мисленні; 

В) робота в команді: 

Г) позитивне мислення; 

Д) відповідальність. 

Ініціативність передбачає вміння діяти відповідно до конкретних умов, тому важко визначити за 

допомогою відповідей на питання тесту рівень готовності до продукування нових ідей і лідерства у їхньому 

втіленні у життя. Проте орієнтація на самостійне вирішення або втілення ідей (№ 1), упевненість у власних 

силах (№ 2, № 4), бажання довести розпочати до кінця (№ 3, № 4), бути лідером (№ 5, № 6) свідчать про 

риси ініціативності в характері та сформованість компетентності у процесі навчання зарубіжної літератури. 

Сучасний англійський письменник Ніл Гейман у 2012 році прочитав лекцію «Чому наше майбутнє 

залежить від читання», у який звернувся до своїх юних читачів із палким закликом читати й уявляти, а до 

собратів-письменників – фантазувати. Слова з лекції Ніла Ґеймана спрямовані до батьків і дітей з великою 
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вірою в силу цінної поради: «Ми маємо говорити нашим читачам правду, озброювати їх, давати захист і 

передавати ту мудрість, яку ми встигли почерпнути з нашого недовгого перебування у цьому зеленому світі. 

Ми не маємо проповідувати, читати лекції, заштовхувати готові істини в горлянки нашим читачам, мов птахи, 

які годують своїх пташенят попередньо розжованими черв'яками. І ми не повинні ніколи, нізащо, за жодних 

обставин писати для дітей те, що б нам не хотілося прочитати самим» [1]. Сучасний письменник закликає 

дорослих, хто керує читанням дітей до партнерських, рівноправних стосунків з маленькими читачами. 

Завдання учителів і батьків розвивати ініціативність у сприйнятті художньої літератури, не даючи готових 

оцінок подіям і героям, а змушувати самостійно оцінювати та міркувати над творами.  

Свою правду і мудрість щодо ініціативності в різних життєвих умовах передають великі майстри 

слова. Про людську ініціативу в складних життєвих обставинах йдеться у творах Дж. Олдріджа, М. Твена, 

А. Ліндгрен, Е. Портер, М. Енде, чиї думки про духовні випробування залишається класикою дитячої 

літератури. За творами М. Гоголя, Р. Дала, А. Екзюпері, Є. Шмітта залишається слово на захист людей 

«маленьких» – безініціативних, присутність яких у світі літератури виховує почуття милосердя та доброти. 

Світова література, сповідуючи принципи гуманізму, пропонує власні оцінки життєвої активності, 

ініціативності, підприємливості. Позиції майстрів слова різняться, проте у головному вони одностайні: 

ініціатива і підприємництво повинні базуватися на моральних засадах, на повазі до тих людей, які не мають 

лідерських і підприємницьких якостей. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗМІНИ У РЕЛІГІЙНІЙ ІНТЕРНЕТ-КУЛЬТУРІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ 

 

Стаття присвячена аналізу змін у релігійній інтернет-культурі в період пандемії. Проаналізовано 

зміни, які видбулися в сучасному релігійному інтернет- просторі. Досліджено новий формат 

представлення церкві у сучасному соціокультурному просторі. Ключові слова: релігійна інтернет-

культура, пандемія, церков, релігійна громада, глобальний простір. 

 

Серйозні зміни у сучасному соціокультурному просторі, пов'язані з поширенням коронавірусної 

пандемії, переформовують багато сфер життя людини. Однією з вагомих сфер є релігійна. Розвиток 

інформаційного суспільства показав, що релігійна ідентичність має значний вплив на людське життя. 

Актуальними стали питання толерантного співіснування різних релігійних організацій, міжрелігійних і 

міжцерковних стосунків, їх відношення до суспільства та держави. Все це веде до пошуку нових форм їхніх 

взаємодій.  

Три десятиліття тому Communio et Progressio заявив, що «сучасні засоби масової інформації 

пропонують нові способи познайомити людей із євангельським посланням» [6]. Сьогодні все більша 

кількість парафій, єпархій, релігійних орденів, церковних установ, програм і організацій усіх видів 

ефективно використовують Інтернет. На національному та регіональному рівнях подекуди діють 

різноманітні церковні проєкти. Папа Іван Павло ІІ описав ЗМІ, сказавши: «Недостатньо просто 

використовувати ЗМІ для поширення християнського послання та правдивого вчення Церкви. Необхідно 

також інтегрувати це послання в «нову культуру» сучасного спілкування» [4]. 

У 1980 році Хайді Кемпбелл, професор комунікації Техаського університету A&M, яка досліджувала 

цифрову релігію, відзначила активну практику релігійних організацій в Інтернеті. Йшлося про різні форми 

взаємодії всередині релігійних громад. Його масове поширення почало залучати ЗМІ та науковий світ. Одно 

із фундаментальних досліджень Х. Кембелл та її співробітників у Центрі досліджень комунікації та 

https://bokmal.com.ua/books/gaiman-future-libraries-reading-daydreaming/
https://bokmal.com.ua/books/gaiman-future-libraries-reading-daydreaming/
https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/movno-literaturna-osvitnia-haluz/zarubizhna-literatura/
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культури було опубліковано у журналі «Communication Research Trends» у 2006 році. У ньому розкрито 

багато аспектів релігійної інтернет-культури: історія використання Інтернету, форми релігії та збирання 

інформації в Інтернеті, онлайн-богослужіння та ритуали, релігійні спільноти та багато іншого [2]. 

90-ті роки сповнені досліджень релігійних вірувань та їх практиками в Інтернеті. Вони більше 

ґрунтуються на описах, що відбувається в мережі. Фундаментальний огляд появи релігії в онлайн-

середовищі зробили дослідники О'Лірі та Брашера у 1996 році у своїй статті «Невідомий Бог Інтернету» [5].  

Вивчення релігії та її проявів в Інетрнеті з погляду наукового підходу відбувається давно й у різних 

напрямах. З'являються різні терміни, наприклад, «онлайн-релігія», «Інтернетний Бог» та багато іншого. 

Досліджуються, насамперед, різні форми релігійної діяльності: позакультова (ідеї, догмати, богословські 

твори, виробництво засобів релігійного культу, місіонерство, викладання, управлінська діяльність у 

релігійних організаціях, пропаганда релігійних поглядів через друк, радіо, телебачення тощо) і культова 

(культовий текст, до якого відносяться Писання, Священне Предання, тексти молитов, псалмів, медитації, 

піснеспівів і т.п.». Представники різних світових, національних релігій багато практик здійснювати офлайн, 

хоча, як показує статистика, активно користувалися Інтернет ресурсами для розширення знання, 

поглиблення вірою, знайомства з іншими релігіями. Однак, пандемія, пов'язана з CОVID-19, порушувала 

звичний спосіб життя парафіян, і багато практик (відвідування культових місць, збори на молитву, 

паломництва та багато іншого стали неможливими). При цьому види діяльності релігійного сегменту в 

Інтернет-просторі не змінилися, але наповнилися безліччю нових смислів, нових користувачів, що значно 

вплинуло на зміни змістовного аспекту релігійної Інтернет-культури. 

Релігієзнавець Грейс Д. говорить про те, що європейці, як і раніше, віруючі, але в новому форматі: це 

віра без належності [3]. В такому форматі церква повинна вийти в глобальний простір і активно брати 

участь в комунікації з іншими конфесіями, а так само брати активну участь у вирішенні соціокультурних 

проблем суспільства (наприклад, це активно застосовується в роботі з мігрантами). Стає нормою в сучасних 

містах багатоетнічність, багаторелігійність, багатокультурність. У такій ситуації релігії вступають в 

суперництво, яке, у свою чергу, породжує появу різних релігійних груп і форм, проявів їх ритуалів.  

Християнство в європейській культурі не єдина релігійна парадигма. Більш того, нехристиянських 

вірувань стає більше за процентним співвідношенням. На думку Дженіс Брауна, такий поворот важливий з 

історичної точки зору: в Європі ще ніколи не було нехристиянської більшості [1]. В даному випадку релігія 

є центром національних товариств (допомагає адаптуватися в нових умовах, є центом ідентичності та 

цінностей) і змін в суспільстві на глобальному рівні.  

У сучасному світі спостерігається активне повернення до релігійних витоків. З'являються нові 

релігійні рухи, секти. Це ставить сучасну людину перед проблемою вибору між традиційною релігійною 

ідентичністю і новими формами, які з'явилися в сучасних умовах трансформації суспільних процесів. Дані 

трансформації обумовлені безліччю факторів, один з яких – активні міграційні процеси. Асиміляція в 

культуру з іншим релігійним кодом часто призводить до кризи ідентичності. Неприйнятність ціннісної 

підстави іншої культури призводить до конфліктів на релігійному грунті. 

Коли ми говоримо про релігійну ідентичність, припускаючи контінуум, в якому основна релігійна 

ідентичність знаходиться в центрі, здається, що існує загальний, глобальний зсув. Цей зсув надзвичайно 

небезпечний для релігійного центру: він стоншується і тяжіє до цих двох протилежних полюсів. Це схоже 

на відродження релігійного фундаменталізму в умовах, коли суспільство усвідомлює свої особливості, 

свою абсолютну незалежність.  

Тобто, релігія не починається з догматики, доктрини, сповіді чи переконання, а заснована на 

почуттях. Сьогодні зростає розчарування в організованій релігії (релігійному центрі), особливо серед 

молоді в Європі. У той же час, люди не хочуть повністю відмовлятися від своєї релігійної ідентичності.  

У цьому аспекті, на наш погляд, необхідно вивчати релігійну інтернет-культуру як область 

дослідження, яка постійно змінюється, наповнюється новим змістом, формами, користувачами і т.д. Такий 

підхід у вивченні має ґрунтуватися на певному наборі культурних та соціальних уявлень про цю тему. 

Сьогодні ми бачимо кілька напрямів вивчення цього питання. Одне з них: зміни Інтернет-культури під час 

пандемії, оскільки трафіки релігійних сайтів за цей період дуже зросли. Люди виявляють великий інтерес до 

релігійних інтернет-ресурсів, беруть участь у відеослужбах, слухають духовних осіб із різних питань тощо. 

Таким чином, пандемія коронавірусу 2019 змінила повсякденне життя людей в усьому світі, внесла 

значні зміни в життя різних конфесій і релігійний інтернет-простір. Зросло використання соціальних мереж 

поміж церков і релігійних громад та їхніх віруючих. Обряди церков з'явилися в цифровому вигляді. 

Релігійний акт, церемонія чи обряд було перенесено з автономних просторів до цифрового онлайн-

інтерфейсу. В такому форматі церква виходить в глобальний простір, в якому ми бачимо, що християнство 

– не є вже єдиною європейською парадигмою. З однієї сторони, глобальний простір породжує ситуацію, 

коли релігії вступають між собою в суперництво за старих і нових прихожан, за появу різних релігійних 



К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 2  ●  № 9  

 

 

 
11 

груп і форм, прояв їх ритуалів. З іншого боку, релігія допомагає адаптуватися в нових умовах, стає центром 

ідентичності та цінностей, центром національних товариств і змін в суспільстві. В глобальному просторі 

зароджується комунікативний простір між різними конфесіями, в якому вони об’єднуються для рішення 

соціокультурних проблем суспільства, тієї форми толерантності, яка необхідна суспільству в умовах різних 

форм глобальної мобільності. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ ІНФОГРАФІКИ НА ПІДСУМКОВОМУ ЕТАПІ  

ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ 

 

Статтю присвячено розгляду літературної інфографіки як ефективного виду візуалізації на 

підсумковому етапі вивчення художніх творів. Охарактеризовано поняття інфографіки та літературної 

інфографіки, ознаки та форми її організації; досліджено використання літературної інфографіки із 

використанням різних методів вивчення художніх творів. Проаналізовано власні зразки літературної 

інфографіки, розроблені в онлайн-сервері «Canva». Ключові слова: інфографіка, літературна інфографіка, 

візуалізація, підсумковий етап.  

 

Наразі проблема вивчення понять інфографіки, навчальної інфографіки та літературної інфографіки 

дуже актуальна серед науковців та літературознавців. Учителю важливо володіти інформацією про форми, 

принципи, ресурси якісної літературної інфографіки, інтернет-сервіси для створення цього виду 

візуалізації, а також методикою впровадження інфографіки у навчальний процес.  

Не можемо не погодитись, що учитель має стимулювати учнів проявляти фантазію у самостійних 

завданнях задля підкорення їхньої уваги. Такий графічний спосіб подачі як інфографіка може надихати 

багатьох учителів до реалізації цікавих прийомів і видів робіт на уроках зарубіжної літератури. Адже 

сьогодні дуже важливо бути сучасним, креативним та не сприяти архаїчному проведенню уроку.  

З погляду досліджуваної проблеми важливим є визначення сутності поняття літературна 

інфографіка, яке в основі своїй спирається на поняття більш загальне – інфографіка. Ж. Є. Єрмолаєва, 

О. В. Лапухова, І. М. Герасімова трактують інформаційну графіку як синтетичну форму організації 

інформаційного матеріалу. Більш того, на їх думку, ця форма включає у себе як візуальні елементи, так і 

тексти, які власне і пояснюють ці візуальні елементи [1]. 

Подібно до тлумачення інфографіки як «графічного способу подачі інформації та унаочнення 

даних», науковці О. Г. Сорока та І. М. Васильєва, а також В. В. Лаптєв загострюють увагу на основних 

принципах інфографіки та формулюють її ознаки. На їхню думку, це – сенс, умовність, змістовність, 

естетичність, алегоричність, схематичність та легкість сприймання інформації [3; 4].  

Слід зазначити, що літературна інфографіка виконує роль не просто певних таблиць, схем та діаграм. 

Вона в собі містить певний візуальний посил, завдяки якому і розкривається сенс інформаційної графіки. 

Таким чином, за допомогою цього виду візуалізації великий обсяг інформації фокусується в одному 

представленні логічно, послідовно та без втрати зв’язку усіх елементів.  

Науковці також відзначають, що літературна інфографіка може бути представлена у 

найрізноманітніших формах: графіках, діаграмах, ілюстраціях, таблицях, карикатурах, схемах, картах, 

емблемах або простих малюнках. Один зразок інфографіки може поєднувати в собі названі форми в різних 

конфігураціях. 

Використовуючи літературну інфографіку на підсумковому етапі роботи із твором, варто зазначити, 

що тут доречним можуть бути як репродуктивний і евристичний методи вивчення літературного твору, так 

і дослідницький. Тобто, не тільки вчитель може бути ініціативною особою, а ще й учень. У такому випадку 

https://econpapers.repec.org/article/cupapsrev/
https://www.researchgate.net/publication/277609067_Religious_Social_Identity_Religious_Belief_and_Anti-Immigration_Sentiment
https://www.researchgate.net/publication/277609067_Religious_Social_Identity_Religious_Belief_and_Anti-Immigration_Sentiment
https://digitalreligion.tamu.edu/biblio?f%5Bauthor%5D=153
https://digitalreligion.tamu.edu/biblio?f%5Bauthor%5D=63
https://digitalreligion.tamu.edu/biblio/book-chapter/201
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_23051971_communio_en.html
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літературна інфографіка стає творчим завданням для учнів, яка сприяє самостійному опрацюванню 

твору/біографії письменника та умінню оцінити навчальний матеріал. Створення цього виду візуалізації 

учнями стає для них корисним досвідом презентації власного дослідженого матеріалу.  

 Одним із таких запропонованих завдань може бути створення літературної інфографіки до теми 

вивчення казок братів Я. Ґрімм і В. Ґрімм. У роботі можна увиразнити значення діяльності братів Ґрімм у 

збиранні й збереженні фольклору, відобразити моральні цінності в їхніх казках та узагальнити 

характеристику образів персонажів [5]. Така літературна інфографіка звертає увагу учнів на головних рисах 

характеру та якостях героїв, які допомагають їм викрутитись із складних ситуацій та подолати усі життєві 

негаразди. Знаючи сюжет твору, учні із легкістю зможуть опанувати таке завдання.  

Наступним завданням на підсумковому етапі є низка запитань та вправ для учнів із використанням 

літературної інфографіки. М. В. Коновалова пропонує ряд таких завдань [2]: 

а) знайдіть в інфографіці 5-10 цікавих фактів; 

б) перевірте факти на істинність, знайдіть підтвердження ним у інших джерелах; 

в) зробіть стислу усну презентацію за інфографікою; 

г) напишіть резюме (або візитку) наведеної в зображенні інформації; 

ґ) дайте відповідь на запитання: «Що найбільше здивувало вас в цій інфографіці?». 

Ще одним завданням на останньому етапі роботи з твором може бути літературна інфографіка, яка 

здатна узагальнити та систематизувати вивчення художнього твору. У ході вивчення теми Р. Даля «Чарлі і 

шоколадна фабрика» за допомогою літературної інфографіки можна підсумувати пригоди хлопчика Чарлі 

на казковій шоколадній фабриці Віллі Вонки, а також перевірити рівень засвоєння учнями твору [5]. 

Підсумувати аналітичну роботу учнів допоможе розроблена нами в ресурсі «Canva» літературна 

інтерактивна інфографіка до теми вивчення «Аліса в країні Див» [5]. За цією інфографікою учні зможуть 

помандрувати стежками твору, зупинитись на головних героях казки та відновити в пам’яті особливості її 

побутування. До такого виду роботи пропонуємо низку завдань: 

- охарактеризуйте образ Аліси; 

- назвіть головних персонажів казки; 

- згадайте дивовижні пригоди Аліси; 

- дайте визначення поняттям та термінам, які проілюстровані на інфографіці; 

- розшифруйте наведені цифри та символи; 

- перевірте, чи в правильній хронологічній послідовності розташовані фрагменти твору; 

- виявіть фантастичні елементи у казці; 

- згадайте характерні ознаки фантастики.  

- розтлумачте англійські традиції, зображені на інфографіці.  

Опанувавши зміст казки, учні зможуть проаналізувати дану літературну інфографіку наступним 

чином. Наведені ілюстрації допомагають надолужити сюжет твору, образ Аліси та інших персонажів. Більш 

того, учні мають змогу згадати розділи твору. Цифра «1862» розтлумачує дату задуму автора написання 

казки. Символи у вигляді карт, годинника, капелюха, дерева та гусениці сприяють відновленню в пам’яті 

образів, що є доречним при кліповому мисленні. Учням також пропонується розмежувати поняття 

«Вікторіанська епоха», «Фантастика», «Нонсенс». Більш того, дизайн інфографіки забезпечує 

усвідомленню англійських традицій за часів Вікторіанської доби. А кольоровий інтерактивний кіт є 

безумовно привабливим доповненням цієї інфографіки. Як результат, наведена вище літературна 

інфографіка сприяє повторенню та систематизації творчості Л. Керолла, зосереджує увагу учнів на 

фантастичних елементах твору, сприяє узагальненню вивченого матеріалу.  

Наступна літературна інфографіка, теж розроблена нами у ресурсі «Canva» [5], може стати корисним 

помічником для учнів під час вивчення творчості Г. К. Андерсена та його казок. На даній інфографіці 

можна спостерігати візуалізаційні засоби подачі матеріалу, що стає у нагоді при упорядкуванні програмних 

казок. Казки на цій вертикальній інфографіці можна розподілити за блоками, які читаються згори донизу, 

кожна з яких несе в собі певний сенс та посилання. Не можемо не виокремити зображення автора та 

символи, що увиразнюють його як справжнього митця , такі як книга та перо. 

До казки «Снігова королева» підібрана ілюстрація, яка увиразнює її образ; малюнок Кая й Герди, які 

тримаються за руку символізує знак дружби та любові. Троянда ж уособлює в собі милосердя, на противагу 

якій проілюстровано сніжинку, що втілює бездушність та світ зла. Крім цього, на сніжинці можна виділити 

слово «Вічність», яке Кай намагався скласти, коли був у володіннях королеви. Більш того, цифра «7» 

розшифровує той факт, що казка складена із 7 розділів.  

Ілюстрація до казки «Дикі лебеді» унаочнює образ Елізи, а цифра «12» розкриває кількість її братів. 

До того ж, на інфографіці продемонстровані такі символи, як дикі лебеді та кропива, які наводять на згадку 

про персонажів і події твору.  
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Ще однією ланкою на цій інфографіці є тлумачення ключових моментів до казки «Непохитний 

олов’яний солдатик». Тут ми можемо спостерігати кольорове зображення власне головного героя твору, 

хороброго та відданого; символ тендітної балерини, який несе в собі роль чуттєвості та кохання. А 

паперовий човник уособлює в собі пригоди олов’яного солдатика. 

Останніми елементами аналізу даної літературної інфографіки будуть наведені до казки 

Г. К. Андерсена «Соловей». Яскравий символ китайського палацу передає основне місце дії казки. До того 

ж, змалювання імператора вдало відображає образ справжнього правителя Китаю та національний колорит 

країни. Зображення солов’я, який співає, підкреслює роль головного персонажа казки та втілює в собі силу 

мистецтва.  

До цієї інфографіки можна запропонувати такі завдання: 

- розгляньте наведену інфографіку та скажіть, до якої теми вона відноситься; 

- розкажіть, що вам відомо про письменника; 

- які казки продемонстровані на інфографіці? 

- поміркуйте, що символізують троянда та сніжинка; 

- подумайте, який образ несе в собі Снігова королева, а який Кай та Герда; 

- розтлумачте слово «вічність»; 

- розшифруйте цифру 7; 

- як ви думаєте, чому поряд з Елізою стоїть цифра 12? 

- які ще символи зображені поряд з Елізою? Про що вони говорять? 

- що уособлює в собі паперовий човен? 

- які герої втілюють в собі силу кохання та відданості?  

- поміркуйте, що саме підкреслюють символи та ілюстрації до казки «Соловей»; 

- який сенс несе в собі соловей? 

- за наведеною інфографікою підготуйте розповідь про улюблену казку Андерсена, використовуючи 

дані символи та зображення.  

Отже, проаналізована вище літературна інфографіка використана з метою нагадування учням 

творчості Г. К. Андерсена і його казок та слугує опорою для запам’ятовування головної інформації під час 

вивченої теми. 

Таким чином, використання літературної інфографіки на підсумковому етапі вивчення художніх 

творів увиразнює та систематизує пройдений матеріал, допомагає перевірити засвоєння учнями навчальної 

теми, біографії письменника, його літературної творчості або цілої літературної доби. Завдяки літературній 

інфографіці підлітки зможуть опанувати нові навички, шукати нестандартні вирішення проблемних 

ситуацій та створювати дійсно цікавий контент. Такий вид роботи може заохотити учнів виконувати 

креативні творчі завдання. 
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Зборівська Оксана Мирославівна 

Відокремлений структурний підрозділ  

«Бережанський фаховий коледж  

Національного університету біоресурсів і природокористування України» 

 

АЛГОРИТМ НАПИСАННЯ УСПІШНОГО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА ПРИ ВСТУПІ  

ДО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Стаття присвячена створенню алгоритму для написання мотиваційного листа при вступі до 

закладу вищої освіти. Проаналізовано ряд джерел з мережі Інтернет та систематизовано найважливіші 

тези, які допоможуть в роботі педагога і спрямують абітурієнта до якісного написання більш 

конкурентоздатного і професійного мотиваційного листа. Ключові слова: абітурієнт, мотиваційний лист, 

алгоритм написання, структура, зміст, конкурентоздатний, професійний.  

 

Вступна кампанія 2022 року акцентує увагу освітян України на новому завданні:сформувати у 

випускників шкіл навички практичної риторики щодо написання мотиваційного листа при вступі до 

закладу вищої освіти. До теки обов’язкових для абітурієнтів документів додали мотиваційний лист, 

який вносять через систему ЄДЕБО одночасно з поданням заяви в особистому електронному кабінеті. 

Для кожного університету чи спеціальності треба писати окремий мотиваційний лист.  Учні, майбутні 

студенти, не мають навичок написання мотиваційного листа. Саме тому важливим й актуальним для 

вчителів, зокрема філологів,є завдання підготовки алгоритму роботи з текстами офіційно-ділового 

стилю, окреслення структури й особливостей змісту мотиваційного листа.  

Проаналізовано ряд джерел з Інтернет (https://osvita.ua/consultations; https://osvitoria.media; 

https://www.youtube.com; https://vseosvita.ua) та систематизовано найважливіші тези, які допоможуть в 

роботі педагога і допоможуть випускникам зробити мотиваційний лист більш конкурентоздатним і 

професійним. Якщо вимоги щодо оформлення МЛ легко знайти на сайті обраного ЗВО, то з умінням 

здобувачів освіти логічно подати найкращу й найпотрібнішу інформацію про  себе треба попрацювати, 

розвиваючи критичне і креативне мислення. 

У чому ж суть мотиваційного листа (МЛ) і що потрібно знати про цей документ?  МЛ двічі 

пов’язаний з мотивацією:по-перше, демонструє бажання абітурієнта вивчити омріяну спеціальність 

саме в обраному закладі вищої освіти;по-друге, має вмотивувати університет зарахувати автора листа 

як найкращого кандидата в студенти. 

Поради і висновки щодо написання МЛ при вступі до закладу вищої освіти не є результатом 

глибокого наукового дослідження, а мають практичний характер з педагогічного досвіду проведення 

онлайн заняття-вебінару з української мови зі студентами другого курсу закладу фахової передвищої 

освіти. Головний меседж вебінару його учасники усвідомили: «Успішний МЛ – це завжди особиста 

історія, що розповідає саме про Вас та відображає Вашу зацікавленість у вступі на обрану 

спеціальність омріяного закладу вищої освіти». Здобувачі освіти охоче вислухали поради щодо 

написання конкурентоздатного МЛ. Як джерело для написання даної статті серед інших використано 

презентацію автора з теми «Мотиваційний лист при вступі до закладу вищої освіти», розміщену на 

сайті Національної освітньої платформи «Всеосвіта».  

Мотиваційний лист – «дистильований, максимально стислий виклад Ваших здобутків і цілей». 

Приймальна комісія кожного університету має на меті з’ясувати,чи є абітурієнт комунікабельним, чи 

поважає звичаї і традиції навколишніх,чи варто з цією людиною планувати власний  проєкт або 

завдання. 

Далі покрокові поради, які допоможуть зробити МЛ конкурентоздатним і професійним. 

1. Зібрати цікаву інформацію про університет та обрану спеціальність. Що варто знати про 

університет із його сайту: 

- про місію та девіз університету, студентське життя, про освітню діяльність, про відомих 

випускників; 

- про традиційні конкретні заходи (конкурси, конференції, проєкти), у яких  плануєте взяти 

участь; 

- про адресата листа (прізвище та ім’я по батькові): ректор, декан, голова  приймальної комісії. 

2. Проаналізувати досягнення абітурієнта в контексті обраної спеціальності та особисті якості й 

компетентності. Що написати про себе: 

https://osvitoria.media/
https://vseosvita.ua/
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- інформацію за роками про всі шкільні успіхи: участь в олімпіадах, фахових конкурсах, гуртках, 

студіях, хобі; 

- про хороші академічні результати з пріоритетних для обраної освітньої програми предметів; 

- про досвід участі у проєктах, майстер-класах, тренінгах, волонтерстві. 

З лонг-листа зробити шорт-лист, обравши найвагоміше: вибрати лише те, що безпосередньо 

стосується обраної спеціальності. Якщо інформації замало, тоді треба шукати опосередковані зв’язки. 

Скажімо, якщо «в професії потрібні вольові якості та цілеспрямованість, можна вказати, що розвинули 

їх у спортивній школі. Або участь в екологічній акції та обрана професія – різні сфери діяльності, то 

вкажіть: цей досвід спілкування з десятками людей розвинув вашу комунікативність». 

Важливо вказувати на результат, а не на процес. Наприклад, зайвим буде таке  формулювання: 

«Роками самостійно вивчав іноземну мову, але все ще на рівні початківця», бо це не найкращим чином 

характеризує абітурієнта. Однак, якщо немає перемог у конкурсі, але участь посилила стресостійкість, 

привчила працювати зі складними завданнями у визначені терміни – таке варто підкреслити. 

3. Обґрунтувати вибір професії. Чому зацікавилися спеціальністю? Якими бачите перспективи, 

професійне життя після завершення навчання? 

4. Структурувати фактичний матеріал мотиваційного листа відповідно до вимог: 

- «Шапка» (дані про адресата й адресанта); 

- звертання; 

- вступ; 

- основна частина (Що спонукало Вас обрати цей заклад вищої освіти? Чому саме Ви повинні 

отримати шанс на навчання? Що Вас привабило в обраній професії (очікування)?); 

- висновки. 

«Шапка» у правому верхньому куті листа. Це дані про адресата (назва університету, прізвище, 

ім’я по батькові, посада) та про того, хто пише лист (ПІБ, адреса, імейл, номер телефону). Назва 

документа посередині. 

Звертання пишуть курсивом посередині. Наприклад: 

 

Шановний Станіславе Миколайовичу! 

 

Вступ, у якому треба пояснити, з якою метою звертаєтеся і чого  прагнете. Основна частина 

найбільша, у якій послідовно, аргументовано та лаконічно треба дати відповідь на низку питань: 

- Чому зацікавилися спеціальністю? 

- Як дізналися про ЗВО? 

- Чому хочете навчатися саме в ньому? 

- Чому університет має обрати саме Вас? 

- Якими бачите перспективи, професійне життя після завершення навчання? 

Висновки (2-3 речення) підтверджують готовність абітурієнта до старанного навчання та 

впевненість у правильному виборі. Закінчують лист етикетною формулою  подяки за розгляд листа. 

5. Перевірити готовий мотиваційний лист кілька разів. 

Перечитуючи текст в голос, легше помітити орфографічні та інші помилки, відслідкувати 

недоліки в послідовності викладу. Рекомендую дати прочитати комусь, хто вже має досвід складання 

таких документів: чи все зрозуміло, чи одна думка витікає з іншої.  Варто також попросити переказати 

– почуте буде тим, що запам’ятає приймальна комісія у залишку. 

Успішний МЛ – це завжди особиста історія, що розповідає про конкретну особу та відображає її 

зацікавленість у вступі на обрану спеціальність закладу вищої освіти. Абітурієнт має довести, що 

сповідує концепцію обраного університету, бо його світогляд збігається з цінностями ЗВО. 

Не варто нехтувати деталями, як от: написання МЛ потребує тривалого часу; МЛ не є рефератом 

про спеціальність; пишуть від імені 1-ої особи однини, але без надмірного використання займенників; 

неприпустимі жаргонні слова, орфографічні, граматичні та пунктуаційні помилки; неприпустимі 

емоції, образність, ліричні відступи, літературні приклади; не варто використовувати шаблони, а 

писати тільки факти; не варто розраховувати на скопійовані взірці з Інтернету – це плагіат, а отже, 

компромат проти абітурієнта; не треба писати довгими реченнями; структура листа має бути чіткою.  

МЛ при вступі до закладу вищої освіти – це написаний абітурієнтом діловий документ, «це 

можливість заочного спілкування з членами вступної комісії, шанс вирізнитися з -поміж інших і 

продемонструвати» себе як найкращого, потрібного обраному університету кандидата для вступу на 
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відповідну навчальну програму. Навчання в омріяному ЗВО як бажаний результат значно пов’язане з 

успішним мотиваційним листом. Алгоритм, запропонований у статті, має рекомендаційний характер, 

та запропонований матеріал сприяє розвитку базових навичок практичної риторики щодо написання 

мотиваційного листа при вступі до закладу вищої освіти. 
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ 

В ДИТЯЧОМУ КОЛЕКТИВІ В УМОВАХ ЗДО 

 

У статті надається обґрунтування актуальності та необхідності виховання культури взаємодії 

дітей в колективі як одного з компонентів соціально-комунікативного та мовленнєвого розвитку, що є 

основою розвитку та освіти дітей дошкільного віку. Акцентується увага на спілкуванні дитини-

дошкільника в умовах ЗДО та сім’ї. Зазначено комплекс методів, що включають: спостереження за 

дітьми; аналіз педагогічних ситуацій, аналіз змісту роботи з виховання культури спілкування. Ключові 

слова: дошкільник, вихователь, культура спілкування, комунікативні навички, взаємодія в колективі.  

 

Особистість людини є сукупністю соціальних відносин, які відбуваються й формуються в спілкуванні з 

оточуючими. В процесі спілкування виявляються міжособистісні стосунки. Вони проявляються на основі 

певних почуттів, які люди мають по відношенню один до одного. Дитинство дошкільника є найважливішим 

періодом у розвитку особистості, до нього також належить комунікативна сфера. Якщо до цього періоду були 

створені сприятливі педагогічні умови, то у старшому дошкільному віці дитина може легко спілкуватися з 

оточуючими людьми, при цьому дотримуючись прийнятих у суспільстві норм. 

Високий темп життя, зайнятість батьків, підвищена емоційна напруженість, захопленість ґаджетами 

та Інтернетом, віртуальними іграми, призводять до значного зниження спілкування дітей, а також 

порушення гармонії в міжособистісних відносинах, що призводить до серйозних труднощів у спілкуванні 

дошкільнят з однолітками. Багато дітей не вміють співпереживати, радіти, висловлювати співчуття та 

симпатію. 

Дошкільний період має особливе значення для розвитку та становлення особистості людини, 

формування ставлення до себе та оточуючих. Це життєво важливий період у формуванні основ фізичного, 

психічного здоров’я, а також у закладанні основ емоційної, соціальної та культурної поведінки. 

Взаємодія з людьми є основною частиною життя особистості і є дуже вагомим для становлення 

особистості дошкільника, його внутрішнього світу. 

Особливо актуальні такі питання на дошкільному етапі у зв’язку з тим, що в умовах постійного 

збільшення числа контактів дітей (у сім’ї, ЗДО, транспорті, на дворі тощо) значно зростає психічне 

навантаження на дитину при спілкуванні. Протягом дня дошкільнику доводиться контактувати з 

однолітками та дорослими, з різними характерами, поведінкою, настроєм, здібностями, інтересами, 

бажаннями. Сьогодні ми спостерігаємо дуже багато негативних явищ (жорстокість, підвищена агресивність, 

відчуженість) серед підліткового середовища. Однак такі якості та поведінка зароджуються саме у 

дошкільному віці. 

Зазначимо, що одна з провідних потреб дітей-дошкільників є спілкування, що формується на основі 

особистісних мотивів і спонукають вихованців до комунікації в трудовій і пізнавальній діяльності.  

Питання спілкування в своїх дослідженнях висвітлювали учені (Л. Коломінський, М. Лісіна, 

Д. Ельконін, О. Леонтьєв), які зазначали про важливість відносин з оточуючими, а їх порушення з 

показниками відхилень у розвитку дитини. Так, М. Лісіна розробила концепцію, в якій визначила 
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взаємозв’язок спілкування й психічного розвитку, особистісного становлення дошкільника та ролі 

однолітків і дорослих у розвитку спілкування та відносин.  

Спілкування в групі однолітків впливає особистість дошкільника. Дитина постійно стикається з 

необхідністю застосовувати на практиці засвоєні норми поведінки по відношенню до інших людей, 

адаптувати ці правила до різноманітних ситуацій [1]. 

У дошкільному віці активно розвиваються комунікативні якості особистості: емпатія, доброта, 

безпосередність, відкритість, ініціативність. Також, формуються комунікативні дії та вміння: 

організаторські (уміння ініціювати спілкування, ігри, лідерство в певній діяльності, володіння 

організаторськими здібностями); перцептивні (уміння сприймати та розуміти оточуючих); оперативні 

(вільне володіння вербальним і невербальним спілкуванням). 

Одним із показників комунікативної компетентності дошкільнят є їх статус у групі однолітків. 

Дитина тривалий час проводить у ЗДО, тому її становище в групі є основним у вибудовуванні 

взаємовідносин.  

Не завжди спілкування у групі дошкільнят проходить успішно, діти можуть відчувати труднощі 

спілкування через відсутність необхідних навичок, нерозвиненості психічних процесів. Необхідно 

враховувати негативні особисті якості дітей: тривожність, негативізм, замкнутість, конфліктність, які 

спостерігаються все частіше. Саме ці особистісні особливості впливають на статус групи однолітків [2]. 

Визначимо засоби щодо розвитку взаємовідносин в групі дошкільнят: 

- гра (діти навчаються взаємодіяти з оточуючими, словниковий запас збільшується, розвивається 

мовлення, знайомство з правилами поведінки, розвиток основних комунікативних навичок);  

- конструювання та художньо-естетична діяльність (спільна праця, договірні відносини та 

обговорювання результатів); 

- трудова діяльність: виконання елементарних трудових обов’язків; 

- читання та обговорення казок: накопичення певного досвіду життєвих ситуацій, встановлення 

зв’язку з реальними життєвими ситуаціями, що допомагає дошкільниками, знаходити рішення певних 

питань та способи взаємодії з іншими людьми; 

- щоденне спілкування дітей та дорослих за інтересами або щодо майбутньої спільної діяльності 

(дорослий є прикладом для наслідування).  

Крім зазначених засобів розвитку взаємодії спілкування дошкільників в групі особливе місце займає 

створення педагогічної ситуації (ситуації взаємодії, ситуації відносин, ситуації позитивної мотивації, 

ситуації освоєння нових способів дії) за допомогою якої вихователь контролює процес навчання і включає 

дитину в процес спілкування, спонукаючи до підтвердження або зміни своєї поведінки. Отже, усвідомлення 

зв’язків знань та навичок спілкування з реальним життям вихованців, сприяє актуалізації потреби у 

взаємодії з оточуючими, збагачення досвіду спілкування з іншими людьми.  

Таким чином, ефективність розвитку у дітей комунікативних умінь залежить від різних видів 

діяльності та ситуацій спілкування та взаємодії. Але ступінь розвитку комунікативної сфери дошкільника 

впливає на оцінку та встановлення статусу дитини у групі однолітків. 

Психологи та педагоги зазначають про важливість культури спілкування для всебічного розвитку 

дошкільнят. Так, О. Мясников визначив вплив культури спілкування щодо здоров’я людини; Б. Фурст 

довів, що з причин серцево-судинних захворювань, неврозів, психоневрозів є відсутність культури 

спілкування у колективі, у громадських місцях; О. Запорожець та М. Лісіна стверджують, що позитивне 

спілкування сприяє психічному розвитку дошкільника, підвищує розумову активність під час навчання; 

згідно з дослідженнями Д. Ельконіна, у процесі виховання культури спілкування розвиваються позитивні 

особистісні якості, що впливають загальний рівень діяльності дітей. 

Культура спілкування – це прижиттєве особистісне утворення, що впливає на якість діяльності 

спілкування та формується завдяки систематичній участі особистості в ній. 

Функція правил культурного спілкування у тому, що є закодованими сигналами ставлення людини до 

оточуючим. Культуру мовленнєвого спілкування дослідники пов’язують із розвитком загальної культури 

людини, яка пов’язана з проблемою сприйняття мови, доречності висловлювання у певних ситуацій, а також з 

вихованням ввічливості та гуманного, шанобливого ставлення до оточуючих. Таким чином, розвиток мотивів 

культурного спілкування дошкільників обумовлено віком і виховної роботою в умовах ЗДО та сім’ї.  

Доцільно зазначити, що група дошкільнят в ЗДО є першим дитячим колективом, у якому вони 

займають певну позицію. Найважливіші якості, які відрізняють одну групу дітей від іншої, – це не інтелект і 

організаторські здібності, а чуйність, доброта та доброзичливість. 

Вихователь відіграє велику роль у формуванні міжособистісних відносин в колективі дітей 

дошкільного віку, підтримуючи дружні стосунки дітей, зміцнюючи впевненість у своїх силах у кожній дитині. 
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Освітній процес ЗДО охоплює вирішення проблем виховання культури спілкування в дітей, однак, 

дії вихователя, переважно, здійснюються без логічної послідовності; виховні заходи епізодичні, не 

передбачають ускладнення, повторення, закріплення знань, здобутих в освітній чи самостійній діяльності; 

педагоги недостатньо використовують ігрову діяльність для реалізації потреби у дітей в емоційних 

переживаннях, у захоплюючій перспективі, у спілкуванні з однолітками, прагнучі прискорити 

дорослішання вихованців, заповнюючи їх життя важливими з погляду видами діяльності – читанням 

книжок, вирішенням завдань, заучуванням віршів, малюванням тощо. 

Для вивчення актуального рівня міжособистісних відносин дошкільнят у ЗДО застосовуються різні 

методи вивчення та констатації комунікативних здібностей дітей: спостереження, бесіда, експеримент. 

Найбільш поширеним для вивчення дітей молодшого дошкільного віку є метод спостереження, який надає 

змогу отримати результат у природних умовах: 

 сюжетно-рольова гра «День народження у білочки»: гра не має чітко заданої ситуації й дозволяє 

включити до сюжету різні ролі. Вихователь організовує гру, здійснює спостереження, результатом є 

виявлення комунікативних здібностей у взаємодії з однолітками та дорослими. 

 завдання та доручення, що дозволяють виявити вміння дошкільників виконувати колективну 

роботу злагоджено, безконфліктно. 

 цільова прогулянка з метою виявлення умінь виконувати правила спілкування з дорослими 

(здороватися, прощатися, звертатися на «ви») 

 спільні ігри на прогулянці. 

Однак метод спостереження надає уявлення про поведінку дітей, тому також можна використовувати 

метод бесіди, для отримання більш точних даних про знання та вміння дошкільників, необхідних для 

комунікативної діяльності. 

Цікавою методикою вивчення комунікативних навичок дітей дошкільного віку «Маски» 

(М. Корепанова, Є. Харламова), яка передбачає вивчення рівня спілкування, емоційного стану дітей у 

процесі взаємодії з однолітками. В основі є зображення чотирьох масок, що символізують: добрий і 

поганий настрій, прагнення домінування чи підпорядкування. Дитині пропонується роздивитися обличчя та 

відповісти на питання, показуючи кожну з масок за чергою: «Як ти думаєш, яке у тебе обличчя, коли ти 

дивишся на дітей зі своєї групи?».  

Вивчення взаємодії молодших дошкільників в групі можливе також через зображення у малюванні 

(Є. Ігнатьєв). Метод включає аналіз дитячих малюнків, які визначають проєкцію особистості дитини та 

символічне ставлення до світу. Таким чином, вихователь виявляє особливості взаємовідносин між дітьми, 

визначає рівень оволодіння графічними навичками, рівень розвитку творчої уяви, комунікативних навичок 

тощо.  

Методика включає зображення вихованців на вільну тему. Діти, комунікативні навички яких 

активовані, малюнки характеризуються наявністю великої кількості персонажів, добрий настрій. Для дітей, 

чиї комунікативні навички не активні, характери малюнків агресивні, кольори темні, малюнки не несуть 

смислового навантаження.  

Отже, питання взаємодії дошкільників в групі має соціальне значення, тому рівень сформованості 

комунікативних умінь у дитини має пріоритетне значення як для успішності соціалізації дитини, так і 

навчання дитини грамоті в школі, а комунікація як міжособистісна взаємодія є фактором, що визначає успіх 

спілкування дитини в колективі, адаптації дитини в навколишньому суспільстві.  
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ЛЕГО- ТА РОБОТОКОНСТРУЮВАННЯ – ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗДО 
 

Стаття присвячена однієї з сучасних та перспективних освітніх технологій – технології 

конструювання та освітньої робототехніки, обґрунтовано актуальність її впровадження у практику ЗДО 

як важливого засобу розвитку пізнавальної сфери та творчих здібностей вихованців. Зазначено, що 

конструювання найпростіших роботів спрямовано на формування у дошкільників уявлень про світ техніки, 

механізмів та машин, розвиток здібностей моделювання, навичок дослідницької діяльності та творчості. 

В ігровій формі дитина знайомиться з основами робототехніки, навчається в спільній діяльності 

знаходити правильні рішення в проблемних ситуаціях. Вирішення питань щодо оснащення ЗДО сучасною 

та відповідною віковим особливостям дітей технікою підкреслює актуальність робототехніки серед 

освітян та батьків. Ключові слова: дошкільник, робототехніка, науково-технічна творчість, LEGO-

конструювання, моделювання. 
 

Інноваційні процеси, що у системі освіти, вимагають нової організації. сучасному суспільству 

необхідні соціально активні, самостійні та творчі люди, здатні до саморозвитку. Особливого значення в цій 

системі надається дошкільному вихованню та освіті. Адже саме в цей період закладаються всі важливі 

компоненти формування дитини. 

Технічні досягнення дедалі швидше проникають у всі сфери людської життєдіяльності та 

викликають інтерес дітей до сучасної техніки. Назріла необхідність прищеплювати інтерес і закладати 

базові знання та навички про робототехніку вже в дошкільному віці, оскільки сучасні діти живуть в епоху 

активної інформатизації, комп’ютеризації та роботобудування [1]. 

Учені зазначають, що одним зі значущих аспектів розвитку сучасного дошкільника є технічна 

творчість. Психолого-педагогічні дослідження Л. Виготського, А. Запорожця, Л. Венгера, Н. Поддякова, 

Л. Парамонова вказують, що одним з ефективних способів розвитку творчості дітей є конструювання та 

моделювання. Зародження творчої особи у технічній сфері сприяє практичному вивченню, проектуванню та 

виготовленню техніки, самостійному створенню дітьми технічних об’єктів, які мають ознаки корисності чи 

суб’єктивної новизни, розвиток яких відбувається у процесі спеціально організованої діяльності. Однак, 

підкреслюючи соціальну значимість іграшок, Г. Плеханов та Б. Нікітін зазначали, що готові іграшки 

позбавляють дитину можливості творити самому, а найменший набір будівельних елементів відкриває 

дитині новий світ. З. Ліштван, Н. Парамонова відзначали про те, що під впливом педагогічного керівництва 

діти починають діяти відповідно до конструкторському задуму. У роботах таких дослідників, як 

Н. Поддяков, А. Усова, Є. Панько, конструювання є провідною діяльністю в період розвитку дошкільників. 

Доцільно зазначити, що нас оточують технічні об’єкти, у вигляді побутових приладів та апаратів, 

різноманітних ґаджетів, іграшок, транспортних засобів. Завдяки впровадженню робототехніки в освітній 

процес ЗДО є можливість знайомити дошкільнят з основами будови технічних об’єктів. Використання ж 

робототехніки в освітній процес сприяє різнобічному розвитку вихованців [3; 4; 6]. 

Інтегрування різних освітніх областей відкриває можливості для реалізації нових концепцій, 

оволодіння дошкільнятами новими навичками та розширення кола їхніх інтересів. Робототехніка допомагає 

дітям адаптуватися до освітньої діяльності, тому перехід від гри до навчання є ефективнішим. 

Робототехнічна спрямованість у ЗДО вирішує такі питання: пізнавальні (інтерес до робототехніки, 

інформатики); освітні (вміння й навички конструювання); розвивальні; виховні. 

Конструювання відноситься до освітніх галузей, таких як пізнавальний розвиток та художньо-

естетичний розвиток. До основних прийомів навчання робототехніки в ЗДО відносяться: 

 конструювання за зразком – це показ прийомів конструювання іграшки-робота (або конструкції): 

необхідно розглянути іграшку, виділити основні частини, відібрати потрібні деталі конструктора за 

величиною, формою, кольором і лише після цього збирати всі деталі разом. Усі дії супроводжуються 

роз’ясненнями та коментарями дорослого. 

 конструювання за моделлю: в моделі багато структурних елементів, дитина визначає самостійно, 

із яких частин потрібно зібрати робота (конструкцію), активізація аналітичного та образного мислення.  

 конструювання за заданими умовами: пропонується комплекс умов, які дошкільник виконує без 

показу прийомів роботи, розвиток творчих здібностей вихованця. 

 конструювання за найпростішими кресленнями та наочними схемами: схеми прості та докладно 

розписані у малюнках, формування вміння будувати та обирати правильну послідовність дій.  
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 конструювання за задумом: творчо використовуються знання та вміння, розвиток мислення дітей, 

їх пізнавальної самостійності, творчої активності.  

У процесі конструкторської діяльності дитина долучається до основ технічного конструювання, у неї 

розвивається творча активність та самостійність, здатність до цілепокладання та пізнавальних дій.  

Активне входження робототехніки в освіту дітей пов’язане, з її можливостями та вирішення певних 

завдань, а саме: розвиток дрібної моторики, закріплення математичних уявлень (форма, рахунок), зорово-

моторна координація, формування конструктивних умінь і навичок, спільна діяльність. Домінуючою метою 

впровадження освітньої робототехніки в систему освіти є навчання дітей навичкам технічного 

конструювання та творчого моделювання, дослідження конструктивних властивостей матеріалів та об’єктів 

(стійкість, міцність), виховання співробітницьких, командних відносин з однолітками. Дошкільники 

зацікавлені творчим експериментуванням, моделюванням, реалізацією та створенням електронних іграшок 

власними руками у процесі гри [5].  

Впровадження в освітній процес ЗДО лего-конструювання та робототехніки як інноваційної 

технології передбачає створення оптимальних умов підтримки дитячої дослідницької діяльності. Так, в КЗ 

«ДНЗ (Ясла-садок) № 263 Харківської міської ради» здійснюється робота з дітьми у гуртках технічної 

спрямованості «Лего-конструювання», «Робототехніка для дітей», що дозволяє посилити навчальну 

мотивацію дітей, забезпечити самостійну експериментальну діяльність у формі розвиваючої гри. В основі 

освітньої робототехніки лежать ігрові технології, що обумовлює її популярність у сучасних дітей і батьків. 

Пізнавально-технічні заняття – це тренування навичок. Починаючи з простих моделей, дитина переходить 

до складніших, бачить свої успіхи й стає більш впевненою у своїх силах. А змагання з робототехніки – це 

яскраві виховні заходи, які поєднують дітей та дорослих. 

Високотехнологічні іграшки – засіб розвитку інтелектуальних здібностей вихованців. Так, роботи 

Bee-Bot чудово підходять для застосування у дитячому садку, які є популярними та улюбленими дітьми за 

просте управління та доброзичливий дизайн. Bee-Bot – це програмований робот, призначений для 

використання дітьми від 3 до 7 років. Він яскравий, барвистий, простий в експлуатації. Робота з Bee-Bot 

навчає дітей структурованої діяльності, розвиває уяву та пропонує безліч можливостей для вивчення 

причинно-наслідкових зв’язків. Такі роботи відповідають гігієнічним, здоров’язберігаючим, естетичним та 

психолого-педагогічним вимогам до дитячого ігрового обладнання. Вони дозволяють організувати ігрову та 

навчальну діяльність як з використанням спеціальних плакатів, так і без них. Мають міцний та компактний 

дизайн, чіткі та яскраві кнопки, безпечний у використанні, просте та зрозуміле програмування, що не 

пов’язане з використанням комп’ютера. В роботі з роботом дошкільники навчаються визначати 

послідовність своїх дій та контролювати їх.  

Наприклад, в ігровій ситуації «Допоможи бджілці знайти дорогу до річки» метою є розвивати 

навички орієнтації за допомогою простих орієнтирів, навчити визначати положення об’єкта на аркуші 

паперу за допомогою найпростішої системи координат.  

Вихователь визначає проблему: «треба взяти воду на аналіз». Кожна бджілка має дорогу, 

зашифровану на карті. 

Вихователь надає дошкільникам маршрутний лист, спостерігає за діями дітей, за потреби коригує 

роботу вихованців, спільно з вихованцями підбиває підсумки. Діти об’єднуються у мікрогрупи та 

вибирають план-карту, програмують роботу та виконують завдання. 

Отже, модернізація освітнього процесу потребує соціально активних, самостійних, творчих, здатних 

нестандартно вирішувати нові проблеми людей. Особливого значення надається дошкільній освіті. Адже 

саме в цей період закладається фундамент становлення особистості: самостійність, допитливість, 

цілеспрямованість, відповідальність, креативність, що сприяє соціальній успішності та інтелектуальній 

компетентності. Пізнавальна діяльність, роботоконструювання об’єднує всі види діяльності, розвиває 

спостережливість, допитливість, розвиває прагнення до пізнання світу, пізнавальні здібності, вміння 

винаходити та реалізовувати нестандартні рішення. 
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РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДОШКІЛЬНИКІВ НА МУЗИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ В ЗДО 

 

В статті висвітлюється проблема формування емоційного інтелекту в дітей віком дошкільного 

віку. Актуальність цієї теми у тому, що емоційний розвиток є важливою частиною гармонійного розвитку 

особистості цілому. Людина з високим емоційним інтелектом краще соціалізується у суспільстві, вона 

добре розуміє настрої інших, їй комфортніше спілкуватися з близькими. Проблема емоційного інтелекту 

неодноразово вивчалася вченими та психологами різних країн. В статті надається характеристика 

понять щодо емоційного інтелекту, виділяються прийоми розвитку емоційного інтелекту в дітей, 

рекомендації з практичної діяльності, спрямованої на вирішення цієї проблеми. Розвитку емоційного 

інтелекту сприяє поліхудожня діяльність, синтез різних видів мистецтва. Формування в дошкільника 

емоційного інтелекту є запорукою успішного особистісного розвитку. Ключові слова: емоційний інтелект, 

адаптація, соціалізація, особистісний розвиток, психоемоційний стан. 

 

Однією з сучасних вимог української дошкільної освіти є розвиток емоційного інтелекту, емоційної 

чуйності у дошкільнят. Емоційний інтелект виступає як система, компоненти якої характеризують здатність 

усвідомлювати та вибудовувати відносини з людьми на основі розуміння їх емоційного стану та 

прогнозування їх емоційних реакцій. Тому, проблема розвитку емоційного інтелекту стає дедалі 

актуальною, виступаючи однією з пріоритетних завдань освіти. 

Емоційний інтелект – це здатність людини розпізнавати свої емоції та емоційні стани інших людей, 

мотивацію та свої бажання та оточуючих, також це здатність керувати своїми емоціями. Емоційний 

інтелект допомагає у розвитку позитивної адаптації та соціалізації людини у суспільстві. Зазначимо, що він 

є вродженим та формується протягом усього життя особистості.  

Для дослідників та вихователів-практиків постає завдання пошуку шляхів та засобів розвитку 

емоційного інтелекту дітей у дошкільному віці. Емоційний стан, яке відчуває сама дитина є вираженням 

інтересів та спонукань, прагнень та оцінок у системі соціальних відносин. Дитина здатна визначити знак і 

характер емоційних станів, які відображені у творах мистецтва – музичному, образотворчому, 

літературному. Також діти визначають емоційний стан об’єктів природного середовища й ототожнюють 

об’єкти предметного оточення з певними емоційними зразками. Все це створює можливість відкриття 

дитиною існуючих взаємозв’язків та позначити загальну «емоційну» картину світу [3]. 

Вчені, що вивчають емоційний інтелект, виділяють кілька складників, а саме: знання своїх емоцій 

(усвідомлення свого настрою і позначення його словесно), керування своїми емоціями (здатність людини 

тримати емоції під контролем), мотивація себе (розвиток позитивної мотивації задля досягнення життєвого 

успіху), розпізнавання емоційних станів оточуючих (емпатія, співчуття, співпереживання), встановлення та 

підтримка відносин з іншими людьми (розпізнавання своїх емоцій з розумінням тих емоцій, які відчувають 

інші).  

Саме у старшому дошкільному віці в дітей віком розвиваються вищі почуття: моральні, естетичні, 

інтелектуальні. Дошкільник може регулювати свою поведінку, підпорядковувати її вимогам дорослих. 

Такі видатні вчені, як Дж. Мейєр, Д. Карузо, Д. Гоулман, Д. Слайтер, Р. Стернберг, Дж. Блок, Р. Орме, 

П. Селовей активно вивчали проблему емоційного інтелекту. Так, П. Саловей та Дж. Мейєр вперше внесли у 

психологію термін «емоційний інтелект», що визначається як здатність розуміти власні емоції та почуття, а й 

інших людей. В структуру емоційного інтелекту вчені включали такі компоненти: розпізнавання емоцій; 

підвищення ефективності діяльності у вигляді емоцій; осмислення емоцій; регуляцію емоцій. 

Також, вивченням емоційного інтелекту займаються сучасні психологи та педагоги, як 

О. Войтовська, Н. Волік, М. Демощук, Ж. Кучеренко, І. Литвиненко, Н. Мельник відзначав про єдність 

інтелекту та емоцій і рівень розвитку інтелекту зумовлює розвиток емоцій. 

У розвитку емоційного інтелекту в дошкільнят акцент необхідно робити на здатності розуміти 

почуття іншої дитини, дорослих, відчуваючи їх переживання (емпатія). Вихованці з розвиненим емоційним 

інтелектом краще адаптуються у суспільстві, їхня поведінка більш гармонійна, вони легше досягають своєї 

мети у взаємодії з оточуючими, емоційно врівноважені. Коли діти із високим рівнем емоційного інтелекту 

сумують, сердяться, потрапляючи у скрутну ситуацію, то вони швидко можуть заспокоїти себе й прийти в 

норму та продовжувати продуктивну діяльність. Одним із видів діяльності, що допомагають у цьому, є 

поліхудожня діяльність. Організаційним принципом побудови та реалізації системи педагогічної роботи в 
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ЗДО може бути принцип інтеграції. У ситуаціях зіставлення, порівняння, ототожнення, комбінування та 

взаємодії перед дитиною постає необхідність розкодування різних емоційних станів через різні способи та 

засоби вираження почуттів та переживань [2; 4; 6]. 

Вихователям необхідно розуміти важливість розвитку дитини завдяки долученню до різних видів 

мистецтва (художня література, живопис, театралізована діяльність, музика), які допомагають глибше 

відчувати, мислити та переживати. В результаті нових емоційних переживань збагачується внутрішній світ 

вихованця, змінюється його емоційне ставлення до однолітків, дорослих, тварин, природи. Діти 

висловлюють свої емоції через малювання, аплікацію, ліплення, освоєння нових ролей у театралізованих 

виставах. Музика також змушує сумувати та радіти, розмірковувати, вона може заспокоювати чи, навпаки, 

викликати активність.  

Заняття музикою розвивають емоційний слух. Фраза, що вимовлена з різною інтонацією, може мати 

різну сутність. Освоєння навичок впізнавання та передачі тієї чи іншої емоції звуками (інструментом чи 

голосом співака) є ефективним прийомом розвитку як голосу, так і емоційного інтелекту, тому в музичному 

вихованні інтонуванню приділяють найбільшу увагу. Спів у хорі, гра в оркестрі чи ансамблі розвивають 

таку властивість характеру, як почуття колективізму. Злагоджені спільні події у виконанні музичного твору 

є найважливішою умовою створення художнього образу. Також виконавцям доводиться стикатися з такою 

важливою якістю особистості, як самодисципліна, основою якої є самоконтроль. Дитина генерує в собі ті 

емоції, які потрібно висловити через музичний твір. 

Доцільно зауважити, що важливим моментом у розвитку емоційного інтелекту є багатство 

вербального словника. За допомогою слова слухач може розпізнати та зафіксувати емоцію, що виражається 

музикою. Якщо в лексиконі вихованця немає певного слова, що позначає те чи інше переживання, то 

переживання дитини виявляються неясними, незрозумілими. Саме тому збагачення словника емоцій – 

найважливіша умова у розвитку емоційного інтелекту. Так, для розвитку словникового запасу вихованця 

підходить список ознак емоційного змісту музики, наприклад, радісно: святково, дзвінко, звучно, грайливо, 

жваво; урочисто: велично, тріумфально, грандіозно, життєрадісно; енергійно: мужньо, рішуче, сміливо, 

маршоподібно. Отже, збагачення вербального словника дошкільника одночасно розширює межі почуттів та 

емоцій. Музичний твір сприймається через образні висловлювання та опис музики, що допомагає 

дошкільнятам усвідомити зміст музичного твору, спонукає їх до емоційної чуйності [9]. 

Символічне вираження емоцій дітей є в танці, одному із найдоступніших і найдемократичніших 

видів мистецтва. Через рух життя проживається двічі – насправді та на рівні емоцій. Наведемо приклади 

тематичних танцювальних вправ, орієнтованих розвиток емоційного інтелекту: візуальний танець, танець із 

самим собою, імітація у танці рухів тварин, природних явищ та стихій тощо. Такі завдання надають 

життєвому досвіду необхідну закінченість, повноту та осмисленість. 

На музичних заняттях в ЗДО також використовуються: 

 метод уподібнення характеру звучання музики, який сприяє підстроюванню до характеру 

музичного звучання, допомагає знаходженню емоційного унісону, виявляє та виражає суть музики; 

 метод колірного моделювання музики спрямований на формування у дітей ставлення до кольору як 

до засобу, що допомагає усвідомити емоційно образну виразність змісту музичного твору; 

 метод передбачення сприйняття музики сприйняттям творів інших видів мистецтва дозволяє 

зацікавити вихованців, активізує прояв їхньої емоційної чуйності, стимулює роботу художньо-образного 

мислення та уяви. Цей метод розкриває образно-смисловий зміст музичного твору лише на рівні емоцій і 

почуттів; 

 метод комплексного сприйняття творів різних видів мистецтва загострює почуття дошкільника, 

допомагає взаємодії її внутрішнього світу зі світом мистецтва. Суть методу в тому, що до музичного твору 

підбираються репродукції картин чи вірші, що об’єднані загальною тематикою. Після того як діти 

знайомилися зі зразками живопису або літератури, їм пропонувалося послухати споріднений за змістом 

музичний твір, що посилювало прояви емоційної чуттєвості на музику; 

 ігрові методи сприяють виникненню потреби у подоланні реальності, допомагають розкриттю 

творчих здібностей, прояву самостійності, ініціативності. Ігри використовуються як універсальний метод 

виховання емоційної чуттєвості на музику через спілкування з різними видами мистецтва; 

 метод виявлення подібностей та відмінностей ґрунтується на розрізненні схожості елементів 

музичної мови та інших видів мистецтва. Він спрямований на розкриття різних сторін одного образу, 

казкового чи реально існуючого;  

 метод інтерпретації надає можливість варіативного вираження та зображення особливостей 

музичного образу засобами різних видів мистецтва. 

Отже, в період дошкільного дитинства закладаються основи, які необхідні для розвитку емоційного 

інтелекту, який знаходить своє вираження у переживаннях дитини. Особливу роль в цьому відіграє музичне 
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мистецтво. Велика емоційна чуйність виникає у дитини в процесі переживання та розуміння змісту музики, 

зумовленого, з одного боку, індивідуальним емоційно-чуттєвим досвідом дошкільнят, а з іншого – певним 

ідейно-чуттєвим змістом, закладеним композитором у структуру музичного твору. Тому дуже важливо 

встановити контакт між музичними творами та світом дитини щодо розкриття сутності явищ, відображених 

у музиці. Також розвиток емоційного інтелекту на музичних заняттях в ЗДО сприяє успішній реалізації 

процесів збагачення емоційної сфери вихованців, формування їхньої музичної культури, розвитку 

комплексу музичних здібностей, накопичення досвіду музичного сприйняття. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА ГРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ УЯВИ ДОШКІЛЬНИКА 

 

У статті розглядаються питання розвитку уяви дошкільників та організації сюжетно-рольових 

ігор у ЗДО, а також емоційна, творча, соціальна цінність сюжетно-рольової гри та роль вихователя в 

розвитку та керівництві грою; висвітлено сутнісні риси сюжетно-рольової гри в освітньому просторі. 

Ключові слова: сюжетно-рольова гра, уява, дошкільник, вихователь. 

 

Питання дошкільної освіти на сучасному етапі розвитку суспільства обумовлюють необхідність 

визначення певних акцентів у реалізації нових педагогічних підходів до організації освітнього процесу 

дітей дошкільного віку. Мета навчання та виховання дошкільників визначає не тільки розвиток їх умінь та 

навичок, а й формування їх ставлення до предметного та природного світу, уміння відчувати себе у 

просторі навколишнього світу та людей, розуміння картини світу, виховання творчого ставлення до 

виконання різноманітних завдань. 

Освіта у системі ЗДО здійснюється у процесі «монологу» вихователя з одного боку та дитини з 

іншого. Більшість програм дошкільної освіти спрямовані на підготовку вихованця до школи, у процесі якої 

головна увага приділяється освоєнню грамоти, математичних уявлень, навичок письма, проводяться 

численні тестування й об’єм навчального матеріалу постійно збільшується. Тому, пізнавальна діяльність 

дитини проходить як механічне повторення та закріплення у пам’яті певної схеми діяльності. Рольові ігри, 

які застосовуються на заняттях, спрямовані на розвиток сюжету, а дидактичне завдання художньо-

естетичного розвитку дошкільника не реалізується. Вихователь частіше замінює гру навчальною вправою, 

що дозволяє дошкільнику творчо розкритися. Саме через гру проблеми пізнавальної сфери дошкільника 

вирішуються найбільш продуктивно, величезна роль у цьому належить театралізованим сюжетно-рольовим 

іграм. Така гра є абсолютно особливим соціальним явищем, що визначає не тільки поведінку дитини, а його 

художньо-естетичний розвиток, у тому числі активний розвиток його образного мислення [7; 9]. 

Матеріальна та духовна культура людини є продуктом уяви та творчості. Основне завдання уяви – 

відображення об’єктивного світу, добудовування цілісної картини світу. За допомогою уяви малюки творчо 

оволодівають схемами та смислами людських дій, відштовхуючись від окремих вражень дійсності, будують 

цілісний образ будь-якої події чи явища. 

У психологічних дослідженнях є різні погляди щодо походження та розвитку уяви. Ж. Піаже, 

З. Фрейд вважають, що генезис творчих процесів пов’язаний з дозріванням певних структур. У цьому 

механізми уяви, на думку вчених, зумовлені зовнішніми стосовно цього процесу характеристиками 
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(розвиток інтелекту чи розвиток дитини). Інші дослідники зазначають, що генезис уяви залежить від 

перебігу біологічного дозрівання індивіда (Р. Арнхейм, К. Коффка). 

А. Бен, Т. Рібо пояснюють походження та розвиток уяви накопиченням індивідуального досвіду, 

тобто трансформацією даного досвіду (асоціації, накопичення корисних звичок). Однією з найменш 

розроблених у дитячій психології є проблема розвитку уяви в дошкільному дитинстві. На думку 

Л. Виготського, В. Давидова, розвиток уяви доцільно побутовій, трудовій, творчій, ігровій діяльності та в 

малюванні. В таких умовах у дітей найбільш успішно формуються навички суспільно-орієнтовної 

діяльності (О. Запорожець, Н. Піддяков, О. Усова). Дошкільники освоюють життєве значення, доцільність 

різних форм, предметів. Також у розвитку уяви значну роль відіграють музична, образотворча діяльність та 

словесна творчість. 

Особливо важливою є ігрова діяльність. Л. Виготським та переважна більшість дослідників 

підкреслюють, що розвиток уяви дітей пов’язаний з грою як провідною діяльністю в дошкільному віці. 

Наявність творчої уяви в ігровій діяльності визначається тим, що діти в одній сюжетній грі об’єднують 

різні враження – комбінують образи з життя, книг, фільмів. Творча уява вихованця яскраво проявляється та 

розвивається у грі, конкретизуючись у цілеспрямованому ігровому задумі. 

Гра є засобом розвитку уяви дошкільника, в процесі гри він діє в уявній ситуації, оперує предметами, 

імітує ролі дорослих, діє фантазуючи та спираючись на накопичені уявлення про довкілля. Але ж така 

робота вимагає постійного контролю з боку дорослих, під керівництвом яких дитина опановує вміння 

відрізняти уявне від дійсності [1].  

Ігрова позиція вихователя сприймається як система стійких відносин до дітей, що виявляються 

одночасно в ігровій ролі, соціальній функції та особистісній позиції. Ігрова позиція включає рефлексію, 

емпатію, креативність і власний ігровий досвід вихователя, під яким розуміється сукупність практично 

освоєних умінь з оперування елементами сюжетної гри. Ігрова позиція вихователя ґрунтується на загальних 

принципах гри (самоцінності, добровільності, ігровій рівності тощо) і пропонує оволодіння 

внутрішньоігровою мовою, вираженими у словах, жестах, міміці, пластиці.  

У дошкільній освіті розроблені та активно використовуються у практиці різноманітні форми занять, 

в основі яких лежить сюжетно-рольова гра, заняття-інсценування на основі пальчикового театру, заняття-

діалоги. Таким чином, включення художньо-естетичних форм навчання дозволяє дошкільникам 

повноцінніше пізнавати навколишній світ, оскільки емоційно-чуттєве сприйняття навколишнього простору 

та освоєння нових знань через сюжетно-рольову діяльність допомагає дитині краще та якісніше зрозуміти 

та закріпити отримані знання. У грі, дошкільник навчається говорити та домовлятися, дотримуватися 

правил і приймати свої перші самостійні рішення, переосмислювати все, що оточує вихованця, формувати 

власну думку про події [3; 7; 8].  

На ранньому етапі дитина наслідує дії дорослих (мама годує дитину, дитина годує ляльку). Згодом 

вона усвідомлює, що ланцюжок дій дещо складніше, і він починає відтворювати його (спочатку 

приготувати, потім погодувати). Знання маленької людини про світ щодня розширюються. Все побачене 

дитина починає відтворювати у грі. З віком у грі починають переважати складні багатопланові сюжети. 

Дошкільнику вже недостатньо маніпуляцій з іграшками, йому необхідний повноцінний партнер, здатний 

брати на себе ту чи іншу роль. Знайти собі такого партнера він знаходить в ЗДО.  

Ігри дітей у дошкільних освітніх закладах залежать від вікових особливостей. Так діти молодшого 

віку охоче грають у побутові ігри, в яких потрібно наслідувати трудові дії дорослих. Зазвичай це ігри у 

сім’ю, лікаря, водія тощо. Вони мають простий сюжет, в якому дії одноманітні й часто повторюються. За 

формою це гра поруч чи одиночна гра. Дошкільники охоче грають із дорослим або самостійно. Доцільно 

зазначити, що вони навчаються самостійно вибирати собі ролі, виконують послідовні дії. Дитині 

молодшого дошкільного віку потрібна допомога дорослого як у вигадуванні сюжету, і у вибудовуванні 

ланцюжка дій. Іноді виникає потреба показати, як слід виконувати ті чи інші трудові дії. 

Діти середнього віку здатні як самостійно придумати сюжет і виконати послідовні дії, а й відбити у 

грі відносини дорослих. Вони навчаються домовлятися, командувати та підкоряються, поступатися один 

одному. Сюжети стають складнішими та різноманітнішими. На цьому етапі дорослий допомагає дітям 

урізноманітнити сюжети ігор. Вихователь може і сам стати учасником гри, взявши на себе найскладнішу 

роль, показавши при цьому як ще можна грати. Згодом діти самі із задоволенням вибиратимуть цю роль, 

користуючись набутим досвідом.  

У старшій та підготовчій групах сюжетно-рольові ігри досягають свого максимального розвитку. 

Діти грають в ту саму гру досить тривалий час. У іграх відбиваються побутові, трудові, громадські, 

економічні ситуації. Саме у цьому віці діти починають замислюватися над тим, ким вони хочуть стати. На 

цьому етапі вихователь максимально урізноманітнює гру, підказуючи дітям сюжети, розповідаючи їм про 
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існуючі професії. Допомогою в організації сюжетно-рольових ігор дітей дошкільного віку є очні чи 

віртуальні екскурсії [2].  

Сучасні реалії, з якими зустрічається маленька людина, пред’являє до неї нові вимоги, існує запит на 

людину, здатну легко адаптуватися в сучасному світі, який швидко змінюється. Тому, необхідним є 

програвання дошкільнятами максимально можливої кількості соціальних ролей. Так, поряд з такими добре 

всіма відомими іграми, як «Лікарня», «Аптека» та «Магазин», з’являються ігри «Турагентство», «Банк», на 

зміну звичайної гри «Перукарня» приходить сучасніша і, водночас, складніша «Салон краси». Виробники 

сучасних дитячих товарів пропонують широкий спектр ігрових наборів, що включають атрибути різних 

професій. Однак, іноді вони обмежують дитину, позбавляючи її можливості придумувати найнеобхідніші 

елементи. Наприклад, граючи в кухаря з набором «фабрика морозива», дитина мимоволі стає «заручником» 

іграшки, вона готує тільки різні види морозива. В разі безпосередньої участі вихователя створюється ігрова 

ситуація, що змушує дошкільника вийти за запропоновані рамки правил. Можна не просто виробляти 

морозиво, а й продавати його, можна розвозити морозиво по магазинах, а можна розширити асортимент та 

виробляти не тільки морозиво, а й інші продукти. 

У грі дошкільник проявляє себе, не тільки приміряє соціальні ролі, а й опрацьовує складні чи не 

зрозумілі для себе ситуації. За допомогою гри дитина прагне впоратися зі своїми проблемами. Іноді їй 

важко розповісти вихователю про свої страхи та образи, але фахівець побачить це у процесі гри. І тут 

важливо допомогти дитині правильно програти ситуацію, зробити її зрозумілішою. Через гру можна 

впливати на світовідчуття дитини, боротися зі страхами, долати невпевненість. 

Для успішної соціалізації дошкільника необхідна педагогічна підтримка вихователя і сім’ї. Тому, 

важливою є просвітницька робота з батьками щодо важливості сюжетно-рольові гри в житті малюка. Тому 

необхідно проводити консультації, на яких батьки зможуть ознайомитися з основними іграми, що підходять 

за віком їх дитині.  

Отже, сюжетно-рольові ігри займають важливе місце в розвитку уяви дошкільника. За допомогою 

гри він знайомиться зі складним багатогранним світом, навчається жити у цьому світі, пізнає себе та 

оточуючих.  
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ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДОШКІЛЬНИКІВ 

 

У статті розглянуто питання соціального інтелекту та основні напрями його дослідження. 

Наголошено про важливість розвитку соціального інтелекту в дошкільнят в певних життєвих ситуаціях. 

Визначено умови розвитку соціального інтелекту та становлення соціальної компетентності дитини. 

Ключові слова: соціальний інтелект, інтелектуальний рівень, соціальний розвиток, соціальна 

компетентність, дошкільник.  

 

Соціально-комунікативний розвиток дитині є однією з найважливіших освітніх галузей, 

передбачених нормативними актами з дошкільної освіти. Система вітчизняної дошкільної освіти 

спрямована на позитивну соціалізацію особистості та розвиток гнучкої соціальної поведінки, основою якої 

є соціальний інтелект. У сучасних умовах зростає важливість розвитку соціального інтелекту у дошкільнят 

у зв’язку з особливостями життєвих ситуацій, роз’єднаності сучасних малюків, які занурені у віртуальну 

реальність. 
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Тому, сьогодні проблема розвитку соціального інтелекту у дітей актуалізується у зв’язку з пошуком 

нових рішень, спрямованих на розробку педагогічних моделей, діагностичного інструментарію, виявлення 

факторів та педагогічних умов, що сприяють ефективності освітньої діяльності, яка спрямована на 

соціалізацію особистості дошкільника. 

У 1920 році Е. Торндайком введено у науковий побут поняття «соціальний інтелект», у І пол. – сер. 

ХХ століття Г. Айзенк, Д. Векслер, Дж. Гілфорд, Е. Клапаред, а також педагоги та психологи 

(П. Блонський, Л. Росс, В. Штерн, П. Якобсон) активно вивчали проблеми інтелекту. Зв’язок інтелекту та 

афекту інтенсивно вивчалися Л. Виготським, В. Зінченко, О. Леонтьєвим. Також питання емоційної сфери 

особистості зазначені у працях В. Вілюнас, Ю. Гіппенрейтер, К. Ізард та ін.). 

У сучасній науці соціальний інтелект цілком точно диференціюється від інших видів інтелекту, але ж 

близьким є емоційний інтелект, який також інтенсивно досліджується. 

Важливим напрямом сучасних досліджень є виявлення специфіки розвитку компонентів соціального 

інтелекту особистості в різні вікові періоди. Багато аспектів розвитку соціального інтелекту розроблялися в 

педагогічних роботах, спрямованих на вивчення соціальної компетентності дошкільників (Н. Виноградова, 

А. Голфрід, І. Кудаєва, Р. Сроуф, С. Уотер). Також велика кількість досліджень присвячено вивченню 

продуктивної взаємодії дітей з однолітками та дорослими як фактора розвитку соціальної компетентності 

дошкільнят (Т. Данілова, Т. Лагода). Вибір теми нашого дослідження обумовлено актуальністю проблеми 

соціалізації дошкільників, розвитку їхнього соціального інтелекту, а також потенціалом різних форм 

організації спільної діяльності в умовах ЗДО [9]. 

Однією з ключових завдань дитячого розвитку виступає формування самосвідомості дитини, що 

вирішуються за умов ЗДО. Дошкільник, спілкуючись з дорослими та однолітками набирається досвіду 

взаємодії в соціальному середовищі, навчаються поступово знаходити відповіді на питання усвідомлення себе 

у суспільстві, а саме: власної індивідуальності, ідентичності та несхожість, розуміння себе серед інших людей.  

У. Джемс один із перших учених, який виділив два фундаментальні компоненти самосвідомості: 

«моє» (все від здібностей та особистісних характеристик, до матеріальної власності) та «Я» (усвідомлення 

власної сутності). 

Методи виховання та розвитку самосвідомості значною мірою залежать від національно-культурних 

факторів: етнічної ментальності, особливостей, уподобань та традицій. Так, у культурно-освітніх традиціях 

з повагою ставляться до самобутності, унікальності особистості. У дошкільників з раннього дитинства 

культивується самостійність та цілеспрямованість, яка відображається в свободі дій і думок (окрема 

кімната, іграшки тощо), дорослі залучають їх до системи конкурсів, змагань, культивуючи у малюків дух 

змагальності та суперництва [8]. 

Зазначимо, що найбільш цінується також традиція розуміння себе як частини будь-якого цілого 

(етнічної спільності, сім’ї, групи), особливістю якої є розстановка важливості адекватного розуміння 

соціального контексту та соціальних ролей, чіткого уявлення про своє місце у цих соціальних структурах. 

На думку Є. Сергієнко до досягнення дворічного віку дитина здатна скласти уявлення про себе. З віком 

судження про себе стають все більш повними, виростаючи в відносно адекватні уявлення про себе, про свої 

здібності, можливості та особливості («Я-концепція»): «Я-концепція» є результатом опитувань і самозвітів 

дошкільників про себе, чим вони відрізняються від оточуючих. Такими методами дослідження особистості 

дитини можна виявити якості, які сама дитина вважає найбільш цінними та важливими. Однак, необхідно 

оцінювати як поведінкові, так і мотиваційні прояви. Так, М. Кун та М. Макпартленд створили спеціальну 

діагностичну методику щодо вивчення установок особистості на себе («Тест установок особистості на себе», 

«Тест 20-ти висловлювань»; «Тест 20-ти тверджень на самовідношення»; «Тест «Хто я?»).  

Методика широко використовується у сучасних ЗДО для корекції результатів виховної роботи, 

виявлення змістовних характеристик ідентичності особистості. Виявилося, що частіше діти до 7 років 

схильні характеризувати себе через опис своїх фізичних якостей (зростання, колір волосся) і улюблені 

заняття (гра в кубики, м’яч). Ближче до періоду середнього дитинства, діти переходять до абстрактніших 

тверджень, усвідомлюючи неповторність своїх почуттів та емоцій.  

Учені Р. Берне, Л. Бороздіна, В. Мухіна акцентують увагу на тому, що в процесі пізнання дитиною 

власного «Я» відбувається неявна оцінка своїх особистісних якостей, помічено, що дитина, як правило, не 

бажає визнавати наявність у себе негативних якостей. 

За дослідженнями С. Козлової та А. Савенкова, характерним для дитини є загальне відчуття власної 

цінності, при цьому самооцінка не схильна до варіацій залежно від виду діяльності. Дошкільник не може 

відокремлювати оцінку себе від оцінки за виконану діяльність. Тому, доцільно акцентувати увагу 

вихованця на позитивних моментах його діяльності, установити певні культурні правила соціальної 

поведінки та навчити дошкільника їх дотримуватися. Отже, важливою рисою вихованості людини є 

здатність контролювати і регулювати свою поведінку на основі прийнятих у культурі правил і норм. 
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Так, існує ряд методів та прийомів щодо підвищення рівня внутрішнього контролю дитини. Відомий 

вчений Н. Ньюкомб пропонував в роботі з дітьми навчити їх користуватися самоінструкціями, тобто 

відволікатися від привабливих якостей бажаного об’єкта.  

Дослідники Дж. Х. Блок та Дж. Блок ввели в обіг поняття «Его-контроль». Вони експериментально 

довели, що високий і низький самоконтроль призводить до складнощів у соціальній поведінці. Так, діти 3-х 

років, що були схарактеризовані як надконтролюючі, демонстрували стійку тенденцію до нерішучості, 

пасивні в незнайомій ситуації, але при цьому демонстрували наполегливість, схильність планувати свої дії. 

Навпаки діти, що характеризувались як недостатньо себе контролюючі, були неслухняні, експресивні, 

спонтанні та цікаві, демонстрували незосередженість та відстрочення задоволення. Таким чином, 

«надмірний», і «недостатній» его-контроль є небажаним.  

Також ученими вводиться поняття «пластичність Его-контролю», вони довели, що найбільш 

успішним є перемикання з більш високого до нижчого рівня контролю та навпаки. Дошкільники з високою 

«пластичністю Его-контролю», зібрані в певних ситуаціях (на заняттях у ЗДО) і демонструвати 

неврівноваженість, спонтанність і підвищену емоційність в інших ситуаціях (ігра, спілкування з 

однолітками та дорослими). 

Рівень розвитку «пластичності Его-контролю» малюка, за визначенням дослідників, визначається 

оцінкою його емоційності, ступенем емпатійності та соціальної чуттєвості, а рівень «Его-контролю» є 

стійкими утвореннями протягом дошкільного дитинства. Протягом зростання у дошкільнят помічаються 

деякі поведінкові особливості. 

В дослідженні вчених діти з недостатнім самоконтролем, були енергійніші, спонтанні, порівняно з 

дітьми, які мають високий рівень самоконтролю, однак проявляли агресивність та схильність до 

маніпулювання оточуючими [1; 5; 6].  

Отже, дошкільники з високим рівнем самоконтролю в 3 роки у 7 років були сором’язливі, а інші 

прояви високого Его-контролю залежали від рівня Его-пластичності дитини. Такі діти в подальшому добре 

адаптуються в соціумі, для них характерним є низький рівень тривожності та високий рівень соціалізації. 

Для позитивної соціалізації особистості важливим індикатором є просоціальна поведінка дитини. 

К. Бетсон ввів термін «просоціальна поведінка» у 80-ті роки ХХ століття в противагу «антисоціальної 

поведінці», що означає стабільні, позитивні дії дитини в соціумі: допомога іншим, вміння ділитися чимось, 

альтруїзм, співчуття, турбота тощо, тобто все те, що приносить користь оточуючим. Перші паростки 

просоціальної поведінки можна спостерігати дітей 2-3 років, в процесі зростання вона істотно 

інтенсифікується. Дослідження Д. Баумрінга, К. Бетсона, Н. Ньюкомба виявили, що дошкільник більш 

схильний до комунікацій та співпраці.  

Зазначимо, що малюки, які виросли в умовах злагоди, співпраці та взаємодопомоги, більш 

орієнтовані на співпрацю, а дошкільник, який зростав в умовах конкуренції, соціалізуватиметься інакше. 

Важливим фактором розвитку просоціальної поведінки, окрім культурно-освітніх традицій, є особистісний 

характер та індивідуальний рівень емпатії особистості. Відмінності у рівнях і ступенях розвиненості такої 

важливої складової соціального інтелекту проявляються з раннього дитинства і є досить стійкими. Так, 

коли одні діти, спостерігаючи за дитиною, що плаче, самі починають плакати, інші реагують більш 

спокійно й раціонально. Н. Анікєєва відзначає, що в процесі розвитку зв’язок між емпатією та характером 

просоціальної поведінки стає дедалі тіснішим. У педагогічних дослідженнях Т. Комарової, І. Савенкова та 

Р. Дж. Янотті зазначено про підвищення рівня емпатії дітей в процесі програвання чужих ролей (сюжетно-

рольова гра, театралізована діяльність).  

Одним із провідних факторів соціалізації дитини є сім’я, яка надає дитині соціальний досвід дитини, 

який є найважливішою умовою розвитку її соціального інтелекту та становлення соціальної 

компетентності. В процесі спілкування з дорослим дошкільник отримує знання, правила поведінки, 

формується уявлення про власний «образ «Я». С. Карпова, В. Кривова, С. Козлова підкреслюють 

важливість відношення дорослого до дитини (прояв інтересу до здобутків дитини, готовність до 

переживань та подолання невдач), що є найважливішою умовою соціального розвитку дитячої особистості. 

Ефективність умов розвитку соціального інтелекту особистості великою мірою обумовлено 

«мезосередовищем», в якому відбувається взаємодія між його чинниками. Від того наскільки злагоджено 

або суперечливо вибудувана взаємодія в сім’ї, в середовищі однолітків та вимогами ЗДО залежить рівень 

соціального розвитку дитини. Дослідник А. Усова наголошує, що в період дошкільного дитинства у малюка 

виникає та активно розвивається та формується інтерес до взаємодії з однолітками та дорослими, 

актуалізується потреба в соціальних відносинах. Все це є основою для спільної діяльності в колективі, а 

однолітки в ЗДО стають першим дієвим компонентом мікросередовища дитини.  

Ю. Акімова, С. Козлова, А. Савенков, Р. Коцюбка, М. Орап в дослідженнях зазначають про гру та 

іграшку, які є важливим фактором розвитку соціального інтелекту дитини. В іграх відбувається розвиток 
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основних психічних новоутворень (розвивається довільна увага та довільна пам’ять), удосконалюються 

вміння та навички взаємодії з однолітками, формуються перші навички спільної діяльності. Через гру 

старший дошкільник знайомиться з особливостями поведінки в колективі, взаємин між людьми, набуває 

основних навичок спілкування, розвиває соціальні здібності, необхідні для встановлення контакту з 

оточуючими. У іграх у дітей активно розвивається здатність до емпатії, а також виникає потреба у 

створенні теплих, довірчих, позитивно емоційно забарвлених стосунків з однолітками та дорослими [4; 7].  

Зазначимо, що дитяче сприйняття та розуміння мотивів поведінки та соціальних дій інших людей 

залежить від міри важливості стосунків. Більшість дошкільнят, вибудовуючи відносини з іншими людьми, 

не потребують розвиненого соціального інтелекту. Малюк формує у себе зразки поведінки в майбутньому, 

коли буде прийнятий однолітками та дорослими як повноцінний партнер в колективі. Це є найпростіша 

форма прояву соціального інтелекту. 

Отже, становлення соціального інтелекту відбувається щохвилини та перманентно у повсякденному 

житті. Порушення, які виникають з певних причин, призводять до агресії, ізоляції, і до нерозуміння 

однолітків, складнощів у спілкуванні з вихователями та батьками. Характеристики соціального інтелекту в 

дітей дошкільного віку проявляються у розв’язання міжособистісних та соціальних проблем, у виборі плану 

соціальної поведінки. Самооцінка, емоції та внутрішні установки дитини відіграють в такому процесі 

головну роль. Соціальний інтелект – це інтелект індивіда, який формується у процесі соціалізації, під 

впливом обставин певного соціального середовища.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ НЕУСПІШНОСТІУЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 

 

Вивчення впливу психологічних чинників на неуспішність у навчанні учнів підліткового віку є метою 

дослідження. Для розв’язання поставлених завдань, досягнення мети та перевірки гіпотези використано 

комплекс методів інтерпретаційно-аналітичного, емпіричного, теоретичного дослідження та інших. На 

основі аналізу проведених досліджень, було доведено, що існує зв’язок між успішністю навчання підлітків, 

рівнем їх інтелекту, креативності, мотивацією до успіху в діяльності, рівнем самооцінки та 

тривожності. Ключові слова: неуспішність, креативність, інтелект, самооцінка, мотивація до успіху в 

діяльності, тривожність. 

 

Головним завданням сучасної школи є розвиток пізнавальних здібностей кожного учня, 

максимальний вияв, залучення, збагачення його індивідуального досвіду, допомога особистості пізнати 

себе, самовизначитися й самореалізуватися, формування у неї культури життєдіяльності, яка є передумовою 

продуктивної організації повсякденного життя та поведінки. 

Освітня діяльність повинна формувати у школярів не лише систему знань, практичних вмінь та 

навичок, а й комплекс компетенцій: соціальних, полікультурних, комунікативних, інформаційних, 

саморозвитку та самоосвіти. Неуспішність учнів у навчанні перешкоджає процесу формування і розвитку 
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особистості, та є гострою проблемою сучасної школи, що викликана багатьма чинниками. Серед них 

психологічні є, поза сумнівом, домінуючими. 

Окреслену проблему досліджували: Ю. К. Бабанський, Н. П. Волкова, О. Д. Главінська, 

З. І. Калмикова, Н. О. Менчинська, Л. С. Славіна, М. М. Фіцула та ін. 

Для наукових праць характерна відсутність змістової єдності у розумінні того, хто є неуспішним 

учнем. Нам імпонує точка зору Н. П. Волкової про те, що неуспішність у навчанні – це невідповідність 

підготовки школярів вимогам змісту освіти, що фіксується через значний проміжок часу (вивчення розділу, 

наприкінці чверті, семестру, навчального року). 

За даними Н. П. Волкової, загалом, приблизно 12,5% учнів мають труднощі у навчанні. На означення 

цього явища вживають поняття «неуспішність» і «відставання». Відставання – це невиконання школярами 

вимогна проміжних етапах освітнього процесу. Неуспішність і відставання взаємопов’язані. Неуспішність 

може виявлятися в загальному відставанні із багатьох предметів, частковому, епізодичному або стійкому 

відставанні із одного або кількох складних предметів [2, с. 367]. 

Мета роботи  вивчення психологічних чинників неуспішності у навчанні учнів підліткового віку. 

Гіпотезою дослідження стало припущення про те, що існує зв’язок між успішністю навчання підлітків і 

рівнем їх інтелекту, креативності, мотивації до успіху в діяльності, рівнем самооцінки та тривожності. Саме 

у підлітковому віці колізії особистісного становлення породжують труднощі у взаєминах, дискомфорт 

соціо-емоційного самоконтролю, що суттєво впливає на успішність. Тому, у дослідженні брали участь 60 

школярів підліткового віку від 11 до 14 років. 

Виклад основного матеріалу. Відзначимо узагальнюючі характеристики результатів проведених 

методик. За підсумками методики «Прогресивні матриці Равена», серед тридцяти трьох учнів 5-6 класів, 

чотири (12,1%) мали високий, шістнадцять (48,5%)  середній, дев’ять (27,3%)  низький, четверо (12,1%) 

дуже низький рівень інтелекту.В учнів 7-9 класів за методикою «Шкільний тест розумового розвитку» 

К. М. Гуревича було встановлено, що серед двадцяти семи школярів жодний не характеризується високим 

рівнем інтелекту. У трьох (11,1%) учнів рівень інтелекту вище за середній, у дванадцяти (44,5%) – середній, 

у п’яти (18,5%) – нижче середнього, у семи (25,9%)  низький. Таким чином, можна зробити висновок, що 

більшість учнів нашої експериментальної групи мали показники інтелектуальних здібностей в межах 

вікової норми. 

Дослідження креативності учнів 5-9 класів продемонструвало, що серед шістдесяти підлітків за 

методикою «Тест креативності» П. Торренса за показником «оригінальність» віковій нормі відповідали 

п’ятдесят два (86,6%) учні, характеристики нижче норми мали вісім (13,4%) підлітків. За показником 

«розробленість» п’ятдесят три (88,3%) учні характеризувалися віковою нормою, а семи (11,7%) підліткам 

притаманні риси нижче норми. Отже, більшість учнів мали достатньо розвинені креативні здібності. 

Дослідження тривожності підлітків показало, що серед тридцяти трьох учнів 5-6 класів за результатами 

методики «Діагностика рівня шкільної тривожності» Філіпса, сімнадцять (51,5%) підлітків мали низький 

рівень, дев’ять (27,3%) – підвищений, сім (21,2%) – високий рівень шкільної тривожності. Серед двадцяти 

семи школярів 7-9 класів за результатами методики «Шкала реактивної та особистісної тривожності» 

Спілбергера-Ханіна високий рівень реактивної тривожності притаманний чотирьом (14,8%), середній рівень – 

шістнадцяти (59,2%), низький – семи (26%) підліткам. Високий рівень особистісної тривожності виявлено у 

трьох (11,1%), середній рівень – у шістнадцяти (59,2%), низький– у восьми (29,7%) школярів. Отже, більшість 

учнів нашої експериментальної групи мали середній рівень реактивної та особистісної тривожності, що вказує 

на те, що вони лише в певних ситуаціях відчували страх із приводу проблем освітнього процесу, здатні 

здебільшого конструктивно розв’язувати проблеми у взаєминах із соціумом. 

За результатами методики «Діагностика особистості на мотивацію до успіху» Т. Елерса, серед 

шістдесяти учнів 5-9 класів двоє (3,3%) мали надто високий, тридцять (50%) характеризувалися високим, 

дев’ятнадцять (31,7%)  середнім, дев’ять (15%)  низьким рівень мотивації до успіху. Узагальнюючи 

результати методики, необхідно зазначити те, що більшість учнів нашої вибірки схильні орієнтуватися на 

власні сили, гнучко й наполегливо добиватися поставленої мети, можлива невдача їхне надтохвилює. 

За результатами методики «Визначення загального рівня самооцінки» Г. М. Казанцевої» із 

шестидесяти учнів 5-9 класів високий рівень самооцінки виявлено у п’ятнадцяти (25%), у двадцяти 

чотирьох (40%) – середній (адекватний), у двадцяти одного (35%) учня – низький рівень самооцінки. Таким 

чином, більшість учнів експериментальної групи мали неадекватну самооцінку. 

Висновки. На підставі вищезазначеного, можна сформулювати висновок про те, що більшість учнів 

нашої вибірки характеризувалися показниками інтелектуальних здібностей в межах вікової норми та 

достатньо розвиненими креативними здібностями, середнім рівнем реактивної та особистісної тривожності 

та неадекватною самооцінкою. 
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Для підтвердження або спростування гіпотези дослідження, ми провели кореляційний аналіз 

отриманих даних. Результати кореляційного аналізу, психодіагностичного обстеження учнів дали 

можливість виявити основні психологічні чинники неуспішності в кожній конкретній групі підлітків. 

Гіпотезапро те, що існує зв’язок між успішністю навчання підлітків, рівнем їх інтелекту, креативності, 

мотивацією до успіху в діяльності, рівнем самооцінки та тривожності, в основному, підтвердилася. Проте, 

характер і специфіка цього зв’язку, як показали результати, певною мірою визначаються віковими, 

індивідуальними особливостями дітей, а також якістю та умовами освітнього процесу.  

Для корекції шкільної неуспішності підлітків ми підібрали програму корекції та розвитку 

інтелектуальної та особистісної сфери школярів на факультативних заняттях курсу «Інтелектика». 

Завданнями корекційної роботи були: розвиток інтелектуальних здібностей та креативності підлітків; 

формування мотивації до успіху, самовиховання і саморозвитку; зниження рівня тривожності школярів; 

закріплення почуття власної гідності, впевненості в собі, формування адекватної самооцінки. 

Для перевірки гіпотези щодо розходження середніх двох зв’язаних вибірок учнів до і після 

корекційної розвивальної програми, було використано, так званий, парний двовибірковий t-критерій 

Стьюдента. Проведений аналіз засвідчив те, що програма курсу «Інтелектика» є дієвою для корекції та 

розвитку інтелекту, креативності, мотивації до успіху, самооцінки та тривожності. ЇЇ можна застосовувати в 

практиці роботи шкільного психолога для попередження та подолання шкільної неуспішності підлітків. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у з’ясуванні впливу на формування неуспішності 

таких чинників, як недоліки пізнавальної та мотиваційної сфери учнів. 
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ПРОГРАМА УКРАЇНСЬКОГО ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Стаття присвячена теоретичним засадам специфіки формування справжнього громадянина і 

патріота, здатного жити і працювати в умовах суспільства, яке володіє сучасними професійними 

знаннями, тобто сформувати особистість з високою духовно моральною позицією. Проаналізовано 

педагогічні умови формування патріотичних якостей молодших школярів у сучасних закладах освіти. 

Наголошується на актуальності патріотичного виховання особистості в українському суспільстві. 

Ключові слова: патріот, патріотичне виховання, рідна мова, морально-етичні цінності, молодші школярі. 

 

Постановка проблеми. На даний момент патріотичне виховання молодших школярів набуває великої 

актуальності. Зумовлюється це процесом становлення України як єдиної політичної нації. Українські 

школярі повинні зрозуміти, що справжня їх сила у єдності. Метою освітньо-виховної діяльності навчальних 

закладів стає підготовка громадянина і патріота, здатного жити і працювати в умовах полікультурного 

суспільства, яке володіє сучасними професійними знаннями, розуміє людей інших національностей, уміє з 

ними працювати, тобто сформувати професіонала, людину з високою духовно моральною позицією. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема патріотичного виховання завжди була і буде в Україні 

однією з найактуальніших у теорії і практиці виховання дітей та учнівської молоді. Щоб правильно 

виховати особистість, потрібно сформувати у неї морально-етичні, духовні та інші цінності, що 

відповідають нормам поведінки. До цієї проблеми звертався педагог В. Сухомлинський, а також низка 

науковців: І. Бех, Д. Леонтьєв, С. Гончаренко, Л. Хоружа, К. Чорна. 

Окремі аспекти формування морально-етичних, духовних цінностей особистості (І. Бех, В. Болотіна, 

М. Боришевський, О. Вишневський, О. Докукіна, І. Зязюн, О. Кононко, А. Малихін, О. Савченко, 

О. Сухомлинська), провідні ідеї морального виховання дітей в українській родині (П. Ігнатенко, 

В. Павленчик, О. Семеног, Р. Скульський, В. Скуратівський, М. Стельмахович), зарубіжний досвід 

формування моральності підростаючого покоління (В. Жуковський, М. Красовицький) залишаються 

предметом активного обговорення на сторінках педагогічних видань [5, с. 158]. 
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У Концепції національного виховання про формування духовності зазначено, що збагачення 

духовності особистості передбачає освоєння як національних, так і світових надбань культури [5, с. 158]. 

Мета даної статті  довести велику роль патріотичного виховання у становленні молодшого 

школяра, який буде мати власні моральні цінності, життєву позицію, погляди, переконання та думки. Саме 

це сприятиме духовній єдності нашої країни. 

Виклад основного матеріалу. Досягнення цілей патріотичного виховання вимагають додержання 

наукового підходу, тобто врахування об’єктивних закономірностей його перебігу. Науковий підхід до 

процесу формування громадянина-патріота передбачає, що дія загальних закономірностей становлення 

патріотизму опосередковується впливом конкретно історичних умов життєдіяльності даного суспільства і 

кожного з його суб’єктів зокрема [1, с. 34]. 

Процес патріотичного виховання здійснюється в навчальній, позакласній і позашкільній діяльності 

та в сім’ї, дитячих та юнацьких об’єднаннях. У навчанні патріотичне виховання значною мірою 

зумовлюється змістовими характеристиками освітніх предметів, які сприяють оволодінню системою знань 

про людину і суспільство. Крім того, оволодіння системою знань формує здатність усвідомлювати місце 

своєї спільноти серед інших спільнот світу [1, с. 35]. 

Процес патріотичного виховання розглянемо на конкретному прикладі програми «Сім маленьких див». 

Завдання виховної програми – формування системи моральних і естетичних цінностей людини, 

всебічний розвиток індивідуальності, створення внутрішньої потреби в самовдосконаленні. Програма 

реалізується через спецкурси, спецсемінари, низку позакласних заходів, благодійну діяльність, створення 

традицій тощо [3, с. 22]. 

Зміст та структура програми «сім маленьких див». 

По-перше, чому програма має таку трохи не зовсім звичайну назву? Тому, що на нашу думку саме 

дивування дитини викликає у неї бажання пізнати, що воно таке - оце диво і охоче зробити кроки на шляху 

до його пізнання. А чому їх саме сім? Відверто кажучи, не знаємо. Може тому, що саме сім див у світі 

визначено стародавньою історією, а може й тому, що у тижні сім днів, сім нот у музиці, сім кольорів має 

веселка… А скоріше за все тому, що сім – щасливе число, і ми б дуже б хотіли, щоб програма «Сім 

маленьких див» мала щасливу вдачу, як це годиться для програми, пов’язаної з вихованням тих, хто 

починає робити свої перші шкільні кроки. Які ж саме маленькі дива обрати, щоб покласти їх в основу 

планування виховної роботи? Ось ці Дива: Диворід, Дивосвіт, Диводром, Дивоколо, Дивоцвіт, Дивоказ, 

Дивограй [3, с. 22-23]. 

Диворід  диво роду нашого. Це знайомства дітей із сторінками історії України, з кращими її синами 

та доньками. Це пошук за допомогою батьків корінців, стовбура та гілочок свого родового дерева, на якому 

вони – діточки – ще зовсім зелені паросточки. Це екскурсії, знайомства з пам’ятними місцями свого краю і 

виховання поваги до них та бажання – в міру дитячих сил, захищати їх від руйнування [3, с. 23]. 

Диводром – диво самого себе, твого здоров’я, сили, твоєї загартованості. Стежина валеології та 

фізичної культури ведуть дітей до оволодінь культури догляду за своїм здоров’ям. Справа ця дуже важлива 

та нелегка, і на допомогу вчителю приходять такі випробувані форми виховної роботи, як Малі Олімпійські 

ігри, Веселі старти, Козацькі забави тощо [3, с. 23]. 

Дивосвіт. Завдання роботи на цьому напрямку  виховання екологічної культури дитини та 

зміцнення її громадянської позиції до захисту природи. В педагогічному арсеналі, перш за все, - уроки 

милування природою в будь-яку пору року, екскурсії з наступними вернісажами, виставками творчих робіт 

з природного матеріалу, конкурси знавців прикмет, юних натуралістів тощо [3, с. 23-24]. 

Дивоколо. Подивись навколо себе, друже! Скільки див, маленьких та великих, скупчились з усіх 

боків і нетерпляче чекають своєї черги, коли ти звернеш на них увагу. Основне завдання роботи у цьому 

напрямку  сприяти розвитку інтелектуального потенціалу дитини. Тому серед форм, що можна взяти 

кожному вчителю  проведення творчих інтелектуальних ігор «Подорож у Зовсім Поруч», «У країні 

Веселої Граматики», «Острів таємничої Математики», «Розумники-розумниці», «Чекаємо на Вас у 

позакласний час» та інші [3, с. 24]. 

Дивоцвіт. Чи не підказала вам сама вже назва змісту цього напрямку виховної роботи? Це – цвіт 

талантів дітей наших. Це – святий обов’язок вчителя роздивитись у своєму вихованцеві притаманні лише 

йому таланти і допомогти їм розкритися. А талантів так багато, як і дітей. Окрім індивідуальної психолого-

педагогічної роботи, в нагоді стануть постійно діючі вернісажі, фотовиставки, виставки творчих робіт, 

захист читацьких формулярів, всілякі мистецькі конкурси юних витівників та інше [3, с. 24]. 

Дивоказ  диво нашої мови. Звичайно, головне завдання вчителя – допомогти дитині оволодіти цим 

скарбом. Справа ця нелегка і дуже відповідальна, адже без вільного володіння рідною мовою, без відчуття її 

сили та краси неможливо привернути дитину до істинної народної культури, історії, не можна виховати у 

дитині почуття національної гідності. Які ж серед існуючих форм роботи у цьому напрямку обрати вчителю 
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початкових класів? Можна проводити тематичні ранки «Мова наша калинова», змагання у літературних 

іграх, свята книги, подорожі до країни Фразеології, конкурси знавців рідної мови, інсценізації казок, байок, 

пісень, конкурси «Влучне слово», «Швиденький язичок», «Зазирни у чисте джерельце мови», «Про що ім’я 

вам моє розкаже» тощо [3, с. 24-25]. 

Дивограй – диво гри. Адже для дитини  це справжнє диво, бо саме в грі вона відчуває себе найбільш 

природно і комфортно. Саме в грі, де все відбувається за законами дитинства, дитина може реалізувати 

найбільш влучно свої психофізичні ресурси і одержати від цього насолоду. Особливе місце в переліку ігор 

посідають народні ігри. Усі ігри можуть стати канвою проведення дитячих свят. Серед них такі улюблені, 

як ігри по станціях «До країни Чудасії», ігри – подорожі «На казковому зорельоті», свято гри «Дивограй», 

свято народних ігор «Козацькі забави – дівочі візерунки» та багато інших, творцями яких стануть вчитель і 

його вихованці. Ось такі вони – «Сім маленьких див», кожне з яких, за бажанням вчителя, звичайно може 

змінюватись, як і кількість самих див [3, с. 25]. 

Активна участь школярів у нових молодіжних структурах ще раз підтверджує їх необхідність. Адже 

вони не тільки доповнюють шкільне виховання, а й певним чином розширюють межі виховного 

середовища навчального закладу [5, с. 161]. 

Як вказує відомий український психолог, дійсний член НАПН України І. Д. Бех: «Генеральні 

напрями діяльності педагога, зорієнтовані на історичні тенденції та сучасні соціально-теоретичні реалії, 

мають передбачити такі завдання: 

1) вчити дитину бути людиною, яка здатна жити гідно; формувати в неї вміння володіти собою; 

2) здобувати знання і вивчати світ, тобто повноцінно засвоювати соціальний і природний досвід 

людства; 

3) навчати морально оцінювати світ, тобто конструктивно, відповідно до загальнолюдських 

цінностей і сучасної моралі, поводитися в соціумі й наодинці зі своєю совістю» [5, с. 163]. 

На думку вченого, «морально-духовна вихованість підростаючої особистості нині є пріоритетною 

метою всієї освітньої системи». І школа, як одна із соціальних інституцій, що причетна до процесу 

виховання, повинна орієнтуватися на такі рівні морально-духовного зростання людини: 

1. Субстанційний, що розкриває першопричину морально-духовного зростання. 

2. Структурний, що визначає єдність емоцій і різної предметності (змістовності). 

3. Тампоральний, що утверджує лінійність (розгортання) і циклічність (функціонування) морально-

духовного розвитку особистості. 

4. Особистісний, який розкриває прогресивні зміни морально-духовних актів за допомогою 

розгортання рефлексії та волі суб’єкта …» [5, с. 163]. 

В естетичному вихованні освітяни чільне місце відводять краєзнавству, яке розглядається як одна із 

джерел культурних і духовних цінностей власного народу, дає поштовх для пізнавальної, дослідницької 

діяльності школярів. Завдяки такій роботі учні мають змогу ознайомлюватися з культурною спадщиною 

народу, дізнаватися факти виникнення свого села, міста, пізнавати їх історію, побут, національну 

самобутність. Усе це спонукає до пошукової діяльності , сприяє дбайливому ставленню до історичних 

пам’яток матеріальної культури, природи, становить фундамент для формування естетичних 

почуттів [2, с. 158]. 

Я. Головацький, відомий етнограф, історик, літературознавець, стверджував, що в учнів необхідно 

виховувати любов і пошану до рідної культури, залучати їх до систематичного збирання і зберігання 

пам’яток народної культури. Із числа учнів потрібно виховувати молодих помічників – етнографів. 

Доцільно було б при кожній школі або хоча б кожному населеному пункті влаштовувати збірки 

етнографічних матеріалів, а при укладанні шкільних підручників уміщувати в них якнайбільше 

етнографічної спадщини. Зокрема, при навчанні «викладової мови» можна і треба дати учням відомості про 

діалекти рідної мови, народні повісті, приказки, казки, пісні, звичаї тощо [2, с. 158]. 

Насамперед, патріотичне виховання  це робота не тільки вчителів у школі, але і батьків вдома. 

Тобто для якісного виховання підростаючого покоління повинна відбуватися взаємодія «школа-сім’я», 

якщо її не буде, то ми не зможемо сформувати сильну особистість, яка має власну життєву позицію, 

вподобання, моральні цінності та переконання. 

У ситуації діалогу обидві системи «школа-сім’я» мають перебувати у рівнозначних і відкритих 

взаєминах, які визначаються як суб’єкт-суб’єктні відносини. Такий підхід бере за основу діалогічний 

принцип організації взаємодії між відкритими системами, що вступають у контакт між собою як 

рівноправні суб’єкти спілкування [4, с. 154]. 

Важливим завданням є також розвиток вмінь і навичок правомірної та гуманної поведінки 

зростаючих громадян-патріотів у поліетнічному середовищі, а саме: формування здатності до встановлення 

контактів з представниками інших етносів, вміння конструктивно реагувати на запропоновану іншими 
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ініціативу, сприяння набуттю досвіду дотримання принципів моральності та правових норм поведінки у 

міжетнічній взаємодії; розвиток спроможності особистості сприймати себе у контексті відносин з іншими 

людьми, озброєння чуттям оптимальної дистанції у стосунках з різними людьми; становлення здатності 

визначати межі припустимої поведінки, не допускати соціально неприйнятних її форм; вправляння у 

вмінні здійснювати критичний самоаналіз своїх думок, помислів, дій; виховання здатності прогнозувати 

та запобігати конфліктним ситуаціям, формування вмінь і навичок подолання особистісно-психологічних 

бар’єрів у спілкуванні , попередження ситуацій, які викликають емоційну напруженість у відносинах 

представників різних етносів; розвиток уміння налагоджувати активну взаємодію з однолітками, 

організовувати спільну діяльність [1, с. 30]. 

З огляду на поліетнічність українського суспільства, особливої уваги потребує виховання 

толерантності зростаючого громадянина – патріота. Це поняття означає повагу, сприйняття і розуміння 

багатого розмаїття культур поліетнічного суспільства, форм самовиявлення людської  особистості. Це 

активна позиція, яка формується на основі визнання універсальних прав людини та основних її свобод, 

усвідомлення того, що люди за своєю природою відрізняються зовнішнім виглядом, становищем, мовою,  

поведінкою і мають право жити у мирі та зберігати свою індивідуальність, а тому погляди однієї людини 

не можуть бути нав’язані іншим. Кожен може дотримуватися своїх переконань і повинен визнавати таке 

право за іншим. Людина заслуговує на те, щоб бути почутою, зрозумілою і прийнятною іншими як 

незаперечна самоцінність навіть тоді, коли її погляди, інтереси, спосіб життя відрізняються від 

традиційних. Вияв співчуття, милосердя як рис толерантності особистості – важлива цінність 

громадянина – патріота України. Однак толерантність не має суперечити національним інтересам 

України [1, с. 30]. 

Висновки. Застосування наведених форм і методів патріотичного виховання покликане сформувати 

в особистості когнітивні, емоційні та поведінкові компоненти, що передбачають вироблення  вмінь 

міркувати, аналізувати, ставити запитання, шукати власні відповіді, критично розглядати проблему, 

робити власні висновки, брати участь у громадському житті, набувати вмінь та навичок  адаптації до 

нових суспільних відносин, адекватної орієнтації, захищати власні інтереси, поважати інтереси і права 

інших. 

 
Джерела 

1. Бех І.,Чорна К. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді // Гірська школа Українських Карпат.  2015.  № 12-13.  

С. 26-37. 

2. Мочан Т. Виховний потенціал позашкільних закладів освіти Закарпаття в естетичному розвитку школярів // Гірська школа Українських Карпат.  

2013.  №10.  С. 156-158. 

3. Рибальченко С. Розвиток ініціативи та самостійності учнів за допомогою виховних заходів // Обдарована дитина.  2010.  №8.  С. 16-25.  

4. Русин Г. Взаємодія сім’ї та школи у вихованні учнів молодшого шкільного віку // Гірська школа Українських Карпат.  2010-2011.  №6-7.  С. 153-156. 

5. Червінська І. Формування ціннісних орієнтацій підростаючого покоління в умовах освітньо-виховного середовища гірської школи // Гірська школа 

Українських Карпат.  2010-2011.  №6-7.  С. 157-164. 

 

Головко Ольга Сергіївна 

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» 

Науковий керівник: Гаврілова Людмила Гаврилівна, доктор педагогічних наук, профессор,  

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» 
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У статті здійснено аналіз теоретико-нормативних аспектів демократизації управління 

закладами освіти. Уточнено демократичні принципи управління освітою. Досліджено нормативні 

аспекти демократизації, що представлені в Законі України «Про освіту», Законі України «Про вищу 

освіту», Указі Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030  р.», 

Національній стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 рр., Концепції розвитку 

громадянської освіти в Україні. Ключові слова: демократизація освіти, нормативні основи, теоретичні 

основи, управління закладами освіти. 

 

Демократизація управління закладами освіти є глобальною тенденцією, що характеризує системи 

освіти багатьох країн світу. Поняття демократизації управління закладами освіти базується на 

запровадженні демократичних принципів управління освітою, а саме: 1)  децентралізація управління 

освітою (чіткий розподіл функцій центральних, регіональних та місцевих органів управління освітою); 
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2) надання автономії закладам освіти; 3) відкритість освіти; 4) призначення керівників закладів освіти на 

засадах демократичності, відкритості та прозорості; 5) поєднання державного та громадського контролю; 

6) запровадження управлінської етики, що ґрунтується на принципах взаємоповаги, толерантності, 

позитивної мотивації [6]. 

Наразі в Україні посилюються процеси європейської інтеграції, які торкаються й галузі освіти 

щодо забезпечення високої якості управління закладами освіти, що є неможливим без реформування та 

модернізації системи управління освітою в цілому. ЇЇ теоретичні засади є визначеними в законодавчих та 

нормативних документах, а саме: 

1. Закон України «Про освіту» (2017) визначає основні засади здійснення управління закладами 

освіти.Зазначено, що управління здійснюють його засновники, керівник, колегіальний орган управління 

закладом освіти та інші органи, що передбачені установчими документами. Демократизація такого 

управління забезпечується розподілом керівних повноважень між представниками різних структур 

закладу освіти, колегіальними органами та представниками громадського самоврядування. Також, у  

статті 12 Закону України «Про освіту» йдеться про розвиток громадянської та демократичної культури на 

рівні середньої освіти шляхом формування певних компетентностей, зокрема громадянської та соціальної 

компетентностей, які тісно корелюють з ідеями демократії, прав людини, поняттям рівності прав та 

можливостей особистості. Формування громадянської компетентності віднесено до однієї із десяти 

ключових компетентностей для життя, зміст яких полягає у володінні культурою демократії, формуванні 

правової компетентності, толерантного ставлення до інших людей, уміння здійснювати соціальну 

комунікацію та вести здоровий спосіб життя [3]. 

2. Закон України «Про вищу освіту» (2014) висвітлює основні положення управління закладами 

вищої освіти, розподіляючи між установами різних рівнів, одним із яких є засновник закладу освіти. 

Засновник керує закладом із урахуванням чинних законів України та укладає й затверджує статут закладу 

вищої освіти. Процеси демократизації управління реалізуються здебільшого завдяки на активній участі 

органів громадського самоврядування, які долучаються до процесу укладання, внесення змін до статуту, 

здійснює контроль за його виконанням. На базі закладів вищої освіти діють органи студентського 

самоврядування, що формуються і діють на демократичних засадах шляхом організації виборів. 

Діяльність такого органу регулюється відповідним положенням закладу освіти [2]. 

3. Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» (2019) 

обґрунтовує цілі сталого розвитку країни, зокрема тих, що стосуються підвищення якості життя, 

дотримання конституційних прав та свобод громадян. Для досягнення зазначених цілей необхідною 

умовою є демократизація освіти, а саме забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти, як 

одну із цілей сталого розвитку країни [5]. 

4. Національна стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 рр. (2020) укладена 

провідними фахівцями країни з питань розвитку вищої освіти. Ними проаналізовано проблеми щодо 

неефективності управління закладами вищої освіти, серед яких відсутність реальної автономії та 

ефективних механізмів демократичної взаємодії керівників закладів освіти з академічною спільнотою, 

представниками стейкголдерів, здобувачами освіти під час прийняття управлінських рішень. У Стратегії 

зібрано пропозиції представників виконавчої влади, освітян, науковців, експертів із питань розвитку 

освіти, представників громадських організацій та бізнесу. Сам процес розробки та затвердження цього 

документу відбувався за демократичною процедурою та відкрито обговорювався в ЗМІ та на порталі 

http://reform.org.ua/. У результаті спільної роботи висококваліфікованої команди було окреслено низку 

проблем, що підтверджують неефективність системи управління вищою освітою, як-от: недосконала 

система кадрової, організаційної та академічної автономії в закладах вищої освіти, нестабільність 

нормативно-правового поля щодо управління закладами освіти в країні, відсутність ефективних 

механізмів взаємодії зі стейкголдерами, недосконалість механізмів залучення здобувачів ЗВО до 

прийняття управлінських рішень [1]. 

5. Концепція розвитку громадянської освіти в Україні наголошує на формуванні громадянської 

компетентності майбутніх фахівців під час професійної підготовки у закладах вищої освіти, зміст якої 

полягає в розвитку здатності вирішувати професійні питання, орієнтуючись на цінності справедливості, 

рівності, верховенства права, працювати в команді та здійснювати спільне управління закладами освіти, 

взаємодіяти з органами влади та представниками місцевого самоврядування  [4]. 
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Отже, аналіз нормативно-правових аспектів демократизації управління освітою підтверджує 

важливість модернізації системи підготовки майбутніх керівників закладів освіти, що набуває 

загальнодержавних масштабів. Система освіти в Україні перебуває на етапі її реформування, а питання 

надання автономії закладам освіти набуває важливого значення. Актуальним також є питання 

формування управлінських компетентностей керівника закладу освіти, що відповідає 

вимогамзаконодавчих та нормативно-правових документів. 
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Стаття присвячена виданням з питань театру, що вийшли з типографії харківської газети 

«Южный край». Проаналізовано тематику, проблематику та авторський склад видань. Досліджено 

внесок видань типографії у театральне життя Харкова. Ключові слова: типографія, газета, театральна 

критика, драматургія, театральне життя. 

 

Як відомо, дослідження культурного, зокрема театрального, життя якогось регіону чи періоду 

базується головним чином на вивчені матеріалів, що друкувалися на шпальтах періодичних видань. У 

Харкові одним з таких великих та довгострокових видань була газета «Южный край», що видавалася 

російською мовою з 1 грудня 1880 року до грудня 1919 р. Видавцем був О. Юзефович, редакторами (в різні 

часи) – А. Стоянов, О. Юзефович (1901-1902, 1905, 1909-1911), М. Окулов (1902-1905), Н. Воронецький 

(1905-1910), А. Краснов (1910-1912), Д. Міллер (1912), І. Дриженко (псевдонім Турський, 1911-1916), 

О. Анісімов (1913-1914), О. Сізов (1914-1916) та ін.  

У газеті друкувалися статті на теми місцевого громадського, культурного, освітнього, наукового, 

економічного життя, подавалася хроніка, некрологи, дописи з історії Слобожанщини, а також матеріали, 

присвячені подіям загальноросійського та світового рівня. З газетою активно співпрацювали професори 

Харківського університету, зокрема Д. Багалій, М Сумцов, Є Рєдін, М Бекетов та інші.  

У 1901-1916 видавався також ілюстрований додаток до газети, який містив фотографії різних діячів 

культури та науки, в тому числі – авторів. 

«Южный край» був однією з найбільших провінційних газет у Російській імперії. За своїм 

політичним спрямуванням «Южный край» наближався до «Московських відомостей» і протистояв більш 

офіційній газеті «Харківські губернські відомості». 

На шпальтах газети постійно висвітлювалось події театрального життя міста. Тут працювали такі 

критики, як Ю. Говоруха-Отрок, М. Черняєв, Ю Бабецький, В Іванов, С Яблоновський (Потрєсов), 

Ф Мельников та інші. На жаль, досі не розкриті деякі псевдоніми та криптоніми, тому повного переліку 

театрально-критичного корпусу наразі не існує. Тому виявлення персонального складу, ідейної та естетичної 

спрямованості діяльності співробітників газети є дуже важливим для вивченні історії харківської 

журналістики в цілому і театральної критики зокрема. Бо, як відомо, співробітники газети зазвичай проходили 

шлях від збирача хронікальної інформації до автора статей на загальнополітичні та економічні теми. 

Редакція газети розташовувалася спочатку на Миколаївській площі у будинку Пітри, а потім у 

власному будинку на вул. Сумській, 13, у будинку, запроектованому архітектором О. Бекетовим. 

Типографія газети також знаходилася на вул. Сумській, 13. Крім газети, тут друкувалися також книги, 

здебільшого харківських авторів. Деякі з цих видань мали безпосереднє відношення до театру, зокрема 

п’єси харківських та зарубіжних драматургів (у перекладі харків’ян), а також книги, присвячені історії 

театру та його сучасним проблемам. 

Якщо характеристику загального напряму газети подано у монографії І. Михайліна [16, с. 86-103], то 

діяльність книжкового видавництва типографії цієї газети досі не вивчалася дослідниками. 

На жаль, таких видань не дуже багато. Можливо, це пов’язано з низькою якістю поліграфії: книги 

друкувалися на газетному папері, фотографії були розпливчастими. Це є також суттєвою вадою 

ілюстрованого додатку до газети «Южный край». Зауважимо, що на початку ХХ ст. ілюстровані додатки всі 

великі харківські газети. Доволі високий рівень поліграфії демонстрували офіційні «Харьковские 

губернские ведомости». Але в їхньому додатку майже не друкувалися матеріали та фото, присвячені 

місцевому життю. Друге місце посідала газета «Утро», яка виходила у 1907-1916 рр. і теж мала власну 

типографію. И лише на третьому був ілюстрований додаток до газети «Южный край». 

Але, тим не меш, деякі дописувачі й редактори газети друкували власні твори саме в типографії 

«Южного краю».  

Це, насамперед, один зі старіших співробітників газети Ю. М. Бабецький (1860-1916) – журналіст, 

драматург, перекладач, театральний критик, який писав під різними псевдонімами (И. Тавридов, Е. Эмбе, 

Амем, Б-ий, Е. Б-ий, Е. М. Б-ий, Еф. Б-кий, Е. М. Б-цкий, Е. М. Б., Журналист, И. Т., Е. Мужецкий). 
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Біографічні відомості і коротка характеристика творчості Бабецького-драматурга містяться в словнику 

«Русские писатели» [14]. 

Бабецький три роки був вільним слухачем юридичного факультету Харківського університету, з 

1880 р. працював у газеті «Южный край» [7]: спочатку завідував відділом місцевої хроніки, потім 

висвітлював різні питання економіки, політики і культури, публікував рецензії на музичні спектаклі, 

концерти, спогади про видатних акторів. Рецензії Бабецького відзначалися глибоким знанням предмета і 

любов’ю до театру. Він був одружений на актрисі С. Строєвій-Сокольскій, а тому особисто знайомий з 

багатьма акторами і музикантами, знав все про найважливіші події місцевого і столичного театрального 

життя. Крім того, Бабецький публікував на сторінках газети «Южный край» матеріали з історії 

театрального життя міста у рубриці «З харківської театральної старовини», нариси про щойно померлих 

столичних і провінційних акторів, зокрема про В. Далматова, Л. Клементьєва, М. Савіну, Н. Карпенко. Його 

колега О. Станкевич після смерті критика відзначав: «У нас, якщо не брати до уваги неповну енциклопедію 

«Театра и искусства», немає живих і яскравих біографій великих артистів і діячів сцени, – робота, яку 

прекрасно міг би виконати Ю. М., оскільки він сам був прекрасною живою енциклопедією театру» [17].  

Ю. Бабецький був відомий також як драматург та перекладач. У його перекладах та переробках йшли 

твори польських драматургів М. Балуцького («Флирт», «Рабыни», «Ни с того, ни с сего»), М. Ясенського 

(«Лена», йшла під назвою «Скошенные цветы»), французького драматурга О. Дюма-сина («Друг женщин»), 

німецьких драматургів Г. Фрейтага («Журналисты»), К. Реслера («Братья из Франкфурта»), О. Ернста 

(«Справедливость»), єврейського драматурга Т. Герцля («В новом гетто»), італійського драматурга 

Джузеппе Джакоза (психологічний етюд «Права души»).  

З цих перекладів та переробок з типографії газети вийшли «Друг женщин» (1892) [1], «Скошенные 

цветы» (1894) [4] та «Журналісти» (1896) [18]. 

Бабецький написав також близька 30 власних п’єс, в тому числі – комедии «Первая ложь» (1889), 

«Школьная пара» (1891), «Штурмом» (1892), «Сердцеед» (1893), «Лакомка» (1898), «Грешки молодости» 

(1900). 

Комедії Бабецького були занадто довгі, багатослівні, але давали акторам можливість показати себе, 

обіграючи смішні положення, до яких попадали їхні герої. Деякі з них теж були надруковані в типографії 

газети: «Школьная пара» (1891) [5], «Первая ложь» (1889) [2], «Штурмом» (1892) [6]. Особливим успіхом 

користувалася «картинка з натури» «Шкільна пара», в якій через переплутані листи герої постійно 

потрапляли в забавне становище, і тільки в самому кінці панночка дізнавалася, що мрія юнака – зовсім не її 

кохання, а нові брюки і піджак. 

Крім п’єс Бабецького типографія друкувала також твори інших драматургів – наприклад, «Все в 

прошлом» (1902) [10] російської письменниці О. Венкстерн (1843-1914?), яка писала під псевдонімом Анна 

Стерн. Вона була відома як досить плідний прозаїк, автор таких творів про жіночу долю як повість 

«Невольная месть» (1885), «Из гнезда» (1888), «Брак по любви» (1890), «Сломанная игрушка» (1894) та ін. 

Крім творів, переобтяжених сюжетними ефектами (самогубство, тяжка хвороба тощо), у її доробку є 

декілька психологічно точних повістей та оповідань («История моей сестры», «Максимка», «Из дневника 

Натальи Сергеевны»). Вона була авторкою ще декількох п’єс – комедій «В приюте муз и граций», 

«Признание» та ін. [11]. 

З інших перекладів вдалося знайти випущену типографією газети драму німецького письменника 

Г. Енгеля «Возрождение» (1903), яку переклали М. Тамарін (Окулов) та Є. Диніна [20]. До речі, драматург, 

перекладач і театральний критик М. М. Окулов (1866 – після 1925), який друкував свої п’єси і статті під 

псевдонімом Тамарін, деякий час на початку ХХ ст. працював у газеті «Южный край» і редагував її. Він був 

відомим театральним діячем, режисером, а також автором спогадів про театральних діячів, зокрема про 

В. Ф. Коміссаржевську. 

З матеріалів, присвячених історії харківського театру, першою, у 1895 р., була опублікована 

автобіографія актора І. І. Лаврова (Барсукова) [15]. Відомий провінційний актор та антрепренер 

І. І. Барсуков (1812-1890), виступав на сцені під псевдонімом Лавров. Він з 1837 р. працював у трупі Л. 

Млотковського, був знайомий з багатьма відомими російськими акторами, зокрема з П. Мочаловим і 

М. Рибаковим, про якого залишив спогади у своїй автобіографії. До того ж, його син одружився на дочці 

М. Дюкова, і, таким чином поєднав дві театральні династії.  

«Автобіографія» Лаврова була видана за сприяння двох його онук Лаврова – О. Барсукової та 

О. Дюкової. 

Але ще до публікації її використав у своїх розвідках М. І. Черняєв (1853-1910), який у 1890-ті роки 

друкував на шпальтах газети статті з історії харківського театру. М. Черняєв публікував нариси, присвячені 

історії театру у Харкові від кінця XVIII до кінця XIX століття, вочевидь, бажаючи потім видати їх окремою 

книгою.  
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Про це свідчить книга «Харьковский иллюстрированный театральный альманах» Черняєва, у якій 

було подано бібліографію праць Черняева з питань театру [19].  

Крім бібліографії, книга містить також статтю Г. Ф. Квітки-Основяненка «История театра в 

Харькове» (з коментарями Черняєва), архівні матеріали («О Харьковском театре», «Приговор», «Условия», 

«Правила для артистов», «Правила для харьковского театра»), статті «Из харьковской театральной 

статистики», «Из бумаг И. И. Лаврова и письма П. С. Мочалова»), афіші, фотографії акторів та 

антрепренерів (не дуже високої якості). Матеріали з архіву Лаврова Черняєв подав з короткою, але 

змістовною довідкою про актора. 

Серед проблем, яких торкалися дописувачі «Южного края», були й питання так званого «народного 

театру». Як відомо, цей термін в той час мав декілька значень. По-перше – це театр, пов'язаний з різними 

формами усної народної творчості (такими, як вертеп та балаган). По-друге – це непрофесійний 

аматорський театр. І по-третє – театр для народу, тобто професійний театр, діяльність якого була 

спрямована на широке коло глядачів.  

Про так званий «балаган» йдеться у невеличкій брошурі В. Іванова «Комедиант», яка вийшла у 

1897 р. [12] Відомий харківський етнограф, правознавець та краєзнавець В. В. Іванов (1857-1942?) торкається 

у своїй праці проблем репертуару для цього різновиду народного театру, пропонує зібрати зразки 

фольклорних п’єс, відредагувати та видати окремою збіркою під назвою «Комедіант». 1898 р. цей нарис був 

передрукований у 12-му тому «Харьковского сборника» (додатку до щорічника «Харьковский календарь»). 

Треба зауважити, що на початку ХХ ст. на Заході та в Російській імперії багато уваги приділялося 

такому різновиду народного театру як аматорський театр. 

На шпальтах газети «Южный край» також різ від разу з’являлися відомості про аматорські спектаклі, 

в яких брали участь різні верстви населення – студенти, працівники залізниці, робітники різних 

підприємств, солдати різних підрозділів Харківського гарнізону. Тому не дивно, що у типографії було 

надруковано книгу І Болдижева «Народно-солдатский театр. (Беседы по устройству спектаклей)» (1900) [8].  

І. І. Болдижев (псевдонім Іван Верунін, 1859-1910) був підполковником та водночас військовим 

письменником. Він служив у 121-му піхотному Пензенському полку (1877-1910 рр.), брав участь у 

російсько-турецькій війні 1877-1878 рр., у російсько-японської війни 1904-1905 рр. Добре знаючись на 

психології солдат, Болдижев написав декілька оповідань та п’єс, присвячених військовій тематиці та 

призначених для народного солдатського театру. До речі, від 1909 р. він редагував у Харкові журнал для 

нижніх чинів «Воїн». 

Книга «Народно-солдатский театр. (Беседы по устройству спектаклей)» мала два випуски. У 

першому, теоретичному, який вийшов у Харкові, йшлося про те, як само треба влаштовувати вистави. У 

другому, що вийшов у Харкові у типографії А. Дарре і мав ще декілька перевидань у Петербурзі, 

подавалися п’єси самого Болдижева-Веруніна, написані для аматорського театру («Жизнь за царя и 

родину», «Барыня», «Жених в кандалах», «На пчельнике») [9].  

До речі, рівень зацікавлення театральної спільноти цією тематикою був таким, що навіть 

найпотужніший професійний журнал «Театр и искусство» неодноразово подавав статті про народний театр. 

Зокрема, у 1910 р. вийшла стаття А. В. Каменець-Бежоєвої про народні вистави у баварському селищі 

Обераммергау [13].  

Тому Ю. Бабецький, який 1910 року побував у Німеччині, теж відвідав виставу в цьому селищі та 

написав про це у газеті. А потім випустив окрему невелику, але містку брошуру «Представление страстей в 

Обер-Аммергау» [3]. В ній йдеться про спектакль-містерії «Пристрасті господні», який показували жителі 

баварського села Обераммергау щорічно, починаючи з 1634 р., на згадку про щасливе позбавлення від 

чуми. Театралізоване дійство, проходило (й проходить досі) в спеціально побудованому театрі просто неба, 

причому в усіх ролях цієї вистави традиційно зайняті тільки жителі села. На думку Бабецького, «прості 

селяни створили найкращий взірець колективної народної творчості в галузі слова, пластичних мистецтв і 

сценічного виконання» [3, с. 9]. Бабецький детально описує костюми і прийоми гри талановитих любителів, 

не забувши відмітити й те, що кошти за вистави йдуть на благодійність. На жаль, якість фотографій у цьому 

виданні теж посередня, але в цілому вони дають змогу ознайомитися з цим непересічним видовищем.  

На жаль, ми не маємо змоги розповісти про всі видання театральної тематики, які вийшли з 

типографії газети «Южный край». Але й те, що знайдено, дозволяє зробити висновок, що видання 

типографії газети «Южный край» – цікавий внесок у театральне і та взагалі культурне життя міста. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ КНИГИ «СЕРЦЕ ЛІСУ» 
 

Стаття присвячена визначенню тенденцій минулого та сучасності дитячої книги, створенню 

унікального продукту авторської дитячої книги «Серце Лісу» її особливості та інновації, вирішення 

подальших задач та розглядання питань конкуренції книги та сучасних гаджетів. Ключові слова: дизайн-

проєктування, книга для дітей, авторські вірші, книга з запахами, подарункове видання, qr-код. 
 

Вступ. Вперше в Україні! Книга, в якій втілена любов до природи настільки, що та передає запахи 

лісу та всього, що можна зустріти на протязі пригоди. 

Ви любите цікаві дитячі книжки? Шукаєте незвичайний подарунок? Тоді ця чудова казка-поема, якої 

ще не було в Україні для вас! Здивуйте своїх дітей, а також родичів, знайомих та друзів! Чому такої книжки 

не було? Ця книга із запахами, виготовленими з натуральних олій. Це добрі,чарівні вірші про героїчні та 

фантастичні пригоди маленької феї та її друзів задля порятунку Лісу. У книзі великі барвисті ілюстрації, які 

дитина може потерти пальчиком та одразу відчути запахи суниці, ромашки, ялинки, квітучої вишні, грибів 

та навіть запах оленя! Для друку книги використовуються безпечні харчові фарби. Ця книга може стати 

бестселером. Та саме Ви можете опинитися серед перших, хто зробить дітям оригінальний подарунок. 

Книга видана в твердій обкладинці з м’якою, пухнастою текстурою, закруглені кути роблять книгу 

безпечною для самостійного використання дітьми [1]. Книга формату А4 – зручному для того, щоб 

розглядати яскраві ілюстрації, у використанні за призначенням та для того, щоб брати книгу в дорогу, 

25 сторінок. Оформлена в подарунковому картонному футлярі, запечатана в плівку, на термо-упаковку 

наклеєний стікер, який показує, як користуватися книгою. На стікер нанесений ароматичний лак. 

Метою дослідження є визначення тенденцій минулого та сучасності в галузі книжок для дітей та 

методів вирішення проблем конкуренції книжок з сучасними гаджетами. Також метою цієї роботи було 

створення унікального продукту, а саме авторської дитячої книги «Серце Лісу», вирішення подальших 

задач та успішний дебют. 

Об’єкт дослідження – сучасна дитяча книга. Предмет дослідження – нові візуалізації та передачи 

інформації через сучасні технології в книзі. 

Ідея створення авторської дитячої книжки з запахами прийшла до мене через моє хобі, я дуже 

чуттєва до запахів людина, та запам’ятовую їх напевно, що назавжди, так як, я маю колекцію запахів, кожен 

з яких пов’язаний с певною історією, спогадом, асоціацією, людиною або святом. Тому мені б дуже 

хотілося, щоб моя дебютна книга стала незабутньою. Щоб поринувши у створений мною маленький Світ 

була можливість не тільки побачити барви природи, але й відчути багатство чистих ароматів Лісу.  

За можливість вкласти аромат на сторінки можна подякувати знайомим нам з дитинства журналам 

магазинів парфумів та косметики в яких було розміщенно пробники парфумерної продукції. 

Проте всі ми знаємо певні недоліки даного способу: 

- після першого тертя запах починає вивітрюватись та швидко зникає; 

- якщо терти сторінки одним пальцем – всі запахи змішаються. 

Іншим завданням було поєднання книги та сучасних технологій для створення здорової конкуренції з 

сучасними гаджетами. 
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Провівши дослідження та пошуки я знайшла спосіб вирішити першу проблему таким чином: 

використавши ароматні масляні лаки замість того, що використовують стосовно журналів, по всій поверхні 

сторінки. 

А також мала змогу впевнитися в тому, що склад цих лаків з якими будуть вступати в контакт діти – 

безпечний для здоров’я. Використовуються харчові барвники [3]. 

Стосовно другої проблеми, було прийнято рішення розмістити зрозумілу для усіх інструкцію щодо 

експлуатації книги. А саме: «Потри великі зображення та понюхай пальчик або сторінку, щоб відчути 

аромат. Використовуй різні пальчики для кожної сторінки, щоб запахи не змішувалися…». Також у книзі 

можна дуже просто віднайти підказки стосовно того який саме аромат знаходиться на даній сторінці. 

Також на початку книги можна побачити невелику інструкцію та QR код за допомогою якого можна 

прослухати вірші з вуст автора книги, щоб нічого не відволікало від пізнавального процесу, а також це 

збільшує цільову аудиторію включаючи в неї дітей, які ще не вміють читати проте чудово сприймають все 

на слух – це найкраща пора, за дослідженнями вчених, щоб почати привчати дітей до прекрасного, 

мистецтва, розвитку в них фантазії, мови та смаку. Для тих, хто надає перевагу класичному варіанту (книга 

з текстом) наприкінці книги «Серце Лісу» є дизайнерський конверт в якому знаходяться вірші посторінково 

до кожноїі люстрації, а також підказки до ароматів. Саме це поєднання сучасних технологій та книги може 

зацікавити підростаюче покоління.  

Для створення власного QR коду було використано український сайт qrcodes.com.ua. Дебютна 

авторська дитяча книга «Серце Лісу» – перша із серії еко-книжок поєднаних з новими технологіями, 

спрямованих на те щоб виплекати у підростаючого покоління любов до навколишнього середовища, 

рідного краю, а такожмови . 

Основою є авторські, чотирьохстрокові, римовані вірші з яких і складається казка. Дія відбувається в 

Українському лісі. Все в книжці спрямовано на те, щоб повністю поринути у створений автором світ. Живі, 

емоційні персонажі за долю, яких починаєш хвилюватися з перших хвилин поеми, неочікувані повороти 

сюжету, дослідження навколишньої середи, фентезійні моменти поеми – все це допоможе 

сконцентруватися на головній ідеї, розвинути уяву. Закохати в дану історію. Та головне це сторінки з 

дивовижними та різноманітними запахами! 

Висновки. Чи може книга конкурувати з гаджетами, конкурувати з ними чи мати в них місце [2]? 

На мою думку, книга і гаджет – це як паралельне існування. Обидва діють на одні й ті жоргани 

відчуттів, але хто чому віддає перевагу. Паперові книги, аудіокниги та ігри для смартфонів є різними 

джерелами доступу до однієї і тієї ж інформації. 

Проблема залежності від електроніки не тільки у дітей, а в принципі повсюдна. Але якщо дорослий 

може зрозуміти, що Instagram займає багато часу, то дитині це набагато важче. Тому молоде покоління 

потребує допомоги старших. На мою думку, якщо дитячі книжки співвідносяться з часом, проведеним з 

родиною, це почне створювати здорову конкуренцію між книгами та гаджетами. Важливо читати, 

обговорювати та ділитися емоціями. 

Це питання є дуже гострим і актуальним сьогодні. Я думаю, що нам потрібно розробити послідовні 

сценарії того, як поєднати книги та сучасні технології [4]. Гаджети дарують емоції тут і зараз, а емоція з 

книгою розтягнута в часі. Уява не така швидка, тому дітям легше взяти планшет і отримати кілька емоцій за 

короткий проміжок часу. Але дуже важлива частина вашого мозку починає працювати, коли ви читаєте. 

Найкращий варіант – для дітей знайти правильний баланс між гаджетами та друком [5]. Тут дуже потрібна 

допомога батьків. 

Загалом стан можна порівняти з харчуванням. Гаджети – це фаст-фуд, вони смачні всюди, але вони 

не такі корисні та поживні, як здорова їжа. На мою думку, важливо їх поєднувати. Ідеально для мене, коли 

книга постачається з повністю цифровим додатком. Гаджети також випустили багато друкованої 

літератури, але вони ніколи не замінять ілюстрації та дотик. Саме тому я наділила авторську дитячу книгу 

«Серце Лісу» ароматними сторінками, великими, деталізованими, яскравими, якісними ілюстраціями, 

емоційними персонажами, які захоплюють з перших сторінок, а також новими технологіями, а саме QR 

кодом. Та не будемо забувати про те, що основою книги є моя власна віршована казка на повчальну 

екологічну тему! 
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ІНДУСТРІЯ РОЗВИТКУ К-ПОП КАФЕ В УКРАЇНІ ТА  

ТЕНДЕНЦІЇ КОРЕЙСЬКОГО СТИЛЮ В ІНТЕР’ЄРНОМУ ДИЗАЙНІ 

 

В тезах розглянуто головні складові корейського інтер’єру та к-поп кафе. Дослідження проводилося 

на основі аналізу сучасного стилю корейських кафе та ресторанів. Ключові слова: Південна Корея, к-поп, 

інтер’єр, к-поп кафе, корейський стиль, мінімалізм 

 

Вступ. Темою даного дослідження став розгляд розвитку к-поп кафе в Україні та тенденції 

корейського стилю в інтер’єрному дизайні. Тема була обрана щоб донести культуру к-поп до України. 

За останні роки захоплення молоді усе частіше відмічається таким напрямком як корейська поп 

музика, пов’язаним з розповсюдженням сучасної корейської культури у всьому світі. Це захоплення цією 

субкультурою не обійшла стороною і Україну. Успіх корейської поп індустрії напряму пов’язаній з 

розвинутою системою фан-клубів, тематичних закладів та послуг для фанатів. Музика є способом 

самовираження, вона несе в собі більше ніж просто мелодія і текст. Це ціла історія, у багатьох піснях є 

інший сенс який розкривається при обміркуванні символічності кліпу. Це захоплення несе в собі те нове та 

незвідане, що принесе нові емоції.  

Мета та завдання даної роботи – це показати особливості корейського інтер’єрного дизайну та 

розказати про розвиток к-поп кафе в Україні. 

Результати дослідження та їх обговорення. Корейська музика як сніжний ком почала котитися у 

2010 набираючи обертів щороку. У 2010 цю тему зробили популярною гурт BTS у світі, а у 2012 це був 

PSY – Gangnam Style в Україні.  

К-поп привабливий бо дарує шанувальникам купу позитивних емоцій, він буквально робить їх 

«зарядженими» позитивом, кипучою іскристою енергією. Ще е секрет популярності к-поп, це – культ 

айдолів. Вони не просто співаки та музиканти, поняття «айдол» охоплює усе їх життя. У всіх айдолів є свій 

фандом. Це група людей яка фанатіє як і за певним айдолом, так і по усій групі. Фандоми створюють 

величезну кількість контенту за улюбленими виконавцями. В даний час особливо явно проявляють себе 

фанати к-поп груп утворюючи фан клуби по усьому світу. Фанат може бути шанувальником одразу 

декількох груп, це називається – мультифандом. Вони перебувають як мінімум у двох фандомах. На мою 

думку саме вони створили концепцію к-поп кафе [3]. 

Корейський стиль у інтер’єрі це частіше усього мінімалізм. Ціль цього стиля це приміщення 

наповнене повітрям та простором. Основні кольори частіше усього дуже спокійні, бліді або натуральні. 

Щоб приміщення не здавалося пустим, його розбавляють великою кількістю деталей або акцентним 

кольором. Посуд також являється акцентом, він може бути як частина декору так і реально 

використовуватись. Може ще бути варіант з різним посудом, це також може бути акцентом у закладі. У 

деяких азійських ресторанах, більш традиційного варіанту, можна сидіти не тільки на стільцях за столом, а і 

ще й на підлозі. Це спеціально відведена зона з теплою підлогою і низьким столом для збереження тепла. В 

таких зонах зазвичай дуже багато різноманітних подушок та ковдр. Такий стіл називається котацу, він дуже 

розповсюджений у Японії і допомагає заощадити на опаленні дома [1]. 

Меблі це також дуже важлива частина інтер’єру. Частіше усього меблі у таких закладах з дерева та 

інших натуральних матеріалів. Вони можуть бути не повністю з дерева, а частково. Типу, металевих ніжок 

або вставок. Для оформлення інтер’єру краще вибрати меблі які не вийдуть з моди дуже швидко, перевагу 

слід віддавати класичному стилю меблів або його інтерпретаціям. Для того щоб оживити інтер’єр та 

зробити його більш цікавим можна додавати акцентні предмети трендового дизайну. Наприклад Азія і 

квітуча вишня, кожну весну усі магазини та заклади заповнюються різними рожевими речами, починаючи з 

фірмових напоїв та страв, закінчуючи повним асортиментом у рожевому стилі. 

Стеля і освітлення також є не менш важливою частиною, адже розміщення світла може повністю 

змінити сприйняття приміщення. Колір також має значення, більш тепле світло робить приміщення більш 

затишним, а холодне світло додає простору. За його допомогою можна зробити обстановку більш інтимною 

або навпаки повсякденну. В цьому допомагають різні види предметів освітлювання починаючи від 

маленьких бра, закінчуючи величезною люстрою майже до підлоги. 

Також простір над головою може заповнити креативна інсталяція, якась гарна конструкція з металу, 

пластику, дерева та навіть тканинні композиції. Такі інсталяції поєднують з основним стильовим мотивом, 
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така стеля стає природним продовженням дизайнерської концепції та забезпечує таку важливу 

унікальність [2]. 

Висновок. У цьому дослідженні було розглянуто к-поп музику як основоположника для к-поп кафе, а 

також одну з найважливіших тем для кафе, інтер’єру. Корейський інтер’єр є достатньо мінімалістичним та 

простим, але акцентні плями у вигляді яскравих кольорів та різноманітних речей які наповняють та 

оживляють непоказний інтер’єр. Світло яке допомагає побачити просторість приміщення, або навпаки 

зменшити його для відвідувача щоб обстановка здавалася більш інтимною. Інсталяції які допомагають 

зробити заклад унікальним. Усе це допомагає культурі к-поп кафе розвиватись в Україні. 
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В статті розглянуто ключові аспекти розвитку культури коміксів в Україні. Дослідження 

проводилося на основі аналізу історії розвитку графічної літератури та її місця у сучасному світі. Ключові 
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Вступ. У сучасному світі важливу роль відіграє швидкість передачі і сприйняття інформації. Першим 

і найголовнішим способом є текст. Але набагато швидше наш мозок сприймає зображення. Саме графічне 

мистецтво направлене на поєднання цих двух способів отримання інформації: вербального та образного. 

Комікс не тільки спрощує сприйняття літератури завдяки невеликому обсягу тексту, але й, через наявнять 

зображень, підсилює інтерес читача. 

Стрімкий розвиток мистецтва коміксів як в усьому світі, так і в Україні актуалізує дослідження з 

історії іх створення, аналізу сфер застосування, тенденцій вдосконалення і напрямів взаємодії з іншими 

видами графічного дизайну.  

Результати дослідження та їх обговорення. У сучасній Україні комікси набувають популярності, 

з’являючись не тільки у спеціалізованих магазинах, але й на полицях звичайних книгарень. Аудиторія 

коміксів швидко розширюється, включаючи в себе не тільки дітей та підлітків, а й у значній кількості 

дорослих читачів. Українська індустрія мальованої літератури почала свій шлях у дев’яності. Зародження 

окремої індустрії видавництва коміксів пройшло стрімкий шлях від козацьких історій до фантастичних 

новел у космічному просторі.  

Українськікомікситоді й зараз —цеукраїнізовані у політичному та патріотичномусенсіісторії, де 

чітковираженіісторичніподії,визначніпостаті, явища, легенди та міфи. У багатьох вітчизняних митців 

спостерігається бажання видавати історичні комікси або перероблювати популярні класичні українські 

твори у вигляді графічних новел. 

Перший українськийкомікс – «Чорнокнижник з Чорногори» віршована поема написана Ярославом 

Вільшенко, буввиданий у 1921 році у Львові. У книзі 70 ілюстрацій, створенихукраїнським 

художником Антіном Манастирським. Прикладом адаптації класичної літератури є історія Гоголя «Вій», 

створена А. Перетятько у 1993 році. Комікс був надрукований у журналі «Мандрівник». Також, 

видавництвом «Генеза» опублікованийще один твір за повістю М. Гоголя – «Тарас Бульба». 

У 2012 році виходить роман-блокбастер «Даогопак» від Nebeskey. Видання знайомить читачів з 

легендарними українськими міфами. Через комікс автор демонструє самобутню українську історію та 

занурює у світ дивовижної міфології. Комікс «Середовець» від видавництва Vovkulaka, зі сценарієм та 

малюнком від О. Корешкова, це – антиутопія, що за своєю концепцією нагадує «Колгосптварин» Орвелла, а за 

декораціями – суміш радянського тоталітаризму з найгіршими проявами сучасного олігархічного суспільства. 

Досі комікс-культура не сформована в Україні, оскільки людей відштовхує та змушує ставитися зі 

зневагою сам переклад слова «комікс». Адже комікс – це щось смішне, веселе, розважливе. Проте комікси 
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бувають зовсім не веселі, більш того, вони можуть бути драматичними, трагічними, серьйозними. Досить 

популярним у коміксах є жанри триллеру та жахів. Існує багато коміксів для дорослої аудиторії.  

Вважалося, що комікси це лише одна з форм передачі інформації: ємка і зручна, але по суті це –

принципово новий спосіб та підхід до її засвоєння. Найбільш важливим у навчанні є вміння знайти, 

виділити, опанувати головне. Розглядаючи комікс, людина відточує цей навик, привчається бачити суть 

проблеми, знаходити найголовніше. Людина, що вміє читати комікс не заучує інформацію, а осмислює ії, 

намагається вникнути в саму суть, привчається самостійно здобувати знання. 

Скепсис стосовно розважальних напрямів коміксу нерідко змушує забути про головне: саме він 

відкрив і продовжує відкривати методи чергування текстової та візуальної інформації з метою полегшити її 

засвоєння. Старі засоби навчання, такі як текстові документи все більше втрачають свою популярність. Їх 

недоліком являється низький рівень сприятливості. Суцільний довгий текст важко сприймати, людина не 

здатна запам’ятовувати велику кількість текстової інформації. Саме тому на зміну текстовим документам 

стали приходити документи, що мають велику кількість графічних образів.  

Комікси також корисні для дітей зі складнощами у навчанні. Наприклад людям в яких дислексія 

важко, або навіть неможливо читати великі обсяги тексту. Проте комікси, завдяки коротким текстовим 

блокам спрощують для них сприйняття та засвоєння інформації. Також діти з захворюваннями 

аутистичного спектру можуть навчатися розпізнавати емоції людей, дивлячись на зображення в коміксах. 

Комікси можуть допомогти у вивченні іноземної мови. З їх допомогою можна легко збільшувати 

словниковий запас, адже зображення пропонують візуальні підказки, які допомагають розшифрувати 

незнайоме слово.  

Звичайно у коміксів є й свої недоліки. Так, вчитися лише за допомогою коміксів неможливо, адже 

людині для повноцінного розвитку потрібно читати й великі тексти. Також завжди існує шанс, що малюнки 

можуть відволікти від текстової складової. Тож якщо стоїть завдання вивчити на пам’ятьсаме текст, то 

картинки однозначно будуть зайвими.  

Висновки. Тож можна зробити висновок, що комікс – це ще одна форма мистецтва. Змістовне ділення 

графічних новел схоже на літературне. В центрі коміксу – зображення. Саме це допомагає сприйняттю та 

засвоєнню інформації. Комікс – новий інструмент в освіті, з новим впливом на учбовий процес. Він 

підвищує мотивацію та зацікавленість у навчанні. Зображення створюють візуальну підтримку матеріалу, 

знімають стрес та додають нотку розваги. 

 
Джерела 

1. Чому нам потрібні комікси [Електроний ресрс]. – Режим доступу: http://litakcent.com/2017/03/29/10-prychyn-chomu-nam-potribni-komiksy/ 

2. «Український ринок коміксів лише розпочав свій шлях» [Електроний ресрс]. – Режим доступу: https://uageek.space/bohdan-kordoba-ukrainskyi-rynok-

komiksiv/#gs.xwbvgh 

3. Комікс у освідчому процесі [Електроний ресрс]. – Режим доступу: https://comics.com.ua/node/852 

 

Вартовник Оксана Богданівна 

Київський національний університету технологій та дизайну 

Науковий керівник: Батрак Вадим Станіславович 

Київський національний університет технологій та дизайну 

 

АЙДЕНТИКА ДЛЯ ЗООМАГАЗИНУ.РОЗРОБКА ФІРМОВОГО СТИЛЮ,  

ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО РОЛІ У МАРКЕТИГУ 

 

У статті представлено теоретичні основи розробки айдентики для зоомагазину. Досліджено 

існуючі зразки айдентикита проведено пошук графічних елементів, що є впізнаваними серед конкурентів. 

Розкрито основні характеристики фірмового стилю. Ключові слова: фірмовий стиль, айдентика, 

маркетинг, ідентифікація, реклама. 
 

Айдентика існує для того, щоб керувати увагою людей. Вона формує бренд і його візуальну частину. 

Для дизайнера це інструмент, завдяки якому можна донести суспільству певну ідею. 

Розглядаючи питання підвищення лояльностіклієнтів мною було встановлено, що ключову роль в 

процесі налагодження комунікацій відіграє фірмовий стиль. Він і є найважливішим напрямом діяльності у 

сучасному графічному дизайні. Фірмовий стиль – це авторитетний засіб компанії, який формує її імідж, а 

також певний інформаційний носій. Саме за допомогою графічних елементів фірмового стилю споживач 

знаходить товари та пропозиції певних компаній, які формують у нього сприятливе ставлення до даної 

компанії, за допомогою якої процес пошуку інформації чи вибору товару став простим та зручнішим. 
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Фірмовий стиль, айдентика та інші складні багатоскладові культурні явища, пройшли досить тривалий шлях 

розвитку. Саме на такий розвиток в рамках однієї компанії я пропоную звернути увагу – це компанїя Apple. 

Розвиток логотипу бренду Apple. Логотип Apple, який створив Роб Янофф, був тут же схвалений 

Стівом Джобсом і прослужив офіційною емблемою компанії протягом наступних 22 років. За ці роки він став 

настільки впізнаваним, що компанії навіть не було потрібно поміщати під ним своє ім’я. Всі й так розуміли, 

про що йде мова.Однак час ішов. Змінювалися тренди в дизайні. Поступово логотип перестав виглядати 

сучасно і почав навіювати легку ностальгію за 1970-ми. Після того, як «вигнаний» Джобс повернувся в Apple 

в 1997 році, він захотів, щоб емблема компанії стала сучаснішою. Але повністю відмовлятися від надкушеного 

яблука він не став. Було прийнято рішення змінити колір логотипа, але не змінювати його форму. Фірмовий 

стиль компанії Apple змінювався йдучи в ногу з часом зберігаючи аутентичність. 

Першим етапом розробки айдентики є вивчення аналогів та прототипів. В результаті аналізу 

з'ясувалося, що у розробці фірмового стилю для зоомагазину найчастіше використовують образи людей та 

тварин. Переважна частина аналізованих знаків та логотипів мають округлі форми, плавні лінії. 

Для фірмового блоку використовують оригінальні шрифти, розроблені спеціально для даних 

магазинів. Переважають плавні, великі шрифти без засічок, що робить логотип читаним і таким, що 

запам'ятовується.  

Основною властивістю проаналізованих фірмових блоків є колір. Продумане колірне рішення при 

підборі фірмових кольорів – це одна з умов створення гарного логотипу, вони допомагають посилити його 

емоційну складову. Завдання даного дослідження – створити сучасний, привабливий бренд, що привертає 

увагу. Результати досліджень допомогли визначити чіткий вектор стилістичного майбутнього фірмового 

стилю. Зіставлення отриманої інформації та виробленого позиціонування бренду дали чітке розуміння того, 

яким має стати герой бренду та стиль мережі загалом. 

 

 
 

Візуальна концепція компаніїї «Pets» 

 

Наочне сприйняття зоомагазинувирішує завдання образного розкриття задуму за допомогою 

акцентів, кольору, додаванням тваринного мотиву у айдентику. Перш за все-це візуальна основа, яка 

допомагає споживачеві зрозуміти ідею фірми і, як наслідок, пробудити в ньому інтерес. Одним з таких 

інструментів є додавання тваринного мотиву до айдентики та підбір гамми кольору. 

Фірмовий стиль магазину дуже важливий, адже відвідувачі звертають увагу не тільки на сам товар і 

ввічливість співробітників, але і на дизайн. З цієї причини, оформлення повинно бути гармонійним, а всі 

елементи-об’єднані одним стилем. Створення оптимального й цікавого колірного рішення, наповнення 

різними «фішками» у дизайні, ретельно продумані деталі – це все впливає на враження покупців та створює 

імідж магазину. Саме феномен брендингу допомагає організаціям ставати впізнаваними та збільшувати 

коло прихильників. 
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Логотип – це візуальний елемент, за яким потенційні клієнти виділяють певну фірму на тлі компаній-

конкурентів. Саме логотип покликаний відображати систему цінностей, принципи і місії фірми, а також 

демонструвати її послуги і продукцію. Враження, що виникають вже при першому контакті,- основне. 

Критерії ефективності дизайну логотипу:асоціативність, універсальність, простота та релевантність. 

Фірмовий стиль у широкому розумінні – це сукупність колірних поєднань та графічних образів для всіх 

форм реклами, а також ділових паперів, технічної та інших видів документації, а іноді одягу співробітників.  

Найбільш вдалим визначенням є визначення Г. Почепцова, «Фірмовий стиль – це набір колірних, 

графічних, словесних, типографічних, дизайнерських постійних елементів (констант), що забезпечують 

візуальну та смислову єдність товарів (послуг), всієї інформації, що виходить від фірми, її внутрішнього та 

зовнішнього оформлення». 

На сьогоднішній день фірмовий стиль виконує три функції: 

1. Ідентифікація. Завдяки фірмовому стилю, споживач без зусиль може дізнатися про потрібний 

товар за певними ознаками.  

2. Довіра. Наявність фірмового стилю викликає довіру, але якщо споживач переконається як 

продукції або послуг організації, то довіра значною мірою поширюється і на іншу продукцію цієї фірми.  

3. Реклама.Ефективність реклами підвищує наявність фірмового стилю, оскільки всі об'єкти, що 

містять фірмовий стиль, є рекламою 

Перспектива розвитку фірми – те, про що завжди варто думати при створенні логотипу. Дизайн 

логотипу не повинен обмежувати розвиток бренду, повинен бути універсальним і гнучким, адже з плином 

часу кожна фірма розвивається і розширює асортимент товарів і послуг, бізнес збільшує масштаби і освоює 

нові сегменти ринку. 

Фірмовий стиль – завжди відображення ставлення автора до поставленій проблемі, його світогляд та 

відчуття у сучасному світі. 

У висновку хотілося б відзначити, що на підставі вивчених видів та типів айдентики і 

проаналізувавши різні розробки фірмового стилю для зоомагазинів та проведеного аналізу розробки 

айдентики зоомагазинів, та розробки проекту фірмового стилю для зоомагазину «PETS» можна зробити 

такі висновки: 

1. Розробка фірмового стилю у житті організації виконують важливі функції, вони допомагають 

ідентифікувати товар, виділити товар із загальної маси аналогічних, і навіть формує впізнаваність образу, 

що сприяє підвищенню престижу та репутації зоомагазину. 

2. Грамотно розроблений проект фірменного стилю зробить кампанію унікальною, не схожою на 

інших. Розробка фірмового стилю зоомагазину «PETS» є конкурентоспроможною та готовою до реалізації 

на ринку. 

3. Рекламна кампанія вийшла запам'ятовуваною, колірна гама підібрана в домашніх тонах, що 

відповідає назві зоомагазину. Дотримано всіх композиційних вимог. 
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ВИДИ ЗАВДАНЬ ПРИ НАВЧАННІ ПИСЬМА ІНОЗЕМНИХ СЛУХАЧІВ  

НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ 

 

Стаття присвячена питанням навчання письма і писемного мовлення іноземних слухачів на 

початковому етапі. Проаналізовано особливості письма і писемного мовлення як одного з видів мовленнєвої 

діяльності. Розглянуто види завдань, які сприяють формуванню умінь і навичок у письмі та писемному 

мовленні в іноземних слухачів на початковому етапі. Ключові слова: письмо, писемне мовлення, іноземні 

слухачі, початковий етап навчання. 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства навчання іноземних громадян у закладах вищої освіти 

України має велике значення. Актуальними залишаються питання якісної професійної підготовки фахівців 

для зарубіжних країн, удосконалення змісту та форм організації навчально-виховного процесу [5]. На 
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початковому етапі українська мова для іноземців є не лише навчальним предметом, а й засобом здобуття 

професійної освіти. На перший план у вивченні мови виступає іншомовна комунікативна компетентність, 

яка передбачає здатність засобами мови, що вивчається, здійснювати мовленнєву діяльність відповідно до 

цілей і ситуацій спілкування в рамках тієї чи іншої сфери діяльності [3]. Вивчення мови передбачає 

володіння мовним матеріалом, здатність побудувати власне висловлювання і реалізувати бажаний мовний 

намір. Досвід роботи на підготовчих факультетах показує, що іноземні слухачі недостатньо володіють 

навичками та вміннями писемного мовлення. Це проявляється в несформованій навичці техніки письма та у 

несформованих навичках та вміннях письма як одного з видів мовленнєвої діяльності. Крім того, письмове 

мовленнєве спілкування набуває більш високого практичного значення у зв'язку з розвитком сучасних 

засобів комунікації. Враховуючи існуючі проблеми, необхідно особливу увагу приділити видам завдань, які 

сприяють формуванню умінь і навичок у письмі та писемному мовленні в іноземних слухачів на 

початковому етапі навчання. 

Письмо є одним з чотирьох основних видів мовленнєвої діяльності. Воно являє собою активний 

процес передачі або прийому повідомлення, опосередковане мовною системою і обумовлене ситуацією 

спілкування [2, с. 17]. Формуванню та розвитку навичок та умінь писемного мовлення присвячені роботи 

Л. С. Виготського, С. Л. Рубінштейна, В. О. Артемова, Н. І. Жинкіна, І. О. Зимньої, О. О. Леонтьєва, 

Л. В. Щерби, В. Г. Костомарова, О. Д. Митрофанової, Є. М. Верещагіна, Є. І. Пассова, С. К. Фоломкіної, 

О. О. Миролюбова та ін. 

Писемним мовленням називається вміння висловлювати свої думки у письмовій формі [7, с. 21]. 

Писемне мовлення, як і говоріння, є продуктивним видом мовленнєвої діяльності. Воно має свої 

лінгвістичні та психологічні особливості. Механізми створення письмового тексту спираються на 

механізми говоріння. Вони включають відбір лексики; розподіл предметних ознак групи речень; виділення 

предикату висловлювання (основи смислової структури речення) та системи предикатних відносин; 

організацію внутрішніх зв'язків між реченнями у тексті, і навіть планування тексту [6, с. 261]. У навчанні 

писемного мовлення виділяють такі етапи: 1) оволодіння каліграфією  правильним графічним 

зображенням літер; 2) оволодіння орфографією – правильною передачею звуків мовлення відповідними 

літерами; 3) правильне використання лексичних та граматичних одиниць; 4) засвоєння структурних 

моделей речень; 5) оволодіння побудовою та оформленням думок у формі письмового моленнєвого твору – 

композицією 4, с. 99. Навчання писемного мовлення передбачає формування певних мовленнєвих умінь: 

1) передача основного змісту прочитаного чи прослуханого тексту; 2) передача головної думки тексту; 

3) опис (короткий або детальний), порівняння, зіставлення описуваних фактів; 4) доказ (з наведенням 

аргументів, що ілюструють приклади); 5) огляд, комбінування, поєднання фактів; 6) характеристика, вираз 

оцінки, власного ставлення до викладеного (згоди  незгоди, схвалення  несхвалення, осуду, здивування, 

захоплення, радості, смутку та ін.); 7) реферативний виклад, інструкція; 8) міркування, коментування; 

9) обробка інформації у процесі читання з різними цілями та ін. [6, с 262]. Особливості писемного мовлення 

як виду мовленнєвої діяльності та необхідні вміння викликають труднощі для тих, хто вивчає іноземну 

мову. Ці проблеми можуть бути подолані за умови використання певної методики та розробленої системи 

вправ. Щоб навчитися писемного мовлення іноземною мовою, треба спочатку оволодіти технікою письма, 

тобто вмінням правильно писати літери та слова [7, с. 121]. Техніка письма є початковою стадією навчання 

писемного мовлення та виконує допоміжну функцію  засобу навчання мови, бо допомагає засвоєнню 

лексичного та граматичного матеріалу, оволодінню іншими видами мовленнєвої діяльності. Щоб навчитися 

техніки письма, треба познайомитися з українським алфавітом, опанувати українську графіку та 

орфографію, навчитися писати українські рукописні літери. На заняттях з водно-фонетичного курсу слухачі 

знайомляться зі звуками української мови та літерами, які ці звуки позначають. Послідовність вивчення 

звуків і літер визначається принципом зростаючої складності. Після засвоєння всіх звуків і літер слухачі 

знайомляться з порядком їхнього розташування в алфавіті. Щоб правильно писати, недостатньо знати 

алфавіт. Потрібно знати правила української графіки та орфографії. Графіка встановлює особливості 

позначення звуків у словах. Орфографія дає правила правопису слів та їх значущих частин. Вона також 

встановлює правила написання великих і малих літер, злите та роздільне написання слів, перенесення та 

скорочення слів. Для усунення орфографічних помилок можна використовувати спеціальні вправи  

орфографічні диктанти (зорові, зорово-слухові, самодиктанти) та списування речень, запис їх на слух і з 

пам'яті, запис речень з трансформаціями, розширення та звуження речень, підстановки, складання речень за 

зразком та ін. 1, с. 196. Заняття з водно-фонетичного курсу включають навчання каліграфії. Під 

каліграфією розуміється вміння правильно писати рукописні літери та поєднувати їх між собою у 

слові [7, 126]. Під час навчання каліграфії можна використовувати такі види завдань: написати кілька 

рядків літери відповідно до зразка; списати літери чи слова, написані рукописними літерами; списати 

рукописними літерами друковані літери чи друкований текст; написати під диктовку викладача великі або 
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малі літери. При сформованій навичці техніки письма увага звертається на зміст висловлювання, а не на 

його графічне оформлення. Вправи з формування та розвитку навичок писемного мовлення у методиці 

поділяються на підготовчі (тренувальні) і мовленнєві [4, 104]. Тренувальні вправи спрямовані на засвоєння 

поточного мовного матеріалу, окремих мовних зразків, а також повторення попереднього матеріалу. Це 

можуть бути різноманітні вправи з моделями імітації, підстановки, трансформації, відбору, конструювання, 

комбінування, скорочення, розширення, перекладу та ін. До мовленнєвих вправ відносять всі види завдань, 

що навчають передачі думок, смислової інформації в письмовій формі. Типи письмових висловлювань і їх 

вправи можуть бути такими [6, с. 263].  

1. Письмове відтворення по пам'яті групи прочитаних чи прослуханих мікротекстів, письмова 

реконструкція знайомого тексту за ключовими словами. 

2. Складання плану прочитаного або прослуханого тексту у формі питань, називних або простих 

стверджувальних речень, присудком яких є дієслово теперішнього часу дійсного способу. При складанні 

плану слухачі вчаться послідовного викладу, розвитку думок, прийомів вираження причинно-наслідкових 

відносин, виділення головного, відокремлення більш істотної інформації від менш істотної та ін.  

3. Написання тез – розгорнутого плану, що відображає змістовні частини письмового повідомлення. 

Тезу визначають як коротке формулювання будь-якого положення або твердження. Теза містить лише 

найпереконливіші аргументи. На відміну від плану, який послідовно перераховує основні питання, 

відображені в письмових повідомленнях, тези фіксують те головне, що сказано по кожному з цих питань. 

Написання тез сприяє формуванню вміння узагальнювати прочитане та робити з нього стислі, змістовні 

висновки. Уміння скласти план і тези прочитаного чи прослуханого тексту полегшує оволодіння іншими 

формами писемного мовлення, зокрема  викладом і конспектуванням. 

4. Виклад  це вид вправи, при виконанні якої вдосконалюються вміння рецептивних видів 

мовленнєвої діяльності, розуміння та запам'ятовування інформації, що сприймається; виробляються вміння 

орієнтації у тексті, визначення змістовних центрів, виявлення логічної послідовності фактів, подій, явищ; 

розвивається вміння диференціації інформації; формується вміння логічно, послідовно, виразно, чітко 

викладати у письмовій формі сприйняту інформацію; контролюється засвоєння мовного матеріалу, рівень 

розвитку мовних навичок та умінь викладати письмово певний зміст. 

5. Конспект – це вибір із тексту опорних речень, що несуть основний зміст, скорочення всередині 

цих речень та запис думок автора тексту-джерела у згорнутій узагальненій формі з метою подальшого 

використання цих записів для відновлення тексту. Конспектування  поширений спосіб письмової фіксації 

інформації, що отримується під час читання літератури за фахом. Під час навчання конспектуванню 

рекомендується пропонувати такі завдання, як: виписати з тексту речення, які висловлюють головні думки 

автора, а потім викреслити з цих речень ті слова, які пояснюють ці думки; написати отриманий внаслідок 

скорочень текст-конспект; скоротити текст, виписавши з нього ті речення, які передають його основний 

зміст, та ін. 

6. Написання реферату – лаконічний виклад основних думок тексту-джерела, їх систематизація, 

узагальнення та оцінка. Реферування є складний мовленнєвий процес, що включає певну послідовність 

розумових дій. У цьому процесі рецептивний і продуктивний види мовленнєвої діяльності виступають у 

найтіснішому взаємозв'язку, а його ефективність обумовлюється успішністю протікання аналітико-

синтетичної діяльності з вилучення і переробки інформації з друкованого джерела, формулювання 

основних думок автора та ін. 

7. Анотування – написання анотації – короткий, максимально стислий зв'язний виклад основного 

змісту тексту-джерела з метою повідомлення коротких відомостей про укладену в тексті інформацію, її 

спрямованість, цінність та призначення. 

8. Опис – складніший вид писемної мовленнєвої діяльності, ніж усі розглянуті вище. Опис 

передбачає письмову передачу вражень автора від фактів, явищ, подій, предметів та їх ознак із єдиною 

метою створення певного образу. Завдання може бути сформульоване викладачем усно, або може бути 

запропановано якесь візуальне джерело інформації (картинка, кадр з фільму та ін.), опис якого має бути 

зроблено також відповідно до певного завдання. Виконанню цієї вправи може передувати складання плану 

опису, усне повідомлення за цим планом. 

9. Написання листа – це написання письмового повідомлення творчого характеру, яке може бути 

особистим чи діловим. Метою є передача адресату певної інформації або спонукання його до певної 

діяльності. У листі використовуються мовні формули звернення, вітання, оцінки, спонукання та ін., що 

передають різні комунікативні наміри автора листа. Як вправу можна використовувати завдання викласти 

конкретну інформацію та пов'язаний з нею комунікативний намір, зміст прочитаного чи прослуханого 

тексту як ділового листа; дописати якусь частину розпочатого листа; написати початок листа та ін. 
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10. Твір  вищий етап роботи при навчанні писемного мовлення іноземною мовою. Виділяють різні 

види творів: твір-характеристика; твір-повідомлення (фактів, подій); твір-пояснення (фактів, процесів, 

механізмів, вчинків); твір-оцінка (поведінки, подій, фактів) та ін. 

Таким чином, розглянуті види завдань сприяють формуванню умінь і навичок у письмі та писемному 

мовленні.  

Володіння письмом сприяє запам'ятовуванню матеріалу, удосконалює інші види мовленнєвої 

діяльності, допомагає зміцнювати знання у галузі фонетики, лексики, граматики, розвиває логічне 

мислення, а також допомагає здійснювати контроль та самоконтроль засвоєння всіх рівнів мови та навичок 

мовленнєвої діяльності. 
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Стаття присвячена розгляду опалювальних споруд слов’янського населення Верхнього Потисся в 

другій половині І тис. н.е. Розкриваються особливості їх конструкції, розміщення, функціонування в різних 

частинах регіону (Закарпаття, Східна Словаччина, північно-східна Угорщина, північно-східна Румунія). У 

використанні опалювальних пристроїв виділяються два хронологічних періоди: VI – VII і VIII – IX cт. 

Ключові слова: опалювальні споруди, слов’яни, Верхнє Потисся, печі-кам’янки, глинобитні печі, відкриті 

вогнища.  

 

Постановка проблеми. Як  відомо, заселення слов’янськими племенами Центральної й Південно-

Східної Європи належить до найвизначніших подій всесвітньої історії середини І тис. н.е. Одним із 

історико-географічних регіонів, освоєний нашими предками, що рухалися на захід, було Верхнє Потисся. 

Територія, яка входить в історико-географічне поняття Верхнє Потисся, розташована в північно-східній 

частині Карпатського басейну і охоплює Закарпатську область України, Кошицький і Пряшівський 

самоврядні краї Словаччини, область Саболч-Сатмар-Берег Угорщини, Сату-Марський й Бая-Марський 

повіти північно-східної Румунії. Відтворення історичного процесу названого регіону нерозривно пов’язано 

з проблемою дослідження окремих сторін матеріальної й духовної культури слов’янських племен не тільки 

на території їх прабатьківщини, але також і на її окраїнах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні роки значно поповнилася джерельна база по 

вивченню матеріальної й духовної культури давніх слов’ян Верхнього Потисся другої половини І тис.н.е., 

з’явилося ряд вагомих публікацій (монографій, статей, тез), проводилися археологічні розкопки із 

розглядуваної тематики. Загальновідомо, що слов’янські артефакти Східної Словаччини і Закарпаття досить 

добре вивчалися спеціалістами, вони на належному рівні висвітлені в історіографії (В. Будінскі-Крічка, 

Й. Береш, Я. Пастор, К. Бернякович, В. Котигорошко, С. Пеняк та ін.). У той же час дослідженню 

слов’янської проблематики в Угорщині не приділялося значної уваги. В цьому плані поява монографії 

Є. Сімонової про аналогічні старожитності на території північно-східної Угорщини, яка входить до складу 

Верхнього Потисся, дещо покращила ситуацію [7]. На території північно-східної Румунії (Трансільванії) 

масштабні археологічні дослідження проводив І.Станчу, який розкопував ряд слов’янських об’єктів, 

зокрема, поселення VI – IX ст. біля с. Лазурь Сату-Марського повіту. Завдяки цьому на археологічну карту 

було нанесено понад 20 нових місцезнаходжень [12].  

https://www.gramota.net/articles/issn_1997-2911_2020_5_62.pdf
http://library.zntu.edu.ua/Bolon_process/modern_v_osvitu.pdf
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Метою статті є характеристика опалювальних споруд як одного з найбільш важливих елементів 

житлового будівництва слов’янського населення Верхнього Потисся другої половини І тис.н.е., розкриття 

особливостей їх розміщення, функціонування, конструкції протягом двох хронологічних періодів: VI-VII і 

VIII-IX ст.  

Виклад основного матеріалу. На середину І тис. н.е. в результаті консолідації ранньослов’янських 

племен на території Східної й Центральної Європи утворилися три групи племен, яким відповідали 

колочинська, пеньківська і празька культури. Нас, безперечно, цікавлять артефакти останньої, територія 

поширення яких охоплює і Верхнє Потисся. Однією з найбільш характерних ознак, які виділяють її серед 

інших слов’янських і неслов’янських культур, є підквадратні напівземлянкові житла з печами-кам’янками. 

Слов’янською ознакою є також глиняні склепінчасті печі, низ яких вирізаний в материку чи в 

материковому останці. Впливом слов’ян можна вважати і відкриті вогнища, що робилися на глиняних 

останцях чи на штучно зроблених глиняних вимощеннях [5, с. 118; 8, с. 219-226; 266-269].  

Протягом VI – VII ст. слов’яни, які заселили Карпатську улоговину, використовували декілька типів 

опалювальних споруд. Це печі-кам’янки, відкриті вогнища, глинобитні печі. За кількістю таких об’єктів на 

Закарпатті найбільше виявлено відкритих вогнищ (12), далі за кількістю йдуть глинобитні печі (9) й печі-

кам’янки (5) [3, с. 95]. Картографування типів слов’янських жител, проведене російською дослідницею 

І. Русановою, показало, що на всій території поширення старожитностей празької культури, крім межиріччя 

Вісли й Одера, провідною формою житла була квадратна напівземлянка з піччю-кам’янкою, рідше з 

глиняною піччю, вирізаною в материковому останці [6, с. 116]. Остання в VII – IХ ст. особливо часто 

зустрічається у Верхньому Потиссі.  

В археологічній літературі прийнято, що при описі опалювальних споруд вказуються розміщення 

печі в житлі, розмір по периметру стінок, матеріал, із якого вона споруджена, розмір черіня печі та його 

конструкція, орієнтація устя печі. Як правило, печі, що були досліджені на Закарпатті, розміщалися в 

одному з кутів житла, в окремих випадках біля однієї зі стінок. Наприклад, вогнище напівземлянки в с. 

Зняцево Мукачівського району знаходилося посередині східної стінки житла [3, с. 22]. Печі, що були 

складені з каменів на рівні долівки, мали прямокутну, овальну, рідше підковоподібну форму. Їх розміри 

коливалися в середньому від 0,8 – 0,9 до 1 – 1,2 м. Мінімальна площа, що була зайнята під опалювальною 

спорудою, становила 0,7 х 0,5 м, максимальна – 1,2 х 0,9 м [4, с. 210-211]. Нижня частина викладалася із 

великих плитчатих каменів, а верхня – із дрібних. Піч споруджувалася без використання будь-якого 

сполучного матеріалу, хоч інколи щілини між каменями замазувалися глиною або забивалися 

пошкодженими фрагментами кераміки чи дрібними каменями. Черінь печі за формою був округлий або 

овальний, материковий, лише зрідка підмазаний або викладений плитчатими каменями. 

Дно вогнища могло знаходитись на долівці житла (Зняцево, Руські Комарівці) або в неглибокому 

округлому заглибленні (Холмок, Червеньово). Для збереження тепла вогнище обкладалось каменями, рідше 

вони вмуровувалися в його основу. Черінь глиняних печей знаходився на підмазаній долівці житла 

(Червеньово), але зафіксовані випадки його розміщення і на материковому останці (Федорово). 

Встановлено, що місце розташування опалювальної споруди залежало від її типу. Печі-кам’янки і глиняні 

печі здебільшого знаходилися в одному із кутів житла навпроти входу до нього (Ужгород-Радванка, 

Червеньово), відкриті вогнища – в центрі житла або біля однієї з бокових стінок (Холмок, 

Зняцево) [4, c. 211].  

У деяких житлах на долівці зафіксовані передпічні ями овальної або округлої форми діаметром 0,6 – 

0,8 м, глибиною 0,12 – 0,15 м. Через глибоку оранку верхні частини печей, як правило, не збереглися, але 

думається, що вони мали відповідне склепіння. Топочна камера перекривалася великими плоскими 

каменями або склепінням, що було зроблено з невеликих каменів. Сировиною для спорудження печей 

слугував головним чином андезито-базальт та пісковик. Цих порід каменю достатньо на Закарпатті, про що 

свідчить велика кількість оброблених і необроблених каменів поряд з розвалами печей та вогнищ. Якщо 

брати в цілому, то каменів у конструкції опалювальних споруд жител цієї групи було менше, ніж у печей 

більш пізніх жител. Отворів-димоходів у таких печах не засвідчено, дим виходив через топочний отвір. У 

одному житлі могли існувати по дві опалювальних споруди - піч-кам’янка і відкрите вогнище (такі випадки 

зафіксовано на слов’янських поселеннях біля с. Галоч Ужгородської ОТГ та Берегова (урочище Верке). 

Інколи печі або вогнища виносилися поза житло (Ужгород-Радванка, Червеньово, Холмок) [3, c. 96]. 

Ймовірно, що ними користувалися в літній період.  

У розвалах окремих печей-кам’янок засвідчено глиняні яйцеподібні бублики, названі археологами 

«хлібцями». Переважна більшість наукової спільноти дотримується думки, що вони використовувалися для 

спорудження склепіння печей як своєрідний будівельний матеріал. На наш погляд, більш аргументованим 

поясненням є визнання за «хлібцями» символічного навантаження, пов’язаного з культом урожайності, 

який характерний для землеробських племен.  
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На ранньослов’янських поселеннях Східної Словаччини єдиним типом жител були напівземлянки з 

пічками-кам’янками і відкритими вогнищами, викладеними камінням. Кам’янки, як правило, знаходилися у 

північно-східному чи північно-західному куті житла, у деяких випадках вони мали предпічну яму. Вони 

однотипні, прямокутні чи квадратні у плані, складені із дрібних чи крупних каменів без скріплюючого 

розчину. Як підкреслює чеський археолог Л. Скружний, кам’янки споруджувалися на рівні долівки, іноді 

знаходилися в заглибленні чи їх черінь був припіднятий над долівкою на 0,15 – 0,30 м [11, c. 252]. Кам’янки 

доживають на території Східної Словаччини до кінця ХІІ – початку ХІІІ ст., хоч в ІХ – Х ст. їм на зміну 

приходять глинобитні печі. 

 На поселенні Лазурь (північно-східна Румунія) в ряді жител зафіксовано останець висотою 0,2-0,4 м, 

в якому вирізалася нижня частина глинобитної печі. У плані вона мала підковоподібну форму розміром 0,5-

0,6 х 0,4 м, зверху знаходився глинобитний купол, верхня частина якого виступала над рівнем житлового 

котловану. Стінки й черінь були обмазані глиною та обпалені до червоного кольору [12, c. 251]. У Карпато-

Дністровському регіоні до кінця ХІІ ст. зберігалася квадратна в плані напівземлянка з піччю-кам’янкою чи 

глинобитною піччю в одному з кутів і стовповою чи зрубною конструкцією стін. Одна з груп слов’ян 

принесла в Карпато-Дністровські землі тип житла з підбійною куполоподібною піччю, яка виходила за межі 

внутрішнього приміщення напівземлянки. На погляд румунського дослідника М. Руссу, даний тип житла 

з’явився в Трансільванії у VI ст. з приходом слов’ян і не може бути пов’язаний з будь-яким автохтонним 

населенням [10, c. 721]. Згідно археологічних джерел, у південно-східній Трансільванії спостерігається 

різноманітність типів жител. Зафіксовано, наприклад, землянки прямокутної (Морешті-Чипеу) чи округлої 

форми (Чипеу), без вогнищ (Морешті-Чипеу) чи з вогнищами поза житлами (Братей) [2, c. 168].  

У житлах VIII – ІХ ст. у Верхньому Потиссі у порівнянні з попереднім періодом у внутрішньому 

облаштуванні відбуваються певні зміни. Починає переважати такий тип опалювальних пристроїв як 

глинобитна піч, яка паралельно співіснує з піччю-кам’янкою і вогнищем. Глиняні печі зі сферичним 

куполом ліпилися з глини. Для їх спорудження виготовлявся дерев’яний каркас із кілків і прутів, який 

обмазувався глиною. Після обпалу стінок печі дерев’яний каркас згорав, а на стінках залишалися лише 

відбитки кілків. Уламки печини з такими відбитками виявлено на Закарпатті в Червеньові, Паладь 

Комарівцях, Оросієві [3, c. 96]. Серед частини вчених побутує думка, що глинобитна піч з’явилася тоді, 

коли в її склепінні робився отвір, у який вставлявся горщик або клалася жаровня. Дим, як і раніше, виходив 

через устя печі. Окремі дослідники вважали, що з глиняною піччю слід пов’язувати і появу димаря, але 

прямих археологічних доказів цьому немає. Якщо звернутися до етнографічних даних, то печі «по-

чорному» топилися ще і на початку ХХ ст. 

 Ряд науковців поділ на кам’яні і глиняні печі пов’язують з місцевими умовами, наявністю чи 

відсутністю будівельного матеріалу. У Верхньому Потиссі про вплив таких факторів не може бути і мови. 

Тут у достатній кількості існував різноманітний будівельний матеріал. На наш погляд, появу глинобитної 

печі слід пов’язувати з вдосконаленням опалювальних споруд та їх різноманітними можливостями 

використання.  

Словацький вчений С. Шишка на поселенні VIII – IX ст. поблизу Михайлівців зафіксував різні за 

конструкцією опалювальні споруди: печі-кам’янки, глинобитні печі, вогнища, значна кількість жител була 

без опалювальних споруд [13, c. 27-28]. Ймовірно, у цих житлах існували печі нової конструкції, що 

споруджувалися над долівкою на підвищених підмостках. Слід думати, що вони першими були зруйновані 

під час оранки і від них не залишилося жодних слідів. Угорська дослідниця Є. Сімонова на поселенні 

Вашарошнамень-Гергельгугорня (комітат Сабольч-Сатмар-Берег) у майже всіх житлах виявила залишки 

глинобитних печей, черінь яких був викладений з кам’яних плит або фрагментів кераміки. У розвалі 

опалювальної споруди житла № 7 знаходилися уламки жаровні для підсушування зерна [9, c. 397]. Слід 

згадати про значну кількість фрагментів від сковорідок, які не були відомі ні аварам, ні мадярам. Очевидно, 

сковорідки знайшли своє нове призначення. Вони накривали отвір на склепіннях, куди ставилися горщики 

для приготування їжі.  

Висновки. Опалювальні споруди представляють собою важливий елемент житлового будівництва 

давнього населення Верхнього Потисся. На основі археологічних даних можна стверджувати про декілька 

типів таких пристроїв: печі-кам’янки, глиняні печі зі сферичним куполом, відкриті вогнища. В їх 

функціонуванні й використанні прослідковано два хронологічних періоди: VI-VII і VIII-IX ст. Незважаючи 

на певні відмінності в розміщенні, конструкції, розмірах вони свідчать про єдність слов’янської культури 

другої половини І тис.н.е. 
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ВПЛИВ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ НА РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ МІСТ В УКРАЇНІ: 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

У дослідженні проаналізовано роль і місце креативних індустрій у процесі розвитку креативних 

міст в Україні. Охарактеризовано тенденції становлення і розвитку креативних міст, крізь призму 

культурологічного аспекту. Обґрунтовано, що в основі розвитку креативного міста є культурно-

креативні простори, що сприяють формуванню нових культурних ініціатив, реалізації інновацій та дає 

можливості для реалізації її здібностей і талантів. Доведено, що конкурентоспроможність креативного 

міста залежить від бачення в майбутнє, його культурно-креативної стратегії розвитку, ефективної 

поступової реалізації та використання креативних інструментів. Ключові слова: культура, креативні 

індустрії, креатив, креативне місто, інновації, сталий розвиток. 

 

Трансформаційні зміни українського суспільства актуалізують потребу розвитку і примноження 

культурного потенціалу, підвищення цінності культурних надбань території та інноваційного розвитку 

міста. При цьому креативні ініціативи сприяють формуванню і розвитку креативних проєктів у 

соціокультурному міському просторі. Відповідно інструментом створення інноваційних підходів міста, 

унікальних рішень креативного розвитку та можливостей творчої самореалізації є креативні індустрії. Так, 

креативність у розвитку сучасних міст розглядаємо як ресурс формування позитивного іміджу міста та 

інфраструктури, створення бренду міста, реалізації культурно-креативних ініціатив, стимулювання 

фінансових інвестицій, розвиток культурного туризму, реалізацію творчого та інтелектуального потенціалу. 

Водночас забезпечує збереження культурної унікальності місцевості, впровадження нових підходів та 

інновацій, використання культурних ресурсів для ревіталізації міської території та функціонування 

існуючих можливостей та розвитку культурно-креативних можливостей. 

Кожне місто, будучи результатом історичного розвитку, культурних та релігійних традицій, є 

складною системою. Образ міста закарбовує сутнісні аспекти, пов’язані з відношенням до життя, 

форматами бачення світу, його відчуттям. Його сприйняття пов’язане як з індивідуальними особистісними 

факторами, так і з тими, що закладаються соціокультурним середовищем (Тормахова, 2019). Сприйняття 

міста є переважно індивідуальним, але воно детерміноване соціокультурним середовищем. Водночас 

широке коло дослідників стверджує, що в основі концепції креативного міста є можливість вивільнення, 

приборкання і розвитку культурно-креативного потенціалу людського ресурсу. Відповідно формування 

унікальності та індивідуальності міста здійснюється на основі науки, мистецтва, креативних ініціатив, 

інновацій, технології та модернізації. 

Ретроспективний аналіз дає можливість зазначити, що вперше поняття «креативне місто» як 

зосередження на культурному потенціалі, щоб зробити місто особливим і унікальним було використано 

англійськими вченими Ч. Лондр і Ф. Б’янчін в 1995 році (Креативні міста в Україні, 2020). Далі концепцію 

креативного міста ґрунтовно досліджували значна кількість практиків і теоретиків, серед яких виокремимо 

Ч. Лендрі. Британський фахівець із розвитку міст розробив модель креативного міста в основі якого 

використання нетрадиційних ресурсів, що підкреслюють своєрідність території і забезпечують 

конкурентоспроможність (Landry, 2008). При цьому унікальність забезпечують культурний потенціал 

території, ефективна діяльність креативних секторів, об’єднання творчих здібностей людей і співтовариств 

для реалізації креативних проєктів, впровадження інновацій та забезпечення соціально-економічного 

розвитку. Як результат створення і розвиток мультикультурного креативного міста в основі якого взаємодія 

культурних традицій і сучасного пошуку. 

Слід зазначити, що творчі та успішні міста пов’язані між собою «Мережею Креативних Міст 

ЮНЕСКО», що створена в 2004 році з метою сприяння міжнародному співробітництву міст, які інвестують 
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у креативність як стратегічний фактор сталого розвитку міст. Учасниками програми «Мережа Креативних 

Міст», за сприянням ЮНЕСКО, є 295 міст з 90 країн світу. Мережа охоплює 7 творчих полів, які можуть 

бути вибрані містами відповідно до їх переваг в певному секторі креативної галузі: 1. – креативні міста 

музики; 2. 3. 4. 5. 6. 7. – креативні міста літератури,креативні міста дизайну,креативні міста прикладного та 

народного мистецтва, креативні міста гастрономії, креативні міста медіа-мистецтва, креативні міста у сфері 

кінематографія. Міста-члени, які утворюють мережу, розташовані на різних континентах і з різних регіонів, 

мають різні рівні доходу та населення. Мережа, в першу чергу, складається з міст, готових об'єднати свої 

ресурси, свій досвід та знання для спільних цілей, викладених у Місії (UNESCO, 2019). Креативні міста 

ЮНЕСКО є ключовими партнерами ЮНЕСКО для місцевого виконання Програми ООН щодо сталого 

розвитку ООН 2030 року. 

Підкреслимо, що Мережа креативних міст ЮНЕСКО охоплює сім креативних напрямів (creative 

fields), зокрема: ремесла та народне мистецтво, дизайн, кіно, гастрономію, літературу, медіа-мистецтво й 

музику. Основні цілі Мережі креативних міст ЮНЕСКО спрямовані на (UNESCO, 2019; Креативні міста в 

Україні, 2020): посилення міжнародного співробітництва між містами, які визнали креативність 

стратегічним фактором свого сталого розвитку; стимулювання та посилення ініціатив міст-учасників задля 

перетворення креативності на важливий компонент міського розвитку, зокрема через партнерські стосунки 

з державним і приватним секторами й громадянським суспільством; посилення створення, виробництва, 

дистрибуції та розповсюдження культурних заходів, товарів і послуг; розвиток хабів креативності й 

інновацій та розширення можливостей для творців і професіоналів у сфері культури; покращення доступу 

та участі в культурному житті, а також використання культурних товарів і послуг, особливо для 

маргіналізованих або вразливих груп та окремих осіб; повну інтеграцію культури і креативності у стратегії 

та плани міського розвитку. Приєднання до Мережі визначає розвиток партнерських взаємовідносин, 

посилення креативного виробництва, поширення культурних заходів, товарів та послуг; сприяє залученню 

до обміну кращими креативними практиками, розвитку центрів творчості та інновацій, розширенню 

можливості для творців та креаторів; забезпечує участь в міжнародному культурному житті, інтеграцію 

культури у розвиток міста та використання культурно-креативного потенціалу (Креативні міста, 

2019).Зазначимо, що до Мережі креативних міст ЮНЕСКО приєднались такі українські міста, як: Львів 

(2015)» і Одеса (2019) в категорії «Література та Харків (2021) в категорії «Музика». 

Теоретико-практичні моделі для формування і розвитку креативних міст в Україні розроблено 

відповідними проєктними ініціативами, зокрема:«Творимо креативні міста в Україні», ініціатива ГО 

«Творча майстерня «Штука»у співпраці з Британською радою в Україні та Центром міської історії 

Центрально-Східної Європи. Основна ідея – формування бази даних та інформації про концепцію 

креативних міст, обмін досвідом, інтеграція інноваційних технологій та реалізація можливостей творчого 

саморозвитку людських ресурсів; «Креативні міста і регіони», ініціатива Програми ЄС і Східного 

партнерства «Культура та креативність». Основна ідея – допомога містам підвищити креативний потенціал, 

туристичну привабливість та розробка плану культурно-креативного розвитку регіону (Креативні міста в 

Україні, 2019). Гранично важливо реалізувати у процесі формування креативного міста феномен «Soft 

infrusructure». Це передусім інфраструктура знання або людський капітал: включно з інституціями, ідеями, 

культурними нормами, концептами і рішеннями. Це те, що дозволяє не лише пітримувати роботу складних 

логістичних систем на кшталт аеропорту та виготовити будь яку тверду річ – від стільця до літака, – а й 

зробити ці речі надійнішими та менш витратними. Саме у цьому сенс роботи архітектора, дизайнера, 

винахідника, які належать до класичних прикладів креативних індустрій (Скиба, 2016). З огляду на 

вищезазначене, в основу формування і розвитку креативних міст потрібно віднести сформовану культурну 

політику, соціально-економічний потенціал, інновації, культурно-креативні ресурси, кластери хаби, 

інкубатори, людські ресурси та професійні асоціації (мережі). 

Яскравим прикладом формування і розвитку креативного міста є місто Львів. Основою розвитку 

міста є наявність креативних людей, для яких наведені вище цінності і цілі є органічними, та його 

інтеграція в усі сфери економіки, міської влади та суспільного життя. Львів – культурна столиця України, 

що включене в Мережу креативних міст ЮНЕСКО як літературне місто. У діяльності культурно-

креативного простору міста закцентовано увагу на тому, що кожна людина є креативною, здатною до 

творчості та до новаторста. Саме тому, місто має створити якнайкращі умови для прояву креативності та 

для самореалізації. В основі діяльності міста відповідні цінності та життєвий інструментарій, до яких 

віднесемо: індивідуалізм і нонконформізм; постійний пошук нових знань, практик, вражень;реалізацію ідей 

в інновації; принцип Win-Win; толерантність до інакшості і людських невдач; нульову толерантність до 

корупції; ставлення до матеріальних цінностей як до інструменту; стирання меж між роботою і 

відпочинком; заангажованість у різні види діяльності та критичне мислення (Стратегія прориву, 2019). 

Стратегія прориву креативного міста Львів, реалізується через основні пріоритети: виховання креативності, 
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збереження, концентрація і залучення креативних людей. Відповідно конкурентоспроможність міста 

залежить від бачення в майбутнє, його стратегії розвитку міста, ефективної поступової реалізації та 

використання креативних інструментів. 

Загалом основою концепції креативного міста є людський ресурс, культурно-креативні продукти і 

пропозиції креативних секторів, існування зовнішніх і внутрішніх стимулів для розвитку, виокремлення 

переваг (якість та унікальність послуг), культурно-креативна інфраструктура, креативний клас, 

конкурентоспроможні товари креативних секторів, можливість швидко реагувати на та адаптуватись до 

вимог конкуренції та попиту соціокультурного середовища (Жук, 2015:23). «Сьогодні люди значно більше 

прагнуть особливих вражень, які запам’ятають надовго» (Пайн&Гілмор, 2021), саме тому в основі 

діяльності креативного міста левову частину відносимо реалізації економіки вражень, що на сьогодні є 

рушієм розвитку та конкурентоспроможності і бізнесу, і міста, і креативних індустрій загалом.  

Доречно зауважити, що дуже частоформуванню креативних міст сприяє створення іміджу як місця 

цікавих та різноманітних подій (для прикладу, австралійський Мельбурн просуває себе як «місто світових 

подій», а Гонконг прагне стати одним з «міст найкращих у світі подій»). Події, які часто використовуються 

у промоції міста, – це здебільшого фестивалі. Згадаємо Единбург як «головне фестивальне місто у світі». 

Івенти зміцнюють імідж міста, посилюють активність міському простору, формують у містян почуття 

гордості за своє місто (Сирота, 2021). До прикладу, Косів – це мальовниче місто на Гуцульщині, відоме 

своїми ремісниками та збереженням національних традицій вишивки, кераміки, ткацтва і кування. У місті 

також працює Інститут декоративно-прикладного мистецтва, який приваблює студентів зі всієї України. 

Поруч з містом діють креативні простори «Хата Майстерня» і «Дідова Хатчина» (Офіційний сайт 

Міністерства культури України, 2017). Зауважимо, щосаме місто Косів стало переможцем проєкту 

«Креативні міста і регіони». 

Цікавим у контексті розгляду є дослідження громадської організації «Львівський медіафорум» 

культурного і креативного потенціалу «малих» міст України та інструментів його реалізації. Експерти 

пропонують рекомендації, які через прийняття ефективних комунікативних рішень/стратегій забезпечать 

можливість «малим» містам розвинути культурний і креативний потенціал, розширити сфери його 

застосування та використовувати для розвитку традиційні переваги (культурну й історичну спадщину, 

географію, інфраструктуру, людський ресурс тощо).У межах проєкту проаналізовано 12 малих міст різних 

областей України (вибірка спирається на історичний, культурний, географічний, освітній, інноваційний, 

економічний бекграунд міст) (Офіційний сайт УКФ, 2020). Загалом, команда проєкту у проведеному 

дослідженні інноваційно розкриває культурно-креативний потенціал «малих» міст України, а саме «Малі 

міста – великі ідеї»: Мукачево (Закарпатська область) – місто на українському західному фронтирі; 

Дрогобич (Львівська область) – місто, у якому ще не вивітрилась сіль; Острог (Рівненська область) – місто 

між князями і університетами; Кам’янець-Подільський (Хмельницька область) – місто, де все є, але чогось 

немає; Умань (Черкаська область) – місто в паралельних площинах; Олександрія (Кіровоградська область)– 

місто футбольного суму за шахтами; Миргород (Полтавська область) – місто-курорт на добре і на зле; 

Шостка (Сумська область) – місто нескінченної конверсії; Слов’янськ (Донецька область) – місто 

прихованих романтиків; Маріуполь (Донецька область) – місто сильних людей, які можуть більше; 

Бердянськ (Запорізька область) – місто людей, які творять море можливостей; Нова Каховка (Херсонська 

область) – місто, яке не поспішає (Офіційний сайт УКФ, 2021:7-9). Загалом у проєкті експерти оцінили 

культурно-креативний потенціал досліджуваних міст за ключовими сегментами: готовність до 

управлінських рішень; якість і активність середовища; схильність до підприємництва; стан інфраструктури; 

готовність ринку, попит на продукти культурно-креативних індустрій; медіаготовність (Комунікативні 

стратегії, 2021:240). Беручи до уваги рекомендації та результати дослідження, вважаємо доречним 

доповнити список малих креативних міст, містом Чортків (Тернопілля) з культурно-креативним 

потенціалом як шляхетне місто сповнене легенд, місто гострих шпилів. А також місто-герой Ірпінь. 

Найперше зауважимо, що всі креативні простори (креативні хаби, коворкінги, креативні кафе) в Ірпені 

надихають. Слушним є те, що конкретні дії формують бренд креативного міста. Пріоритетного значення 

надамо результатам формування і розвитку креативного простору Ірпеня, а саме створені та ефективно 

функціонують: молодіжні Хаби розвитку та самореалізації; коворкінг-центри на базі закладів загальної 

середньої освіти; кібер-клас на базі ІАЛ НУБіП України, НВО «ІЛІТ-МАН»; Центр робототехніки на базі 

ІАЛ НУБіП України, НВО «ІЛІТ-МАН»; мережі шкільних радіостанцій; медіа лабораторії, креативні 

платформи та простори, дослідницькі лабораторії на базі ІАЛ НУБіП України. Впроваджено STEM-освіту в 

громаді(Проєкт, 2021:59-60). Місто-герой Ірпінь як магніт притягує креативних особистостей і формує 

платформу для креативної діяльності на основі цінності довіри, взаємодії, взаємоповаги, сприяє 

можливостям творчої самореалізації через творення нових ідей. 
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Отже, представлений нами матеріал підтверджує, що креативні індустрії сприяють формуванню 

креативного міста на основі збереження унікальності території та забезпечують розвиток культурно-

креативного простору для творчої самореалізації, створення інклюзивних творчих місць, збереження 

історичної автентичності та культурної спадщини міста, реалізацію творчих ідей і проєктів та високу якість 

життя населення. 
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Стаття присвячена проблемі розвитку сфери освіти, як найважливішого напрямку державної 

політики України. Окреслено основні втрати на шляху реалізації державної політики в сфері освіти в 

Україні, основні здобутки та сильні сторони розвитку системи вищої освіти в Україні. Підкреслено, що 

розвиток сфери освіти, разом із розвитком сфери культури та мистецтва – це необхідна умова відтворення 

людського потенціалу країни. Ключові слова: здобутки, освіта, проблеми, особистість, розвиток. 

 

Розвиток сфери освіти належить до найважливіших напрямків державної політики України. Освіта – 

це стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства, поліпшення 

добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення міжнародного авторитету та формування 

позитивного іміджу держави, створення умов для самореалізації кожної особистості. Заклади сфери освіти 

сприяють відтворенню духовних, інтелектуальних (через культурно-освітнє середовище) властивостей 

індивіда, формуванню його як економічно-активної особистості, яка відповідає певним вимогам суспільства 

до якості робочої сили. Заклади освіти є складовими освітньо-економічної (освіта, культура та мистецтво) 

інфраструктури та орієнтовані на виховання освіченої та духовно-збагаченої особистості. 

В 60-80-х роках ХХ ст. в економічній теорії з’явилась низка теорій економічного зростання, в яких 

реальною рушійною силою економічного прогресу є людина (П Ромер, Р. Лукас, Г. Беккер, Т. Шульц). У 

цих теоріях доводиться, що рівень розвитку суспільства визначається як пануючими типами господарства, 

так і сталою ієрархією цінностей та інтересів, характеристиками населення, тобто так званим людським 

капіталом. Під людським капіталом маються на увазі здібності, знання та вміння працівників, які дають їм 

можливість функціонувати в соціально-економічному середовищі. В сучасній світовій економіці тільки 

16% економічного зростання в країнах з перехідною економікою обумовлені фізичним капіталом, 20% – 

природним капіталом, а решта 64% пов'язані з людським і соціальним капіталом [2, с. 423]. 

Освіта дозволяє вигідно використовувати в рамках усього процесу виробництва цілий ряд 

позитивних факторів. Освічені люди використовують капітал більш ефективно, в результаті чого він стає 

більш продуктивним. Вони також схильні до нововведень, до винаходу нових, більш досконалих форм 

виробництва. Крім того, вони обмінюються отриманими результатами з колегами. Підвищення рівня освіти 

http://creativecities.org.ua/uk/creative-city/project
http://lemstation.com/blog
http://cultua.media/msto-kosv-stalo-peremozhcem-proektu-kreativn-msta-regoni
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http://life.pravda.com.ua/culture/2016/03/21/209710/
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веде до підвищення ефективності всіх факторів виробництва [2, с. 423]. Лише близько 15% всіх факторів, 

що впливають на міжнародні позиції тієї чи іншої країни, залежать від таких традиційних «жорстких» 

показників, як обсяг ВНП, рівень інфляції, стан торговельного балансу, в той час як 85% – від так званих 

«м'яких» чинників конкуренції, до числа яких відносяться мотивація праці, ступінь освіченості і 

кваліфікації кадрів, система цінностей на виробництві [2, с. 422]. Нині детермінанти 

конкурентоспроможності країн світу зміщуються в бік етичних, духовно-моральних орієнтирів, оскільки 

саме вони служать фактором розвитку, на відміну від матеріально-утилітарних цінностей, які призводять до 

соціальної та культурної деградації [1, с. 154]. Традиції, цінності, звичаї безпосередньо впливають на 

розвиток економіки держави, а освітній та культурний розвиток, ціннісні орієнтації обумовлюють мотиви 

досягнення цілей національного господарського розвитку [4, с. 125]. 

Людину не можна розглядати як виключно біо-соціальну істоту. В основі її природи лежить 

триіпостасна єдність. Людина – це біо-соціо-духовна істота, причому, «духовна складова визначає перші дві 

іпостасі людини, перебуваючи з ними в тісному взаємозв'язку» [4, с. 106]. Людина – це особистість, суб'єкт 

духовного, економічного та соціального життя, який формує в національній економіці суспільний попит і 

пропозицію, діє не тільки під впливом економічних факторів і не переслідує виключно економічні цілі, є 

носієм індивідуальних рис характеру і самооцінки, які безперервно трансформуються в процесі соціальних 

відносин, спілкування, індивідуальної та колективної трудової, освітньої, творчої та іншої діяльності. Нажаль, 

в сучасному українському суспільстві людина перетворюється виключно на засіб досягнення цілей, 

звужується усвідомлення її значущості як мети розвитку суспільства. Розвиток людського капіталу та 

найбільш повна реалізація людського потенціалу можлива за умови розвитку духовних, моральних якостей 

людини, але економічна доцільність сучасного українського ринку «пригнічує» значущість суб'єктів сфери 

освіти та культури, знищуючись приматом речовинно-економічної вигоди. 

За роки незалежності в Україні сформовано основне законодавче поле становлення та розвитку 

системи освіти, розроблено її нормативно-правову базу з урахуванням власного досвіду та світових 

тенденцій [7, С. 22-23]. На шляху формування та реалізації державної політики в сфері освіти в Україні є 

власні здобутки та втрати [Докладно див. 6].  

Серед основних здобутків можна відзначити наступне: 

- створення основи законодавства і нормативного поля функціонування сфери освіти; 

- оновлення змісту освіти, запровадження механізму державних стандартів, перехід до варіативної 

освіти; 

- використання нових форм і технологій контролю оцінювання навчальних досягнень учнів, 

студентів; 

- запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та врахування його результатів при вступі до 

вищих навчальних закладів; 

- впровадження нової методики, удосконалення атестації педагогічних і науково-педагогічних кадрів 

та державної акредитації навчальних закладів 

- поширення нових технологій, рух до багатоканального фінансування. 

Основні втрати на шляху реалізації державної політики в сфері освіти в Україні характеризуються 

наступним: 

- підміна системної науково-обґрунтованої ідеології ситуативною політизацією освіти; 

- слабкий вплив на освітній стан наукової, культурної спільноти, що негативно відбилося на 

культурному та освітньому рівні суспільства, зумовило втрату освітою своєї консолідуючої, культурно-

творчої місії в українському суспільстві; 

- згортання мережі дошкільних навчальних закладів; 

- неповне забезпечення рівного доступу всіх громадян до якісної загальної середньої освіти, зокрема 

в сільській місцевості; 

- виникнення ризиків здобуття молоддю неякісної освіти; 

- погіршився іміджу української вищої школи за кордоном; 

- перехід до наступних етапів модернізації системи освіти без належного моніторингу якості 

попереднього стану призвів до системної безвідповідальності за їхні результати, загальмував розвиток 

економіки освіти, інноваційний рух до її нової якості тощо; 

- професія вчителя перетворилася лише на «одну з-поміж інших», учитель та педагог перестали бути 

суб’єктами сучасних цінностей. 

Сильними сторонами розвитку системи вищої освіти в Україні є: 

- наближення нормативно-правового забезпечення вищої освіти до Європейського простору вищої 

освіти; 

- потужний людський капітал; 
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- розвинена мережа закладів вищої освіти; наявність університетів світового рівня, сильна система 

вищої освіти; привабливість для іноземних студентів.  

Слабкими сторонами розвитку системи вищої освіти в Україні є: 

- незадовільний рівень автономії закладів вищої освіти; 

- несприятлива демографічна ситуація; 

- посилення тенденції до освітньої еміграції; 

- невідповідність структури підготовки поточним і перспективним потребам ринку праці; 

- невідповідність навичок випускників закладів вищої освіти потребам роботодавців; 

- низьке та неефективне фінансове забезпечення вищої освіти; 

- низький престиж праці викладача, втрата кадрового потенціалу; 

- слабкий зв’язок закладів вищої освіти з наукою та бізнесом [8]. 

Найважливішим пріоритетом для держави є виховання у громадянина інноваційного типу мислення 

та культури, проектування акмеологічного освітнього простору з урахуванням інноваційного розвитку 

освіти, запитів особистості, потреб суспільства і держави. Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення 

сталого демократичного розвитку суспільства, консолідації усіх його інституцій, гуманізації суспільно-

економічних відносин, формування нових життєвих орієнтирів особистості.  

У Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 рр. зазначено, що узагальненою проблемою 

системи вищої освіти є незатребуваність вищої освіти українським суспільством як інституту й головного 

ресурсу розвитку країни, що в поєднанні з масифікацією вищої освіти викликає спотворення освітнього 

процесу й незадовільні результати діяльності закладів вищої освіти. Подібна проблема обумовлена 

наступними чинниками: невідповідність змісту та якості вищої освіти актуальним потребам суспільства та 

національної економіки, низька інтенсивність взаємодії з наукою та бізнесом; брак фінансування та 

незадовільне матеріальне забезпечення вищої освіти; недостатній рівень автономії, неефективність 

управління вищою освітою; погіршення кадрового забезпечення закладів вищої освіти; викривлення у 

формуванні контингенту студентів закладів вищої освіти; слабка інтеграція вищої освіти України у 

світовий та Європейський освітньо-науковий простір [8, с. 2]. Особлива увага держави повинна бути 

приділена розвиткові суб’єктів, що виховують в суспільстві сучасну освічену особистість, роблять із 

людини біологічної, людину соціально-духовну. Ця функція покладена на заклади освіти, культури та 

мистецтва, які виконують споріднені функції освіти та виховання. 

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою 

соціальною цінністю в державі [5], однак недооцінка ролі інтелектуального капіталу і недостатньо-

ефективне його використання призвели до придбання в Україні матеріальним виробництвом яскраво 

вираженого трудомісткого і сировинного характеру. У свою чергу розвинені країни активно 

використовують інтелектуальний капітал як джерело добробуту і розвитку людини та суспільства [3]. 

Неефективна соціальна та економічна політика України з початку 1990-х років призвела до формування в 

українському суспільстві викривленої системи ціннісних орієнтацій, повного нівелювання значення для 

суспільства закладів культури і мистецтва, занепаду освітньої та виховної функції закладів культури, 

мистецтва та освіти. Україна залишилась на індустріальній стадії розвитку суспільного виробництва з 

яскраво вираженим диспропорційним, сировинним та олігархічним характером національної економіки в 

той час, коли в соціально та економічно розвинених країнах світу вже сформована постіндустріальна стадія 

розвитку економічних відносин та відбувається перехід до неоіндустріальної стадії або інформаційного 

суспільства (технотронної ери). 

В період сучасних кризових явищ в економіці зменшуються реальні доходи частини 

домогосподарств, відбувається зростання орієнтації людини на задоволення своїх первинних потреб, 

зменшується споживання нею культурних послуг, відбувається зміна ставлення людини до освіти, як 

джерела знань. Швидкий і порівняно «безболісний» вихід з сучасної фінансово-економічної кризи для країн 

світу вже не можливий тільки за допомогою економічних методів. Двигуном подолання кризових явищ в 

економіці повинні стати духовно-культурні чинники розвитку суспільства. Криза показує недоліки 

використання лише економічних методик подолання негативних явищ в економіці. У світовому 

співтоваристві переваги стали мати ті держави, що дбають про розвиток своєї економіки, яка базується на 

знаннях і кваліфікації з яскраво вираженим «людським виміром» [2, с. 422]. Саме тому, розвиток сфери 

освіти, разом із розвитком сфери культури та мистецтва – це необхідна умова відтворення людського 

потенціалу країни. 

 
Джерела 

1. Батістова О. Актуалізація ціннісного підходу в дослідженнях глобального господарства / О. Батістова // Соціальна економіка. – 2012. – № 1. – С. 151-157. 

2. Бузмакова М. Социальная инфраструктура – важнейший фактор повышения эффективности национальной экономики / М. Бузмакова Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2010. – № 3(2). – С. 420-427. 

3. Власова Т. Формування та використання інтелектуального капіталу в процесі суспільного відтворення: дисертація на здобуття наукового ступеня 



К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 2  ●  № 9  

 

 

 
57 

кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки / Т. Власова [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.lib.ua-ru.net-diss/cont/345544.html  

4. Задорожний Г. Ценностная конкурентоспособность как новая стадия международной конкуренции / Г. Задорожный, А. Москвина // Соціальна 

економіка: Науковий журнал. №1 / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – С. 106-133. 

5. Конституція України [Електронний ресурс]. – К.: СD-видавництво «Інфодиск», 2010. – 1 електрон, опт. диск (СD-RОМ): кольор.; 12 см. – Назва з 

«Законодавство». 

6. Красняков Є. Державна політика в галузі освіти України: уроки та перспективи розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: 

//kno.rada.gov.ua /komosviti /control/uk /publish /article;jsessionid=9A5D457692D62F0AFDC3C25BCA9C86C9?art_id=53491&cat_id=44731 

7. Красняков Є. Формування державної політики в галузі освіти України на загальнодержавному рівні / Є. Красняков // Вісник державної служби 

України. – 2010. – № 3. – С. 19-24. 

8. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020 

/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf 

 
  

http://www.lib.ua-ru.net-diss/cont/345544.html
http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article;jsessionid=9A5D457692D62F0AFDC3C25BCA9C86C9?art_id=53491&cat_id=44731
http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article;jsessionid=9A5D457692D62F0AFDC3C25BCA9C86C9?art_id=53491&cat_id=44731


К Р Е А Т И В Н И Й  П Р О С Т І Р  ●  2 0 2 2  ●  № 9  

 

 

 
58 

Розділ третій 

Спорт, фізична культура, рекреація, туризм 
 

Медведська Людмила Євгенівна 

Кандидат історичних наук 

Київський національний університет будівництва та архітектури 

 

РЕКРЕАЦІЯ ТА ДОЗВІЛЛЯ МЕШКАНЦІВ МЕГАПОЛІСІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

(НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА) 

 

Стаття присвячена типам рекреацій, що сприяють відновленню фізичного й психічного здоров’я 

мешканців великих міст в умовах воєнного стану. Проаналізовано особливості урбаністичних рекреаційних 

зон крізь призму їх потенціалу для релаксації й відпочинку мешканців столиці, нормалізації їхнього життя 

за складних обставин. Розглянуто роль рекреаційних локацій міста Києва в організації дозвілля киян, а 

також окреслено ризики їх відвідування та рівень безпечності цих зон після завершення активної фази 

підготовки міста до захисту. Для дослідження використано офіційні джерела органів державної влади 

України, а також матеріали засобів масової інформації. Ключові слова: рекреація, рекреаційні зони, 

рекреаційні локації, дозвілля, воєнний стан, безпека, розміновування. 

 

Указ Президента України про введення воєнного станувідповідно до пункту 20 частини першої статті 

106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [20], а також подальше 

його продовження у зв’язку з активізацією бойових дій на території країни змусив населення мобілізувати 

зовнішні і внутрішні резерви для організації повсякденного життя занезвичних обставин. Загроза життю та 

здоров’ю населення може залишитися й після припинення бойових дій на території держави. Так, міністр 

охорони здоров’я Віктор Ляшко під час виступу на XXVII Всеукраїнському з’їзді кардіохірургів підкреслив 

вплив жахів війни на ймовірне прискорення процесу умовного «старіння нації» в Україні [4]. Також 

посадовець, опираючись на дані експрес-аудиту послуг для охорони психічного здоров’я, зазначив, що 

вплив війни на психічне здоров’я людей є колосальним, і навіть стійких осіб може чекати ментальне 

виснаження та виникне потреба у психологічній підтримці [5]. 

У таких умовах виникає нагальна необхідність подбати про відновлення фізичного і психічного 

здоров’я людей, травмованих протягом дії воєнного стану за різних обставин. Для мешканців мегаполісів 

особливої актуальності набувають питання рекреації не лише для традиційного відпочинку після роботи та 

у вихідні дні, але й з метою повернення психічної рівноваги собі та близьким. Якщо говорити про Київ, слід 

згадати, що протягом кількох місяців у місті оголошувалась тривала комендантська година – іноді на більш 

ніж добу [21]. З огляду на це та на підвищений рівень небезпеки пересування містом кияни опинилися в 

ізоляції у своїх домівках. І хоча досвід тривалих локдаунів під час пандемії коронавірусної хвороби допоміг 

населенню частково опанувати страх та пристосуватися до таких обмежень, потреба у нормалізації стану 

здоров’я мешканців залишалась високою. 

Саме тому одночасно із скороченням тривалості комендантської години у Києві розпочався процес 

поступового відновлення роботи рекреаційних локацій різного типу та закладів відпочинку. Розглянемо 

найбільш помітніз них. 

Заклади та локації для фізкультури і спорту. Спортивні майданчики, розташовані у різних районах 

міста, були доступними для киян протягом усього періоду воєнного стану, на відміну від більшості 

спортивних комплексів: вони почали відкриватися лише навесні після того, як загроза штурму столиці 

минула. Наразі поступово відкриваються басейни Києва [2], тенісні корти [26], велотреки [10], фітнес-клуби 

та інші заклади й локації, призначені для професійного й любительського спорту. Передбачено також 

проведення низки спортивних подій та активностей [6]. 

Рекреаційні зони для відпочинку на природі та в озеленених місцях мегаполісу – ботанічні сади, 

парки, сквери, пляжі тощо. Так, Ботанічний сад імені академіка Олександра Фоміна був відкритий для киян 

раніше, ніж Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України, що почав приймати 

відвідувачів лише наприкінці травня – після ретельного обстеження об’єкту піротехніками [19]. Подібна 

доля спіткала деякі парки і сквери столиці – зокрема, Київською військовою адміністрацією був 

опублікований перелік найбільш небезпечних із них через загрозу мінування [12]. Суттєво обмеженим для 

киян на початку літнього сезону виявився й вибір пляжів для відпочинку, адже їх акваторії перевіряли на 

вибухонебезпечність [7]. З цієї ж причини досі не відкрито сезон річкових прогулянок маломірними 

судами, а кияни, які користуються човнами чи іншими плавзасобами для здійснення таких прогулянок, 

ризикують власним життям і здоров’ям [11]. Утім, після завершення всіх перевірок та процесів 
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розмінування передбачається, що значна частина рекреаційних зон та прогулянок знову будуть доступними 

для мешканців столиці. 

Локації для сімейного дозвілля та відпочинку з дітьми. Окрім дозволених для відвідування парків, 

скверів і пляжів, киянипісля перевірки на рівень безпечності різних районів міста отримали змогу 

відвідувати локації, створені для сімейного відпочинку, простори для дитячих розваг (мотузкові парки, 

атракціони тощо), заклади громадського харчування, а також місця для активного дозвілля [13]. 

Заклади культурно-розважального напряму. Наприкінці весни 2022 року в Києві почали 

відновлювати свою роботу музеї [15], кінотеатри [22], бібліотеки [3], театри [9, 16], концертні зали [17, 18] 

та інші заклади культури. Спостерігається активізація організаторів розважальних заходів – вечорів 

стендапу [1], тематичних виставок [8],майстер-класів [14], інтелектуальних ігор [23, 25]. 

Зазначимо, що деякі з таких заходів спершу за необхідності, а згодом – концептуально – проводилися 

у бомбосховищах [24], а кошти, отримані організаторами, часто направлялися для допомоги біженцям чи 

постраждалим від бойових дій. Участь у таких активностях покликана допомогти мешканцям зняти нервове 

напруження, тривожність, зумовлені нестабільною ситуацією в країні, нормалізувати психічний стан 

шляхом занурення у світ головоломок, інтелектуальних задач, пошуку натхнення для створення художніх 

образів, засвоєння корисних навичок тощо. А кошти, які надсилаються організаторами для благодійних 

справ, дозволяють відвідувачам відчутиспівучасть у допомозі тим, хто в умовах воєнного стану цього 

найбільше потребує.  

Слід зауважити, що вибір локацій і заходів для відновлення та відпочинку в умовах воєнного стану 

мешканцями великих міст загалом та Києва зокрема зумовлений кількома факторами. Виділимо 

найважливіші: 

- відсутність вибухонебезпечних предметів, зафіксована офіційно представниками влади внаслідок 

перевірок на їх наявністьу цих зонах відпочинку; 

- безпечність маршрутів, що ведуть до таких локацій; 

- наявність поблизу рекреаційних зон бомбосховищ чи інших об’єктів цивільної оборони, які можуть 

виконувати функцію укриття в разі оголошення повітряної тривоги; 

- низька ймовірність запуску у місці відпочинку салютів, феєрверківі появи інших провокаційних 

звуків, які можуть спричинити масову паніку та некерований рух натовпу, а також стати каталізатором 

появи психічної травми восіб, що перебуваютьу рекреаційній зоні. 

Таким чином, проблеми рекреації і дозвілля мешканців Києва станом на середину червня 2022 року 

частково розв’язані шляхом перевірок та розмінування потенційно небезпечних об’єктів, які слугували 

місцями для відпочинку. До того ж, відновлено роботу локацій та закладів, які тимчасово не функціонували 

після оголошення про введення воєнного стану через загрозу активних бойових дій у столиці. Процес 

перевірки рекреаційних зон на предмет наявності небезпечних об’єктів триває, що дає підстави сподіватися 

на розширення переліку такого типу локацій, відкритих для відвідування мешканцями столиці. 
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ВПЛИВ АКРОБАТИЧНИХ ВПРАВ НА РОЗВИТОК ДІТЕЙ РІЗНОГО ВІКУ 

 

Стаття присвячена акробатичним вправам, які дозволять розвинути рухові якості дітей, що 

дозволить значно підвищити м’язовий тонус та гнучкість. Використання акробатичних вправ в 

тренувальному процесі допоможе розвинути таку якість як спритність для дітей різного віку. Ключові 

слова: акробатичні вправи, рухові якості дітей, м’язовий тонус, гнучкість, спритність 

 

Актуальність дослідження. В єдиній системі принципів, що відображають закономірності фізичного 

виховання, на другому місці розташовується принцип зв'язку фізичного виховання з практикою життя, в 

якому закладена основна соціальна закономірність фізичного виховання, його головна службова функція – 

готувати людей до діяльності, до життя. Підготовлений до життя людина повинна мати високий рівень 

розвитку рухових якостей і володіти великим запасом рухових умінь і навичок, так як на їх базі далі будуть 

формуватися спеціальні якості і прикладні навички, необхідні в подальшій професійній діяльності [1].  

Тому до справжнього часу в педагогіці, психології та фізіології фізичного виховання і спорту рухові 

здібності є однією з найбільш значущих проблем і предметом безперервних дискусій [2].  

Мета дослідження. Проведений аналіз літератури дозволяє стверджувати, що ефективність різних 

видів діяльності обумовлюється не тільки рівнем загальної фізичної підготовленості, але і умінням 

реалізовувати наявні рухові можливості в потрібний час, а частіше – в ситуаціях нестачі часу. Одним з 

рухових якостей, необхідних для здійснення такої діяльності, є спритність, що має великі різноманітні 

зв'язки з іншими фізичними якостями, близько пов'язана з руховими навичками, що і надає їй найбільш 

комплексний характер [3]. 

Виклад основного матеріалу. Спритність розглядається як складний психофізіологічний комплекс, 

який включає здатність виконувати найточніші, співмірні і доцільні руху в складних ситуаціях, вміння 

погоджувати руху різними частинами тіла, плавно виконувати рух, напружуючи і розслабляючи в 

необхідний момент певні групи м'язів. Багатозначність такого визначення зажадала включення в теорію і 

практику терміна «координаційні здібності». Спритність при цьому розглядається як інтегральне прояв 

координаційних здібностей. 

Акробатичні вправи на розтяжку мали не тільки загальну функцію і цілеспрямований вплив на 

опорно-руховий і вестибулярний апарати, а також були функціональною частиною базової техніки карате, 

т.е. мали прикладне значення. Досить часто акробатичні елементи рятували в бою від атак супротивника 

або в уникнути травми. 

Проведене дослідження показало, що для розвитку гнучкості юних каратистів слід виконувати 

акробатичні вправи, що також підтверджено результатами змагань. Практичні рекомендації на основі 

отриманих результатів дослідження можуть бути використані тренерами по карате при організації 

тренувальних занять. 

Проаналізувавши спеціальну літературу, можна було б помітити, що багато авторів розглядають 

вплив акробатичних вправ на здоров'я людини тільки з точки зору спортивного тренування. 

Використання акробатичних коштів в підготовці спортсменів високого класу набуло в останні 10-20 

років широкий розмах: в одних видах вони вводяться в програму змагань для підвищення складності, 

ефекту і видовищності; в інших – з метою розвитку фізичних і вольових якостей. сприяють досягненню 

високих результатів в обраному виді спорту. Крім того, навчання шкереберть, перекатах, падінь, 

переворотів має важливе значення в боротьбі з травматизмом в тих видах спорту, де можливі випадкові або 
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необхідні падіння. Чимало часу приділяється навчання акробатичним вправам при підготовці парашутистів, 

десантників, льотчиків, монтажників-висотників і інших фахівців, працюючих в складних умовах [4]. 

Результати попереднього етапу досліджень підтвердили можливість застосування розроблених 

акробатичних вправ для оцінки статичного і динамічного рівноваги у курсантів льотних спеціальностей. 

Динаміка показників функціонального стану: частоти серцевих скорочень, ходьби по прямій лінії і 

утримання рівноваги на місці після виконання вправ, дозволили конкретизувати зміст і умови виконання 

запропонованих вправ: 

1. Макрометодика навчання і її структурно функціонального дидактична основа дозволяють 

ефективно опановувати акробатичними вправами складними по координації в системі спортивної 

підготовки акробатів. 

2. Головні цілі та конкретні цілі спортивної підготовки акробатів є основою для розробки програм 

навчання (ПН), які мають довготривалий характер дії, пролонгований розвитком видів спортивної 

акробатики і їх специфікою, зростанням труднощі структурних груп вправ та особливостями розвитку 

структурних елементів змагальної діяльності. Логіко-структурна схема реалізації макрометодікі навчання 

акробатичним вправам складним по координації задовольняє вимогам спорту вищих досягнень. 

3. Дидактичною основою програм навчання служать технології (з елементами біологічного 

зворотного зв'язку) формування рухових уявлень, початкового, поглибленого навчання акробатичним 

вправам складним по координації, а також вдосконалення системи рухів в структурі спортивної підготовки. 

Програми навчання реалізуються з помощ'ю функціональних педагогічних рівнянь (ФПР). Їх рішення 

забезпечують алгоритми лінійного і лінійно-розгалуженого програмування навчального матеріалу, що 

підлягає засвоєнню. 

Висновки. Ефективність застосування за запропонованою методикою в процесі фізичної підготовки 

студентів льотних спеціальностей перекидів і переворотів в різних поєднаннях як підготовчих, підвідних і 

розвиваючих вправ, а також для оцінки статичного і динамічного рівноваги і визначення часу пошуку 

стабільної пози, буде оцінена, а результати опубліковані після експериментальної перевірки. 
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У статті розглянуто атлетичну гімнастику як засіб фізичного виховання здобувачів вищої освіти. 

Розкрито ефективність систематичних занять даним видом рухової активності студентами закладів 

вищої освіти. Виявлено, що фізичні вправи атлетизму позитивно впливають на стан здоров’я та фізичну 

підготовленість зазначеного контингенту. Ключові слова: атлетична гімнастика, здобувачі вищої освіти, 

м’язи, сила, тренажери, фізичне виховання, фізичні вправи.  

 

Вступ. Фізичне виховання у закладах вищої освіти є важливим елементом всебічного гармонійного 

розвитку, зміцнення здоров’я, розвитку фізичних якостей, виховання моральних і вольових якостей, 

формування основ здорового способу життя, організації активного відпочинку студентів [7].  

Як зазначає О. В. Ханікянц [8], атлетична гімнастика є складовою фізичного виховання, що 

спрямована на розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей.  
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Вважаємо, що розуміння здобувачами вищої освіти значення позитивного та оздоровчого впливу 

занять атлетичною гімнастикою сприятиме вирішенню проблеми формування, зміцнення і відновлення 

власного здоров’я.  

Все вище вказане обумовлює актуальність проблеми щодо інформованості здобувачів вищої освіти 

про ефективність занять атлетичною гімнастикою.  

Мета дослідження: виявити ефективність занять атлетичною гімнастикою здобувачами вищої освіти.  

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури.  

Результати дослідження. Атлетична гімнастика – це вид рухової активності, заснований на 

використанні комплексів силових вправ із різними обтяженнями: штанги, гирі, гантелі, тренажерні пристрої 

і т. д.). Заняття атлетизмом сприяють розвитку сили та м’язової маси, зміцненню здоров’я, усуненню 

недоліків фізичного розвитку, підвищенню працездатності, побудові гармонійної статури, виправленню й 

лікуванню багатьох вроджених і набутих дефектів статури та розвитку фізичних здібностей [2, 3, 4, 5, 7, 9].  

С. О. Сичов [6] в результаті дослідження виявив, що силові вправи сприяють підвищенню рівня 

здоров’я, нарощуванню м’язової маси, корекції будови тіла, відновленню працездатності та формуванню 

фізичної культури студентської молоді в процесі фізичного виховання.  

Р. Гах [2] переконаний, що заняття силовими вправами позитивно впливають на функціональні 

системи організму, зокрема серцево-судинну та дихальну. Під час занять фізичними вправами силової 

спрямованості в скелеті з’являються нові морфологічні ознаки, наприклад гіпертрофія кісток, особливо їх 

компактного шару, перебудова структури губчастої речовини та ін.  

А. М. Гурєєва, Г. О. Єсіонова, Г. І. Кушнір, О. І. Рибалка [3] вважають, що атлетична гімнастика є 

ефективним засобом залучення молоді до активного та здорового способу життя. На думку фахівців, 

фізичні вправи з обтяженням удосконалюють силові якості; сприяють гармонійному фізичному розвитку, 

зміцненню здоров’я, профілактиці захворювань, формуванню рухових умінь та навичок, вихованню 

фізичних якостей, прискоренню відновлювальних процесів в організмі, збільшенню м’язового об’єму та 

зменшенню рівня жирової тканини в організмі, забезпеченню загальної та професійно-прикладної фізичної 

підготовленості, що є важливим чинником психофізичної готовності до майбутньої професійної діяльності.  

Засоби атлетичної гімнастики, за даними Т. В. Кондес [5], сприяють зміцнюють здоров’я; 

збільшенню розміру серцевого м’яза, об’єму легенів; розширенню периферичних кровоносних судин; 

підвищенню газообміну; усуненню застою крові й лімфи в черевній порожнині; всебічному фізичному 

розвитку; поліпшенню кровопостачання головного мозку й внутрішніх органів, діяльності шлунка, 

кишечника, печінки, залоз внутрішньої секреції, вентиляції легенів; створенню сприятливих умов для 

роботи центральної нервової системи; нормалізації нервових процесів та артеріального тиску.  

На думку О. В. Ханікянц [8], засоби атлетичної гімнастики є ефективними для профілактики та 

виправлення тілесних недоліків, а систематичне виконання фізичних вправ силової спрямованості сприяє 

вмінню напружувати і розслабляти різні групи м’язів, раціональному розподілу запасів енергії, зниженню 

втоми та підвищенню працездатності у здобувачів вищої освіти. 

О. О. Холодова, В. Б. Бочарова, Ю. В. Віннік [9] встановили, що систематичне виконання фізичних 

вправ атлетичної гімнастики сприяє зміцнюють здоров’я; збільшенню м’язової маси та силової 

витривалості, рівня гемоглобіну і кількості червоних кров’яних тілець в крові; зниженню рівня холестерину 

в організмі; зміцненню кісток і зв’язок; поліпшенню кровопостачання головного мозку й внутрішніх 

органів; створенню сприятливих умови для роботи центральної нервової системи, нормалізації нервових 

процесів та артеріального тиску; підвищенню рівня фізичної підготовленості; є ефективним засобом 

формування тілобудови; допомагає контролювати вагу та знижувати відсоток жиру.  

За даними Т. Г. Кириченко [4], здобувачам вищої освіти, які займаються атлетизмом тренажери і 

тренажерні пристрої дають можливість у більш короткі терміни вирішити завдання розвитку рухових 

якостей: сили, витривалості, швидкості, гнучкості та спритності. Тренажерне обладнання дозволяє 

ефективно розвивати різні рухові якості і здібності, поєднувати вдосконалення технічних умінь, навичок і 

фізичних якостей у процесі силового тренування. У результаті систематичних занять на тренажерах в 

організмі відбуваються морфологічні і фізіологічні зміни, що сприяють розширенню функціональних 

можливостей практично всіх органів і систем, удосконаленню регуляторних механізмів. В результаті 

підвищується опірність до впливу несприятливих факторів навколишнього середовища, пристосовуваність 

до фізичних навантажень, поліпшуються показники фізичного розвитку. Застосування тренажерів дозволяє 

точно дозувати навантаження і розвивати різні фізичні якості: витривалість, силу м’язів, швидкість та ін. 

Широкий вибір засобів атлетизму і методичні можливості занять силовими вправами забезпечують, крім 

загальних (гармонійного фізичного розвитку і силового вдосконалення), вирішення таких специфічних 

завдань: корекція фігури, розвиток загальної і локальної працездатності, розвиток сили окремих м’язових 

груп, розвиток максимальної сили або іншого її прояву, розвиток сили з прикладною спрямованістю (для 
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конкретного виду рухової активності). Також фахівець відмічає, що систематичні заняття атлетичною 

гімнастикою сприяють формуванню гармонійної тілобудови, розвитку силових якостей, виправленню і 

вдосконаленню постави, корекції статури, підвищенню рівня рухової активності та зміцненню здоров’я 

здобувачів вищої освіти. Використання тренажерних пристроїв на заняттях силової спрямованості у процесі 

фізичного виховання даного контингенту дає можливість створити недосяжні за природних умов режими 

м’язової діяльності під час виконання фізичних вправ. Конструктивні особливості тренажерів передбачають 

мінімальні відхилення від раціональної техніки виконання запланованої дії, усунення помилок і створення 

умов для якісного тренування запланованої групи м’язів. 

В. А. Дідковський, О. В. Кузенков, О. Ф. Твердохліб [1] стверджують, що заняття атлетизмом 

сприяють підвищенню рівня загальної працездатності, усуненню недоліків фізичної підготовленості та 

розвитку окремих фізичних якостей, корекції особливостей будови тіла. М’язова діяльність, як відмічають 

науковці, стимулює обмінні, окисно-відновні та регенеративні процеси в організмі. У працюючому м’язі 

відбувається розширення та збільшення кількості функціональних капілярів, посилюється приплив 

насиченої киснем артеріальної та відтік венозної крові, підвищується швидкість кровотоку, покращується 

лімфо обіг. За рахунок цього швидше розсмоктуються продукти запалення, попереджається утворення 

спайок та розвиток атрофій.  

Висновки. Атлетична гімнастика має важливе значення у процесі занять з фізичного виховання 

студентів закладів вищої освіти. Фізичні вправи атлетизму позитивно впливають на стан здоров’я та 

фізичну підготовленість даного контингенту.  
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ПІДТРИМКА ФІЗИЧНОГО СТАНУДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ ТА ЗВИЧАЙНИХ ГРОМАДЯН 

 

Стаття присвячена детальному аналізу літератури з зазначеної проблематики для обґрунтування 

впливу зайнять фізичними вправами на здоров’я звичайного громадянина та держслужбовця. Зазначено, що 

гармонійність та збалансованість розвитку особистості є можливою лише за умови єдності зазначених 

чинників. Важливою детермінантою розвитку природних здібностей, якостей та розкриття 

інтелектуального/творчого потенціалу є підтримка власного здоров’я шляхом формування та забезпечення 

здорового способу життя через використання фізичних вправ. Ключові слова: аналіз літератури, 

проблематика, зайняття фізичними вправами, звичайний громадянин, держслужбовець, фізичні вправи. 

 

Актуальність дослідження. Формування та гармонійне становлення особистості, в розумінні та 

прагненні до саморозвитку, мотивації до діяльності не можливе без урахування важливих чинників, серед 

яких науковці виокремлюють: 

- біологічний чинник (спадковість та індивідуальні психологічні особливості особистості); 

- соціальний чинник (умови оточуючого середовища, клімат, коло спілкування тощо); 

- чинник діяльності (суспільна реалізація, становлення особистості як кваліфікованого фахівця) [1]. 
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Зазначається, що гармонійність та збалансованість розвитку особистості є можливою лише за умови 

єдності зазначених чинників. Важливою детермінантою розвитку природних здібностей, якостей та 

розкриття інтелектуального/творчого потенціалу є підтримка власного здоров’я шляхом формування та 

забезпечення здорового способу життя. У наукових працях(В. М. Копи, Л. А. Лєпіхової, Т. М. Титаренко, 

К. А. Шуляк та інших) виділені такі чинники що сприяють реалізації загальних принципів здорового 

способу життя: 

- образ, рівень, якість та стиль життя; 

- здоровий спосіб життя та його складові; 

- працездатність; 

- критерії ефективності здорового способу життя [2]. 

Спосіб життя це певний тип життєдіяльності людей, що включає сукупність різних видів діяльності, 

поведінку людей у повсякденному житті. 

Однією з важливих проблем сучасності є: 

- зниження повсякденної активності людини, зокрема: через «сидячу» роботу, привабливість 

автомобільного транспорту; 

- неправильне харчування: порушення усталеного режиму вживання їжі, перекуси «на ходу», 

вживання «шкідливої» їжі (смажена їжа, незбалансованість білків/жирів/вуглеводів); 

- шкідливі звички, що погіршують (поступово) стан здоров’я особистості, погіршують ресурси 

організму та загальний імунітет. 

Мета дослідження. Детальний аналіз літератури з даної проблематики дозволив відзначити, що у 

безпосередній діяльності особистості (як державних службовців, так і звичайних громадян) в 

межахфізичної підготовки, фізичного стану існують певні недоліки, серед яких можна відзначити основні: 

- відсутність динаміки фізичної підготовленості особистості: відсутні систематичні тренування, так і 

самостійні заняття за індивідуальною програмою, зменшення перебування на свіжому повітрі та 

проведення вправ; 

- недостатність сформованої потреби у регулярних заняттях фізичними вправами серед спільноти. 

Виклад основного матеріалу. Встановлено, що фізична культура і спорт є багатофункціональним 

суспільним явищем: це сфера діяльності стосується виховання людини – головного елемента продуктивних 

сил суспільства. Фізичний рух здійснюється під безпосереднім впливом суспільних відносин, що 

складаються між людьми, проникає не тільки в область культури, але й інші важливі сторони життя: 

політику, економіку, а також оздоровчі та виховні функції. Всі ці функції тісно взаємопов’язані, 

переплітаються одна з одною, їх поділ носить умовний, пошуковий характер. До перших варто віднести: 

розвиток фізичних здібностей, задоволення соціальних та природних потреб у руховій активності та 

оптимізації на основі фізичного стану. 

Розділяючи важливість підтримки фізичного стану особистості вважаємо за необхідне розглянути 

значення фізичної активності як для простих громадян, так і для держслужбовців. 

Для простих громадян важливим чинником підтримки якісного фізичного стану, є: профілактика 

різноманітних хвороб, зниження ризиків деструктивних явищ для фізичного та психічного розвитку 

особистості, забезпечення економічної сталості та збереження фінансів (наприклад не потрібно робити 

додаткові витрати на ліки, для лікування хронічних хвороб, підтримки стану шкіри, волосся тощо). Окрім 

іншого, фізичний стан сприяє розширенню кола інтересів, витривалості, стійкості до негативних чинників, 

підвищує психологічний ресурс та може мотивувати до досягнення високих результатів діяльності. Так, 

наприклад, деякі спортсмени зазначають, що лише через самодисципліну, систематичні заняття спортом, 

тренування, підвищення рівня опору організму, їм вдалося досягти певних високих результатів у змісті 

діяльності [3]. 

Відповідно до розуміння важливості фізичного стану для державного службовця необхідно 

розглянути такі складові: 

- ефективність функціонування державного органу залежить від удосконалення кадрового 

забезпечення. Тому в процесі формування державного органу відправна роль належить процедурі набору і 

відбору кадрів. 

- враховується кваліфікованість, здатність до прийняття рішень, відповідальність тощо. 

Встановлено, що загалом, праця державного службовця як процес є єдністю трьох складників: самої 

праці як доцільної, цілеспрямованої, розробленої та вмотивованої діяльності;предмета праці (те, на що 

спрямована діяльність особистості, кінцева мета, яку варто досягти); знарядь праці (той комплекс речей що 

дозволяють впливати на предмет праці). 

Для забезпечення та можливості реалізації кваліфікації фахівця та досягнення максимального 

результату слід звертати увагу на взаємодію та взаємовплив трьох аспектів: 
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- предметно-дієвого – того, на що орієнована діяльність;  

- фізіологічного – стану здоров’я, витривалості;  

- психологічного – наявність психологічного ресурсу.  

Стан здоров’я та фізичний стан особистості державного службовця враховує такі ризики, що можуть 

деструктивно відображатися на самопочутті: ненормований робочий день, підвищена напруженість та 

інтенсивність праці, недостатня рухливість у поєднанні з високою відповідальністю є чинниками, що 

реально загрожують здоров’ю державних службовців. Ця обставина обумовлює важливість наявності у 

претендентів на посаду хорошого фізичного і психічного здоров’я, фізичної підготовки, витривалості щодо 

стресових ситуацій [4]. 

Висновки. Підбиваючи підсумок зазначимо, що значною є мотивація діяльності та досягнення 

певного результату в тому числі й зміцненні фізичного стану: мотивація має бути стійкою, як зовнішньою 

(впливу зовнішніх чинників – позитивний приклад, рекомендація керівництва тощо), так і внутрішню 

(розуміння самою людиною важливості саморозвитку та самовдосконалення), мобілізувати діяльність 

людини та визначати її першочергову діяльність. 
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Розкрито роль настільного тенісу у фізичному вихованні студентів закладів вищої освіти. 

Установлено, що систематичні заняття даним видом рухової активності позитивно впливають на 

фізичний стан та активність аналізаторів зазначеного контингенту. Ключові слова: заклади вищої 

освіти, здобувачі вищої освіти, зміцнення здоров’я, настільний теніс, систематичні заняття, фізична 

підготовленість, фізичне виховання.  

 

Вступ. Однією з важливих складових системи освіти студентської молоді є фізичне виховання [3], 

що відіграє значну роль у формуванні особистості; сприяє розвитку організаційних здібностей, підвищенню 

рівня фізичної підготовленості зазначеного контингенту [7]. 

Серед великої кількості засобів фізичного виховання, які застосовуються для всебічного 

гармонійного розвитку здобувачів вищої освіти, одне з провідних місць посідає настільний теніс [1, 5, 6, 7].  

Наукові дослідження Є. А. Захаріної, Т. А. Глоби [4] свідчать про те, що засоби настільного тенісу 

можуть бути використані в системі навчальних занять з фізичного виховання у закладах вищої освіти, 

оскільки систематичні заняття настільним тенісом сприяють всебічному фізичному розвитку, зміцненню 

здоров’я, підвищенню працездатності та рухової активності студентської молоді. Зокрема, на відміну від 

інших ігрових видів рухової активності, настільний теніс не потребує складної організації і матеріально-

технічного забезпечення. 

Разом з тим, студенти не відвідують заняття з настільного тенісу систематично, що, на нашу думку, 

пов’язано з нерозумінням ними важливості даного виду рухової активності у зміцненні здоров’я, 

покращенні фізичного стану та активності систем і аналізаторів. Саме тому виникає потреба в 

інформованості здобувачів вищої освіти щодо ефективності систематичних занять настільним тенісом.  

Мета дослідження: на основі аналізу літературних джерел вивчити роль настільного тенісу у 

фізичному вихованні студентів закладів вищої освіти. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення наукової та методичної літератури. 

Результати дослідження. У здобувачів вищої освіти, які систематично відвідують заняття з 

настільного тенісу спостерігається поліпшення зору, стану серцево-судинної системи; зміцнення суглобів 
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та м’язів: підвищення рівня фізичної підготовленості; розвиток морально-вольових якостей та дрібної 

моторики [8, 11]. 

За даними О. О. Мітової, А. В. Полякової [6], під впливом занять настільним тенісом покращується 

функціональний стан серцево-судинної, дихальної та центральної нервової систем, збільшується рухомість 

у суглобах і сила м’язів, розширюється об’єм периферичного поле зору, підвищується стійкість 

вестибулярному аналізатора, покращується координованість і точність рухів.  

О. А. Авербах, В. А. Сенкевич [1] зазначають, що проведення занять з настільного тенісу у рамках 

дисципліни «Фізичне виховання» сприяє зміцненню здоров’я, серцево-судинної і дихальної систем, 

покращенню обміну речовин; підвищенню рівня фізичної підготовленості студентів під час навчання у 

закладах вищої освіти. 

Як відмічають О. О. Несен, Т. Є. Соколова [9], заняття настільним тенісом сприяють збільшенню 

об’єму периферичного поля зору; покращенню стійкості уваги, оперативності мислення, рухової пам’яті, 

простої та складної рухової реакцію; розвитку фізичні якості,  

Дослідження Т. А. Глоби [2] довели, що використання засобів настільного тенісу на заняттях з 

фізичного виховання здобувачів вищої освіти позитивно впливає на функціональний стан рухового і 

зорового аналізаторів, показники фізичної підготовленості, розумову та фізичну працездатність.  

На думку Г. В. Кучеренко [5], систематичні заняття настільним тенісом сприяють зміцненню 

здоров’я, покращенню функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем, підвищенню рівня 

фізичної підготовленості, адаптації до стрес-чинників навколишнього середовища здобувачів вищої освіти. 

М. В. Супруненко [10] вважає, що настільний теніс є один із засобів зміцнення здоров’я, фізичного 

розвитку, поліпшення функціонального стану зорового, слухового та рухового аналізаторів, підвищення рівня 

фізичної підготовленості, зацікавленості у систематичному відвідуванні заняттях з фізичного виховання. 

Висновки. Настільний теніс відіграє важливу роль у фізичному виховання студентів закладів вищої 

освіти. Установлено, що систематичні заняття даним видом рухової активності позитивно впливають на 

фізичний стан, активність систем та аналізаторів у зазначеного контингенту.  
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Досліджується проблема формування альтернативних джерел фінансування закладів сфери 

театрального мистецтва. Проведено аналіз і оцінка потенційних і реальних джерел фінансування. 
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Заклади сфери театрального мистецтва є специфічними суб'єктами господарських відносин. У зв'язку 

із тим, що особливістю театрального мистецтва є художнє відображення життя за допомогою сценічної дії 

акторів перед глядачами, то специфіка діяльності театральних організацій укладається в унікальних цілях їх 

функціонування. Ця специфіка відбивається на усій сукупності господарчих процесів, які відбуваються в 

театральній організації.  

Якщо у виробничому секторі економіки основними критеріями визначення ефективності 

виробництва є такі поняття як кількість, якість продукції, рентабельність, прибуток, то в установах 

театрального мистецтва такими поняттями складно оперувати. Основною метою подібних організацій є 

досягнення соціального ефекту. 

Діяльність театру пов'язана зі створенням, публічним виконанням, публічним показом, поширенням 

та збереженням творів театрального мистецтва, забезпеченням умов для розвитку театральної творчості, 

підготовкою професійних кадрів, пропагандою кращих зразків театрального мистецтва [3].  

Вирішення поставлених перед театром завдань ускладнюється тим, що організації театрального 

мистецтва мають коло невирішених соціально-економічних проблем. Серед таких проблем: застаріла 

матеріально-технічна база підприємств, низький рівень бюджетного фінансування, відсутність 

диверсифікації фінансових ресурсів, конкурентна боротьба із установами, діяльність яких направлена на 

отримання прибутків, відсутності стратегії формування відповідного іміджу установи, низький рівень 

заробітної плати в галузі, неефективне управління. Найгостріше ці проблеми проявляються у державному 

секторі економіки.  

У підприємства, заснованого на державній формі власності, основні засоби знаходяться в державній 

власності, а керівники подібних установ наймаються за контрактом державними органами влади або 

органами місцевого самоврядування. Специфіка сучасної системи фінансування, кризові фінансово-

економічні явища в світі змушує по-новому підходити і до творчого процесу, і до фінансової сторони 

діяльності подібних установ. 

Засновники театрів здійснюють фінансування їх діяльності в порядку і розмірах, передбачених 

установчими документами. По відношенню до організацій театрального мистецтва державної форми 

власності ми можемо виділити наступні джерела фінансування. 

По-перше, могутнє джерело формування фінансових засобів організацій театрального мистецтва – 

комерційний сектор. Бізнес вкладає кошти в мистецтво не тільки за альтруїстичних мотивів. 

Підприємницький успіх фірми, її прибуток не в останню чергу залежить від її популярності й успіху в 

суспільстві. До того ж, визначений режим пільгового оподатковування при меценатстві формує додатковий 

стимул підприємства для фінансування організацій сфери культури і мистецтва.  

Господарювання в умовах економіки ринкового типу так чи інакше змушує різні організації 

піклуватися про своє місце у суспільстві, суспільну думку про свою діяльність, витрачати окремі зусилля на 

підтримку та розвиток позитивного іміджу своєї установи. Проте, за сучасної системи, здебільшого 

приватний капітал не бачить для себе позитивної вигоди від меценатства, спонсорства або, навіть, 

інвестування у заклади мистецтва державної форми власності. Вкладення кошті в окремі мистецькі проекти 

з метою отримання прибутку можна розглядати як подвійне явище.  

З одного боку, отримання прибутку як для організації так і для інвестора – явище позитивне. З 

іншого боку, перед керівниками театральних установ постане складна проблема. Ця проблема пов'язана із 

можливою загрозою для театрів, яка криється в перемозі принципів економічної ефективності над 

соціальною. Коли бажання отримати прибуток перевищить мету соціальної ефективності, коли театр 
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перетвориться на суто комерційний проект, тоді це сформує добре підґрунтя до розвитку в театрі такого 

явища як масова культура, яка в багатьох своїх проявах не є орієнтиром та взірцем кращих досягнень 

світового та вітчизняного театрального мистецтва.  

Збереження національної самобутності, поширення досягнень традиційної, класичної культури і 

духовних цінностей не можливі на сьогоднішній день без комплексного національного, державного підходу 

до рішення цієї проблеми і суспільного усвідомлення всієї складності і небезпеки ситуації, що складається, 

з поширенням масової культури. Відсторонення людини від щирих культурних, духовних цінностей 

викорінює людську сутність і знищує інтелектуальну незалежність, як індивіда, так і суспільства в цілому.  

Ефективне вкладення коштів у продукт масскульта дає величезні фінансові вигоди, але знищує 

прагнення людини до високих цінностей, розвиток творчого початку, перетворює в залежного споживача 

продукції низької духовної якості. Проблема збереження національної культури повинна бути одним із 

пріоритетних напрямок у національній гуманітарній політиці держави. 

По-друге, благодійні фонди. Це спеціальні організації, що створюються для фінансування 

некомерційного сектора. Пошуком коштів для організацій сфери культури і мистецтва в західних країнах 

займається спеціальна область діяльності культури – фандрейзінг. Свого найвищого розвитку дана сфера 

діяльності отримала у Сполучених штатах Америки. Це пояснюється тим, що заклади культура і мистецтва 

в США завжди одержували невелику допомогу від держави, і тому змушені були шукати додаткові джерела 

фінансування. Держава сприяла цьому, створюючи необхідні умови, розробляючи систему пільг і заохочень 

інвесторам – комерційним структурам, фондам, приватним особам. Поступово пошук додаткових джерел 

фінансування вирів в окрему професійну управлінську область діяльності.  

Професійна підготовка менеджерів, продюсерів організацій культури і мистецтва містить у собі 

компетентності, пов’язані із залученням фінансових засобів. Це може стати одним із стимулів до 

прискореного розвитку фандрейзингу в Україні. Великим стимулом до його розвитку стало створення у 

2017 році Українського культурного фонду [4]. 

По-третє, приватні особи. Порівняно низький рівень доходів приватних осіб в Україні не дозволяє 

сподіватися на відчутну фінансову підтримку установ культури з боку приватного сектора 

(домогосподарств).  

Приватне інвестування в організації театрального мистецтва в силу невизначеності зустрічного 

ефекту можна порівняти з венчурним фінансуванням.  

Фінансування за рахунок акціонерного капіталу відбувається шляхом випуску і наступного продажу 

акцій, а фінансування за рахунок позикових засобів відбувається за допомогою залучення капіталу шляхом 

випуску облігацій або одержання позик. У сучасних умовах господарювання в Україні дане джерело 

фінансування для організацій театрального мистецтва відсутнє, хоча в історії розвитку вітчизняного 

театрального мистецтва є приклади успішного акціонування даних підприємств на початку XX ст. [5]. 

По-четверте, держава. Це джерело для більшості українських театрів державної форми власності є 

традиційно найважливішим. В основному засоби від держави направляються на оплату витрат зв'язаних з 

основною діяльністю організації театрального мистецтва державної форми власності – збереження, 

створення, поширення, освоєння культурних цінностей, надання культурних благ споживачам.  

В сучасних умовах в Україні при формуванні фінансових засобів організацій театрального мистецтва, 

що знаходяться в державній формі власності, домінуючим є метод бюджетного фінансування. Бюджетне 

фінансування проводиться за принципом безповоротності фінансових ресурсів, які надходять з державного 

або бюджетів нижчих рівнів. Подібне фінансування повністю або часткового покриває витрати підприємства. 

Вирішальну роль тут відіграють органи державної органи лади й місцевого самоврядування [2, с. 150]. У 

сучасних умовах установи сфери театрального мистецтва отримали значну вірогідність позбавлення або 

обмеження існуючих раніше гарантованих обсягів фінансування з боку держави.  

Дійсно, державна фінансова підтримка мистецьких організацій залишається на низькому рівні, їх 

діяльність все частіше стикається із планами комерційний структур, які зацікавлені в майні, земельних 

ділянках, що належать підприємствам сфери культури та мистецтва. Бюджетних коштів не вистачає на 

утримання цих організацій, посилюється тиск як на адміністрацію театрів та і на органи місцевої влади. 

Врешті решт бюджетного фінансування театральних організацій ніколи не буде вистачати для задоволення 

всіх потреб організацій мистецького напряму. Бюджетні асигнування та кошти, одержані від додаткових 

джерел фінансування театрів, як правило не підлягають вилученню протягом бюджетного періоду, а кошти, 

що надійшли з додаткових джерел фінансування, не зменшують обсягів бюджетного фінансування 

державних і комунальних театрів [3].  

Історичний досвід показує, що організаціям культури необхідно мати деяке інше, недержавне 

джерело формування фінансових засобів, щоб менше залежати від хиткого положення економіки і її 

соціально-політичної нестабільності. Таким чином, крім орієнтації на бюджетне фінансування керівникам 
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театральних організацій необхідно розробляти та впроваджувати плани залучення коштів із різних джерел, 

формувати стратегію інвестиційної привабливості впроваджувати інноваційні проекти. 

По-п'яте, власні ресурси. Фінансування за рахунок власних коштів може відбуватися на основі 

створення, публічного виконання та публічного показу театральних вистав, інших творів театрального 

мистецтва на власній сцені та на гастролях, організації мистецьких фестивалів, конкурсів, оглядів, а також 

реалізація квитків на зазначені заходи. 

Театри мають можливість готувати театральні постановки, театрально-концертні програми на основі 

договорів з юридичними та фізичними особами. Джерелами додаткових надходжень можуть бути 

організація стажувань працівників театрів, надання організаціям на основі договорів постановочних послуг, 

сценічних постановочних засобів для проведення вистав, концертів; виготовлення на замовлення 

юридичних та фізичних осіб предметів художнього оформлення театральних постановок, концертів; 

надання власної сцени іншим театрам для проведення гастрольних заходів, спільних театральних проектів 

та програм; підготовка, тиражування та реалізація інформаційно-довідникових і рекламних матеріалів, 

копій відеоматеріалів та фонограм, пов'язаних з діяльністю театру, з додержанням норм законодавства про 

авторське право і суміжні права [3].  

Додатковими джерелами фінансування театрів є: кошти від продажу квитків на театральну виставу; 

кошти та майно, одержані за роботи, які виконує театр на замовлення юридичних та фізичних осіб; доходи 

від реалізації сувенірної продукції і видавничої діяльності з історії, теорії та практики театру; плата за 

відеозйомки, фотозйомки, інтерв'ю за умови дотримання авторського і суміжних прав та норм Цивільного 

кодексу України; винагорода (компенсація) за використання майнових прав інтелектуальної власності, що 

належать театру і передані за відповідним договором; спонсорські надходження, благодійні внески, 

надходження від надання інших платних послуг; інші джерела, не заборонені законом. Театри мають право 

здійснювати комерційну та некомерційну господарську діяльність. До комерційної діяльності театрів 

відносяться такі додаткові види господарської діяльності, не заборонені законодавством: продаж сувенірної 

продукції та квітів; продюсерська діяльність; організація харчування працівників театру та глядачів; 

розміщення реклами в театрі; організація презентацій; виробництво товарів та надання послуг, що 

здійснюються виробничими службами та цехами театрів; прокат і реалізація майна театру [3]. 

Таким чином, сучасні заклади сфери театрального мистецтва можуть отримувати додаткові доходи 

за рахунок бюджетних асигнувань і інших надходжень від засновника, доходів від платних форм 

культурної діяльності, платежів за надання послуг по договорах з юридичними і фізичними особами, 

добровільних пожертвувань, субсидій, коштів, отриманих по заповітах, кредитів банків і інших кредитних 

установ, грантів.  

Сучасні умови господарювання пропонують підприємству широке поле діяльності по одержанню 

грантів – безоплатних субсидій підприємствам, організаціям і фізичним особам у грошовій чи натуральній 

формі на проведення соціально-культурних, наукових чи інших досліджень, дослідно-конструкторських 

робіт, на навчання, лікування й інші цілі з наступним звітом про їхнє використання. Благодійний грант 

припускає виділення цільових коштів, наданих благодійною організацією фізичною або юридичною 

особою на реалізацію благодійних програм. З вищесказаного очевидно, що область діяльності по залученню 

фінансових засобів для сфери установ театрального мистецтва досить велика. 

Серед перших кроків по вдосконаленню сучасної державної політики у сфері культури та мистецтва 

можуть стати: реформування системи контролю за процесом залучення необхідних фінансових, технічних 

та нематеріальних ресурсів у закладах культури та мистецтва, сприяння підтримці належного рівня 

фінансового забезпечення, піклування про розвиток приватного сектору в мистецькій царині, 

вдосконалення процедури реєстрації підприємств соціально-культурного напряму, участь у підготовці 

кваліфікованих кадрів, вдосконалення нормативно-правової бази, встановлення податкових привілеїв для 

організацій мистецького напряму та меценатів. 

В остаточному підсумку, сили всіх учасників фінансування закладів сфери театрального мистецтва 

повинні бути спрямовані на досягнення єдиних цілей – збереження і розвиток культури і мистецтва, 

поширення і твердження в суспільстві загальноприйнятих моральних цінностей. 
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