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Передмова 
 

Колективна монографія присвячена актуальним питання 

специфіки розвитку сучасного суспільства. Досліджено педагогічні, 

соціологічні, філософські, психологічні, мистецтвознавчі, 

культурологічні, філологічні, історичні, спортивно-рекреаційні, 

економічні, управлінські та правові аспекти зазначеної 

проблематики. 

Авторський колектив монографії представляють наступні 

науковці (інформацію подано мовою оригіналу рукопису автора): 

Андрюшина Любов Леонідівна, Баранов Сергій Олексійович, 

Беседіна Ірина Вікторівна, Бочарова Надія Аваківна, Валах 

Юлія Володимірівна, Величко Яна Іванівна, Гапотій 

Віктор Дмитрович, Герасименко Людмила Борисівна, Гришко 

Світлана Вікторівна, Гусєва Наталія Юріївна, Дубінка 

Микола Михайлович, Зав’ялова Тетяна Василівна, Звірич 

Віталій Васильович, Карпінська Олена Борисівна, 

Карпінський Борис Андрійович, Кизименко Ірина Олексіївна, 

Кирієнко Олександр Геннадійович, Клімова Галина Павлівна, 

Кобильнік Лілія Миколаївна, Козар Юрій Юрійович, Корнієнко 

Вікторія Володимирівна, Король Лариса Леонідівна, Котова 

Олена Володимирівна, Красільнікова Олена Василівна, 

Криворучко Оксана Миколаївна, Левада Ольга Михайлівна, 

Мірошніченко Любов Василівна, Мітенко Ольга Василівна, 

Малімон Віталій Іванович, Нежива Ольга Миколаївна, Непша 

Олександр Вікторович, Овчаренко Анастасія Геннадіївна, 

Пашкова Надія Ігорівна, Пеняк Павло Степанович, Підлісна 

Ольга Вікторівна, Пітель Наталя Дмитрівна, Подгорна 

Вікторія Віталіївна, Поліщук Світлана Вікторівна, Попенко 

Ярослав Володимирович, Продіус Юлія Іванівна, Прохорова 

Лариса Анатоліївна, Проценко Андрій Анатолійович, Пфістер 

Дмитро Генріхович, Радкіна Валентина Федорівна, 

Рибаченко Сергій Пантелійович, Родіна Юлія Дмитрівна, Середа 

Наталія Миколаївна, Суханова Ганна Петрівна, Сухарєва 

Анна Олександрівна, Федоренко Яніна Анатоліївна, Федотова 

Ірина Володимирівна, Ціватий Вячеслав Григорович, Чубіна 

Тетяна Дмитрівна, Ямполь Юрій Віталійович, Яремчук 

Сергій Михайлович, Яцковина Віталій Віталійович. 



7 
 

Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та 

інші нормативно-правові акти України та закордонних держав, 

щорічні звіти профільних установ, методичні та статистичні 

матеріали підприємств, закладів, установ різних форм власності, 

матеріали експертних досліджень, аналітичні огляди, опитування, 

анкетування, архівні матеріали, наукові та методичні публікації 

вітчизняних та закордонних авторів. 
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Розділ перший 

Педагогіка, соціологія, філософія, психологія, 

соціальні комунікації 

 

Герасименко Людмила Борисівна 

Кандидат педагогічних наук, доцент 

Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» 

Рівненської обласної ради 

 

1.1. Специфічні прикмети інноваційних підходів  

у сучасних форматах освіти 

 

Сучасні тенденції розвитку суспільства, євроінтеграційний 

поступ України зумовлюють необхідність реформування системи 

освіти щодо її змісту, якості, рівня, шляхів та активних пошуків 

вдосконалення освітнього процесу. Відбувається креативна 

трансформація традиційної системи освіти у форматах простору 

Нової української школи: здійснюється перехід до особистісно-

центричного освітнього процесу, впроваджуються інноваційні 

технології, інтерактивні методи, зміщуються акценти у освітній 

діяльності студентів із репродуктивної до творчо-пошукової. 

Суспільство формує нові навчальні вимоги, однією з яких є 

становлення особистості спеціаліста, конкурентоспроможного на 

ринку праці, всебічно освіченого, із високим рівнем розвитку різних 

типів компетентностей. Сучасний фахівець повинен 

характеризуватись здатністю творчо реалізувати нові технології, 

постійно досягати високих результатів у своїй професійній 

діяльності, готовністю до неперервного самовдосконалення. 

Формування таких рис особистості, як високий рівень соціально-

пластичних механізмів поведінки, активність, самостійність, 

творчість потребує реалізації інноваційних підходів до освітньої 

підготовки майбутніх фахівців, виникає об’єктивна необхідність 

методологічного обґрунтування визначеної педагогічної проблеми. 

Питання, що досліджується, є досить складним і 

комплексним. Науковці вивчали різні аспекти окресленої тематики. 

Особливості системного підходу як складної, соціальної, 

динамічної, самоорганізованої системи обґрунтували В. Афанасьєв, 

В. Загвязинський, І. Зязюн та ін. Специфіку компетентнісного 

підходу, що визначається новою концепцією освіти, визначили у 

своїх працях Н. Бібік, В. Буряк, І. Малафіїк, О. Овчарук, 
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О. Пометун, О. Савченко, Л. Сохань, В. Якунін та ін. Цінними для 

нашого дослідження є погляди щодо особистісно-орієнтованого 

підходу Б. Ананьєва, І. Беха, Л. Виготського, І. Зимньої, 

В. Сухомлинського та ін. Характерні риси діяльнісного підходу 

теоретично обґрунтували Г. Атанов, Г. Балл, Л. Виготський, 

О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, В. Семиченко та ін. Проблеми 

інновацій досліджували англійські та американські вчені Х. Барнет, 

Д. Гамільтон, У. Кінгстон, Л. Лагервей, А. Хаберман та ін., 

вітчизняні вчені А. Алексюк, М. Бургін, Ю. Гільбух, І. Дичківська, 

М. Дробноход, В. Загвязинський, М. Поташник, В. Сластьонін та ін. 

Нам імпонує думка І. Дичківської про те, що сутнісні ознаки 

інновацій є підставою для розгляду їх як процесу і як продукту, 

тобто результату [3, с. 2].Однак, проблема визначення специфіки та 

впровадження інноваційних підходів у сучасних форматах освіти 

ще не була предметом спеціального дослідження та потребує 

подальшого обґрунтування. 

Мета статті – проаналізувати та обґрунтувати особливості 

впровадження, створити класифікацію, визначити специфіку 

інноваційних підходів у сучасних форматах освіти. 

У загальноприйнятому розумінні поняття «підхід» означає 

сукупність прийомів, способів вивчення та впливу. У сучасній 

філософії поняття «підходу» розглядається по-різному. Так, 

Н. Стефанов характеризує «підхід» як сукупність принципів, які 

визначають загальну мету і стратегію відповідної діяльності. 

Є. Юдін та І. Блаубер розглядають «підхід» як принципову 

методологічну орієнтацію дослідження, як точку зору, як поняття 

або принцип, який керує загальною стратегією дослідження. 

Інноваційні підходи ми розглядаємо як напрями, сукупність 

сучасних тенденцій, принципів організації та системотвірних 

чинників, які зумовлюють процес цілеспрямованих змін, 

модифікацію мети, змісту, форм, методів, нові спрямованість, 

динаміку розвитку, стан та ефективну діяльність освітнього 

процесу, його адаптаціюдо вимог сьогодення. Інноваційні підходи є 

тим підґрунтям, на якому базується сучасний освітній процес. 

Виходячи із зазначеного можна стверджувати, що інноваційні 

підходи дають можливість розглядати освітній процес як складну, 

динамічну, цілісну систему, визначити особливості її компонентів, 

категорій, пізнати характер і вибудувати оптимальну модель. 

Сучасний випускник – цеуспішний фахівець, особистість із 

активною життєвою позицією, усвідомленим почуттям 



10 
 

відповідальності за себе, за долю держави, який характеризується 

здатністю генерувати та втілювати у практичну діяльність нові ідеї 

та рішення. 

Критеріями класифікацій інноваційних підходів ми визначили 

їх домінуючу спрямованість, тип інновацій, особливості та сферу 

застосування, тобто визначальні структурно-функціональні 

елементи освітнього процесу. 

Розглянемо детальніше специфічні прикмети інноваційних 

підходів: 

 інтегративний підхід зумовлює орієнтацію на 

загальнолюдські цінності, ідеї гуманізації, природодоцільності, 

індивідуально-особистісного розвитку, орієнтує на розкриття 

цілісності механізмів, структурно-функціональних компонентів, 

типів взаємозв’язку єдиної системи, сприяє правильному 

моделюванню й прогнозуванню освітнього процесу. Підхід 

забезпечує системне мислення, спрямовує професійну 

компетентність майбутнього фахівця до розуміння сутності 

визначення ефективних напрямів, попередження недоліків і 

вирішення проблем, демократизацію педагогічного процесу;сприяє 

реалізації освітнього процесу як складної, цілісної, соціально-

спрямованої системи на засадах гармонійної взаємозалежності та 

взаємодії всіх структурно-функціональних елементів: мети, завдань 

освіти, потреб і мотивів освітньої діяльності студентів, змісту 

навчального матеріалу; переорієнтації в напрямах перманентності 

та оновлення змісту освітнього процесу. 

Виходячи зі сказаного вище, інтегративний підхід сприяє 

правильному моделюванню і прогнозуванню перебігу процесу 

формування особистості майбутнього фахівця, проведенню 

комплексних розробок технологій, стратегій і тактик теоретичної та 

практичної підготовки студентів до високого рівня професіоналізму 

із опорою на їх самоактуалізацію, самоосвіту, саморозвиток. 

 особистісно-гуманістичнийпідхід зумовлює необхідність 

підготовки студентів до життя, творчої професійної діяльності. 

Самостійна творча діяльність має бути підґрунтям освітнього 

процесу і орієнтувати особистість не лише на якісну освіту, а й на 

творчий пошук, вдосконалення, вміння шукати і знаходити своє 

місце в житті. Підхідзумовлює спрямованість та організацію 

освітнього процесу на формування конкурентоздатної 

особистостіна засадах визнання індивідуальності, самобутності, 
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самоцінності кожної людини, що вимагає забезпечення розвитку 

особистості кожного студента. Він спрямований на взаємодію 

викладача зі студентом як суб’єктом, здатним до саморозвитку, 

самовдосконалення професійного і особистого життя. Підхід 

зумовлює посилення особистісної орієнтації змісту і технологій 

навчання, індивідуалізацію освітніх траєкторій студентів, творчу та 

розвивальну спрямованістьосвіти, перехід від концепції 

підтримувального до концепції випереджувального навчання, тобто 

орієнтованого на майбутнє – на умови життя і професійної 

діяльності. 

 компетентніснозорієнтований підхід є пріоритетним 

напрямом розвитку сучасної вітчизняної та світової освіти, що 

зумовлює перенесення акцентів зі знань і вмінь (як основних 

результатів навчання) на формування у студентів системи 

компетентностей. Креативна трансформація та модернізація 

сучасного суспільства в системі освіти характеризується зміною 

двох педагогічних епох – переходом від маніпулятивної педагогіки 

до педагогіки співробітництва, партнерства, взаєморозвитку та 

співтворчості, від старої авторитарної системи освіти 

докомпетентніснозорієнтованої. Концепція Нової української 

школи визначає компетентнісний підхід як основу модернізації 

освіти. Компетентніснозорієнтована освіта спрямована на 

комплексне засвоєння знань і способів практичної діяльності, 

завдяки яким людина успішно реалізує себе у різних галузях 

життєдіяльності. 

З огляду на це основною метою освітнього процесу 

визначаємо підготовку майбутнього фахівця конкурентоздатного на 

ринку праці, компетентного, який вільно володіє професією та 

орієнтується в суміжних галузях діяльності, готового до постійного 

професійного зростання соціальної та професійної мобільності.  

На нашу думку, перехід до компетентніснозорієнтованої 

освіти зумовлює: модернізацію змісту освіти із визначенням 

результативної складової освітнього процесу – набуття студентами 

ключових та предметних компетентностей.  

 оптимально-діяльнісний підхід стверджує уявлення про 

діяльність як основу і головну умову розвитку та формування 

особистості; орієнтує на організацію творчої праці як найбільш 

ефективне перетворення довкілля; дозволяє визначити найбільш 

оптимальні умови розвитку особистості в процесі діяльності; 
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зумовлює диференційований підхід до змісту і темпу вивчення 

матеріалу, інтерактивний діалог у освітньому процесі; комплексне 

використання традиційних та мультимедійних технологій; вибір та 

впровадження оптимальних методів та форм навчання, зокрема 

інтерактивних; формування життєвих і соціальних компетенцій, 

емоційно-ціннісного ставлення до природи; реалізацію різних форм 

навчальної діяльності; технологізацію та комп’ютеризацію 

освітнього процесу. Підхід характеризується ціннісним ставленням, 

позитивними можливостями в діяльності, включенням 

особистісного досвіду молодої людини, який містить знання, 

уміння, цінності та настанови стосовно освітнього процесу. 

 творчо-перцептивний передбачає організацію 

взаємосприйняття, взаємооцінки і рефлексії суб’єктів освітнього 

процесу; емоційно-ціннісну взаємодію педагога, партнерство, 

створення атмосфери активної праці творчості, партнерської 

взаємодії, взаєморозуміння, реалізацію принципів педагогіки 

співпраці, де викладач є організатором освітнього процесу, 

посередником між студентом і його соціальним досвідом, а всі 

суб’єкти навчання є рівноправними і рівнозначними. Підхід 

зумовлює високий рівень внутрішньої мотивації студентів і як 

наслідок оптимізацію освітнього процесу. Створення освітньо-

зберігаючого середовища включає: морально-психологічний клімат, 

сприятливу освітню атмосферу, соціоемоційну поведінку, 

гармонійні взаємини учасників освітнього процесу; забезпечення 

ефективної співпраці адміністрації викладачів, психолога, 

соціального педагога, кураторів академічних груп, вихователів, 

фахівців, студентів, батьків, громадськості спрямованої на 

піднесення ефективності освітнього процесу. 

Окреслимо шляхи вдосконалення системи підготовки 

майбутніх фахівців на основі впровадження інноваційних підходів. 

Цілеспрямований освітній процес здійснюється за допомогою 

розробки і впровадження спецкурсу «Особистість: вектори 

формування та розвитку», використання різних форм і методів 

навчання як традиційних, так й інноваційних, серед них: 

дослідницькі методи, методи реалізації творчих завдань, метод 

кейсів, креативні методи навчання, метод проєктів, ділові, рольові, 

інтерактивні ігри та ін.; підбору практичних завдань: графічні 

диктанти, використання інформаційних технологій у освітньому 

процесі, творчих робіт та ін. Креативні методи навчання 

застосовуються нами в процесі проведення практичних занять зі 
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студентами, вони дозволяють узагальнити теоретичні знання і 

знайти шляхи реалізації їх у практичній діяльності. Метод проєктів 

дозволяє зробити освітній процес більш цілісним, системним, 

відкриває значні можливості для підвищення якості навчання.  

Ми приділяємо особливу увагу чіткому плануванню занять, 

самостійної роботи студентів таїї організації, посиленню зворотного 

зв’язку у процесі навчання, використанню творчих завдань як 

засобу активізації навчальної діяльності студентів і управління нею. 

Отже, інноваційні підходи у сучасних форматах освіти ми 

розглядаємо як цілісну систему в єдності її компонентів і 

взаємозв’язків, реалізація якої залежить від професіоналізму та 

творчого потенціалу кожного викладача. Побудова освіти на 

засадах інноваційних підходів визначає успішність студентів у 

майбутній професійній діяльності та реалізації особистісної 

життєвої стратегії, їх впровадження є одним із пріоритетних 

векторів розвитку Нової української школи. 

Підсумовуючи викладений матеріал, зазначимо, що 

теоретико-методологічною підставою для дослідження процесу 

підготовки майбутніх фахівців послужили наступні підходи: 

інтегративний, який орієнтує на виділення у педагогічній 

системіінтеграційних інваріантних системо-утворюючих зв’язків і 

взаємин; компетентніснозорієнтований дозволяє сформувати базові 

компетенції для успішної реалізації професійних обов’язків та 

творчого потенціалу; особистісно-гуманістичний стверджує 

уявлення про соціальну, діяльнісну і творчу сутності особистості; 

оптимально-діяльнісний дозволяє оптимізувати способи 

формування, розвитку та шляхи практичного вдосконалення 

сучасної системи освіти; творчо-перцептивний сприяє створенню 

освітньо-зберігаючого середовища та зумовлює гармонійну 

партнерську співпрацю суб’єктів освітнього процесу. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в більш 

детальному визначенні, описі особливостей, класифікації, 

обґрунтуванні та розробці цільових установок, організаційних форм, 

змісту і методів підготовки фахівців, здатних ефективно вирішувати 

проблеми, які постають в умовах модернізації сучасного суспільства 

на основі впровадження інноваційних підходів. 
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1.2. Особливості психологічної поведінки дітей у період 

шкільної адаптації 

 

У молодшому шкільному віці для дітей навчальна діяльність 

виходить на перший план, вона займає провідне місце в їхньому 

житті. Мислення стає домінуючою функцією в цьому віці. Це 

сприяє розвитку розумових процесів й інтелекту, а також деяких 

інших психічних функцій організму. Крім цього в молодшому 

шкільному віці починає активно розвиватися пам’ять в двох 

напрямках – довільному і мимовільному, дитина може вивчити 

навіть те, що їй зовсім не цікаво лише одним зусиллям волі, з 

часом формується увага на більший часовий проміжок, що дає 

змогу дитині довше зосередитися на одному навчальному 

предметі. Але при виникненні проблемищодо шкільної 

дезадаптації, молодші школярі втрачають інтерес до навчання, 

виявляють тривожність та агресивність, їм складно знаходити 

спільну мову з однолітками та налагоджувати контакт з учителем. 

Як результат, виникає нагальна проблема в засвоєнні навчального 

матеріалу, але її варто вирішувати, звернувшись за допомогою до 

психолога. 

Роль психологічного консультування з батьками при 

проблемах шкільної дезадаптації дітей молодшого шкільного віку 

неможливо недооцінювати. Вона сприяє формуванню позитивних 

якостей особистості, підвищенню самооцінки дітей, 

налагодженню тісних контактів між дитиною та її батьками. 
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Як відомо, молодший шкільний вік – це історичний період в 

житті дитини, що виділився порівняно недавно. Цей вік «з’явився» 

у зв’язку з введенням системи загальної та обов’язкової неповної, 

а потім і повної середньої освіти. Психологічні особливості 

молодшого шкільного віку як початкової ланки шкільного 

дитинства не можна вважати остаточними й незмінними. 

Причиною тому є проблеми зі змістом середньої освіти та її 

завданнями. На думку В. М. Гамезо, «можна говорити лише про 

найбільш характерні риси цього віку» [6]. 

Молодший шкільний вік найбільш глибоко і змістовно 

представлений у роботах Л. С. Виготського [13], 

К. М. Гуревич [8], Д. Б. Ельконіна [14] та ін., основні ідеї яких 

представлені в нашому дослідження. 

Дитячий молодший шкільний вік недарма називають 

«вершиною дитинства». У цей період закладається багато 

специфічних дитячих якостей таких, як особлива легковажність, 

певна наївність, специфічний погляд на дорослого знизу-вгору. 

Але молодший школяр вже починає втрачати свою дитячу 

безпосередність в звичайній поведінці, у нього вже з’являється 

зовсім інша логіка мислення. Тепер навчання для нього – це 

значуща діяльність. Адже в школі він вже набуває не тільки нові 

невідомі знання і вміння, а й чіткий і певний соціальний статус. 

Уже змінюються його інтереси, спільні цінності, весь уклад його 

нового життя [1, c. 94]. І незалежно від того, коли дитина пішла до 

школи, у шість або сім років, вона в якийсь певний момент свого 

комплексного розвитку проходить через конкретну кризу. Цей 

перелом може початися і в 6 років, а може навіть зміститися від 5 

до 7 років. Але будь-яка криза семи років не дуже жорстко 

пов’язана з об’єктивною та конкретною зміною життєвої ситуації. 

Важливо те, як саме дитина переживає всю ту систему відносин, в 

яку вона тепер включена: будь-то стабільні взаємні відносини або 

різко і часто мінливі. Тепер змінилося повне сприйняття свого 

власного місця в чіткій системі відносин – а це значить, 

змінюється і соціальна ситуація гармонійного розвитку, і дитина 

тепер вже виявляється на межі нового невідомого вікового 

періоду [9, с. 46]. Якщо криза трьох років була здебільшого 

пов’язана з повним усвідомленням себе як окремого активного 

суб’єкта в новому світі різних предметів, тобто дитина розуміла, 

що може впливати на нього і змінювати на свій розсуд, то тепер 

вона прийшла до усвідомлення свого нового місця в світі 



16 
 

громадських взаємних відносин. Це вже більш глибока криза. 

Дитина відкриває для себе нову суб’єктивну соціальну позицію – 

позицію школяра, учня. Це накладає на неї нові зобов’язання. І ось 

саме формування цієї нової позиції кардинальним чином змінює її 

свідомість [7, c. 84]. Ця зміна свідомості призводить до повної 

переоцінки вже встановлених раніше цінностей. Тобто те, що 

здавалося важливим раніше, вже стає другорядним, і навпаки. 

Дитина втрачає свої старі інтереси, але на їх місце обов’язково 

приходять нові. Тепер це пов’язано з навчальним процесом, 

наприклад, отримання хороших оцінок виходить на перший план, 

а все, що пов’язано з грою, – на другий.Але зміни свідомості не 

обмежуються тільки лише переоцінкою системи цінностей і рівня 

мотивації. У цьому віці відбуваються більш глибокі процеси, які 

пов’язані з її переживаннями, були підготовлені в період 

дошкільного особистісного розвитку. Якщо в останній рік 

дошкільного віку вони у дитини тільки намітилися, то тепер стали 

більш стійкими [8, с. 48]. Дитина вже чітко розділяє свій 

внутрішній і зовнішній світ. Через це і змінюється її поведінкова 

структура. Іншими словами, у кожного вчинку є тепер смислове 

навантаження. Вчинок є сполучною ланкою між конкретним 

бажанням щось зробити і подальшим розвитком подій. Дитина 

вже здатна на інтелектуальному рівні оцінити якість свого вчинку 

і його наслідки. Але одночасно на перший план виходить і 

емоційне ставлення до нього. Адже кожен вчинок визначає її місце 

в соціумі, а саме в системі відносин з батьками, з однолітками, з 

вчителями і так далі. У цьому віці з дій дитини зникає 

імпульсивність і безпосередність. Що стосується дитячої 

безпосередності, то вона втрачається саме через те, що дитина 

тепер роздумує про наслідки своїх дій. Вона починає приховувати 

свої думки, почуття. Намагається не показувати іншим, що десь 

сумнівається або вагається, відчуває себе невпевнено. Зовні діти 

молодшого шкільного віку точно такі ж, як і були, але внутрішньо 

– це вже зовсім інша особа. Насправді дитина стає школярем саме 

тоді, коли набуває потрібну внутрішню позицію. Навчальна 

діяльність стає важливою для неї [10, с. 34]. Крім цього, слід 

зазначити, що саме в цьому віці остаточно завершується перехід 

від наочно-образного до словесно-логічного мислення. Дитина 

вже може чітко і логічно міркувати, не втрачаючи важливих 

ланцюжків. Та й сучасне шкільне навчання побудовано саме таким 
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чином, що сприяє розвитку саме словесно-логічного 

мислення [9, c. 89]. 

У молодшому шкільному віці пам’ять починає розвиватися в 

двох напрямах, а саме: в довільному й осмисленому. 

Найцікавіший навчальний матеріал діти запам’ятовують довільно, 

особливо не докладаючи до цього жодних зусиль. Особливо цьому 

сприяє проведення занять в ігровій формі або з використанням 

яскравих наочних посібників і так далі. Але тепер діти можуть 

цілеспрямовано запам’ятати і той матеріал, який їм абсолютно не 

цікавий, докладаючи до цього певні вольові зусилля. З кожним 

роком процес навчання починає перебудовуватися зі 

спрямованістю на розвиток довільної пам’яті. Тобто, чим старша 

дитина, тим менше ігор, а більше зубріння [11, c. 93]. Варто 

зазначити, що у цьому віці активно починає розвиватися увага. 

Якщо раніше вона була мимовільною, то тепер зусиллям волі 

дитина може зосередитися на певному предметі, навіть якщо той 

йому не цікавий. Більш того, увага посилюється і зростає з 

кожним роком. Діти в молодшому шкільному віці вже здатні 

концентруватися на певній діяльності досить тривалий час. 

Наприклад, вчорашні враження для них є сильним відволікаючим 

чинником, тому їм складно зосередитися на навчальному 

матеріалі. 

Отже, увага дитини в молодшому шкільному віці 

відрізняється невеликим об’ємом і становить всього 10-20 хвилин. 

Крім цього їй складно швидко перемикатися з однієї діяльності на 

іншу [13, с. 45]. 

Роль кооперації з однолітками в психічному розвитку 

молодших школярів досліджувала М. М. Бітіянова [4]. Нею були 

отримані експериментальні дані, які свідчили про те, що діти, які 

працюють в класі у формі співпраці, в два рази краще оцінюють 

свої можливості та рівень знань у порівнянні з учнями, що 

займаються традиційним способом. Тобто у них більш успішно 

формуються рефлексивні дії. Матеріалом для дослідження 

служило експериментальне навчання першокласників російській 

мові. В експериментальному класі вчитель займався з групою 

спільно працюючих дітей. Його основне завдання полягало в тому, 

щоб організувати ділове спілкування учнів з приводу 

досліджуваного матеріалу. У контрольному ж класі діти займалися 

фронтальним методом, коли увага вчителя адресувалася окремо 

кожній дитині. Колективна форма навчання, побудована на 
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кооперації, знімала протиріччя між видимістю спільного навчання 

і реальної індивідуальної спрямованістю традиційного навчання. 

Висновок про те, що навчальний матеріал діти краще 

освоюють в спільній роботі з однолітками, ніж з вчителем, 

узгоджується з думкою Ж. Піаже, який в спілкуванні індивіда 

виділяв відносини з однолітками і протиставляв їх відносинам 

«дитина-дорослий». Між однолітками відносини рівноправні, а 

між дитиною і дорослим – ієрархічні. Науковець стверджував, що 

такі якості, як критичність, терпимість, вміння стати на точку зору 

іншого, розвиваються тільки при спілкуванні дітей між собою. На 

його дослідження в своїй роботі посилається В. А. Аверін [3, c. 45-

47]. 

Починаючи з 6 років, розумова активність дитини 

змінюється, а її орієнтовні дії від безладно-нишпорячих стають 

організованими і пізнавальними. Починають з’являтися такі види 

діяльності як слухання, розповідь й словотворчість. Дитина 

цікавиться не тільки новим предметом, а звертає увагу на його 

пристрій і призначення, намагається визначити спосіб 

використання. Так, вона досліджує нову іграшку, прагне її 

розібрати і подивитися, що у неї знаходиться всередині. Крім 

питання «що це?», постає питання «чому?», а основний мотив, 

який спонукає молодшого школяра вступити в спілкування з 

дорослим, є змістовність спілкування [2, с. 48]. У взаєминах з 

однолітками у дитини в цей віковий період з’являється бажання 

грати з ними, виконувати різні доручення разом. Активність 

дитини в спілкуванні, поряд з пізнавальною активністю, набуває 

довільний характер. 

У процесі накопичення соціального досвіду і спілкування з 

людьми, дитина до кінця молодшого шкільного віку починає 

користуватися більш узагальненими правилами, використовуючи 

набуті критерії оцінок для вираження свого ставлення до тієї чи 

іншої людини. На цьому формуються моральні відносини дітей до 

оточуючих. Важливою особливістю у формуванні особистості в 

молодшому шкільному віці стає зміна мотивів, якими керується 

дитина в будь-якій своїй діяльності. У діях дитини проявляється 

певна послідовність, а її спонукання перетворюються в систему 

мотивів [14, с. 59]. 

Накопичений практичний досвід дає можливість молодшому 

школяру проявляти своє прагнення до самостійності. Зауважимо, 
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що в розвитку самостійності дитина проходить кілька етапів, 

серед яких такі: 

- дитина починає діяти в звичайних для неї умовах, в яких 

виробляються основні звички, не вдаючись до допомоги дорослих 

і їх бажанням, наприклад, сам йде мити руки; 

- далі дитина вже може самостійно здійснювати різні дії в 

нових і незвичних ситуаціях, наприклад, прибирати іграшки в 

незнайоме місце; 

- далі можливий вже більш далекий перенос, а придбане 

правило отримує узагальнений характер, стаючи критерієм для 

визначення дитини власної поведінки в тих чи інших 

умовах [12, с. 40]. 

Ще однією особливістю психологічної поведінки молодшого 

школяра стає те, що до діяльності органів почуттів додається 

розумова діяльність, яка дозволяє продовжувати розвиток 

відчуття. Дитина займається осмисленою діяльністю, що 

призводить до утворення у неї міжаналізаторських зв’язків, 

сприяючи тим самим пізнання предметів і явищ з різних сторін. 

Важливим є те, що поєднання зорових відчуттів з тактильно-

руховими має значну роль при пізнанні властивостей і якості 

предмета, а також для освоєння самого способу його 

пізнання [3, с. 49]. 

У цей віковий період у дітей набуває більш складну форму 

процес сприйняття. У молодшому шкільному віці дитині 

достатньо побачити предмет і для його сприйняття і впізнавання. 

Однак сприйняття картинки дитиною здійснюється досить 

складно. Для цього процесу важливим стає питання, яке ставиться 

до картинки, її назва. А ось сприйняття простору дається легше, 

так молодший школяр може орієнтуватися на відстані, 

ґрунтуючись на зорове сприйняття. Підключення руки до роботи 

зору дає можливість покращувати сприйняття форми тих чи інших 

предметів. Варто відзначити, що засвоїти в молодшому шкільному 

віці рух праворуч і ліворуч дитині досить складно. Але 

найскладнішим для молодшого школяра є сприйняття часу, так як 

для нього немає спеціального аналізатора [7, с. 45]. 

Таким чином, у молодшому шкільному віці навчальна 

діяльність для дітей виходить на перший план, вона займає 

провідне місце. Мислення стає домінуючою функцією, що сприяє 

розвитку розумових процесів й інтелекту, а також деяких інших 

психічних функцій організму. Роль психологічного 
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консультування з батьками при проблемах шкільної дезадаптації 

дітей молодшого шкільного віку неможливо недооцінювати. Вона 

сприяє формуванню позитивних якостей особистості, підвищенню 

самооцінки дітей, налагодженню тісних контактів між дитиною та 

її батьками. 
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1.3. Географічні вміння як компонент змісту 

географічної освіти 

 

Разом із знаннями важливим компонентом змісту шкільного 

курсу географії виступають вміння. Уміння можна визначити 

здатність виконувати складну комплексну дію на основі засвоєних 

знань і практичного досвіду. Знання й уміння тісно взаємозв’язані 

між собою. Уміння виступають як операційна частина знань, 

«знання людини в дії» [5, с. 31]. 

Значення умінь, як компоненту змісту шкільної географії 

підтверджується стандартом географічної освіти, в якому вимоги до 

результатів навчання задані в наочно-діяльністній формі, тобто 

вказано на необхідність виконання учнем тієї або іншої діяльності, 

пов’язаної з науковим баченням об’єктів, їх сприйняттям, 

осмисленням, перетворенням, застосуванням тощо [11, с. 94-95]. 

Уміння, якими учні опановують у процесі вивчення географії, 

представлені загальними та географічними вміннями. Загальні 
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вміння застосовуються для вирішення широкого кола освітніх 

завдань у форматі вивчення всіх предметів навчального плану. Це 

вміння працювати з текстом підручника, вимірювальні, 

обчислювальні, графічні вміння, вміння логічно та послідовно 

відповідати на питання вчителя, вести діалог, брати участь у 

дискусії, вміння отримувати необхідну інформацію з елементів 

сучасного освітнього середовища. 

Слушною є думка С. М. Кирилюк про те, що уміння – це 

способи діяльності, то в залежності від навчальних завдань, при 

розв’язанні яким вони застосовуються, їх варто групувати: 

1) Уміння описувати об’єкти природи; 2) Уміння давати 

характеристику компонентів природи, підприємств, галузей 

народного господарства, економічного району, ТВК; 3) Уміння 

застосовувати загальні фізико і економіко – географічні поняття під 

час розгляду конкретних об’єктів, явищ; 4) Уміння встановлювати 

причинно – наслідкові зв’язки; 5) Уміння порівнювати географічні 

об’єкти і явища і уміння вести спостереження в природі і т.ін. [4]. 

Географічні вміння представлені такими системними 

групами: вміннями орієнтуватися у просторі, картографічними 

вміннями, вміннями спостерігати та порівнювати географічні 

об’єкти та явища, працювати з приладами, з графічним, цифровим 

матеріалом та статистичними таблицями [4]. 

Кожна системно-структурна група передбачає формування 

конкретних умінь, визначених практичною частиною навчальної 

програми з кожного шкільного курсу географії. Так, вміння 

орієнтуватися в просторі включають вміння орієнтуватися за 

компасом, за планом місцевості та географічною картою, за 

місцевими ознаками, за сонцем та зірками. 

Картографічні вміння представлені вмінням проводити 

окомірну зйомку місцевості, читати план місцевості, 

аерофотознімки, космічні знімки поверхні Землі, вміннями 

простого та складного читання географічної карти та ін. [6]. 

Проведення спостережень за географічними об’єктами та 

явищами визначають необхідність володіння вміннями фіксувати та 

обробляти результати спостережень, встановлювати найпростіші 

взаємозалежності між результатами спостережень [10]. 

До умінь працювати з вимірювальними приладами 

відносяться уміння визначати азимут на заданий об’єкт, рухатися по 

азимуту, знімати показання з приладів географічного майданчика 
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або метеорологічного куточка, визначати швидкість, силу та напрям 

вітру, хмарність, види атмосферних опадів та ін. 

Процес формування умінь здійснюється методом вправ і 

методами проведення практичних робіт і визначається знанням 

послідовності та способів виконання дій, знанням істотних 

властивостей, зав’язків і відносин географічних об’єктів і явищ, з 

якими здійснюються дії з формування умінь. 

На формування географічних умінь впливає низка умов: 

- зміст знань як теоретичної основи формування умінь; 

- нерозривний зв’язок знань та умінь; 

- послідовність вивчення географічних курсів; 

- навчальний час, відведений програмою для формування 

умінь; 

- особливості джерел знань, із якими працюють учні у процесі 

формування умінь; 

- знання та дотримання етапної послідовності виконання 

практичної роботи, що формує відповідне вміння.  

Джерелами формування географічних умінь є: 

- шкільний підручник, за допомогою якого вчитель формує 

вміння та навички роботи учнів з ілюстративним матеріалом 

підручника, організує виконання відповідних вправ та практичних 

робіт з формування заданих навчальною програмою географічних 

умінь; 

- картографічний матеріал, працюючи з яким учні опановують 

вміння простого та складного читання карти [6, 8]; 

- аерофотознімки та космічні знімки земної поверхні; 

- наочні засоби навчання, у тому числі й електронні 

дидактичні засоби навчання, що забезпечують формування умінь 

отримувати закладену в них географічну інформацію [2]; 

- пам’ятки, інструкції, типові плани опису географічних 

об’єктів, алгоритми виконання навчальних дій, що сприяють 

формуванню умінь з великою часткою самостійності виконувати 

вправи та практичні роботи; 

- географічні прилади, з допомогою яких учні виконують 

завдання під час проведення практичних робіт біля, на 

географічному майданчику, орієнтують себе у навколишньому 

просторі. 

У засвоєнні учнями практичного компонента змісту шкільної 

географії чільне місце займає процес формування картографічних 

умінь [8]. Так, при вивченні початкового курсу географії учні 
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опановують вміння простого читання карти: користуватися 

масштабом і легендою карти, визначати географічні координати, 

азимутальні напрямки, вимірювати відстані, розпізнавати по карті 

за допомогою умовних знаків географічну ситуацію, визначати за 

картою характерні особливості географічних об’єктів, явищ. 

Під час вивчення наступних курсів формуються вміння 

складного читання карти. У курсі «Материки й океани» учні 

повинні вміти: аналізувати по карті географічні явища на прикладі 

широтної зональності, складати описи природних ресурсів, 

зіставляти географічні карти для характеристики природних 

ресурсів, оцінювати за заданими критеріями, встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки та закономірності. 

При вивченні курсу «Україна у світі: природа, населення» 

учні мають набути вміння оцінювати політико-географічне 

положення країни, встановлювати за картами (тектонічною, 

геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічною, геологічною 

будовою, рельєфом та корисними копалинами, складати 

порівняльні характеристики, визначати забезпеченість окремих 

територій природними ресурсами, оцінювати ефективність 

розміщення виробничих об’єктів [1]. 

У курсі загальної географії раніше сформовані уміння 

розвиваються та закріплюються внаслідок виконання завдань 

практичних робіт, визначених навчальною програмою курсу. 

Виконання учнями практичних завдань щодо опису чи 

складання характеристик природних та економічних об’єктів і явищ 

має здійснюватися за типовими планами чи планами, розробленими 

самим учителем. 

При формуванні умінь можна виділити ряд етапів, що 

вишиковуються в технологічний ланцюжок (алгоритм) формування 

умінь: 

- показ та пояснення вчителем практичного значення вміння 

та цільова установка щодо його засвоєння; 

- ознайомлення учнів зі складом уміння, послідовністю дій 

щодо його виконання відповідно до завдань інструктивної картки, 

усвідомлення учнями послідовності цих дій; 

- виконання учнями дій за їх виконанням вчителем; 

- тренувальні вправи учнів щодо виконання дій на тому ж 

матеріалі, а в подальшому і на новому, аналогічному першому; 
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- самостійне виконання дій на новому матеріалі, 

використання засвоєного вміння для вирішення пізнавальних, 

проблемних завдань. 

Уміння вважається засвоєним, якщо учень: 

1. Знає сферу застосування вміння чи навички, розуміє 

особливості джерел географічних знань, що є його теоретичною 

основою. Наприклад, на формування уміння працювати з текстом 

підручника учень повинен знати апарат орієнтування 

підручника [3], а працюючи з географічною картою, знати умовні 

позначки, елементи градусної сітки, розуміти масштаб карти [7, 9]. 

2. Знає зміст та етапну послідовність дій, виконання яких 

формує вміння чи навички. Так для того щоб визначити географічну 

широту точки, учень повинен визначити, в якій півкулі, північній 

або південній, і на якій паралелі вона знаходиться, визначити 

паралелі її широту в градусах, при необхідності провести 

інтерполяцію градусів широти, правильно записати певну широту. 

3. Практично користується засвоєним умінням на вирішення 

постановочних навчальних завдань. Наприклад, сформоване уміння 

читати карту, розпізнаючи зображену на ній географічну дійсність, 

застосовується учнями при виконанні завдання щодо визначення 

фізико-географічного положення материка, або при складанні його 

фізико-географічної характеристики, характеристики рельєфу, 

клімату, гідрографічної мережі та інших природних об’єктів. 

4. Вміє скласти план роботи чи працювати за планом, 

виконуючи завдання практичного характеру: скласти 

характеристику географічного об’єкта, окремої території за 

типовим чи самостійно складеним планом. 

5. Цілеспрямовано виконує дію, що переходить у результаті 

багаторазового його повторення у звичку. 

Процес формування умінь відноситься до найскладніших 

дидактичних явищ у практиці роботи вчителя географії. Причина 

такої складності полягає в тому, що оволодіння уміннями, перехід 

багатьох життєво необхідних умінь у навичку – об’єктивно 

складніший і повільніший процес, ніж засвоєння знань. Через це від 

вчителя потрібно особливо добре знання методики формування 

географічних умінь і цілеспрямована робота з її здійсненню. 

Однак вчителю необхідно пам’ятати, що формування уміння і 

перехід його в навичку вимагає багаторазового повторення цього 

уміння при подальшому вивченні всіх курсів географії. Тільки 

постійне повторення вміння за кожної зручної навчальної ситуації 
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забезпечує стійкість його виконання. Особливо це відноситься до 

формування картографічних умінь: простого та складного читання 

карти, визначення географічних координат, відстаней, просторового 

простягання географічних об’єктів та ін. [6, 8, 9]. 

Отже, уміння є практичним компонентом змісту шкільної 

географічної освіти та представлені у навчальному процесі 

загально-дидактичними та спеціальними (географічними) вміннями. 

Спеціальні вміння, у свою чергу, мають системно-структурний 

характер і представлені у змісті географічної освіти вміннями 

орієнтуватися у просторі, картографічними вміннями, вміннями 

спостерігати та порівнювати географічні об’єкти та явища, 

працювати з приладами, з графічним та цифровим матеріалом. 

Найважливішою умовою формування умінь є нерозривний зв’язок 

знань та сформованих на їх основі географічних умінь. Джерелами 

формування умінь є об’єкти, що вивчаються учнями, з якими 

здійснюються дії з формування умінь: прилади для орієнтування в 

просторі та визначення стану елементів погоди, географічна карта, 

засоби навчання географії, особливо картини, таблиці, графічна 

наочність, цифровий матеріал, натуральні географічні об’єкти та ін. 

Алгоритм формування умінь визначається наступними 

навчальними діями: показ та пояснення практичної значущості 

вміння, знайомство зі складом дій щодо його формування, 

виконання дій слідом за вчителем, тренувальні вправи, самостійне 

виконання дій. Уміння засвоєно, якщо учень знає його сферу 

застосування, етапну послідовність дій щодо його виконання, 

виконує ці дії, вміє діяти за планом або інструктивною карткою. В 

результаті багаторазових вправ уміння переходить у навичку. 
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1.4. Особливості інтернаціоналізації вищої освіти в 

глобалізованому світі 
 

В умовах сучасної глобалізації, як всеохоплюючого, 

багатоаспектного процесу, який перетворює світ в цілісну систему 

та визначає майбутнє розвитку цивілізації, вища освіта 

перевтілилась в складний соціальний інститут, який відіграє 

важливу роль в соціальному прогресі людства. Вона виступає 

засобом зберігання, розвитку і взаємозбагачення національних 

культур і загальнолюдських цінностей, механізмом розширеного 

воспроизводства інтелектуального потенціалу суспільства, 

прискорення соціально-економічного розвитку соціуму, 

найважливішим фактором соціалізації особистості, формування і 

задоволення її пізнавальних інтересів і духовних потреб [1-6]. Вища 

освіти є найважливішою складовою частиною національного 

капіталу. Вона сприяє подоланню соціальних конфліктів, що 

існують у сучасному соціумі [7; 8, с. 161-165; 9]. Тому її 

пріоритетний розвиток розглядається в країнах світу в якості 

рушійної сили соціального прогресу. 

Як зазначається в установчому документі ЮНЕСКО «Вища 

освіта у глобалізованому суспільстві», розвиток сучасної вищої 

освіти відбувається в контексті глобальних викликів, серед яких 

найважливішими є наступні: зростаюче значення суспільства знань; 

економіки знань; розроблення нових торговельних угод, які 

охоплюють, у тому числі, торгівлю освітніми послугами; 

нововведення в галузі інформаційно-комунікаційних технологій; 

зростаюча роль ринку і ринкової економіки. 
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Дані ключові глобальні виклики зумовлюють появу таких 

інноваційних явищ у сфері вищої освіти, як: нові провайдери освіти 

(мультинаціональні компанії, корпоративні університети та медіа 

корпорації); новітні форми забезпечення освіти, включаючи 

дистанційну, віртуальну і пряму освіту, що надається в тому числі і 

приватними компаніями; велика диверсифікація кваліфікацій та 

свідоцтв про освіту; велика мобільність учнів, програм, провайдерів 

і проектів, які виходять за межі національних кордонів; акцент на 

навчання протягом усього життя, що, в свою чергу, призводить до 

збільшення попиту на після середню освіту; збільшення обсягу 

приватних інвестицій у сферу послуг, що надаються у сфері вищої 

освіти [9, с. 4-6]. 

Сучасний глобалізований світ значно змінив ландшафт вищої 

освіти і посилив процес її інтернаціоналізації, соціально-

філософське осмислення якого дозволяє уявити її не тільки 

ефективним інструментом підвищення конкурентоспроможності 

університетів, а й підставою для реалізації їх соціальної 

відповідальності, істотним чинником забезпечення якості 

підготовки здобувачів вищої освіти. 

Поняття інтернаціоналізації вищої освіти є багатоаспектним і 

динамічним. Його зміст трансформується разом зі стрімко 

змінюваними соціокультурними умовами. У сучасному соціально-

філософському знанні під інтернаціоналізацією вищої освіти 

розуміється широкий спектр соціальних явищ. Тому при визначенні 

змісту даного феномену дослідники основний акцент роблять на 

тих чи інших його контекстах. Так, у «Національному освітньо-

науковому глосарії» інтернаціоналізація у вищій освіті визначається 

як процес інтеграції освітньої, дослідницької та адміністративної 

діяльності закладу вищої освіти чи наукової установи з 

міжнародною складовою: індивідуальна мобільність (студентів, 

науковців, викладачів, адміністративного персоналу); створення 

спільних міжнародних освітніх і дослідницьких програм; 

формування міжнародних освітніх стандартів з метою забезпечення 

якості; інституційне партнерство, створення освітніх і 

дослідницьких консорціумів, об’єднань [10, с. 38]. 

С. Робертсон інтерпретує інтернаціоналізацію в аспекті 

процесів економічної інтеграції систем вищої освіти. При цьому 

особливого значення вона надає аналізу учасників глобального 

освітнього ринку, орієнтованих на просування освітніх програм і 

торгівлю освітніми послугами [11]. Джейн Найт, запропонувавши 
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розуміння інтернаціоналізації з позиції організаційного підходу, дає 

більш універсальне трактування, згідно з яким інтернаціоналізація 

на національному, секторальному або інституціональному рівні 

визначається як процес інтеграції міжнародного, міжкультурного та 

глобального вимірів в цілі, завдання і потреби вищої 

освіти [12, p. 9]. Деякі вчені пов’язують феномен 

інтернаціоналізації вищої освіти з процесами міжнародної 

інтеграції і міжнародної мобільності студентів і викладачів [13-14]; 

з експортом освітніх послуг [15]. 

Йонас Стір розглядає процес інтернаціоналізації в трьох 

контекстах: з точки зору ідеалізму, інструменталізму і 

едукаціоналізма (educationalism). Ідеалізм дозволяє, на його думку, 

створити більш демократичний, справедливий і рівноправний мир 

щодо міжнародного співробітництва. Інструменталізм пов’язаний з 

практичними і економічними цілями інтернаціоналізації – 

задоволенням потреб глобального світу. Едукаціоналізм дає 

можливість здійснити пошук способів розширення академічного 

досвіду студентів і викладачів [16]. 

На сьогоднішній день, за визнанням багатьох вчених, 

найбільш ємним і науково обґрунтовані з існуючих дефініцій 

інтернаціоналізації вищої освіти, є визначення, яке дали Х. де Віт і 

Ф. Хантер. На їхню думку, інтернаціоналізація вищої освіти – це 

навмисний процес інтеграції міжнародного, міжкультурного чи 

глобального виміру у мету, функції та методи навчання у сфері 

вищої освіти з метою підвищення якості освіти та досліджень для 

всіх студентів та персоналу та внесення вагомого внеску в життя 

суспільства [17, р. 3]. Дане визначення висловлює актуальне 

бачення інтернаціоналізації вищої освіти. Воно інтегративно 

відображає різні погляди на зміст даного феномена і суттєво 

доповнює трактування, яке було запропоновано Дж. Найт. В 

контексті сказаного можна стверджувати, що інтернаціоналізація 

вищої освіти - це процес, при якому цілі, функції та механізм 

надання освітніх послуг набувають міжнародного характеру. Вона 

передбачає посилення міжнародної складової у діяльності закладів 

вищої освіти задля їх співпраці та комунікації під впливом 

глобальних викликів. 

Історія інтернаціоналізації вищої освіти бере свій початок ще 

в VI ст., коли університет Наланда в Індії залучав до своїх стін 

студентів і співробітників з усього буддистського світу. Перші 

університети Європи, що з’явилися в Болоньї і Парижі, теж були 



29 
 

міжнародними, оскільки в них навчалися студенти з усього 

континенту, мовою навчання була латинь. Новий етап у розвитку 

інтернаціоналізації освіти почався в XX ст. З нею була пов’язана 

надія на відновлення взаєморозуміння між країнами, міжнародного 

співробітництва після Першої та Другої світових воєн. У ній бачили 

й інструмент політичного впливу під час холодної війни. 

Переломним етапом у сучасному розвитку інтернаціоналізації 

вищої освіти став Болонський процес в Європі [18]. Розпочатий в 

1999 р. з підписання в Болоньї міністрами освіти 29 європейських 

країн Декларації «Європейський простір у сфері вищої освіти» в 

якості мети він проголосив гармонізацію циклів навчання, освітніх 

залікових одиниць і їх трансферу, кваліфікацій і гарантій 

забезпечення якості освіти, що необхідно для формування єдиного 

загальноєвропейського простору вищої освіти. 

В сучасному глобалізованому світі багато країн розробляють 

національні стратегії інтернаціоналізації вищої освіти. За даними 

масштабного порівняльного дослідження, проведеного 

Європейською асоціацією міжнародної освіти (EAIE), що охопила 

33 країни європейського простору вищої освіти, більшість 

європейських університетів мають або окремо розроблену стратегію 

інтернаціоналізації, або конкретні завдання щодо розвитку 

інтернаціоналізації, які позначені в загальній стратегії розвитку 

закладу вищої освіти [19]. 

У зв’язку з диверсифікацією напрямків діяльності 

університетів з розвитку інтернаціоналізації вищої освіти 

створюються і розвиваються організації, що займаються аналізом 

змісту даного процесу і змін, які в ньому відбуваються. 

Європейськими лідерами в цьому відношенні є Європейська 

асоціація міжнародної освіти (EAIE, Нідерланди), Центр 

інтернаціоналізації вищої освіти Католицького Університету 

Святого Серця (CHEI, Італія), Європейський акредитаційний 

Консорціум (ECA). У чималому ступені розвитку процесу 

інтернаціоналізації сприяють різноманітні програми Європейського 

Союзу (наприклад, ERASMUS, SOCRATES, TEMPUS), а також 

проекти, ініційовані національними організаціями країн-членів 

Організації економічного співробітництва та розвитку (USAID, 

IREX, British Council, DAAD, CIDA, EduFrance і ін.), які спрямовані 

на розвиток академічної мобільності. 

В цілому серед різних вимірів інтернаціоналізації у сфері 

вищої освіти найбільш значимими з них слід назвати такі: 

http://www.eaie.org/
http://www.eaie.org/
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1. Глобальний – програми інтернаціоналізації вищої освіти, 

здійснювані у контексті освітньої політики міжнародних 

організацій (ОЕСР, ЮНЕСКО, СОТ тощо). Сутність таких програм 

полягає в розробці міжнародних стандартів якості транскордонної 

освіти, норм міжнародної торгівлі освітніми послугами, етичних 

кодексів здійснення наукових досліджень, критеріїв рейтингової 

оцінки діяльності університетів тощо. 

2. Регіональний – регіональні стратегії інтернаціоналізації 

національних систем вищої освіти, що є складовою широкої 

політики нового регіоналізму, який передбачає поглиблення 

соціально-економічної, політичної та культурно-освітньої інтеграції 

в межах геополітичних регіонів світу. Інструментами розвитку 

таких процесів є регіональні стандарти якості вищої освіти; 

міжнародні регіональні університети; програми мобільності 

суб’єктів академічної діяльності та освітніх програм тощо. 

3. Національний – експерти ОЕСР визначають чотири типи 

національних стратегій інтернаціоналізації вищої освіти: 

досягнення взаєморозуміння, що є характерним найбільшою мірою 

в межах Європейського Союзу (прикладом може слугувати 

програма «Еразмус»); отримання прибутку, що є пріоритетним, 

наприклад, для розвинених англомовних країн (США, Великої 

Британії та Австралії), які є лідерами на глобальному ринку 

міжнародної освіти; кваліфікованої міграції, до якої вдаються, 

зокрема, деякі «сивіючі» суспільства Західної Європи; нарощування 

інтелектуального потенціалу, що є пріоритетом швидко зростаючих 

економік Китаю, Індії, Бразилії тощо.  

4. Міжінституційний – програмна мобільність, міжнародні 

дослідницькі та експертні мережі, твінінгові та френчайзингові 

форми академічного співробітництва. 

5. Інституційний – надання міжнародного та 

інтеркультурного виміру змісту вищої освіти, викладанню та 

науковим дослідженням, здійснюваним в університеті (зовнішня та 

внутрішня мобільність студентів, викладачів, науковців, 

адміністраторів). 

6. Індивідуальний – індивідуальна академічна і професійна 

мобільність студентів та академічного персоналу; формування 

інтернаціональної (космополітичної) особистості громадянина 

світу, що є інтелектуально, морально й естетично відкритим до 

неупередженого сприйняття людей та досвіду інших 

культур [20, р. 215-220; 21]. 
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Як засвідчує досвід, у сфері інтернаціоналізації вищої освіти 

мають місце дві інституційні моделі: традиційна та комплексна. 

Перша модель включає такі складові, як академічна мобільність; 

інтернаціоналізація курикулуму; міжнародне співробітництво у 

сфері наукових досліджень; партнерські відносини з закордонними 

закладами вищої освіти. Таку модель реалізують, наприклад, 

Католицький університет Святого Серця, Римський університет ла 

Сап’єнца, Болонський університет (Італія); Яґеллонський та 

Варшавський університети, Університет імені Адама Міцкевича 

(Польща); Оксфордський, Манчестерський, Кардіффський 

університети, Королівський університет Белфасту (Велика 

Британія); Гельсінський університет, Університет Східної 

Фінляндії, Університет Турку (Фінляндія) тощо.  

У комплексну модель інтернаціоналізації вищої освіти 

входять академічна мобільність; інтернаціоналізація курикулуму; 

міжнародне співробітництво у сфері наукових досліджень; 

партнерські відносини з закордонними закладами вищої освіти; 

міжнародні освітні програми спільних / подвійних / багатосторонніх 

дипломів; філії за кордоном; он-лайн / електронні навчальні курси. 

Таку модель являють такі університети, як Університет імені П’єра і 

Марії Кюрі, Університет Екс-Марсель, Страсбурзький університет 

(Франія); Гайдельберзький університет Рупрехта-Карла, 

Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана, Боннський 

університет (Німеччина); Університет Глазго, Кембриджський 

університет (Велика Британія) тощо.  

В сучасних умовах темпи збільшення потоків студентів, які 

перетинають національні кордони для здобування вищої освіти, 

перевищили темпи поширення самої вищої освіти. За даними 

ЮНЕСКО, рівень міжнародної мобільності студентів зріс за останні 

25 років на 300%. Сьогодні міжнародний ринок освітніх послуг є 

окремою галуззю світового господарства, яка оцінюється СОТ у 50-

60 млрд. дол. США. Причому кількість іноземних студентів 

невпинно збільшується. У 2000 р. їх було лише 2 млн. [22]. У 

2016 р. у світі, згідно з даними Організації економічного 

співробітництва і розвитку, нараховувалося вже 4,1 млн. 

міжнародних студентів, з них у країнах-членах ОЕСР – 1,3 млн. осіб 

навчалися за програмами з підготовки магістрів і докторів 

філософії. Країнами-лідерами, які приймають найбільшу кількість 

студентів на магістерський та докторський рівні є: США – 26% від 

загальної кількості, Велика Британія – 15%, Франція – 11%, 
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Німеччина – 10%, Австралія – 8%, Канада – 3% [23]. Так, 

наприклад, в Кембриджському університеті навчається понад 

23 000 студентів, близько 17% з яких – іноземці з більш ніж 120 

країн світу. Університет приймає на навчання талановитих 

студентів з усього світу на програмах бакалаврату та 

магістратури [24]. Оксфордський університет має зв’язки з 

практично кожною країною світу. 41% студентів та 48% 

академічних співробітників в університеті – іноземці. Студенти 

приїжджають з більш ніж 150 країн, а академічні співробітники - з 

понад 100. Понад 77 000 випускників працюють у 204 країнах за 

межами Великої Британії [25]. 

Україна теж включена у процес світової академічної 

мобільності і наслідує загальні тенденції. Право учасників 

освітнього процесу на академічну мобільність регулюється Законом 

України «Про вищу освіту», Положенням про порядок реалізації 

права на академічну мобільність затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579, 

Національною стратегією розвитку освіти на 2012-2021 роки. Окрім 

цього, заклади вищої освіти приймають внутрішні правові акти 

щодо реалізації права на академічну мобільність. За даними 

Українського державного центру міжнародної освіти, в 2018 р. в 

Україні навчалося 66 тис. 310 іноземних студентів. Це допомогло 

залучити до української економіки 331 млн. 550 тис. дол. США або 

понад 9,2 млрд. грн. [26, с. 31]. 2019 р. в Україні навчалося вже 

75605 іноземних студентів зі 154 країн світу. Серед загального 

контингенту студентів цей показник складає близько 6% від 

загальної кількості здобувачів вищої освіти. Із них 66 тис. 131 особа 

перебувають на основному навчанні, 7 тис. 270 осіб займаються 

мовною підготовкою, 1 тис. 480 – здобувають післядипломну 

освіту, усього 29 студентів перебувають за програмою академічної 

мобільності, 695 – навчається в аспірантурі або докторантурі. 

Традиційними «донорами» студентства до українських 

університетів є Марокко, Азербайджан, Туркменістан, Нігерія, 

Єгипет. Протягом останніх років стрімкий приріст демонстрували 

абітурієнти з Індії, що дозволило їм в 2019 р. вийти на перше місце 

за цими показниками. Загалом найпопулярнішими напрямами 

навчання для іноземних студентів є медичні спеціальності, 

менеджмент, фінанси і право [26, с. 32-37]. Разом з тим слід 

зауважити, що частка іноземних студентів у вітчизняних ЗВО - від 

7,09% до 2,57% – є зовсім незначною та в середньому, за своїм 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/47672/
https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/47672/
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значенням, відповідає найнижчим показникам тих університетів 

світу, які перебувають на найнижчих позиціях у World University 

Rankings. В той час як світові університети, які очолюють World 

University Rankings, в середньому мають сумарний показник частки 

іноземних студентів та викладачів на рівні 31% [27]. 

Розглядаючи питання навчання уже українських студентів за 

кордоном, слід зауважити, що за даними аналітичного центру 

CEDOS (Центр дослідження суспільства), число української молоді 

в іноземних університетах станом на 2013-2014 навчальний рік 

становило приблизно 47 724 осіб. У 2016-2017 навчальному році 

нараховувалося вже 77 тис. 424 особи з українським 

громадянством, які навчалися у закордонних університетах. Це 

становило приблизно 8% від загальної кількості тих, хто вчиться на 

денних програмах вищої освіти в Україні. Традиційно наші 

співвітчизники обирають заклади вищої освіти Польщі, Німеччини, 

Канади, Чехії, Італії, США, Іспанії, Австрії, Франції, Словаччини, 

Болгарії. Загалом протягом останніх дев’яти років кількість 

українців, що виявила бажання навчатися у закордонному 

університеті, зросла більш ніж утричі – з 24 тис. 104 до 77 тис. 

424 осіб. Серед них понад 33 тис. українських студентів навчається 

в Республіці Польща (це 55% від усього іноземного студентства в 

Польщі), близько 10 тис. – у Німеччині, понад 17 тис. – в інших 

європейських країнах [26, с. 40-41].  

В умовах глобалізації основними ідеями стратегії 

інтернаціоналізації ринку освітніх послуг в Україні є:  

- зміцнення міжнародної конкурентоспроможності в галузі 

вищої освіти та проведення наукових досліджень;  

- активна участь України у розвитку європейської вищої 

освіти;  

- розширення можливостей українських закладів вищої освіти 

для виходу на європейський освітній ринок;  

- позиціонування України як лідера на міжнародному ринку 

освітніх послуг;  

- розширення можливостей для вдосконалення системи вищої 

освіти і дослідницької інфраструктури університетів;  

- розвиток транскордонної вищої освіти. 

Форми інтернаціоналізації вищої освіти України різноманітні. 

Це – міжнародна мобільність студентів, викладачів і 

адміністративних співробітників університетів (навчання за 

програмами академічної мобільності; мовне стажування; наукове 
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стажування; участь у спільних проектах; викладання; підвищення 

кваліфікації тощо); взаємне визнання зарубіжних кваліфікацій через 

систему кредитів ECTS; переробка / коригування навчальних планів 

і освітніх програм (змісту вищої освіти), розробка спільних освітніх 

програм і освітніх програм подвійних дипломів; міжнародна 

мобільність освітніх програм; робота університетів по залученню 

іноземних студентів і створення умов для академічного 

партнерства; вихід університетів на стратегічний рівень їхньої 

участі в транскордонних мережах, розвиток навичок адаптування до 

культурних особливостей глобального академічного середовища; 

орієнтація на світові стандарти вищої освіти тощо. 

Для здійснення процесу інтернаціоналізації вищої освіти 

України необхідні дві групи передумов: загальносистемні, які 

властиві інтеграційному вектору розвитку світової глобальної 

економіки і суспільства в цілому, і специфічні, які можна умовно 

розділити на три підгрупи: 1) геополітичні (наявність історичних 

зв’язків між державами і народами; формування міждержавних 

інтеграційних блоків; територіальна близькість, часто наявність 

спільних кордонів); 2) соціально-економічні (формування 

економічних міждержавних об’єднань і спілок; рівень розвитку 

національної економіки; наявність сформованих торгово-

економічних відносин і зв’язків між державами; рівень 

інформатизації суспільства); 3) культурно-освітні (посилення 

конкуренції на національних освітніх ринках і в рамках 

європейського освітнього простору; перехід на багаторівневу 

систему освіти і поява нових типів і видів освітніх програм; 

схожість національного законодавства, що регулює освітню 

діяльність; схожість культурно-освітніх традицій окремих 

держав) [28, с. 17].  

Зазначені передумови інтеграційних процесів є лише 

потенційними можливостями, які можуть бути реалізовані при 

створенні системи умов, що сприяють розвитку інтернаціоналізації 

в сфері вищої освіти [29-31]. Насамперед найважливішою умовою 

для реалізації загальносистемних передумов інтернаціоналізації 

вищої освіти України є активна державна політика по просуванню 

національних інститутів освіти в країни-члени Болонського 

процесу, відповідно до якої для кожної групи передумов повинен 

бути створений цілий ряд умов для інтеграції національної 

освітньої системи в європейський освітній простір. 
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Умовами же для реалізації геополітичних передумов є 

спрощення процедури прийняття іноземних студентів; створення 

культурно-мовного середовища в освітніх установах; створення 

комунікаційних умов навчання, в першу чергу, це мова викладання, 

розвиток англомовних освітніх програм; розробка ефективних форм 

організації і методів навчання іноземних студентів української 

мови; формування лояльної міграційної політики щодо іноземних 

студентів. 

Серед умов для реалізації соціально-економічних передумов 

слід виділити наявність системи державних заходів щодо 

підтримки, в тому числі соціально-економічної, іноземних 

студентів; розвиток мережевої співпраці освітніх установ з 

європейськими університетами-партнерами; досягнення сучасного 

рівня розвитку електронних та дистанційних освітніх технологій. 

Культурно-освітні передумови можуть бути реалізовані через 

забезпечення гарантій якості і підвищення конкурентоспроможності 

вищої освіти України в європейському контексті.  

Таким чином, процеси інтернаціоналізації вищої освіти в 

умовах глобального світу відрізняються багатогранністю, 

різноманітністю цілей, завдань і форм реалізації. Для провідних 

університетів світу, які прагнуть стати конкурентоспроможними 

членами глобального ринку освіти, інтернаціоналізація вже 

перетворилася в імператив. Вона стала одним з найважливіших 

інструментів інноваційного розвитку вищої освіти України, 

забезпечуючи її успішну інтеграцію в європейський і світовий 

освітній простір. 
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1.5. Технологія проблемного навчання при вивченні  

шкільного курсу географії 

 

Технологія проблемного навчання виникла в 20-30-х роках 

ХХ-го століття. Ґрунтується на теоретичних положеннях 

американського філософа, психолога і педагога Джона Дьюї (1859-

1952 pp.), який створив у 1899 році в Чикаго дослідну школу 

«Чотири інстинкти навчання». Сучасна теорія проблемного 

навчання здобула свій розвиток у працях вітчизняних науковців, 

таких як, В. М. Герасимчук, В. П. Замковий, В. П. Корнєєв, 

Л. І. Круглик, А. Й. Сиротенко, О. Г. Стадник, М. С. Топузов, 

О. М. Топузов, М. Т. Янко та ін.  

Існує безліч підходів до визначення поняття проблемного 

навчання. Слушною є думка О. М. Топузова, про те, що проблемне 

навчання є навчальним процесом, який пропонує створити у 

свідомості учнів під керівництвом учителя проблемні ситуації та 

організувати активну самостійну діяльність учнів щодо їх 

вирішення, в результаті чого виникає творче оволодіння знаннями, 

уміннями, навичками та розвитком здібностей мислення [6, с. 145]. 

М. Махмутов визначає проблемне навчання як 

цілеспрямовану діяльність учителя й учнів з постановки навчальних 

проблем, їх формулювання, висунення гіпотез, їх обґрунтування й 

перевірки [3]. 

У розумінні І. Кучеренко технологія проблемного навчання – 

це спроектована вчителем організація процесу активного 

оволодіння учнями новими знаннями і способами дій, під час якого 

нові знання не даються учневі в готовому вигляді, а здобуваються 

ним під час розв’язування проблеми, сконструйованої 

педагогом [2, с. 17]. 

За визначенням М. М. Фіцули [8] проблемне навчання – один 

із типів розвивального навчання, суть якого полягає у 

формулюванні проблемних завдань, проблемному викладі й 

поясненні знань, у різноманітній самостійній роботі. 

Аналіз наукових публікацій [1-8] показав, що під проблемним 

навчанням розуміють таку форму організації навчального процесу, 

коли він передбачає створення вчителем проблемної ситуації та 
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організація активної керованої самостійної діяльності учнів з її 

вирішення, у результаті здійснюється творче оволодіння 

компонентами змісту досліджуваної теми та розвитку розумових 

здібностей. На відміну від пояснювально-ілюстративного навчання, 

основу якого лежить принцип передачі вчителем учням готових 

знань, основу проблемного навчання лежить принцип пошукової 

навчально-пізнавальної діяльності учнів. Мета проблемного 

навчання– засвоєння учнями заданого предметного матеріалу 

шляхом висування вчителем спеціальних пізнавальних завдань-

проблем. Взаємопов’язана діяльність вчителя та учнів у процесі 

реалізації технології проблемного навчання визначається такими 

дидактичними категоріями, як проблемне викладання та проблемне 

навчання. Під проблемним викладанням розуміється діяльність 

вчителя щодо створення системи проблемних ситуацій, при 

вирішенні яких здійснюється засвоєння учнями змісту теми, що 

вивчається. Проблемне ж навчання – це керована пізнавальна 

діяльність учнів, спрямована на вирішення проблемних ситуацій. 

Отже, основним елементом технології проблемного навчання 

є проблемна ситуація як ситуація інтелектуальної скрути, що 

виникає тоді, коли позначена вчителем проблема не може бути 

вирішена учнями за допомогою наявних у них знань. Для її 

вирішення учнів їх просто недостатньо, і потрібні нові знання, що 

пояснюють те нове явище або факт, що визначили проблемну 

ситуацію. Елементом проблемної ситуації є те нове, невідоме, що 

має бути відкрито чи досліджено у процесі її вирішення. Таким 

невідомим елементом є проблема. 

Проблема – це той елемент, який викликав у учнів 

утруднення і зажадав нові, додаткові знання, які необхідно набути її 

вирішення. Джерелом проблеми є протиріччя між колишніми 

знаннями учня та новими фактами та явищами, пояснення яких 

потребує нових знань. Проблема формулюється вчителем через 

проблемне питання чи проблемне завдання, у якому мають бути 

викладені потенційні можливості виникнення проблемної 

ситуації [4]. 

Умовами створення проблемної ситуації у навчанні географії 

можуть бути: 

- презентація учням географічних фактів та явищ, що 

викликають подив своєю незвичністю; 

- аналіз фактів та явищ, незрозумілих з позиції наявних у 

учнів географічних знань; 
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- визначення та пояснення протиріч і розриву в ланцюжку 

відомих учням причинно-наслідкових зв’язків природних явищ і 

процесів, що проявляються; 

- постановка навчальних проблемних завдань, виконання яких 

здійснюється в результаті керованої пізнавальної діяльності учнів з 

джерелами географічної інформації [5]; 

- вивчення змісту теми уроку в процесі пошуку учнями 

відповідей на поставлені вчителем проблемні питання із залученням 

суб’єктного досвіду учнів у форматі проблемного питання або 

завдання, що розглядається; 

- нові знання та вміння, які необхідно набути для вирішення 

проблемної ситуації та які доповнюють характеристику 

досліджуваного явища. 

Види проблемного навчання. Застосування технології 

проблемного навчання під час уроків географії необхідно як з 

позиції традиційного проблемного навчання, і реального. 

Традиційне проблемне навчання передбачає вирішення проблем, 

запозичених з науки та адаптованих до пізнавальних можливостей 

учнів. Зазвичай воно реалізується презентацією учням у процесі 

вивчення теми уроку незвичайного географічного факту чи явища 

та з’ясування причин його прояву. Наведемо приклад вирішення 

проблемної ситуації у аспекті технології традиційного проблемного 

навчання. Так, при вивченні клімату та внутрішніх вод Південної 

Америки вчитель може сформулювати учням питання: Чому на 

тихоокеанському узбережжі Південної Америки знаходиться 

найсухіше місце на Землі – пустеля Атакама? Учні володіють 

знаннями про причинно-наслідкові явища, що визначають ступінь 

зволоження території. У цьому випадку місцевість розташована в 

безпосередній близькості від Тихого океану в межах тропічного 

кліматичного поясу, а на сході простягається високогірний ланцюг 

Анд. Отже, зазначені причини повинні визначити якщо не високу, 

то принаймі значну зволоженість цієї території. Але це не 

відбувається. Чому? Який невідомий учням факт визначив розрив у 

ланцюжку відомих їм причинно-наслідкових зв’язків? Вчитель 

організовує пошук учнями причини цього факту. У результаті 

пошуку відповіді учні висувають одну або кілька гіпотез, що 

пояснюють, на їхню думку, дане явище здійснюють пошук 

факторів, що їх підтверджують. В результаті пошуку відповіді на 

проблемне питання учні приходять до висновку, що фактором, що 
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визначає наявність пустелі, є холодна Перуанська течія, що омиває 

південно-східне узбережжя материка. 

Позначимо етапну послідовність розв’язання проблеми під 

час реалізації традиційного проблемного навчання. У першому 

етапі вчитель формулює проблему як проблемного питання чи 

завдання і організує процес її усвідомлення. Далі учні визначають 

протиріччя і знаходять розрив у ланцюжку відомих їм причинно-

наслідкових зв’язків, що характеризують це явище. 

На другому етапі здійснюється висування гіпотез, що 

пояснюють приховане протиріччя в ланцюжку відомих учням 

причинно-наслідкових зв’язків, вибір найбільш реальної гіпотези та 

позначення напрямів пошуку її доказу. 

На етапі здійснюється пошук докази, висловленого в гіпотезі 

припущення. 

На заключному етапі в результаті доказу гіпотези 

встановлюються нові причинно-наслідкові зв’язки, які збагачують 

учнів додатковими знаннями про об’єкт зазначеної проблемної 

ситуації. 

Слід зазначити, що «традиційне» проблемне навчання 

потребує багато часу і може бути реалізовано під час уроку 

географії при поясненні унікальних явищ природи. 

Реальне проблемне навчання широко представлено під час 

уроків географії і передбачає організацію керованої самостійної 

пізнавальної діяльності учнів з вивчення теми уроку у процесі 

пошуку відповіді поставлені вчителем проблемні питання чи 

завдання [5]. Основним методом проблемного навчання є 

евристична розмова. 

Реалізація реального проблемного навчання відбувається на 

всіх етапах вивчення нового матеріалу. Під час підготовки до 

такого уроку вчитель повинен: 

- сформулювати цілі уроку та визначити завдання щодо їх 

досягнення; 

- спланувати діяльність з виявлення суб’єктного досвіду учнів 

з теми, що вивчається (що учні вже знають по темі уроку); 

- визначити, які одиниці знань у змісті теми учні повинні 

засвоїти; 

- визначити одиниці знань у змісті теми, які учні можуть 

засвоїти самостійно, визначити джерела географічних знань, 

необхідні для самостійного пошуку відповідей на проблемні 

питання; 
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- сформулювати проблемні питання та завдання, на які учні 

можуть відповісти в результаті керованого самостійного пошуку, 

використовуючи для цього необхідну географічну інформацію, 

особливо текст та позатекстові компоненти підручника та 

географічну карту [1]. 

Наведемо приблизний алгоритм проблемного уроку вивчення 

теми «Вітер» у початковому курсі географії. 

Пізнавальний блок «Виникнення вітру». Проблемне питання: 

що причина утворення вітру? Навчальна діяльність із пошуку 

учнями відповіді це питання визначається з’ясуванням головної 

причини порушення рівноваги атмосферного тиску з прикладу 

утворення такого вітру, як бриз. 

Пізнавальний блок «Напрямок та швидкість вітру». 

Проблемне питання: від чого залежить швидкість та сила вітру? 

Взаємопов’язана діяльність вчителя та учнів проявляється у 

наступних діях: висування учнями припущень (гіпотез) щодо 

вирішення проблемного питання, визначення основного 

припущення та його обґрунтування, побудова рози вітрів за даними 

своєї місцевості, вирішення завдань щодо визначення сили вітру від 

заданого атмосферного тиску. 

Пізнавальний блок «Робота вітру». Пізнавальне питання: яку 

роботу виконує вітер? 

Учні, залучаючи суб’єктний досвід і з ілюстраціями 

навчального посібника, іншими наочними засобами навчання, 

з’ясовують, яку роботу здійснює вітер. При цьому акцентується 

учня на творчій і руйнівній роботі вітру, можливе побудова схеми, 

що відображає його творчу і руйнівну роботу. 

Висновок на тему уроку: про значення вітру в 

життєдіяльності людини. 

Застосування проблемного навчання на уроці визначається 

низкою умов: 

- зміст досліджуваного матеріалу має містити причинно-

наслідкові зв’язки та закономірності; 

- проблемне питання має викликати в учнів ситуацію 

інтелектуальної скрути, містити область невідомого у вигляді нових 

знань, для оволодіння якими необхідна відповідна розумова 

діяльність; 

- учні мають бути готові до роботи в умовах організації як 

«традиційного», так і «реального» проблемного навчання; 
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- вчитель має професійно володіти технологією проблемного 

навчання та відповідними методами навчання.  

Внаслідок застосування технології проблемного навчання на 

уроках географії здійснюється формування якостей креативної, 

творчої особистості учня: 

- розвиток пізнавальної самостійності та творчих здібностей 

учнів; 

- формування навичок логічного мислення: аналізу, синтезу, 

порівняння, узагальнення та ін; 

- формування навичок творчого застосування засвоєних знань 

(застосування знань під час вирішення нових пізнавальних завдань); 

- набуття досвіду творчої діяльності, оволодіння методами 

наукового дослідження у процесі вирішення проблемних ситуацій. 

Рівні проблемного навчання. У сучасній дидактиці виділяють 

рівні проблемного навчання за характером участі у висуненні та 

вирішенні навчальних завдань. 

Перший рівень проблемного навчання – переважання викладу 

навчального матеріалу. Сутність його полягає в тому, що, 

створивши проблемну ситуацію, вчитель дає кінцеве вирішення 

проблеми, розкриваючи логіку досягнення цього рішення з 

протиріччями та відхиленнями, показує джерело цих протиріч, 

аргументуючи кожен крок міркувань. Учні при цьому уважно 

стежать за перебігом міркувань вчителя, щоб відтворити їх під час 

постановки вчителем проблемних питань. 

Другий рівень полягає в проблемному викладі вчителем 

матеріалу, що вивчається, з подальшим самостійним рішенням 

учнями аналогічної проблемної ситуації за алгоритмом, зазначеним 

перед цим вчителем. 

Третій рівень (реконструктивно-варіативний) у тому, що 

вчитель формулює проблему як проблемного питання чи завдання. 

Учень самостійно вирішує проблему, зіштовхуючись у своїй з 

необхідністю залучати раніше набуті знання. Оперуючи цими 

знаннями, він встановлює нові змістовні внутрішньо-предметні та 

міжпредметні зв’язки, що дають змогу вирішити проблему. 

Вчителю необхідно, зберігаючи творчий характер діяльності учня, 

спрямовувати їх у потрібне русло, допомагаючи визначити коло 

знань і шляхи їх пошуку. При реалізації цього рівня проблемного 

навчання учень, вирішуючи проблему, діє самостійно, вчитель 

лише контролює її вирішення. 
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Четвертий рівень (пошуковий, дослідницький) реалізується у 

разі, якщо вчитель включає учнів у самостійний пошук, створюючи 

такі проблемні ситуації, які учень раніше вирішував. Учень 

самостійно знаходить протиріччя, закладене у проблемі, висуває 

гіпотезу, що його пояснює, доводить гіпотезу, набуваючи нових 

знань, які пояснюють протиріччя, закладене у проблемному 

питанні. Це найвищий творчий рівень проблемного навчання, що 

реалізується технологією традиційного проблемного навчання. 

Отже, удосконалення процесу навчання учнів шляхом 

застосування технології проблемного навчання є одним із важливих 

напрямів досягнення якісно нового рівня у вивченні шкільного 

курсу географії. Воно органічно вплітається у пошук інноваційних 

технологій формування теоретичних і практичних знань школярів з 

географії, за яких особистість учня, розвиток його інтелекту і 

творчих здібностей перебувають у центрі навчально-виховного 

процесу [5, 7]. 
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1.6. Методичні підходи до вивчення причинно-наслідкових 

зв’язків, закономірностей та фактів в шкільному курсі географії 

 

Вивчення причинно-наслідкових зав’язків. Сутнісною 

основою вивчення причинно-наслідкових зав’язків є виявлення та 

розуміння учнями причин процесів, що відбуваються, та наслідків 
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прояву цих причин, які призводять до зміни географічних 

об’єктів [4, с. 54]. 

Причинність у філософському аспекті його розуміння – це 

генетичний зв’язок між окремими станами видів та форм матерії у 

процесі її руху та розвитку. Виникнення географічних об’єктів і 

явищ, їх розвиток, перехід з одного стану в інший викликається 

відповідними природними процесами (причинами), в результаті 

яких вони набуває нової якості, трансформуються в нові 

географічні об’єкти або явища, що генетично (за походженням) 

пов’язані з попередніми початковими об’єктами або явищами. 

Наприклад, гірські породи внаслідок процесів вивітрювання 

руйнуються, і гірські території внаслідок діяльності сил 

вивітрювання трансформуються в рівнинні території, виникають 

нові географічні об’єкти рівнини, генетично, тобто за своїм 

походженням пов’язані з такими об’єктами, як гори. У цьому 

прикладі причиною зміни гір є такий природний процес, як 

вивітрювання, яке наслідок – утворення рівнин. 

Основними цілями вивчення причинно-наслідкових зав’язків 

є: 

- розкриття причин (рушійних сил), що змінюють об’єкти 

природного та соціального середовища та призводять до 

утворення нових географічних об’єктів та явищ, прояви 

результатів господарської діяльності людини; 

- демонстрація учням причинно-обумовленої залежності всіх 

процесів, які є у навколишньому природному середовищі; 

- підтвердження на конкретних прикладах прояву основних 

законів діалектики: єдності та боротьби протилежностей та закону 

переходу кількості в якість, що сприяє формуванню наукового 

світогляду учнів [10, 12]. 

Результатом вивчення повинні стати знання учнів про 

причинно-наслідкові зв’язки даних у тексті досліджуваної теми в 

готовому вигляді, вміння самостійно встановлювати за текстом 

причинно-наслідкові зв’язки, пояснювати причину і наслідок 

природних процесів, що відбуваються [2]. 

При підготовці до уроку вчитель повинен виділити в тексті 

теми, що вивчається, вже відомі учням причинно-наслідкові 

зв’язки, а також ті, які їм необхідно засвоїти у змісті теми, що 

вивчається. Вивчення змісту багатьох тем вимагає розуміння 

учнями ланцюжка причинно-наслідкових зав’язків. 
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До засвоєння учнями причинно-наслідкових зав’язків даних 

у тексті теми, що вивчається, у готовому вигляді підводить 

пояснення вчителя, що супроводжується виділенням причини і 

наслідки досліджуваного процесу. Важливо, щоб учні прийшли до 

усвідомлення того, що підстави, які призвели до виникнення 

географічних об’єктів, явищ або зміни їх властивостей, є 

причинами, а самі зміни або об’єкти, що утворилися при цьому, − 

наслідки цих причин. Встановлення причинно-наслідкових 

зав’язків може здійснюватися на прикладі процесів, що 

спостерігаються учнями в навколишній природі. З’ясування 

причин різного часу прояви весняних фенологічних явищ у 

міській та сільській місцевості, характеру весняного розливу 

місцевої річки, причини утворення та зростання яру, ступеня 

забрудненості повітря дозволяє учням розвести ці два важливі 

поняття: «причина» і «слідство». 

Виявленню причинно-наслідкових зав’язків сприяє 

виконання учнями завдань репродуктивного, продуктивного та 

творчого характеру. Завдання репродуктивного характеру 

спрямовані встановлення учнями готових даних у тексті 

причинно-наслідкових зав’язків. Наприклад, щодо теми «Вітер» у 

початковому курсі географії учні за текстом визначають, що 

головною причиною утворення вітру є різниця атмосферного 

тиску, визначають причини його порушення, залежність 

швидкості і сили вітру від різниці атмосферного тиску. 

Репродуктивний характер завдань можна перекласти завдання 

продуктивного характеру, запропонувавши учням скласти 

таблицю причинно-наслідкових зав’язків за змістом навчального 

матеріалу цієї теми. Далі щодо цієї теми учням можна 

запропонувати завдання творчого характеру: виявити, причиною 

яких змін у природі є вітер, і підтвердити це місцевими 

прикладами. 

При можливості вивчення причинно-наслідкових зав’язків 

здійснюється в результаті моделювання за допомогою 

інтерактивної дошки або на моніторі комп’ютера. Моделювання в 

цьому випадку здійснюється як самим учителем, так і в спільній 

діяльності з учнями при поясненні досліджуваного природного 

процесу чи явища. 

Основними критеріями розуміння, учнями причинно-

наслідкових зав’язків є оволодіння ними такими вміннями: 
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- знаходити і пояснювати наведені у тексті параграфа 

«готові» причинно-наслідкові зв’язки; 

- складати за текстом теми, що вивчається, таблицю 

причинно-наслідкових зав’язків, заповнювати в таблиці причину і 

наслідок досліджуваного процесу; 

- встановлювати самостійно за текстом причинно-наслідкові 

зв’язки; 

- складати ієрархічну схему багатозначних причин, що 

відбуваються природних та соціально-економічних процесів; 

- наводити та пояснювати прояв причинно-наслідкових 

зав’язків у навколишньому географічному середовищі [12]. 

Опанування вмінням встановлювати і пояснювати 

причинно-наслідкові зв’язки – це тривалий за часом навчальний 

процес, що здійснюється при вивченні всіх шкільних курсів 

географії [1]. 

Знання та розуміння причин, що змінюють географічне 

середовище, формує у школярів науковий світогляд, доказову 

систему наукових поглядів на природу та систему взаємовідносин 

людини, суспільства та природи [10]. 

О. М. Топузов та Л. П. Вішнікіна відзначають, що розуміння 

причинно-наслідкових зв’язків у довкіллі сприяє формуванню 

географічної культури школярів і сприяє їхньому 

інтелектуальному розвитку. Варто зазначити, що засвоєння таких 

зв’язків учнями вимагає від учителя особливої уваги й зусиль. 

Учні не можуть завчити взаємолежність причин і наслідків, вони 

мають їх зрозуміти і усвідомити [11, с. 190]. 

Вивчення географічних закономірностей. Закономірність – 

це об’єктивно існуючий істотний зв’язок природних явищ, що 

повторюється. Вивчення географічних закономірностей з їхньої 

великої теоретичної узагальненості є складним процесом. Їх 

вивчення ускладняється і тим, що поняття основних 

закономірностей природи Землі (цілісність, ритмічність, кругообіг 

речовин, географічна зональність) представлені відповідним 

розділом навчальної програми курсу «Материки й океани», а 

прояв цих закономірностей учні починають вивчати вже в 

початковому курсі географії [12]. Так, у початковому курсі 

географії учні засвоюють поняття про зональний розподіл на 

земній поверхні метеорологічних елементів: зональний розподіл 

температури, атмосферного тиску, вітрів, атмосферних опадів. 
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В курсі «Материки й океани» вивчаються загальні 

закономірності географічної оболонки: поняття географічної 

зональності як основного закону розподілу природних комплексів 

на поверхні материків, закономірності широтної зональності та 

кліматичної поясності. Вивчення прояву географічної зональності 

як головної закономірності структури географічної оболонки 

Землі має здійснюватися одночасно із встановленням причинно-

наслідкових зав’язків, що визначають прояв цих закономірностей. 

Необхідно показати, що причиною зонального розподілу 

температури на поверхні Землі є зменшення кута падіння 

сонячних променів від екватора до полюсів, а наслідком зниження 

температури повітря в цьому напрямку та їх зональний розподіл 

на земній поверхні в цілому та материках і океанах окремо. Для 

встановлення цього закономірного причинно-наслідкового зв’язку 

вчитель організує розгляд та аналіз відповідних малюнків 

підручника, аналіз кліматичних карт, спостереження на 

географічному майданчику, моделювання процесів, що 

визначають зональний розподіл температури за допомогою 

електронних засобів навчання, складання таблиці причинно-

наслідкових зав’язків, що визначають закономірність зонального 

розподілу температури повітря на поверхні окремого материка. 

У цьому ж курсі одночасно з формуванням образних уявлень 

про рослинність та тваринний світ природних зон материків 

встановлюються причинно-наслідкові зв’язки, що визначають 

закономірний прояв особливостей клімату, ґрунтів, рослинності 

материків. З цією метою застосовується такий прийом, як 

складання таблиць природних зон материка, якими учні 

самостійно встановлюють причинно-наслідкові закономірності. 

Надалі, щодо природних особливостей материків учні, 

використовуючи знання про закономірності широтної зональності, 

самі пояснюють особливості природних зон материка, що 

вивчається. 

Вчителю необхідно при встановленні причинно-наслідкових 

зав’язків підкреслювати закономірний характер природних 

процесів: утворення гір і рівнин, землетрусів, прояв вулканізму, 

утворення вітру, циклонів та антициклонів, атмосферних фронтів 

та інших процесів та явищ, що вивчаються у шкільному курсі 

географії. Для розуміння географічних закономірностей вчителю 

необхідно навчити учнів логічним прийомам пізнання: 

порівнянню, зіставленню, узагальнення, встановленню причинно-
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наслідкових зав’язків, природних і соціально-економічних 

процесів, що відбуваються. 

Вивчення географічних фактів. Географічні факти – це 

знання, достовірність яких доведено. При вивченні змісту 

шкільної географії вони виконують такі функції: 

- є базою висновків з вивченого матеріалу; 

- підтверджують та конкретизують теоретичні висновки при 

формуванні понять, причинно-наслідкових зав’язків, 

закономірностей; 

- підводять учнів до усвідомленого засвоєння теоретичних 

знань, особливо природних та соціально-економічних 

закономірностей; 

- забезпечують повноту відомостей про географічний об’єкт, 

що вивчається, явище, територію; 

- сприяють розвитку інтересу учнів до географії, формують 

таку якість особистості, як допитливість; 

- сприяють формуванню мотивації навчальної діяльності 

учнів [2, 12]. 

Географічні факти є компонентами шкільного географічного 

змісту, і тому робота вчителя на уроці з фактичним матеріалом є 

складовою його діяльності з формування географічних знань. 

Однак при цьому необхідно уникати великої кількості фактів і 

статистичного матеріалу. Кожен наведений факт, статистичні дані 

повинні бути нерозривно пов’язані зі змістом теми, що вивчається. 

Вони призначені підтверджувати, конкретизувати та робити 

переконливим, доказовим поясненням вчителя. 

Географічні факти своєю унікальністю вражають уяву учнів, 

що сприяє процесу мотивації і викликає певний інтерес і бажання 

учнів дізнатися більше про об’єкт, що вивчається, або явище. 

Тому щодо нового матеріалу вчитель повинен підкреслювати 

унікальність наведених фактів. У його лексиконі повинні бути такі 

слова, як «саме: найвища точка Землі, найглибша западина 

Світового океану, найбільший океан Землі, найглибше озеро і т.ін. 

Вивчення географічних фактів має особливості. Так, під час 

підготовки до уроку вчитель повинен: 

1. Здійснити добір фактів, що сприяють реалізації їх 

основних призначень: мотивації, розвитку інтересу та 

допитливості, конкретизації та повноти відомостей про природні 

та соціальні об’єкти, що вивчаються, і явища. 
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2. Виявити та проаналізувати додаткову інформацію, яка 

може стати джерелом додаткових географічних фактів. 

3. Підібрати у форматі досліджуваного змісту факти 

краєзнавчої спрямованості, що сприяють усвідомленому 

розумінню учнями теми, що вивчається. Особливо виправдано 

приведення даних про унікальні явища та об’єкти природи своєї 

місцевості [3]. 

4. Згрупувати факти, що підтверджують основні теоретичні 

положення матеріалу, що вивчається. 

При організації пізнавальної діяльності учнів вчителю 

необхідно: 

- навчити учнів самостійно знаходити необхідні факти, що 

підтверджують теоретичні знання; 

- здійснювати процес осмислення учнями фактів, що 

підтверджують теоретичні положення досліджуваного змісту; 

- формувати вміння узагальнювати та зіставляти факти і, як 

результат, робити відповідні висновки, що характеризують 

особливості територій, що вивчаються; 

- наголошувати на унікальності географічних фактів; 

- джерелом численних фактів є географічна карта. 

Зіставляючи дані, взяті з тематичних географічних карт, учні 

вчяться складати характеристики, порівняльні характеристики 

територій, що вивчаються, визначати особливості географічного 

положення материків, економіко-географічного положення 

держав, розробляти прогноз погоди і т.ін. [5-9]; 

- унікальність багатьох фактів дає можливість вчителю 

реалізувати ситуацію традиційного проблемного навчання. 

З’ясування причин таких фактів, як наявність пустель Наміб та 

Атакама на березі Атлантичного океану, за що європейську країну 

Люксембург називають «Сталевим герцогством», порт Вардьо, що 

не замерзає, за полярним колом та ін., сприяють усвідомленому 

розумінню учнями причинно-наслідкових зав’язків. 

Отже, вивчення причинно-наслідкових зав’язків наводить 

учнів до розуміння природних процесів, що відбуваються, 

перетворюють вигляд земної поверхні. Основними цілями 

вивчення причинно-наслідкових зав’язків є розкриття причин, що 

відбуваються природних та соціальних процесів, і, як наслідок, 

підтвердження на конкретних прикладах прояву основних законів 

діалектики. Результатами вивчення причинно-наслідкових 

зав’язків мають стати вміння знаходити в тексті готові причинно-
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наслідкові зв’язки, вміння встановлювати причину та слідство за 

текстом підручника.Основними прийомами вивчення причинно-

наслідкових зав’язків є: складання таблиці причинно-наслідкових 

зав’язків та їхнє моделювання за допомогою комп’ютера та 

інтерактивної дошки. Вивчення географічних закономірностей 

повинно здійснюватися одночасно з вивченням причинно-

наслідкових зав’язків. Географічні факти як знання, достовірність 

яких доведено, є базою для висновків та узагальнень, сприяють 

засвоєнню компонентів змісту та сприяють формуванню мотивів 

навчальної діяльності та пізнавального інтересу учнів до географії. 
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1.7. Трансформація освітньої політики у Королівстві Данія 

 

Історія данської системи вищої освіти – це одна з освітніх 

експансій, яка спрямовує політику, з одного боку, до рівності 

можливостей у здобутті вищої освіти, а з іншого боку, до 

ефективності та кваліфікації. Крім того, це також історія 

збільшення зовнішнього впливу, державного управління і 

регулювання. З часів Другої Cвітової війни, як і в інших країнах 

Північної Європи, Данія стала свідком масового збільшення числа 

студентів, які навчалися у вищих навчальних закладах. З кожним 

роком усе більше й більше молодих людей стали здобувати вищу 

освіту. Масштабне зростання їх кількості безперечно вражає, адже 

відбулося понад десятикратне зростання за останні 60 років. 

Особливо значною ця тенденція спостерігалася 1960 року. 

Велике економічне зростання з кінця 1950-х до початку 1970-х 

років сприяло значній активізації споживання послуг вищої освіти: у 

цей період багато осіб отримали доступ до навчальних закладів для 

одержання вищої освіти. Сектор послуг, відповідно значно 

розширився, що призвело до дефіциту висококваліфікованих 

фахівців на ринку праці. Зауважимо, що внаслідок цих явищ 

політичні діячі звернули особливу увагу на сферу вищої освіти, тому 

що брак робочої сили розглядався як гальмування економічного 

зростання. Водночас вільний доступ до ВЗО та безкоштовне 

навчання привело до різкого зростання кількості студентів – від 

14 тис. осіб 1957 року до 71 тис. 1972-го [1]. На цьому тлі вища освіта 

перемістилася в центр освітньої політики в 1960-тих роках. Крім 

того, економічне зростання в цей період дало можливість об’єднати 

дві домінуючі цілі освітньої політики – кваліфікацію робочої сили та 

рівність можливостей [2, с. 50]. 

Отже, теорія людського капіталу виходить на перший план, а 

освіта все частіше почалась розглядатися в якості джерела 

зростання. Коротше кажучи,у 1960-х роках вищу освіту розглядали 

в якості інвестицій на користь суспільству, а також для студентів. 

Так, соціал-демократична партія, яка займала посаду з середини 

1950-х років на початку 1980-х, одночасно включає дві задачі у 

свою партійну програму (1961): економічні інвестиції і рівність 
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доступу до ВЗО. Оскільки вільний доступ до вищої освіти, як вони 

вважали, сприяв досягненню цих цілей [1]. 

З економічним спадом в 1970-х роках, була введена загальна 

політика, яка намагалась відрегулювати кількість вступних 

абітурієнтів у ВЗО відповідно до потреб ринку праці. Таким чином, 

був запроваджений ліміт щодо прийому студентів до вищих 

навчальних закладів, що призводить до більш повільного зростання 

або навіть падіння кількості осіб прийнятих до ВЗО, які були 

помічені серед молодої когорти студентів. У 1970-ті роки зростає 

урядове регулювання і втручання політики в освіту – ці процеси 

згодом були затверджені у формі Нового Державного Управління 

(НДУ) з 1980-х років. До того ж НДУ представило принципи та 

офіційну мету, яка полягала в тому, щоб надати 

конкурентоспроможності вищим навчальним закладам, а також 

ефективності та динаміку, що часто приписують ринковим 

принципам. Крім цього, ключовими слова були керівництво, 

лідерство, регулюванням контракту, ефективність і якість, які 

зазначенні в університетській реформі 2003. Так, Сьюзан Райт 

виділяє чотири компонента та з цього приводу відмічає: 

«Університети як корпорації, ректори як стратегічні лідери, 

професори як професіонали, студенти як споживачі» [2, p. 200]. 

Звичайно, Болонський і Лісабонські процеси, спрямовані на 

гармонізацію європейської освіти і зміцнення вищої освіти в якості 

рушійної сили економічного зростання в Європі, ще більше 

допомагали в переході до системи вищої освіти, яка є більш 

інтернаціональним ринком, і орієнтована на більш широкий внесок 

у суспільство та зовнішні зацікавлених сторін. 

Данія є однією з тих країн, які пішли далі у реалізації 

ініціатив в Болонському процесі. Данія представила структуру 

бакалавр-магістр у 1993 році, і постійно розвиває докторські 

програми. В університетських коледжах було офіційно затверджено 

ступінь професійного бакалавра у 2001 році.  

Данія в значній мірі реалізувала чотири основні цілі в 

Болонському процесі: структура, система оцінювання, мобільність 

та забезпечення якості. При цьому Данія широко впроваджує 

систему контролю якості. 

Навіть, незважаючи на те, що Болонський процес офіційно 

реструктуризував вищі навчальні заклади досить різко у Данії, були 

більш скромні де-факто зміни у профільних програмах. Так, 

нещодавно побачили світ нові міждисциплінарні програми, в першу 
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чергу у нових вищих навчальних закладах. Ці нові програми можна 

розглядати в поєднанні з Болонським процесом, і в результаті нових 

інституційних стратегій для залучення студентів на все більш 

конкурентному ринку. 

Крім того, географічний розподіл вищої освіти мало змінився 

з 1970-х років. З 5 університетів, два розташовані у Копенгагені і у 

великих містах в інших частинах країни таких як: Орхус, Оденсе та 

Ольборг. Також більшість університетських коледжів знаходиться у 

Копенгагені, а вищі навчальні заклади, які мають короткого та 

середнього циклу програми, знаходяться у містах по всій країні [7]. 

Кількість молодих людей, охочих вступити до університету та 

займатись дослідження, зосереджено найбільше у Копенгагені, тому 

що рівень освіти, як правило, тут вище, а також випускник мають 

небагато більше шансів працевлаштування саме тут. Звичайно, 

міське життя є привабливим для молодих людей з інших 

провінційних частин країни Данії. Це означає, що зафіксовано 

найвищий показник середньому класу населення при вступі на 

популярні навчальні програми таких як ЗМІ та телекомунікація у 

Копенгагені ніж у різних частинах країни. 

Крім того, освітня структура була створена через ряд реформ, 

здійснених протягом 1990-х років [5]. 

Важливим кроком стало у 1993 році запровадження таких 

реформ, які передбачали: 

• можливість зниження рівня відсіву студентів, які 

провчились небагато у вищому навчальному закладі; 

• необхідність коригування існуючої датської структури 

вищої освіти як у більшості інших країн; 

• збільшити попит з боку підприємств та компаній на молодих 

і гнучких випускників; 

• необхідно створити конкуренцію за студентів між вищими 

навчальними закладами; 

• необхідність зменшення витрат шляхом обмеження 

кількості студентів, які навчаються на магістерських програмах. 

У тому ж році, після дипломного навчання було введено нову 

базу для досліджень, яка передбачала зміцненню університетів.  

Отже, вище зазначені реформи спонукали до встановлення 

нових освітніх рівнів у датських університетах: бакалавра, магістра 

та доктора філософії. Крім того, в останні роки багато зусиль було 

вкладено у створення загальної рамки для навчальних програм в 

університетських коледжах. Так, новий Закон про вищу освіту 
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короткого циклу, який набув чинності у 1998 році зазначає, що 

програми академій професійної вищої освіти стали ширшими і 

більш прозорими, з більш широкими можливостями для студентів, 

які хочуть продовжувати навчатись за освітніми програмами 

середнього або довгого циклів. 

Крім того, влітку 2000 року парламент прийняв два закони, 

які створили нову правову та інституційну основу для вищої освіти 

середнього циклу. Адже з 1970 року існували деякі проблеми 

стосовно до цих програм і установ. Однією з таких проблем була 

напруга між університетами щодо присудження ступеня бакалавра з 

загальних академічних предметів та вищими навчальними 

закладами, які зосереджені на професійно-технічній кваліфікації, 

котрі також присуджували ступінь бакалавра відповідно до 

середнього циклу вищої освіти. Так, уведення ступеня бакалавра в 

університетах призвело до того, що ВЗО, які належали до вищої 

освіти середнього циклу, почали прагнути, щоб «їхній» ступінь 

визнали як «бакалавр» вищого циклу. Університети вищого циклу 

дуже опиралися цьому, а державна політика була нерішуча 

стосовно цього конфлікту. 

Крім того, Закон про створення центрів вищої освіти (Center for 

Videregǻende Uddannelse – CVU) дозволяє існуючим вищим 

навчальним закладам об’єднатися в нові центри для розвитку 

середнього циклу вищої освіти. Сфера співпраці була не фіксована, 

але діяльність у центрах вищої освіти є регіональною умовою для 

продовження освіти й розвитку професійних груп. Навколо цього 

закону точилося чимало суперечок між професійними групами та 

місцевими інтересами, тому що останні боялися за незалежність 

«їхніх» освітніх установ. Нині засновано перші центри вищої освіти.  

На наш погляд, є вагомі причини для створення центрів вищої 

освіти. Оскільки нинішня структура вищої професійної освіту погано 

підходить для забезпечення гнучкої, кооперативної та інноваційної 

компетенції, яка заснована на знаннях економіки. Якщо вищі 

навчальні заклади повинні відігравати важливу роль у розвитку 

«навчання регіонів», то вони повинні навчитися співпрацювати один 

з одним. Адже від цього залежить, чи буде ступінь «професійного 

бакалавра» рівним університетському бакалавру. 

Оскільки державна політика, як і раніше, не вирішує це 

питання, університети побоюються, що визнання ступеня понизить 

рівень бакалавра; але ми вважаємо, що це покращить якість вищої 

освіти середнього циклу. 
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Загалом систему вищої освіти в Данії можна 

охарактеризувати як бінарну систему. Адже сьогодні датські 

навчальні програми у системі вищої освіти розділені на рівні 

відповідно до тривалості навчання та вступних вимог. Таким 

чином,з 2003 року двоступенева система, що складається з 

бакалавра й магістра, була повністю реалізована в Данії. 

Університетська програма зазвичай складається з трирічної 

навчальної програми бакалавра (180 ECTS), після чого ще два роки 

– навчальна програма за напрямом підготовки, що веде до 

присвоєння ступеня магістра (120 ECTS). Проте в таких сферах, як 

медицина, авчальна програма за напрямом підготовки магістра, 

розрахована два роки, поширюється на три. 

В університетах згадані вище наукові ступені можуть бути 

присуджені з найрізноманітніших галузей наук, наприклад: гуманітарні 

(прикладна лінгвістика, фонетика, філологія, літературознавство, 

риторика, т.д.), природничі (статистика, астрономія , геофізика, 

метеорологія, т.д.), соціальні (економіка, політологія, антропологія, 

соціологія, т.д.), право, богослов’я, медицина (стоматологія, анатомія, 

т.д.) і технічні науки (інженерія, т.д.). 

Університетські коледжі пропонують три професійно-

орієнтовані навчальні програми тривалістю 4 роки (180-240 ECTS) 

на рівні, відповідному університетському бакалавру. Навчальні 

програми за напрямом підготовки бакалавра зазвичай готують 

студентів до конкретної професії. Програми передбачені надати 

теоретичні знання студентам, а також знання про застосування 

теорії на практиці. Вони включають у себе обов’язкові періоди 

практичної підготовки навчання. Більшість програм дають доступ 

до продовження досліджень у тій самій сфері. 

В академіях професійної вищої освіти існують навчальні 

програми за напрямом підготовки бакалавра та магістра, які 

присуджуються після 1,5-2,5 років навчання (90-150 ECTS) залежно 

від сфери дослідження. Студенти можуть, за певних умов, 

продовжувати навчатися за навчальними програмами середнього 

або довгого циклу. Мета цих програм – підготувати студентів для 

виконання практичних, професійних завдань. Програми повинні 

відповідати загальним потребам для професійної кваліфікації. 

Освітні заклади мають право присуджувати ступінь доктора з 

таких з галузей, котрі досліджуються інститутами, у яких є 

аспірантура. Також вищий навчальний заклад може засновувати 
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аспірантуру самостійно або у співпраці з одним або декількома 

установами. 

ВЗО, які підпадають під дію Закону про вищі заклади освіти, 

можуть присуджувати науковий ступінь доктора наук та звання 

почесного доктора наук. 

Почесне докторське звання може бути присуджене вченим, 

які зробили цінний науковий вклад, відповідно, їх нагороджують 

найвищою наукової нагородою. 

Крім того вчені, які були нагороджені докторським ступенем 

або званням почесного доктора, отримують диплом вищого 

навчального закладу. 

Доступ до вищої освіти в Данії варіюється від програми до 

програми. Прийом до вищих навчальних закладів залежить 

переважно від виконання загальних і конкретних вимог навчальних 

програм. 

Загальна вимога для вступу на перший рівень циклу – це 

завершення одного з кваліфікаційних іспитів у гімназії. Оскільки 

закінчення гімназії офіційно надає доступ до програм вищої освіти 

та які високо цінуються університетськими програмами, де попит 

перевищує пропозицію, майже виключно на університетському 

рівні і серед старих університетів. Що стосується прийому на 

конкретну програму бакалавра, то вимагається додаток до 

загальних вступних вимог передбачених вище. Вимоги для вступу 

для кожної програми бакалавра передбачено Міністерством науки, 

інновацій та вищої освіти [6]. 

Конкретні вимоги для вступу на програми бакалавра були 

змінені з 2008 року, що означає, що майбутні абітурієнти повинні 

завершити вивчення більше предметів, щоб мати більше 

можливості вступати на конкретну програму бакалавра. 

Деякі заклади, наприклад, школа кіномистецтва, школа 

журналістики тощо мають свої власні тести для визначення рівня 

здібностей. Тим не менш, студентам надано допуск до вищого 

навчального закладу на основі середнього балу, який отримано на 

випускному іспиті в старших класах середньої школи. 

Загалом, навчальні заклади відповідають за регулювання 

кількості числа студентів при вступі, у тому числі певної кількості, 

яка вступає на кожну програму бакалавра. Проте Міністерство 

науки, інновацій та вищої освіти може визначати максимальну 

кількість студентів, кількість місць і квоти. Також міністерство має 

право обмежити доступ до даної галузі дослідження, якщо визначає, 



57 
 

що це за необхідне через обмежений попит на випускників або з 

інших причин.  

У Данії студенти допускаються до програм бакалавра на 

основі двох квот, які самі передбачають університети. Прийом до 

вищого навчального закладу через квоту 1 (kvote 1) залежить 

виключно від селекції і зарахування до ВЗО відбувається на основі 

середніх оцінок випускних екзаменів у гімназіях або інших 

закладах, які дають вільний доступ до вищої освіти.  

Квота 2 (kvote 2) зазвичай становить меншу частку в 

університетах (нижче ніж 10%), в той час як частка може бути 

набагато вище в університетських коледжах. Крім того, квота 2 – це 

вступ до університетських закладів, які орієнтовані на абітурієнтів-

іноземців й частину датчан, котрі не мають диплому гімназії. Їх 

прийом до ВЗО здійснюють самі навчальні заклади у рамках 

визначеної автономії за власними правилами і різними критеріями 

таких як досвід роботи, волонтерська робота тощо. Розгляд заяв 

абітурієнтів відбувається суто індивідуально. Крім того, документи 

від даних осіб з цієї групи мають надійти до навчального закладу не 

пізніше 15 березня. 

Історично склалося так, що квота 2 – це спосіб дати студентам 

можливість навчатись у вищих навчальних закладах. Однак із 

кожним роком квота 2 зменшується, тому що вона є дорогою 

процедурою. Але нещодавно було ініціювано політичне бажання в 

черговий раз збільшити частку квоти 2. Адже вважається, що 

студенти, які вступають через квоти 2, є нібито більш мотивовані і 

менш схильні до відсіву з вищих навчальних закладів. 

Відповідно до Закону про університети, керівники досліджень 

і рад досліджень в університетах несуть відповідальність за 

практичну організацію навчання та оцінювання, які є частиною 

іспитів. Таким чином, рада досліджень повинна забезпечити 

організацію, реалізацію та розвиток освітніх і навчальних заходів у 

такий спосіб [7]: 

- переконуватися й розвивати якість освіти і навчання з 

подальшим моніторингом їх; 

- надавати пропозиції для програм та їх змін; 

- затвердити організацію навчального процесу; 

- розглядати заяви, що стосуються надання позик та пільг; 

- оцінюють усі питання, які мають важливе значення для 

виховання і навчання, а результати надають ректору або особам, 

ним уповноваженим. 
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Також у Данії встановлені профорієнтаційні центри майже в 

усіх університетах і коледжах. Вони пропонують профорієнтації для 

всіх студентів і випускників. Багато приватних і великі компанії 

пропонують стажувальні програми, до яких студенти повинні подати 

заяву на тих самих умовах, як при найму на звичайну роботу. 

Отже, вища освіта обслуговує переважно молодих студентів 

денної форми навчання, які нещодавно закінчили середні школі та 

гімназії. Проте особливо помітно, що університетський сектор та 

деякі ВЗО з програми короткого і середнього циклів (наприклад, 

підготовка вчителів і соціальних працівників) традиційно 

приваблювали велику кількість зрілих студентів (особи віком 

старше 25 років). Однак ці студенти не визнаються як група з 

особливими потребами та можливостями, а ідеї щодо неповного 

робочого дня не мали великого впливу на вищі навчальні заклади. 

Проте Данія має давні традиції ліберальної освіти дорослих, 

які давно, вже беруть участь у здобутті вищої освіти у вищих 

навчальних закладах. Прикладом цього є «народний університет» – 

система курсів підвищення кваліфікації, які були запроваджені в 

першому десятилітті ХХ століття ізасновані на лекціях 

встановленими професорами університету. Тим не менш, ці заходи, 

як правило, не спрямовані на забезпечення високого рівня 

академічної чи професійної кваліфікації. Це змінилося протягом 

останніх двох десятиліть. 

Система «відкритої освіти» в Данії була заснована 1989 року. 

Це не передбачало нові навчальні програми або ступені, але 

створило юридичну та фінансову основу для надання існуючим 

навчальним програмам (більш-менш сегментовані на модулі) для 

дорослих студентів. Так, ці студенти оплачують лише деякі витрати 

на дослідження, тому що більша частина витрат покривається 

державою. Навчання відбувається в неробочий час. Система 

належить до середньої професійної освіти [5]. 

Улітку 2000 року був введений новий Закон «Про освіту 

дорослих». Новий закон створює відкриту освіту у існуючій 

системі, але й вносить деякі нові принципи. Де основна ідея 

відкритої освіти полягала у тому щоб запропонувати існуючі 

навчальні програми для нових груп студентів. Також новий закон 

створює систему освітніх рівнів та ступенів, які паралельні, але 

відрізняється від звичайної системи професійної та вищої освіти. 

Зауважимо, що в Данії велику увагу приділяють оцінюванню 

якості. Адже оцінювання якості не було проблемою у датській 
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освіті до 1980 року. Оскільки освітні установи всіх рівнів 

акредитації регулювалися достатньо докладними офіційними 

положеннями і це було у поєднанні з професійним викладацьким 

складом, як вважалося, які підтримували якість. Необхідність 

розширення можливостей середньої та вищої освіту для 

задоволення соціального верств населення стало більш важливим, 

ніж будь-яке побоювання з приводу якості освіти.  

Це змінилося на початку 1980-х у Данії як і в інших 

європейських країнах. Зміна, яку британський учений Гай Нів 

колись назвав «оцінювальна держава», була частиною загальної 

трансформації громадського управління, включаючи такі заходи, як 

децентралізацію, продуктивність на основі бюджетування та 

орієнтацію на виході контролю. У Данії моніторинг якості освіти 

був уведений ліберально-консервативним урядом 1980 року. Його 

зусилля щодо впровадження системи оцінювання якості були 

зосереджені переважно у вищій освіті. Після деяких пілотних 

проектів і декількох років дебатів, міністерство оголосило у 

1990 році про свій намір створити Національний центр оцінювання 

якості вищої освіти. Попри те, що університети боролися проти цієї 

ідеї, проект таки реалізувався 1992 року: було засновано Датський 

центру з розвитку та оцінювання якості. Цей центр повинен був 

періодично проводити моніторинг всіх навчальних програм у сфері 

вищої освіти [5]. 

Центр був створений як незалежне агентство, яке 

фінансується Міністерством освіти. Мета його: 

- ініціювати оцінювання вищої освіти в Данії; 

- розробити відповідні методи оцінювання; 

- надихати й спрямовувати установи щодо поліпшення якості 

освіти; 

- набувати та ділитися національним і міжнародним 

досвідами щодо оцінок і розвитку якості у сфері вищої освіти. 

Крім того, вищим навчальним закладам зобов’язані 

представляти їхню діяльність в оцінці. Тим не менше, сам центр не 

має влада просити оцінок. Це повноваження має міністерство і 

особливо консультативні ради у різних областях освіти. Адже ради 

проводять політику, метою якої є оцінити всі дослідження програми 

в довгому циклі вищої освіти. Це відбувається регулярно через 

визначений проміжок часу. Центр рідко оцінює цілі навчального 

закладу. Діяльність з оцінювання орієнтована на всі навчальні 

програми в межах конкретної дисципліни, через установи. Це 
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означало, що оцінювання часто мають істотний елемент 

порівняльної практики в різних навчальних закладах [7]. 

Датський центр проводить оцінювання (з деякими незначними 

варіації) за допомогою стандартного методу, який залучається при 

складанні різних видів документації та оцінок. Для оцінювання 

кожного цільового завдання був створений керівний комітет, що 

включає зазвичай чотири або п’ять осіб з професійною довірою в 

межах області, яка буде оцінена. Члени комітету не повинні бути 

безпосередньо пов’язаними з будь-яким вищим навчальним 

закладом, який оцінюються. Адже не завжди залучення нових членів 

є легкою справою, тому що оцінювання більшість охоплює всі 

національні навчальні програми в межах даного предмета. 

Керівний комітет є відповідальним за врегулювання порядку 

денного, планування та координацію роботи та складання 

висновків. Робота щодо оцінювання, як правило, включає три 

основні елементи: 

1. Самооцінка кожної навчальної програми. Звіт щодо 

самооцінки, де дані відповіді на ряд питань, як описовий характер і 

оцінювання, котрі сформульовані у діалозі між навчальним 

закладом і центром.  

2. Досліджування кваліфікації і думки стосовно різних груп 

користувачі, наприклад студентів, дипломованих фахівців або 

роботодавців.  

3. Відвідування навчальних закладів, як правило, здійснюється 

членами керівних груп. Перегляд зазвичай триває один день для 

кожної установи і відбуваються із зустрічей з групами студентів, 

викладачів та з особами, які приймають рішення. 

Отже, зазначимо, що стандартний метод, який використовує 

Центр, – це досить надійне поєднання експертного оцінювання та 

емпіричної документації. Висновки часто можуть бути прийняті 

багатьма партнерами-учасниками. Однак цей висновок може бути 

піддано сумніву чи виправлено за умови, що в цьому зацікавлені 

сторони, які могли б компенсувати або виправити значні залучені 

витрати. Ще одна проблема в тому, що оцінювання, проведене 

незалежною структурною одиницею (наприклад, Датський центр з 

розвитку та оцінювання якості), не заохочують навчальні установи 

взяти на себе відповідальність за негативний результат [7, с. 269]. 

Альтернативний підхід краще б зробили самі установи, 

відповідальні за оцінювання якості, а потім контролювати їх 

процедури оцінювання.1999 року, після того, як була завершена 
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більша частина першого циклу оцінювання, Датський центр 

розвитку та оцінювання якості був перетворений на Датський 

інститут оцінювання (Danish Evaluation Institute – EVA). Організація 

та методологія залишається практично такою самою, але новий 

інститут має ширшу місію: проводити оцінювання якості й розвиток 

у всіх сферах і на всіх рівнях освітньої системи Данії та виступати 

як датський центр знань уряду в галузі освітнього оцінювання. 

Отже, освіта є першою перевагою держави й суспільства 

Данії, протягом багатьох років країну вважають однією зі світових 

лідерів щодо виділення відсотку ВНП для системи освіти. Адже 

велике піклування про нащадків вікінгів ми бачимо саме в системі 

вищої освіти. Звичайно, варто зауважити, що система вищої освіти 

в Данії не найідеальніша у світі, але країна вже майже наблизилася 

до своєї мрії, аніж будь-яка країна Європи. Результатом цього є те, 

що все більше іноземних студентів, вихідців з Норвегії, Німеччини, 

Швеції, Румунії, Литви, приїжджають навчатися до цієї країни, ніж 

датських студентів виїжджає навчатися за кордон. 
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1.8. Педагогічна сутність культурно-дозвіллєвої діяльності та 

особливості її організації 

 

Сучасні реалії вдосконалення загальної середньої освіти в 

Україні, реалізації Концепції нової української школи, Закону 

України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти в 

Україні, Концепції національного виховання дітей та молоді в 

Україні спрямовані на забезпечення оптимальних умов освітньо-

виховного середовища, надання дитині свободи дії та 

волевиявлення, створення особистісної траєкторії розвитку, що є 

підґрунтям формування творчої особистості, здатної обирати 

власний освітній та життєвий маршрут, самовизначатися, 

зорієнтованої на саморозвиток та самореалізацію. 

Поступова інтеграція з європейським освітнім середовищем 

та творча інтерпретація досвіду прискорюють процеси 

реформування національної системи освіти, зокрема в контексті 

організації культурно-дозвіллєвої діяльності громадян. Ця 

діяльність може бути важливим підґрунтям для розвитку 

фундаментальних людських потреб. Завдяки різноманітним формам 

дoзвіллєвої активності можна підтримувати емоційне здоров’я, 

переборювати свої недоліки, формувати характер, волю, сприяти 

всебічному розвитку особистості. Тому весь устрій життєдіяльності 

закладу середньої освіти, її освітньо-виховне середовище має бути 

спрямоване на формування особистості, здатної усвідомлювати 

свою соціальну відповідальність, бути суб’єктом особистісного і 

професійного зростання, спроможною до творчої діяльності у 

різних її видах. Не випадково, як стверджує О. Гончарук, «важливе 

місце відводиться формуванню в учнів умінь раціональної 

організації свого вільного часу, оскільки в його умовах найбільш 

сприятливо проходять рекреаційно-відтворювальні процеси, які 

знімають інтенсивні фізичні, інтелектуальні, психічні навантаження 

людини. При цьому характерною особливістю дозвілля є те, що 

воно виступає джерелом самореалізації і максимальної активізації 

творчої діяльності особистості, є емоційнозабарвленим і 
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привносить у кожну форму занять емоційні душевні 

переживання» [9, с. 25]. 

Окреслена проблема має певні традиції дослідження. Так, 

соціально-психолого-педагогічні аспекти дозвілля, його роль у 

розвитку особистості досліджували вчені І. Бех, В. Воловик, 

А. Воловик, Л. Гордієнко, О. Гриценко, І. Зязюн, В. Кірсанов, 

В. Піча, Н. Цимбалюк та ін.; теоретичні основи дозвілля як 

важливої діяльностіщодо формування особистості вивчали 

С. Іконнікова, І. Мельников, Л. Пелех, О. Семашко, Б. Трегубов, 

К. Шульга; обґрунтування функцій та принципів дозвілля, 

виокремлення основних засад організації дозвіллєвої діяльності 

здійснювали Ю. Бардашевська, М. Бушканець, Г. Волощенко, 

Л. Гордієнко, О. Гриценко, А. Капська, С. Литвиненко, 

Г. Майборода, І. Петрова, В. Піча, В. Ручкіна, Б. Титов, 

Н. Цимбалюк, В. Шпак, П. Щербань, Н. Яременко та ін.; здійснили 

аналіз ролі дозвілля як чинника формування культури особистості 

такі вчені як: Ю. Афанасьєв, А. Вишняк, М. Каган, В. Кудін, 

С. Цюлюпа. Актуальність вивчення процесів розвитку особистості 

шляхом включення їх у дозвіллєву діяльність доводять О. Голік, 

Т. Гончар, О. Гончарова, О. Диба, С. Лаврецова, Т. Сущенко, 

С. Цюлюпа,Т. Черніговецьта ін. Однак, варто наголосити, що 

незважаючи на значну кількість наукових досліджень, присвячених 

проблемі організації дозвілля школярів, рівень її розв’язання, як 

свідчать результати вивчення практичного досвіду, не можна 

вважати задовільним. 

На жаль, можемо констатувати (і це доводять науковці 

О. Голік, Т. Сущенко, Т. Черніговець), що за сучасних умов 

життєдіяльності школяра, вільний час більшості дітей «заповнений 

педагогічно не організованими формами дозвілля (переважно 

вуличними з обмеженим ігровим репертуаром та екранними 

домашніми…)» [25, с. 3]. Ситуація ускладнюється скороченням 

мережі соціально-дозвіллєвих закладів, застарілістю їх матеріально-

технічної бази співвідносно до сучасних вимог, загальною 

комерціалізацією дозвіллєвих послуг, а наразі ще й воєнним станом 

у нашій країні. 

Суспільні реалії сьогодення вимагають педагога нового 

покоління, здатного формувати особистість дитини, ефективно 

впливати на її становлення, виявляти творчі здібності, діяти на 

засадах співробітництва, стимулювати до креативної діяльності, 

ефективно організовувати свій вільний час, заповнюючи його 
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багатогранністю форм культурно-дозвіллєвої діяльності.За 

твердженням ряду науковців, вільний час починається там, де 

закінчується не лише основна діяльність, а й будь-яка інша турбота 

про підтримку фізичного буття людей. Як підтвердження цієї тези 

Н. Флегонтова відзначає, що саме у «…феномені вільного часу і 

мислителі далекого минулого, і сучасні дослідники бачать той 

потенціал для особистісного культурно-духовного та фізичного 

розвитку, соціалізації та творчої самореалізації людини, якого немає 

у часі, що витрачається на виконання будь-якої обов’язкової 

життєво-забезпечуючої діяльності, у тому числі такої як освіта, 

професійна праця тощо» [22, с. 10-11]. 

Як результат констатуємо, що за сучасних умов розвитку 

суспільства, вільний час є справжньою цінністю, де спрямованість 

демократичних засад суспільства в напрямку цієї проблеми 

базується на фундаментальному праві людини самостійно 

розпоряджатися своєю свободою і здійснювати свою 

життєдіяльність, виходячи з особистих потреб та інтересів. Однак 

суспільству небайдуже, як і на що людина витрачає свій вільний 

час, тому одним із завдань є «формування ціннісних орієнтацій у 

сфері дозвілля, а іншим – створення належної інфраструктури його 

організації і проведення» [22, с. 11-12]. Головною ідеєю є те, що 

людина має використати вільний час передусім на відновлення 

власного здоров’я і на розвиток своєї особистості. Не випадково, у 

структурі вільного часу виокремлюють два рівні: рівень суспільно 

необхідного часу та рівень часу індивідуально вільного. При цьому 

незаперечним є факт, що«спосіб життя кожної людини 

безпосередньо залежить від способу використання вільного 

часу» [22, с. 12]. 

Загальним для сучасного дозвіллєзнавства положенням є те, 

що культурне самовизначення людини неминуче припускає 

здатність вибору, що яскраво виявляється у проведенні людиною 

свого вільного часу. Термін «вільна діяльність» стосовно вільного 

часу означає, по-перше, наявність часового простору, вільного від 

абсолютно необхідних справ; по-друге, свідоме намагання людини 

використати цей час, а звідси – самостійний вибір варіанта 

ймовірної дії (з певною мірою розумності, раціональності вибору); 

по-третє, здатність (вміння) досягти поставленої мети; по-четверте, 

саму дію (вона є об’єктивним змістом діяльності) [22, с. 13]. 
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З метою більш чіткого розуміння предмету нашого 

дослідження необхідно обґрунтувати спільні та відмінні риси таких 

понять як: «вільний час», «дозвілля» та«дозвіллєва діяльність». 

Так, дефініція «вільний час» є твірною для «дозвілля» і більш 

ширшим поняттям. У цьому аспекті для нас цінною є позиція 

В. Пічи, що зазначає: «Вільний час можна визначити якчастину 

соціального часу, вивільнену працею від неодмінних справ, яка 

єсферою вільної діяльності людей, зумовленою всією сукупністю 

соціальних відносин певного суспільства і рівнем духовного 

розвитку кожної особи» [18, c. 26]. Узагальнюючи цей матеріал, 

стверджуємо, що вільний час є соціально зумовленим, його перебіг 

визначається духовністю особистості, він залежить від ціннісного 

налаштування окремої людини та соціальних умов життя. При 

цьому дозвілля є певним змістовим виміром вільногочасу взагалі. 

Досліджуючи етимологічну сутність «дозвілля» (від 

латинського слова «lісеrе» – означає «бути дозволеним»), 

зазначаємо, що це самостійна галузь знання, яка вивчає значення 

вільного часу в житті людини, його змістове наповнення, розвиток 

людини при включенні у дозвіллєву діяльність, розглядається вже з 

другої половини XX ст. Тобто, можемо констатувати, що проблема 

розуміння дозвілля з позиції суспільства набуває власне цінності, 

адже до цього часу вона вважалась другорядною (неважливою, 

вторинною, не визначальною) складовою життя людини. 

У цей час на Заході, особливо у Сполучених Штатах починає 

швидкорозвиватися індустрія розваг та вільного часу. У кінці ХХ – 

на початку ХХІ століття виникають наукові концепції вільного часу 

(підтвердженням цього може слугувати достатньо обґрунтована 

концепція дозвілля як складової вільного часу канадського вченого 

Р. Стеббінса [21], розвиваються такі напрями наукового знання як 

дозвіллєзнавство та педагогіка дозвілля [15, с. 19], предметом яких 

є дозвілля як самостійний і значимий аспект духовної сфери 

людської діяльності. 

З часом, у процесі суспільних перетворень, поступово набуває 

значущості роль вільного часу у житті людини, що сприяє або 

«розвитку людини, якщо вона налаштована на це, або 

деструктивним проявам навіть до самознищення 

особистості» [15, с. 20]. Адже коли ми говоримо про дозвілля, то 

розуміємо, що людина не обмежена зовнішніми чинниками й 

маєзмогу виразити себе, розвивати власну особистість, отримати 

естетичне чиморальне задоволення, яке вона не отримує під час 
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трудової діяльності. Саме тому особливої значущості набуває 

дозвіллєва діяльність дітей. Під час дозвілля юна особистість, що 

спрямована на власне самопізнання та удосконалення, має за 

допомогою дорослих знайти вільний вибір шляху такого 

удосконалення. Саме тому нагальною є проблема культурно-

дозвіллєвої діяльності дітей, яка «розпадається на два 

взаємопов’язаних пласти – мотивація власного самовдосконалення 

та створення середовища, у якому таке самоудосконалення є 

можливим» [15, с. 20]. При цьому наголошуємо, що врахування 

цього має бути аспектом особливої уваги як дорослих – батьків, 

вихователів, так і держави. Саме тоді варто констатувати, що 

дозвілля та вільний час постають як соціально значущі чинники, що 

визначають простір можливостей длясоціального вдосконалення 

сучасної людини, яке відбувається невимушено, без регламентації, 

менторства, диктування зі сторони оточення. 

На сучасному етапі у країнах Західної Європи «дозвілля»як 

науковий термін визначається: з французького – «loisir» («вільний 

час»), а з англійського – «leisure» («свобода вибору 

дій») [26, с. 251].У вітчизняних науково-енциклопедичних джерелах 

(Великий тлумачний словник сучасної української мови та 

Соціолого-педагогічний словник) категорія «дозвілля» визначається 

як: «вільний від праці час; час відпочинку» [4, с. 234]. У Cоціолого-

педагогічному словнику зазначається, що дозвілля – це «частина 

вільного часу (воно є частиною позаробочого часу), який людина 

має у своєму розпорядженні на свій розсуд» [20, с. 94-95]. Зазначені 

трактування характеризують дозвілля як складову часового 

простору, що передбачає розподіл цього часу. Однак їх зміст, на 

нашу думку, є досить узагальненим. 

Певну деталізацію у цьому контексті поняття «дозвілля» 

знаходимо в підручнику «Педагогіка дозвілля», де автори А. Воловик 

та В. Воловик визначають його як «вільний час людини, під час якого 

вона за своїм вибором займається різноманітною 

діяльністю» [7, с. 28]. При цьому відмічаємо спрямованість 

особистості зреалізувати себе у продуктивній діяльності, яка цікава 

та цінна для неї. Характеризуючи дозвілля як «сукупність занять» у 

вільний час, за допомогою яких задовольняються безпосередні 

«фізичні, психічні та духовні потреби», науковець В. Піча наголошує, 

що «на відміну від природної основи відновлення сил людини – це 

специфічний засіб регенерації цих сил» [18, c. 17]. Час відведений на 

дозвілля, доводить науковець, є часом розвитку особистості. 
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Дослідником В. Кірсановим було розширене досліджуване 

поняття та представлене завдяки таким трьом його аспектам: 

1) дозвілля – вільний, незайнятий час; 2) дозвілля – як вільна 

діяльність; 3) дозвілля – як стан чи психологічне 

переживання [13, c. 29]. Інший науковець Н. Кононенко, вивчаючи 

умови організації дозвільної діяльності, стверджує, що «дозвілля – 

це сукупність занять y вільний час, за допомогою яких 

задовольняються безпосередні фізичні, психічні і духовні потреби, 

в ocновному відновлювального характеру» [14, с. 19]. У цих 

трактуваннях відзначаємо акцент авторів на ціннісній 

спрямованості дозвілля, адже правильна його організація розвиває 

та збагачує особистість, відкриває нові царини світу, дає 

можливість почувати себе значущою в соціумі, реалізувати себе в 

життєдіяльності, зрозуміти соціальну значущість спілкування з 

однолітками, допомагає попередити чи, навіть, знайти захист від 

негативних явищ соціуму, убезпечити себе, мобілізувавши зусилля 

на позитивні звершення. 

Аналіз наукового осмислення окресленої категорії дозволив 

нам виділити безліч підходів щодо тлумачення поняття «дозвілля», 

що, на нашу думку, ускладнює розуміння його сутності. Дозвіллям 

називають діяльність, відносини тощо. Зокрема, психологи 

стверджують, що дозвілля – це соціальна організація вільного часу, 

форма дозвіллєвих послуг; соціологи пояснюють, що це відчуття 

свободи, необов’язковості, можливості вільного вибору, не 

узвичаєної діяльності. Педагоги обґрунтовують через культурно-

ціннісну його природу. Наприклад, Н. Цимбалюк пояснює 

«дозвілля» через широкі соціокультурні засади, трактуючи його як 

«…соціокультурний резонатор змін загальної соціальної системи і 

всіх підсистем суспільства і є певним відображенням можливостей 

його розвитку, виявленням його життєдіяльності. Воно доповнює 

уявлення про соціальний образ суспільства, допомагає зрозуміти 

міру його духовності і перспективності» [24, с. 6]. 

На основі вивчення наукової літератури з досліджуваної 

проблеми (А. Воловик, В. Воловик, Н. Кононенко, Т. Корнієнко, 

П. Літвінський, Н. Цимбалюк) дозвілля школярів розглядається 

нами як специфічна сторона їхньої діяльності у вільний час, у якій 

розширюються можливості для інтелектуального, духовного, 

творчого та фізичного розвитку особистості, задовольняються її 

особистісні інтереси й нахили, забезпечуються потреби y 

спілкуванні, оcобистісно-індивідyальному самовираженні. 
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Однак, констатуємо, що однозначного визначення поняття 

«дозвілля» не існує, розуміння його значущості залежить від того 

чи іншого підходу. Наприклад, вагоме значення в науці надається 

діяльнісному підходу, адже завдяки активності дій особистості, 

повніше розкривається структура і внутрішні механізми дозвілля. З 

цих позицій дозвілля є сукупністю різних видів діяльності, якими 

індивід займається за власною волею: відпочинок, розваги, 

підвищення майстерності, освіта, участь у житті суспільства тощо. 

Не випадково, В. Бочелюк у навчальному посібнику 

«Дозвіллєзнавство», наголошує, що дозвілля – це «діяльність, 

окреслена певним періодом часу» [3, с. 5]. При цьому стверджуючи, 

що дозвілля має вагомий потенціал, можливості для формування 

різних потреб особистості, як моральних, інтелектуальних, 

фізичних та ін. [3, с. 9]. 

При цьому зазначаємо, що дозвілля відіграє важливу роль y 

системі життєдіяльності індивіда, де вільний час є одним з 

важливих засобів формування кожної юної особистості. Він 

безпосередньо впливає і на виробничо-трудову сферу діяльності, 

тому що в умовах вільного часу найбільш сприятливо відбуваються 

рекреаційно-відбудовні процеси, що знімають інтенсивні фізичні та 

психічні навантаження. Використання вільного часу є своєрідним 

індикатором культури, кола духовних потреб та інтересів 

конкретної особистості або окремої соціальної групи. Як частина 

вільного часу дозвілля залучає особистість своєю не 

регламентованістю і добровільністю вибору його різних форм, 

демократичністю, емоційною забарвленістю, можливістю поєднати 

фізичну й інтелектуальну діяльність, творчу і споглядальну, 

виробничу й ігрову. Таким чином, поняття «дозвілля» і «вільний 

час» взаємозамінні. Однак вони не ідентичні за значенням. 

Спрямованість дозвілля зорієнтована на використання людиною 

вільного часу для свого особистісного розвитку. 

Інтегруючи позиції науковців (Т. Сущенко, Б. Титов, 

Т. Черніговець, В. Шмаков), що представлені у науково-

педагогічній літературі, варто зважати на ряд таких постулатів, які 

характеризують дозвілля як складову часового простору, як вид 

людської життєдіяльності, як психологічний стан людини, як ознаку 

цілісного способу життя. Здійснемо характеристику цих елементів. 

Дозвілля як складова часового простору (кількісна концепція 

дозвілля) передбачає розподіл бюджету часу людини на робочий та 

неробочий. Відповідно до цієї концепції, дозвілля ототожнюється з 
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позаробочим часом, вивчається як вільний час людини і набуває 

характерних ознак вільного часу людини в цілому; розглядається як 

істотна складова вільного часу, що звільняє людину від усіх 

побутових, робочих та сімейних обов’язків, має рекреаційне та 

розважальне наповнення. Відповідно до кількісної концепції, 

дозвіллєвий час використовується людиною за її власним бажанням. 

Дозвілля як окремий вид життєдіяльності людини розглядає 

його як діяльність (творчу, конструктивну або ж безцільну та 

асоціальну). Дозвіллєва діяльність відрізняється від інших видів 

життєдіяльності людини тим, що здійснюється відповідно до потреб 

індивіда, з метою отримання задоволення. З позиції представників 

цієї діяльнісної концепції, роль дозвілля полягає у відновленні 

психічних та фізичних сил людини, підвищенні її освітнього та 

духовного рівня, здійсненні дише тих занять у вільний час, що 

відповідають її потребам і бажанням та приносять їй задоволення у 

процесі самої діяльності. 

Дозвілля як психологічний стан людини розглядається крізь 

емоційне сприйняття людиною дозвіллєвих занять. Тобто, 

дозвіллєвими вважаються лише ті види діяльності, що 

сприймаються людиною позитивно. 

Дозвілля як ознака цілісного способу життя, так як є 

особливим способом соціалізації дітей, у якій природно 

реалізуються їхні інтереси і потреби, особистісні і соціальні амплуа, 

розвивається активність, творча ініціатива, здійснюється пошук 

нових ціннісних орієнтирів шляхом вільного вибору видів 

діяльності [25, с. 6-7]. 

Досліджуючи зазначену категорію, важливим є врахування 

таких специфічних ознак дозвілля: 1) свобода вибору дозвіллєвої 

діяльності, відсутність регламентації та менторства; 2) добровільна 

участь у дозвіллєвій діяльності; 3) прагнення отримати радість, 

задоволення від процесу та радість успіху щодо результату, тобто 

його компенсаційність; 4) самостійність у поєднанні з 

відповідальністю, творчість [26]. 

При цьому наголошуємо, що свобода вибору пов’язана з 

відчуттям самоцінності проведення часу, яке сприймається 

особистістю як вільна діяльність; а також зазначаємо, що основною 

цінністю вважається не сама можливість «робити, що хочу» в 

процесуальному аспекті, а об’єктивний зміст і суспільна цінність, 

тобто якою мірою вільна діяльність сприяє розвитку особистості та 

стимулює її до саморозвитку й самовдосконалення [26, с. 255]. 
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Таким чином, якщодозвілля – діяльність, то за цієї умовице не 

звичайне проводження часу, а насичена, свідома, продуктивно-

творча робота. У цьому контексті В. Воловикпідкреслює: «дозвілля 

– часовий період, звільнений від обов’язкових і непорушних 

справ» [7, с. 28]. Проте, це не означає, що дозвілля реалізується 

бездіяльно. Дозвілля характеризується й іншими важливими 

параметрами: тривалістю, місцем і способом проведення та 

структурою. Тобто, воно здійснюється в діяльності, яку варто 

грамотно організувати. 

Специфічною діяльністю у часовій сфері є дозвіллєва 

діяльність, дійсний мотив якої – потреба особистості в самому 

процесі цієї діяльності, а результат – це власне її 

здійснення» [7, с. 128]. При цьому сукупність дозвіллєвих потреб 

може бути досить різноманітною: це і потреба в художній культурі 

(читанні, перегляді кінофільмів, театральних спектаклів тощо), це і 

потреба в здоров’ї (відпочинок, фізичні заняття, спорт), це і потреба 

в спілкуванні, потреба в підвищенні своєї майстерності (у 

самоосвіті, оволодінні діяльністю, що складає особистий інтерес 

або фаховий), і, навіть, потреба у байдикуванні. 

Ураховуючи актуальність проблеми організації дозвіллєвої 

діяльності підростаючого покоління, а також наявні виховні 

можливості та педагогічні перспективи щодо її удосконалення, 

сучасні українські науковці (І. Бех, А. Богуш, В. Кузь, 

С. Литвиненко, О. Сухомлинська, Т. Сущенко, Т. Черніговець та ін.) 

одностайно наголошують, що дитяче дозвілля, яке здійснюється в 

емоційно-розважальному середовищі неформального спілкування, 

виявляє свою суть як об’єкт педагогічних зусиль різноманітних 

соціальних інститутів, що склалися історично (сім’я, освітній 

заклад, культурно-дозвіллєві і спеціальні позашкільні заклади, 

включаючи державні бібліотеки, музеї, будинки творчості, клуби 

при школах та за місцем проживання, громадські й приватні 

аматорські організації) [2, с. 7]. Таким чином, з точки зору 

прибічників діяльнісної концепції, роль дозвілля полягає у 

відновленні психічних та фізичних сил людини, підвищенні її 

освітнього і духовного рівня, здійсненні лише тих занять у 

дозвіллєвий час, що відповідають потребам та бажанням людини і 

приносять їй задоволення у процесі самої діяльності. 

Тобто, діючи, людина прагне досягти певної мети. При цьому 

вона має вибирати такі засоби, що характеризувалися б 

самоцінністю в узгодженні з поставленою метою. Неправильний 
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вибір засобів призводить до того, що наміри й цілі не збігаються з 

реальними результатами людської діяльності. Тому людина є 

відповідальною і за мету, яку ставить перед собою, і за засоби її 

досягнення. Тільки позитивно мотивована, високоорганізована і 

змістовна, емоційно забарвлена діяльність ефективно впливає на 

розвиток особистості. Кожній змістовній діяльності притаманні 

процес обміркованого проєктування своїх дій, їхніх часткових 

результатів, оцінка досягнутого та порівняння з поставленою 

метою. При цьому реалізується одне з головних завдань людини – 

розвивати свої здібності. Справа в тому, що формування і розвиток 

здібностей можуть бути реалізовані на основі задоволення потреб. 

Останні, у даному взаємозв’язку, є рушійною силою здібностей. У 

зв’язку з цим зазначене завдання припускає розвиток здібностей 

людини і настільки ж усебічне задоволення його потреб. Зрозуміло, 

що це неможливо без сфери дозвілля, де знаходить задоволення 

цілий комплекс потреб, у тому числі й потреба особистості в 

розвитку, самовдосконаленні. Вона виявляється як її свідоме 

бажання спеціально впливати на себе певними заняттями, вправами 

з метою самовдосконалення й розвитку. Як зазначали А. Вишняк і 

В. Тарасенко, потрібно, щоб людина сама хотіла цього розвитку, 

розуміла його необхідність [5, с. 15]. 

Специфіка культурно-дозвіллєвої діяльності обумовлена 

двома обставинами: характером дій (праці) і віковими 

особливостями особистості. У нашому контексті, ми розглядаємо 

дозвілля школярів, тому в їх загальному бюджеті часу домінує 

навчальна діяльність. Вона ж і робить вплив на час дозвілля учня, 

що виявляється в більш виразній спрямованості на творчу 

діяльність. Вікові характеристики учнів закладу середньої освіти 

визначають підвищену потребу в особистісному й 

міжособистісному спілкуванні. 

У Великому тлумачному словнику української мови дано 

визначення дозвіллєвої діяльності як такому «способу буття 

людини у вільний час, який не суперечить загальноприйнятим 

соціальним нормам, сприяє самопізнанню, самовизначенню, 

самореалізації, самоосвіті, самовихованню та всебічному розвитку 

особистості» [4, с. 234]. 

Наукове обґрунтування дозвіллєвої діяльності як одного з 

базових видів діяльності поряд з ігровою, навчальною і трудовою, 

зроблено А. Воловик, В. Воловиком, які виділяють наступні 

специфічні особливості дозвіллєвої діяльності: а) основним 
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структурним елементом будь-якої діяльності є її дійсний мотив – 

потреба особистості в процесі цієї діяльності, а наслідком – її 

здійснення; б) вона може бути різноманітна по своїй суті; в) на 

відміну від інших видів діяльності, мета і зміст яких знаходяться 

всередині цієї діяльності, мета і зміст дозвіллєвої діяльності 

вибираються людиною залежно від його морального розвитку і 

культурного рівня; г) дозвіллєва діяльність може носити соціально 

корисну спрямованість, характер соціально нейтральний, бути 

замкнутою в системі вузько згрупованих цінностей і набувати ознак 

соціально неприйнятних, асоціальних [7, с. 7-8]. 

Культурно-дозвіллєва діяльність відрізняється від інших 

видів життєдіяльності людини тим, що здійснюється відповідно до 

індивідуально-суспільних потреб, з метою отримання задоволення, 

розваги, відпочинку, урізноманітнення життя, ґрунтуючись на 

ціннісній основі. Вибір її певного виду зумовлюється 

індивідуальною та соціальною цінністю у свідомості особистості, а 

змістовне наповнення дозвіллєвих занять відображає мету та 

завдання людини, які вона ставить перед собою: набуття знань та 

навичок, вироблення норм поведінки, засвоєння культурних 

цінностей, опанування різними сферами суспільної діяльності. 

Учені в галузі педагогіки дозвілля (А. Жарков, Ю. Стрєльцов, 

В. Суртаєв, В. Чижиков та ін.) культурно-дозвіллєву діяльність 

визначають, як спеціалізовану підсистему духовно-культурного 

життя суспільства, яка функціонально об’єднує соціальні інститути, 

які забезпечують відтворення, споживання, збереження і поширення 

культурних цінностей; як колективний та індивідуальний спосіб 

життєдіяльності людей, в основі якого лежить багатогранна 

діяльність; як сфера життєдіяльності, яка відкриває унікальні умови 

формування внутрішнього світу, підвищення культури всебічного 

розвитку особистості. 

І. Шевчук під культурно-дозвіллєвою діяльністю розуміє 

«культуротворчий процес, що стимулює розвиток творчої 

індивідуальності, створює умови для виявлення та задоволення 

свободи вибору дозвіллєвих потреб та інтересів і утвердження на 

цьому підґрунті системи цінностей особистості» [26, с. 259]. 

Беручи за основу надбання зазначених науковців, під 

культурно-дозвіллєвою діяльністю ми розуміємо діяльність, що 

пов’язана з організацією вільного часу та відпочинку школяра, 

виконує певну виховну мету через реалізацію основних функцій 

дозвілля, спрямована на творчий саморозвиток особистості, 
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задоволення її дозвіллєвих потреб і бажань, що базуються на 

системі людських цінностей.Тому такими важливими завданнями є 

розуміння місця і значення дозвілля у розвитку школярів, ролі 

вільного часу у процесі становлення особистості, правильна 

організація культурно-дозвіллєвої діяльності, адже від цього багато 

в чому залежить і психологічний комфорт дитини, її самопочуття, 

розвиток її сил та здібностей, формування потреб та інтересів, 

прагнення до саморозвитку та самовдосконалення. 

Здійснюючи аналіз етапів суспільного розвитку варто 

констатувати, що дозвілля на кожному з них виконувало різні 

функції, відповідаючи соціальному замовленню, потребам, бажанням 

та інтересам окремої особистості. У науково-педагогічних джерелах, 

що стосуються проблеми дозвілля, питання визначення його функцій 

є актуальним та характеризується за різними критеріальними 

ознаками: кількісний чинник, власне назва, змістовне наповнення, 

спрямованість діяльності. Для нас важливим є з’ясувати сутність 

поняття «функція», що у перекладі з латинської мови означає (від 

лат. – виконання, здійснення) – «стійкий спосіб активної залежності 

речей, за якого зміни одних об’єктів призводять до змін 

інших» [20, с. 420]. Також дане поняття визначається як роль, сфера 

діяльності, сукупність обов’язків, призначення. 

У цілому, поняття функції використовується в багатьох 

аспектах життєдіяльності людини і має різне змістове наповнення та 

значущість.Так, у біології функція означає діяльність та розвиток 

організму; в соціальних відносинах – вияв ознак певного об’єкта; в 

соціальних інститутах – окремий напрям діяльності, що реалізує їх 

суспільне призначення. Вважається доречним поділ функцій дозвілля 

на основні або постійні, генетично притаманні дозвіллю та тимчасові, 

ті, що виникають лише на певних етапах дозвіллєвої діяльності. 

При формулюванні функцій дозвілля необхідно враховувати 

істотні та специфічні риси дозвілля, потреби суспільного розвитку 

та практико-орієнтований характер дозвілля в цілому. Питання, 

пов’язані із завданнями та функціями дозвілля розглядаються у 

працях Ж. Дюмазедьє, Дж. Іона, Р. Сю, Р. Ферейри та інших. Так, 

Ж. Дюмазедьє (Франція) визначає три функції дозвілля – 

відпочинок, розваги, розвиток особистості; Ж. Проновост (Канада) 

– культурні, рекреативні й освітні функції дозвіллєвої діяльності; 

Р. Сю (Франція) пріоритетними вважає соціальну (з підвидами – 

символічна, соціалізації, терапевтична), економічну й психологічну 

(з підвидами – розваги або гри, розвитку особистості, відпочинку) 
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функції дозвілля [12, с. 121]. Р. Сю, проаналізувавши види й функції 

дозвіллєвої діяльності, виділяє серед них і такі: 1) фізичну 

дозвіллєву діяльність, спрямовану на зняття фізичної та розумової 

напруги, спортивні й рекреаційні заняття; 2) практичну дозвіллєву 

діяльність, спрямовану на вільний вибір різних видів зайнятості і 

поширену серед усіх верств населення незалежно від віку та 

соціальної приналежності; 3) культурну діяльність, метою якої є 

інтелектуальний розвиток особистості, залучення людини до 

естетичних цінностей суспільства (вчений підкреслює, що саме у 

сфері культурного дозвілля чітко простежуються розбіжності між 

окремими соціальними групами населення); 4) соціальну дозвіллєву 

діяльність, ключовим змістом якої є міжособистісне спілкування та 

встановлення психо-емоційної рівноваги [12, с. 121-122]. 

Організацію культурно-дозвіллєвої діяльності в Західній 

Європі та США, її функції, досліджує вчена Ю. Кротова. 

Аналізуючи педагогіку дозвілля в англо-американських країнах, 

науковець пріоритетними визначає такі її функції: рекреаційну, 

розважальну, фізичного та духовного розвитку особистості. 

Водночас, дослідниця вказує на важливість таких функцій, як 

психологічна, пізнавальна, естетична, комунікативна та 

компенсаторно-творча. Всі вони відповідають орієнтації англо-

американських прихильників активного відпочинку [17]. Варто 

підкреслити, що останнім часом у зарубіжних країнах 

спостерігається тенденція до зближення культурної, соціальної, 

освітньої сфер суспільного життя, що відповідно позначається й на 

дозвіллєвій. Дозвіллєві заклади не обмежуються у своїй роботі 

організацією відпочинку та розваг, хоча рекреаційна функція 

залишається провідною [12]. 

Ряд вітчизняних науковців (І. Бойчев, А. Воловик, В. Воловик 

та інші) мають власні підходи щодо розкриття функцій дозвілля. 

Наприклад, І. Бойчев визначає таку їх ієрархію: соціально-

педагогічна (забезпечення можливостей вільного обрання 

особистісно та суспільно спрямованих, корисних, цікавих і 

привабливих для них видів любительської діяльності); 

інформаційно-освітня (стимулювання активного набуття дітьми 

знань самостійним шляхом; розвиток їхніх пошуково-творчих 

здібностей та вмінь; набуття ними навичок практичного 

застосування отриманих знань); творчо-розвивальна (актуалізація 

потреб учнів щодо творчого самовизначення та самовираження 

шляхом залучення їх до мережі дозвіллєвих науково-технічних 
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гуртків, художніх і музичних студій, колективів ужиткового 

мистецтва та інших аматорських об’єднань з обов’язковою 

демонстрацією результатів творчої праці через організацію 

виставок, експозицій, концертів і т.ін.) та рекреаційно-розважальна 

(забезпечення фізичної розрядки особистості, зняття у неї 

інтелектуальної втоми і нервової напруги, збагачення позитивними 

емоціями) [2, с. 14]. 

Використовуючи наявний досвід науковців 

[2; 3; 7; 18; 24; 25], ми пропонуємо певну уніфікацію визначення 

функцій дозвілля, до яких відносимо: рекреаційну, комунікативну, 

соціальну, творчу, ціннісно-орієнтаційну, пізнавальну та виховну. 

Рекреаційна функція спрямована: на зняття навчальної 

(виробничої) перевтоми, психологічної перенапруги, відтворення 

фізичних, інтелектуальних, емоційних сил людини; на зміцнення 

здоров’я шляхом здійснення дозвіллєвим об’єднанням ігрових, 

оздоровчих, розважальних, спортивних, туристично-екскурсійних 

програм, проведення вечорів відпочинку, видовищних заходів, 

театралізованих вистав, масових свят. Рекреаційна функція є однією з 

провідних для сучасних дозвіллєвих закладів, її мета – сприяти 

відпочинку, неформальному спілкуванню. Дозвілля стає сферою 

всебічного розвитку лише тоді, коли відзначається 

цілеспрямованістю, організованістю, правильним чергуванням різних 

видів діяльності, позитивним спілкуванням. Деякі дослідники 

вважають, що дозвілля – це сфера життєдіяльності, яка реалізує 

принцип гармонійної репродукції всіх здібностей людини. 

Розглядаючи дозвілля як «сукупність занять у вільний, час за 

допомогою яких задовольняються безпосередні фізичні, психічні та 

духовні потреби, в основному відновлюючого характеру», В. Піча 

підкреслює, що «на відміну від природної основи відновлення сил 

людини – це специфічний засіб регенерації цих сил» [18, с. 84]. Тому 

рекреаційний потенціал дозвіллєвих закладів реалізується завдяки 

змінюваності видів культурно-дозвіллєвої діяльності, спілкуванню з 

іншими, змаганням, мистецтву, фізичним навантаженням, 

інтелектуальним програмам. Рекреаційність більш яскраво має вияв у 

таких формах роботи, як концерти, художні дійства, спортивні 

змагання, аматорські об’єднання, свята, туристичні заходи. На 

відміну від вітчизняних учених, які розглядають рекреаційну 

функцію дозвілля як другорядну, в зарубіжних країнах рекреації 

надається особливого значення. Вважається, що в дозвіллєвих 

заходах рекреаційної спрямованості відображена вся сутність та 
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особливості вільного часу. При цьому зазначаємо, що досить часто, 

особливо в американській моделі дозвілля, рекреаційний компонент 

переважає, витісняючи дозвіллєві заняття, спрямовані на культурний 

та творчий розвиток особистості. 

Комунікативна функція дозволяє розширити можливості для 

спілкування, подолання самотності, знаходження нових друзів. 

Вона яскраво виявляється у таких формах дозвілля, як диспути, 

дискусії, вечори відпочинку, конференції, конкурсні та розважальні 

програми, просвітницькі акції тощо. При цьому, сила дозвіллєвого 

об’єднання полягає не в безпосередньому впливі на людину, 

повідомленні їй певної інформації (телебачення, до речі, таких 

можливостей має значно більше), а в тому, що на дозвіллі людина 

має можливість різноманітно діяти сама. Інформаційне спілкування 

передбачає обмін думками, задоволення естетичних та пізнавальних 

потреб; в емоційному спілкуванні на першому плані – задоволення 

потреб у співчутті, співпереживанні, взаєморозумінні, дружній 

підтримці. Емоційне спілкування відбувається у нерегламентованих 

формах і не потребує додаткових зусиль та витрат. 

Соціальна функція сприяє тому, щоб кожна особистість мала 

власну гідність, могла знайти зміст свого існування, сприяє 

входженню людини в систему суспільних відносин, інтеграції з 

суспільством, задовольняє можливість самоідентифікації, дозволяє 

відчути свою приналежність до певної спільноти. Вона поєднує в 

собі, на нашу думку, функції адаптації, соціалізації, психологічної 

профілактики і пов’язана з соціально-культурними, рекреаційними, 

дозвіллєвими проектами для інвалідів, осіб похилого віку; 

спрямована на проблеми дитячого насилля тощо. Ця функція 

набуває особливого значення на сучасному етапі, коли людина 

соціально розчарована, емоційно загублена, духовно принижена, не 

вірить у майбутнє, цинічна по відношенню до минулого; 

прагматична у своєму підході до сьогодення; втрачає повагу до 

вічних моральних цінностей та норм. 

Творча функція спрямована на створення умов для вияву й 

розвитку творчого потенціалу особистості за межами професійно-

трудової та сімейно-побутової діяльності шляхом участі 

особистості у виставках, творчих вечорах, у різноманітних гуртках, 

у роботі майстерень, літературних, музичних, народознавчих 

віталень, художніх салонів. Творча функція дозвілля забезпечує не 

просто відпочинок та розваги людини, а й самоудосконалення у 

вільний час. Маючи різноманітні інтереси, людина прагне визнання 
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своїх здібностей та вмінь на дозвіллі. Це особливо важливо, коли 

людина засобами дозвілля намагається компенсувати невдоволення 

або невизнання в інших сферах діяльності. Творча функція яскраво 

виявляється в таких формах дозвілля, як виставки, ділові ігри, 

конкурси, фестивалі, бесіди, самодіяльні концерти, туристичні 

походи, технічні гуртки, прикладна творчість. При цьому, творча 

діяльність членів закладу середньої освіти чи іншого дозвіллєвого 

закладу, на наш погляд, є найбільш адекватною для характеристики 

стійкого інтересу особистості до творчості. Це дозволяє дійти 

висновку про суспільну цінність та значущість результатів 

діяльності дозвіллєвих спільнот творчого спрямування. У процесі 

самодіяльної творчості людина формується як митець, майстер, 

удосконалюючи не лише саму себе, а й середовище. 

У своїй пізнавальній функції дозвілля постає складовим 

компонентом неперервної освіти, підкреслюючи важливість 

самовдосконалення й самоосвіти, духовного збагачення 

особистості. Пізнавальна функція дозволяє задовольнити потреби в 

додатковій інформації, в поширенні та набутті нових знань. На 

відміну від закладів освіти, дозвіллєва діяльність не обмежується 

певним регламентом та правилами, її реалізація залежить від 

бажання, ініціативи та самодіяльності членів дозвіллєвого закладу з 

урахуванням їх індивідуальних інтересів та запитів. Пізнавальна 

функція яскраво виявляється в роботі гуртків, довідково-

консультаційних служб, інформаційних кабінетів. Активна 

пізнавальна діяльність – це необхідна передумова соціально-

культурного формування особистості. Однак процес розвитку 

особистості буде інтенсивнішим, якщо ця функція дозвілля буде 

поєднуватися з ціннісно-орієнтаційною. У цьому випадку 

сприйняття нових подій, фактів, процесів, органічно пов’язується з 

оцінкою тієї інформації, яку отримала людина. 

Ціннісно-орієнтаційна функція полягає у формуванні системи 

ціннісних уявлень та орієнтацій особистості, мотивів, ідеалів, 

переконань, життєвої позиції і виявляється у ставленні індивіда до 

навколишнього середовища, до інших людей, до самого себе. 

Сприймаючи певні події, факти, предмети, наукові концепції, 

поведінку інших людей, навколишній світ, людина завжди оцінює та 

формує певне ставлення до них. Оцінювання, сприйняття та 

розуміння людиною будь-чого формує її ставлення до певного явища 

і впливає на активність особистості. Ціннісно-орієнтаційна функція 

дозвілля передбачає використання досвіду народного, сімейного, 
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релігійного, шкільного виховання. Формування ціннісних орієнтацій 

на дозвіллі має здійснюватись за активної участі самої людини, яка 

обирає й виробляє орієнтири серед багатьох естетичних, моральних, 

політичних чи інших життєвих цінностей. Оцінювання людиною 

певних предметів та явищ, життєвих ситуацій та дій інших людей 

залежить від зорієнтованості суб’єкта в соціальному середовищі, від 

знань, досвіду, особистісної культури. Ціннісно-орієнтаційна функція 

завжди спрямована на формування у людини певних світоглядних, 

моральних, естетичних, політичних, соціальних суджень та поглядів. 

Ефективність цього формування зростає, якщо воно здійснюється 

цілеспрямовано й систематично. Тому ця функція тісно пов’язана з 

виховною функцією. 

Виховна функція має специфічні особливості, що полягають у 

добровільному включенні людини в дозвіллєву діяльність і 

виявляється в цілеспрямованому розвитку особистісних потенціалів 

(пізнавального, ціннісно-орієнтаційного, творчого, 

комунікативного). Дозвіллєвий заклад часто постає як паралельне з 

освітньою установою джерело знань, набуття певних навичок і 

розширення культурно-дозвіллєвих інтересів. Підкреслюючи 

виховну функцію дозвілля, наголосимо на тому, що будь-який 

дозвіллєвий заклад має істотні відмінності від інших педагогічних 

організацій (загальноосвітніх, спортивних, музичних освітніх 

закладів). Його специфіка полягає в тому, що, на відміну від інших 

педагогічних систем, у дозвіллєвій установі (особливо це стосується 

клубів та гуртків) педагогічний процес постає як предметна 

діяльність, але результати цієї діяльності є лише засобом вирішення 

конкретних завдань, а не самоціллю. 

Педагогічні завдання реалізуються з урахуванням інших 

функцій (розважальної, відпочинку тощо) і не підкреслюються без 

зайвої потреби. Адже члени будь-якого дозвіллєвого об’єднання 

відвідують його не для того, щоб їх виховували, а для задоволення 

своїх творчих інтересів, потреб у культурному спілкуванні, 

цікавому відпочинку. Тому завдання, програми, регламент роботи 

кожна дозвіллєва організація виробляє самостійно, залежно від 

специфіки своєї діяльності, складу учасників, їх кількості. Вона 

реалізує виховну функцію з урахуванням соціально-психологічних 

особливостей своїх членів, їх запитів та інтересів. Тому й процес 

виховання особистості має латентний характер і органічно 

накладається на процес самовиховання. У протилежному випадку 

адміністративне нав’язування дозвіллєвих заходів, 
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заорганізованість, перебільшена регламентація, призводять до 

відчуження людини від дозвіллєвих об’єднань [2; 7; 9; 18; 25]. 

Узагальнюючи питання визначення функцій дозвілля, зазначаємо 

(не дивлячись на представлену сукупність та змістовне наповнення 

кожної), що такий перелік не є вичерпним і, за потреби, може бути 

доповненим чи зміненим. При цьому наголошуємо, що 

функціональна спрямованість дозвілля прямопропорційно залежить 

від суспільних запитів, загальних та специфічних ознак дозвілля, 

потреб кожної особистості, які стимулюють її активність у соціумі 

та визначають, певним чином, траєкторію успіху та задоволення 

життям у цілому. 

Досить важливим для подальшого вивчення окресленої 

проблеми є розгляд питання щодо видів культурно-дозвіллєвої 

діяльності, знання яких сприятиме чіткості розуміння їх 

поліфункціональності та широті використання. Етимологія поняття 

«вид» – (лат. species) характеризується як таксономічна категорія, 

що використовується для позначення підпорядкування 

різнихгруп…, що різняться одна від одної мірою спорідненості [6]. 

Вид виявляє ступінь виразності загальних для видового рядуознак в 

одиничному предметі або явищі. 

Аналізуючи види дозвіллєвої діяльності В. Балахтар [1] та 

І. Каташинська, зазначають, що вони можуть класифікуватися 

залежно від виконуваних функцій, що враховує істотні та 

специфічні риси дозвілля, потреби суспільного розвитку й 

практико-орієнтований характер, відповідають соціальному 

замовленню суспільства, потребам, бажанням та інтересам окремої 

особистості. Відповідно, вчені виокремлюють такі види дозвілля, а 

відтак і культурно-дозвіллєвої діяльності: фізичне (спрямоване на 

зняття фізичної та розумової втоми, спортивні й рекреаційні 

заняття); практичне (дозволяє вільний вибір різних видів зайнятості 

і є більш поширеним серед усіх верств населення незалежно від віку 

і соціального статусу); культурне (спрямоване на інтелектуальний 

розвиток особистості); соціальне (поєднує між особистісне 

спілкування, встановлення психологічної емоційної 

рівноваги) [1, с. 14-15]. 

У цьому контексті Р. Стеббінс також вважає дозвілля певним 

видом діяльності й розмежомує його на серйозне і несерйозне 

(звичайне). Серйозне – це сталі заняттяаматорів або учасників 

громадської (само) діяльності, які захоплюють людину численними 

можливостями і властивою їм комплексністю [21, с. 68]. На відміну 



80 
 

відзвичайного, у процесі серйозного дозвілля людина набуває 

спеціальних навичок, отримує задоволення та можливість 

самореалізації. Несерйозне дозвілля є антиподом серйозному. На 

думку Р. Стеббінса, дозвілля як складова вільного часу єпевним 

видом діяльності, ідентифікуючись з яким суб’єкт може досягати 

власних дозвіллєвих цілей [21, с. 64-65]. У свою чергу, О. Голік 

виділяє культурну й антикультурну, асоціальну та злочинну 

дозвіллєву діяльність [8, с. 10].Науковець В. Піча до видів дозвілля 

відносить: 1) індивідуальне споживання культури (читання книг, 

журналів, газет, прослуховування радіо, перегляд телепередач 

тощо); 2) публічно-видовищне споживання культури (відвідування 

театрів, кіно, концертів, музеїв, спортивних видовищ та ін.); 

3) спілкування (із членами сім’ї, родичами, сусідами, друзями 

тощо); 4) фізичні заняття (ранкова та вечірня гімнастика, водні 

процедури тощо); 5) розваги та ігри, які сприяють зняттю 

розумового й фізичного напруження, створенню доброго настрою; 

6) пасивний відпочинок (прогулянки без певної мети, спокій, зміна 

напруженості врівноваженістю та ін.); 7) заняття, які можна 

вважати явищами антикультури (зловживання алкоголем, 

хуліганство, злочинність, наркоманія, азартні ігри, безцільне 

«вбивання» часу – як розбещений спосіб відпочинку)» [18, с. 17]. 

Зважаючи на множинність та різноманітність підходів до 

виокремлення видів дозвілля, загальноприйнятою вважається його 

класифікація за такими ознаками: 1) видом активності (пасивне та 

активне дозвілля); 2) періодичністю (щоденне, щотижневе, 

відпускне, святкове); 3) тривалістю (короткочасне, довготривале, 

епізодичне); 4) напрямами діяльності (творче, рекреаційне, 

культурне, спортивне, декоративно-прикладне, туристичне). 

У контексті нашого дослідження важливим є чітке визначення 

видів організаціїкультурно-дозвіллєвої діяльності школярів. Адже 

школяр – не пасивний об’єкт формування, а активний його суб’єкт. 

Особистість, задовольняючи свої потреби,перетворює середовище 

та себе у цьому процесі. Як наголошує Н. Флегонтова, життя юної 

особистості має вже чіткий часовий розподіл: обов’язкова 

(вимушена) діяльність і вільний час, відпочинок, дозвілля. За цієї 

ситуації дозвілля існує і структурується саме як гра. Проте, слід 

зазначити, що ця проста модельна ситуація має важливу 

характеристику; таке об’єднання відпочинку, дозвілля і гри 

задаються батьками, а не дитиною [22, с. 22]. Саме тому культурно-

дозвіллєва діяльність є сприятливим підґрунтям для 
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випробовування учнями власних творчих потребі можливостей. 

Коли вільний час дитини заповнений цікавою, пізнавальною, 

розвивальною діяльністю, це сприятиме вищому рівнюїї 

організованості, вона буде отримувати задоволення від своїх 

досягнень, від реалізації поставлених завдань. І все це врешті-решт 

приведе до успіху. 

І. Бойчев, враховуючи погляди сучасних українських 

науковців І. Беха, А. Богуш, В. Кузя, С. Литвиненко, О. Семенова, 

О. Сухомлинської,Т. Сущенко, Т. Черніговець та ін. зазначає, що 

дитяче дозвілля, яке здійснюється вемоційно-розважальному 

середовищі неформального спілкування, виявляє свою сутьяк 

об’єкт педагогічних зусиль різноманітних соціальних інститутів, 

сім’ї, школи,культурно-дозвіллєвих позашкільних закладів [2].  

На думку Н. Краснової, дозвілля дитини – міст у великий світ, 

який забезпечує додаткову освіту, розвиток, самовиховання. Він 

пронизаний, переповнений способами життя. Суть дозвілля – 

підтримати дитину як людину і діяча. Тому вчена ще раз 

підкреслює, що культурно-дозвіллєва діяльність відрізняється 

абсолютною добровільністю, в основі її діє принцип задоволення, 

що базується на приємних відчуттях, переживаннях, задовольняє 

особисті інтереси і прагнення дітей. Закон культурно-

дозвіллєвоїдіяльності – сублімація, тобто процес перетворення і 

переключення енергії ефективних (душевних, пристрасних, 

емоційних) потягів, хвилювань через соціальну діяльність 

такультурну творчість. Тому необхідно спокійно і терпляче 

відноситися до «первинних» пристрастей дітей і поступово 

переводити їх у русло соціально значущих. Дітям властиво все 

випробувати: збирання, колекціонування, спорт, світ музики, 

читаннякниг, туризм, технічна творчість [16]. Саме Н. Краснова, 

говорячи про дозвілля дітей, зазначає, що воно може бути пасивним 

(глядацьким, слухацьким) і активним (діяльнісним), організованим 

(вільний час, що педагогічно доцільно використовується) і 

стихійним (процес використання вільного часу є спонтанним); 

контрольованим і неконтрольованим; колективним і 

індивідуальним, наслідувальним ітворчим; випереджувальним 

(перспективна дослідницька діяльність) і нормативним (моделі 

дозвілля, що традиційно склалися) [16]. 

У відповідності до рівня активного включення школяра у 

дозвіллєву діяльність Ю. Жданович виділяє види дозвілля, а від так 

і дозвіллєвої діяльності: освітньо- такультурно-дозвіллєву 
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діяльність. На думку вченої, сутність указаних понять залежить від 

змістовної насиченості самої дозвіллєвої діяльності. Як зазначає 

науковець, освітньо-дозвіллєва діяльність спрямована на створення 

соціально значущих знань іцінностей дитини, розвиток творчого 

потенціалу, інтелектуального збагачення, усвідомлення себе як 

особистості. А культурно-дозвіллєва діяльність має на меті, першза 

все, художньо-естетичний розвиток особистості. Кожен із вказаних 

видів дозвіллєвої діяльності має визначені функції (комунікативна, 

когнітивна, креативна, рекреаційна,духовна та інформаційно-

освітня, соціально-педагогічна, творчо-розвивальна, рекреаційно-

розважальна) [11, с. 117-119]. Таким чином, проведений аналіз 

засвідчив неоднозначність підходів учених довизначення видів 

дозвілля й культурно-дозвіллєвої діяльності особистості загалом та 

дитячого дозвілля зокрема, що, певною мірою, ускладнює 

продуктивне вирішення цієї проблеми. 

Тому враховуючи результати наукових досліджень І. Бойчева, 

О. Гончарук, Т. Черніговець та беручи їх за основу, для класифікації 

видів організації культурно-дозвіллєвої діяльності школярів нами 

обрано наступні критеріальні ознаки: зміст цієї діяльності, її 

функціональне призначення, активність та рівень творчості її 

суб’єктів. Види організації дозвіллєвої діяльності школярів було 

класифіковано на: 1) пізнавальну, освітньо-дозвіллєву, культурно-

дозвіллєву, спортивно-дозвіллєву (критеріальна ознака – зміст); 

2) виховну, розвивальну, формувальну, комунікативну, 

розважальну, адаптаційну, рекреаційну (критеріальна ознака – 

функціональне призначення); 3) активну й пасивну (критеріальна 

ознака – рівень активності суб’єктів); 4) репродуктивна, 

продуктивна, конструктивна, творча (критеріальна ознака – рівень 

прояву творчості суб’єктів) [9, с. 28]. 

У контексті культурно-дозвіллєвої діяльності вчені 

визначають і типи дозвілля/дозвіллєвої діяльності. Варто зазначити, 

що поняття «тип» означає визначник, за яким можна описати певну 

річ, явище або істоту; форма, вид певних явищ [6]. Характеризуючи 

типи дозвілля, а відтак і культурно-дозвіллєвої діяльності, як 

діяльнісного прояву дозвілля, Б. Гюнтер і Н. Гюнтер, залежно від 

рівня активності особистості виділяють чисте дозвілля, яке 

характеризується високим рівнем свободи і задоволення (зазвичай 

це творча діяльність; нецілеспрямоване – характеризується 

свободою, аленизькою активністю особистості; інституційне – 

пов’язане з соціальними ролями (сім’я,робота, релігія)) і відчужене 
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дозвілля, якому притаманний низький рівень свободи вибору, 

можливостей і задоволення [19, с. 4]. 

Досліджуючи типи дозвілля, Ю. Жданович у відповідності до 

рівня активного включення школяра у культурно-дозвіллєву 

діяльність, виділяє: пасивне, розважальне, пізнавальне, оздоровче, 

творче. Пасивне дозвілля, на думку вченої, – це відновлення 

життєвих сил, душевної рівноваги; споживання творчих зусиль та 

надбань інших людей (відпочинок, споглядання та естетичне 

милування природою, довколишнім світом). Розважальне дозвілля – 

це дозвіллєва діяльність, спрямована на емоційне задоволення, 

психічну розрядку; при цьому учні долучаються до елементарних 

культурних цінностей (ігри, танці, зустрічі з друзями, легке 

читання). Пізнавальне дозвілля визначає зусилля школяра в час 

дозвілля, спрямовані на здобуття знань, розвиток мислення, пам’яті, 

уяви, задоволення пізнавальних потреб, формування художнього 

смаку, культури (читання пізнавальної літератури, розв’язування 

кросвордів, ребусів,творчих завдань тощо, відвідування історичних, 

краєзнавчих, художніх музеїв тощо). Оздоровче дозвілля 

передбачає фізичний розвиток, оздоровлення, формування фізичної 

культури та здорового способу життя (різні види фізичних вправ, 

ходьба, біг, мандрівки тощо, заняття в різних спортивних секціях 

або самостійне заняття спортом). Творче дозвілля – це самодіяльна 

творчість, винахідництво, емоційно захоплююча активність, під час 

якої особистість активно долучається до творення матеріальних 

тахудожніх цінностей (різні захоплення, художня творчість, 

декоративно-ужиткове мистецтво, конструювання, моделювання 

тощо) [11, с. 116]. 

У свою чергу, І. Сидор на основі аналізу наукових підходів 

зарубіжних (Дж. Нєш, Т. Кєндо, Д. Бішоп та ін.) і вітчизняних 

(В. Піча, А. Воловик, В. Воловик,І. Петрова та ін.) дослідників 

з’ясовує, що культурно-дозвіллєвій діяльності притаманна 

різноманітність структурних та функціональних характеристик, 

сукупність яких формує тип цієї діяльності: освітній, творчий, 

активний, інтелектуальний, пасивний, розважальний, розвивальний, 

спортивний, суспільно-політичний, конструктивний, 

компенсаторний, моральний, асоціальний тощо [19]. 

Аналізуючи погляди вчених (А. Воловик, В. Воловик, 

Б. Гюнтер, Н. Гюнтера,І. Сидор) щодо визначення типів культурно-

дозвіллєвої діяльності, ми прийшли до висновку, щовчені 

неоднозначно підходять до розкриття цього поняття, виділяючи такі 



84 
 

типи зазначеної діяльності: 1) чисту, нецілеспрямовану, 

інституційну, відчужену (Б. Гюнтер, Н. Гюнтер); 2) пасивну, 

розважальну, пізнавальну, оздоровчу, творчу (Ю. Жданович); 

3) освітню, творчу, активну, інтелектуальну, пасивну, розважальну, 

розвивальну, спортивну, суспільно-політичну, конструктивну, 

компенсаторну, моральну, асоціальну (І. Сидор). 

Результати здійсненого аналізу підтверджують, що одні й ті ж 

типи культурно-дозвіллєвої діяльності вчені класифікуютьза 

різними класифікаційними ознаками, також спостерігається підміна 

видів і типів зазначеної діяльності. Тому враховуючи позиції 

наковців І. Бойчева, О. Гончарук, Т. Черніговець та беручи їх за 

основу, для визначення типів організації культурно-дозвіллєвої 

діяльності учнів варто взяти такі критерії: чіткість постановки 

цілі;рівень організації діяльності, її керованості; термін діяльності 

та періодичність діяльності [9, с. 30]. 

Отже, до типів організації культурно-дозвіллєвої діяльності 

школярів нами віднесено: цілеспрямована та нецілеспрямована; 

організована, неорганізована, стихійна; довготривала, тривала й 

короткотривала; системна, періодична, випадкова дозвіллєва 

діяльність. Таким чином, ми уніфікували визначення функцій 

дозвілля, до яких відносимо: рекреаційну, комунікативну, 

соціальну, творчу, ціннісно-орієнтаційну, пізнавальну та виховну. 

При цьому зазначаємо, що їх наявність дозволяє правильно 

окреслити завдання, головні напрями культурно-дозвіллєвої 

діяльності, підкреслити її соціальну значимість. Сукупність функцій 

є відображенням основного змісту дозвілля та є основою 

визначення видів культурно-дозвіллєвої діяльності. 

Здійснений аналіз засвідчив неоднозначність підходів учених 

довизначення видів і типів культурно-дозвіллєвої діяльності та 

типово-видову різновекторність. Враховуючи особливості 

зазначеної діяльності школярів, ми на основі критеріальних ознак 

здійснили спробу класифікувати культурно-дозвіллєву діяльність на 

співвідносні види й типи. До видів цієї діяльності відносимо 

пізнавальну, освітньо-дозвіллєву, культурно-дозвіллєву, спортивно-

дозвіллєву (критеріальна ознака – зміст); виховну, розвивальну, 

формувальну, комунікативну, розважальну, адаптаційну, 

рекреаційну (критеріальна ознака – функціональне призначення); 

активну й пасивну (критеріальна ознака – рівень активності 

суб’єктів); репродуктивна, продуктивна, конструктивна, творча 

(критеріальна ознака – рівень прояву творчості суб’єктів). Серед 
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типів окресленої діяльності за визначеними критеріями 

виокремлено: цілеспрямовану та нецілеспрямовану (за чіткістю 

постановки мети); організовану, неорганізовану, стихійну (за рівнем 

організації діяльності, її керованості); довготривалу, тривалу й 

короткотривалу (за терміном проведення); системну, періодичну, 

випадкову (за періодичністю) діяльність. 

Для якості організації та здійснення культурно-дозвіллєвої 

діяльності та ефективності досягнення її результатів, досить 

важливо правильно підібрати ту чи іншу форму проведення 

дитячого дозвілля. При цьому погоджуємося з рядом науковців, які 

стверджують, що незалежно від форм своєї організації, дитяче 

дозвілля як «поліфункціональний феномен, здебільшого виявляє 

свою суть, як: час відновлення сил дитини, що були втрачені нею у 

процесі навчальної діяльності (А. Воловик, В. Воловик); час 

духовного розвитку особистості дитини, бо воно надає їй 

можливість вільного вибору суспільно значущих ролей, 

забезпечуючи умови діяльності, що сприяють доцільному 

використанню її безмежних можливостей (Г. Костюк, 

В. Сухомлинський); сфера життєдіяльності дитини, що реалізує 

принцип гармонійної репродукції всіх її морально-естетичних 

якостей та здібностей, які формуються за умов тренування їх у 

процесі відповідної (творчої, художньої, ігрової, спортивної і т.ін.) 

діяльності (В. Григорьєв); сукупність занять у вільний час, за 

допомогою яких задовольняються безпосередні фізичні, психічні та 

духовні потреби здебільшого відновлювального характеру 

(В. Піча); сукупність умов для діяльності дитини, метою якої є 

відпочинок, розвага, гармонійний розвиток, а також сама ця 

діяльність (Л. Білоножко, Т. Сущенко); прекрасне середовище для 

розвитку дружби, товариськості, психологічної самостійності 

школярів, що через заняття у клубах, гуртках, а також участі в 

колективних іграх та забавах надає можливість виступити їм у 

нових соціальних позиціях і ролях, відмінних від тих, які вони 

виконують у навчальній діяльності (І. Єрошенков); умова 

опанування дитиною культурними цінностями, задоволення 

духовних потреб, оволодіння навичками й уміннями спілкування як 

із своїми однолітками й дорослими, так і культурно-дозвіллєвої 

(вокально-хорове і танцювальне виконавство, гра на музичних 

інструментах, фольклор, декоративно-ужиткові види творчості 

тощо) діяльності (Т. Черніговець)» [2, с. 7]. 
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Культурно-дозвіллєва діяльність зі школярами має 

ґрунтуватись на принципах: науковості, диференційованості, 

комплексності, послідовності, наступності та систематичності, 

зв’язку з соціальною практикою регіонального та місцевого рівня, 

інтегрованості, опори на ініціативу дітей. Їх урахування є досить 

важливим при виборі тієї чи іншої форм організації дозвілля учнів. 

Поняття «форма» у загальному розумінні (від лат. – вид, 

образ) означає: 1) зовнішній вигляд, зовнішній обрис; … 

3) установлюваний зразок будь-чого, шаблон; … 6) спосіб 

існування змісту (єдність форми і змісту) [20, с. 417]. Отже, форма 

не може існувати ізольовано від змісту. Що ж до «форми» 

співвідносно діяльності у аспекті організації вільного часу, то вона 

може мати різне значення. Насамперед, форма є вираженням змісту 

культурно-дозвіллєвої діяльності, формами також називають 

способи організації вільного часу. Беручи за основу позицію 

О. Демченко, під формою організації дозвілля розуміємо певне 

системне утворення, в якому системоутворювальним чинником 

виступає заздалегідь поставлена ціль, а як складові компоненти – 

методи, засоби, зміст, що, взаємодіючи, породжують ту системну 

властивість, яка, виражаючи результативність конкретного 

виховного закладу, засвідчує педагогічну майстерність його 

організаторів [10, с. 18]. 

Важливим при виборі форм організації дозвілля дітей є 

врахування таких специфічних ознак: функціональність, 

структурованість, інтегративність тощо. Функціональність вказує 

на те, що є форми найбільш пріоритетні для реалізації певного 

напряму соціально-педагогічної діяльності. Зокрема, у культурно-

дозвіллєвій діяльності найчастіше використовують свята, конкурси, 

вікторини, ігрові програми, ярмарки, вечори відпочинку, туристичні 

походи, екскурсії тощо. Структурованість характеризується 

спеціальними вимогами, правилами до підготовки та проведення 

окремих форм, алгоритмізацією їх організації, використанням 

соціально-педагогічних технологій. Оскільки під час використання 

певної форми важливим завданням є змістовне заповнення дозвілля 

дітей протягом тривалого часу, а не проведення локальних заходів, 

то організація конкурсів, як стверджує І. Іванов, буде більш 

ефективною за технологією колективного творчого виховання. 

Інтегративність передбачає, що проведення одних форм сприяє 

підготовці та впровадженню інших, більш складних [10, с. 19-20]. 



87 
 

Цінним для нас є наукові здобутки дослідниці І. Звєрєвої, яка 

пропонує класифікувати форми з організації дозвілля за: 

1) кількісним складом учасників: індивідуальні (бесіда, гра), 

колективні (конкурс, диспут, прес-конференція, усний журнал, 

відеолекторій, аукціон), масові (свято, концерт, акція, фестиваль); 

2) складністю побудови: прості (бесіда, вікторина), складні 

(конкурс, ярмарок, змагання, заочна подорож, театралізована 

постановка, тематичний вечір, ігрова програма), комплексні 

(тематичний день, тематичний тиждень, місячник, фестиваль); 

3) характером змістового наповнення: інформаційні (бесіда, лекція, 

диспут, зустріч, круглий стіл, тематичний вечір), практичні 

(виставка, похід, змагання, конкурс, вулична ігротека), 

інформаційно-практичні (гра мандрівка, тематична акція, 

конкурс) [23]. На думку А. Капської, особливе місце в практиці 

культурно-дозвіллєвої діяльності займають комплексні форми, які 

характеризуються тривалістю організації, складністю структури, 

поєднанням декількох форм єдиною тематикою, використанням 

різноманітних методів і засобів (КВК, тематичний вечір відпочинку, 

Свято творчості). 

Однак більш загальновживаним (традиційним) є поділ 

основних форм організації дозвілля школярів на: масові, групові та 

індивідуальні (критерій поділу: кількість учнів, які беруть участь у 

виховному (дозвіллєвому) заході). До масових форм виховної 

роботи належать: тематичні вечори, вечори запитань і відповідей, 

конференції, тижні різних предметів, зустрічі з видатними людьми, 

огляди, конкурси, олімпіади, туризм, фестивалі, виставки стінної 

преси тощо. Групові форми роботи – це клуби, гуртки, екскурсії, 

походи, години спілкування тощо. Дослідниця А. Капська до 

найбільш розповсюджених групових форм додає ще й бесіду, 

диспут, усний журнал, вікторину, конкурс, обґрунтовуючи їх 

переваги у практиці дозвіллєвої роботи. Індивідуальні форми 

виховної роботи: читання художньої літератури, колекціонування, 

філателія, нумізматика, гра на музичних інструментах, вишивання, 

малювання тощо. Індивідуальні форми роботи повинні 

пов’язуватися з груповими і фронтальними. Це підготовка виступів 

на конференції, до участі в конкурсах, олімпіадах. 

Якщо спробувати акумулювати наявний практичний досвід з 

організації культурно-дозвіллєвої діяльності, то можемо 

виокремити такі найбільш вживані форми цієї роботи (ранки, ігрові 
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програми, свята, фестивалі, ярмарки, конкурси, інсценізації, 

гуртки). На їх характеристиці ми й закцентуємо увагу. 

Ранки – цікава форма ігрового чи художньо-пізнавального 

дозвілля школярів тематичного спрямування. Їх специфіка – це 

приуроченість до свят державного (Дня соборності України, Дня 

Матері) та народно-ужиткового календарів (Золота осінь, День 

святого Миколая, Новий рік, Масляна). 

Ігрові програми – автономна форма дозвілля (чи складова 

частина комплексного заходу) пізнавального, розважального чи 

творчого характеру (де поєднуються пізнавальні, творчі, фізично-

розвиваючі та розважальні елементи), побудована на іграх різних 

жанрів чи одному. Різновидами ігрових програм є: вікторини, 

аукціони (пізнавально-розважальні), фізично-розвиваючі, творчі 

(Країна «Ігор та розваг», уявна подорож «Незвіданими стежками»). 

Свята – художньо-масові акції тематичного спрямування, що 

за структурною побудовою та змістовним наповненням можуть 

мати характер епізодичного чи комплексного дійства, за основу 

може бути взятий матеріал з народної педагогіки. Моделями свят 

можуть бути: свята іменинників («Ті, хто народилися восени 

(взимку)…»); пісні «Юний соловейко»; мови «Мова рідна, співуча, 

казкова…»; казки «Котилася торба…», «На гостини до казки»; ігор 

«Пізнайко», «Хто спритніший» та ін.; рослинних символів 

«Калинове свято», «Свято квітів», та програми-інсценізації 

«Дарунки святого Миколая», «Новорічний маскарад», «Великодні 

розваги». 

Фестивалі – масове художнє дійство, що передбачає огляд 

досягнень у галузі успадкування традиційної дитячої художньої 

творчості. Вони можуть бути інтегрованими (фестиваль дитячої 

творчості «Ми маємо таланти») чи представляти один жанр («Юні 

художники», «Умілі рученята»). 

Ярмарок – художньо-масова акція з метою продажу виробів 

декоративно-ужиткового мистецтва та популяризації дитячої 

творчості. Формою вияву може слугувати організація ігрових 

аукціонів, сюжетних забав, різноманітних конкурсів. Як варіант 

такого дійства може бути проведений ярмарок дарів осені («Щедра 

осінь на порозі…»), новорічний («Під ялинку покладу»), великодній 

к («Писанка-мальованка»), благодійний («Від серця до серця») 

ярмарки. 

Конкурси – форма дозвілля пізнавально-розважального чи 

творчого характеру, що передбачає змагання. При цьому важливим 
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є спрямування природної потреби учнів до суперництва і 

пріоритету на виховання потрібних особистості та суспільству 

якостей. Важливими умовами є: організація (мета і завдання, 

програма, розробляються критерії оцінок, умови проведення, 

підведення підсумків і нагородження переможців) та спрямованість 

і зміст. Проведення, що поєднане з грою – легше сприймається, 

якщо ж у конкурсі програли, то завжди є шанс на реванш. Цінним 

також є дотримання таких вимог: складність і цікавість, наочне 

підведення підсумків, конкретика та чіткість у пунктах змагання. 

Раціональними у дозвіллєвій практиці зі школярами можуть бути 

конкурси знавців різних жанрів дитячого фольклору (казок, 

скоромовок, небилиць, дражнилок, мирилок, пісень, рахівничок).  

Інсценізація – постановка творів різноманітної жанрової 

спрямованості (казок, легенд, переказів, мультфільмів (для показу 

на сцені (актова зала) чи в класі (імпровізована сцена)) за 

допомогою засобів театралізації (власне гра юних акторів (міміка, 

жести) та костюми чи їх елементи). Т. Черніговець [25] стверджує, 

що така форма роботи є досить ефективною, так як сприяє 

залученню дітей до художньої творчої діяльності і підвищує інтерес 

до дитячої творчості в цілому. 

Гуртки – групова форма навчально-пізнавальної та 

дозвіллєвої роботи. Вона дозволяє глибше долучити школярів до 

традиційної культури, розширити їх знання щодо видів та форм 

організації дозвілля та формувати навички включення у дозвіллєву 

діяльність. Специфіка його функціонування передбачає наявність 

керівника та програми діяльності на певний період (півріччя, рік). 

З метою підвищення дієвості діяльності вчителів щодо 

організації дозвілля учнів, варто знати не тільки спрямованість та 

різноманітність форм його забезпечення, а й враховувати 

педагогічний інструментарій та правильно його обирати. При цьому 

важливо досконало володіти також методами організації культурно-

дозвіллєвої діяльності, тобто в арсеналі вчителя мають бути 

ефективні способи дій, прийоми з використання засобів впливу на 

аудиторію. 

Отже, важливими орієнтирами у розв’язанні завдань 

окресленої проблеми є розуміння ролі й місця вільного часу у 

процесі становлення особистості, визначення значення дозвілля у 

розвитку школяра, доцільної організації дозвіллєвої діяльності, 

адже від цього багато в чому залежить розвиток сил та здібностей 

особистості, формування потреб та інтересів, її психологічний 
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комфорт, рівень емоційно-чуттєвої сфери, прагнення до 

саморозвитку та самовдосконалення. Якісне забезпечення дозвілля 

надає можливість учневі усвідомити себеособистістю, 

індивідуальністю, сприяє виявленню своєрідних можливостей, 

самоствердженню, розвитку інтересів та здібностей і одночасному 

розумінню себе частиною колективної спільноти. Тому так важливо 

виважено підійти до вибору форм його організації. У процесі 

здійснення культурно-дозвіллєвої діяльності учнів ми маємо робити 

пошук ефективних форм роботи, які б відповідали її меті й 

завданням, ураховували результати діагностування інтересів і 

потреб дітей, організовували змістовну й творчу діяльність 

протягом тривалого часу. Урахування цих теоретичних положень 

щодо організації культурно-дозвіллєвої діяльності школярів буде 

сприяти нам у виборі ефективних шляхів її здійснення. 
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1.9. Філософські засади економічної та бізнес-етики 

 

Питання про взаємовідношення етики та економіки 

продовжує залишається актуальним та дискусійним. Проблема їх 

співвідношення виникла вже в античності та Середньовіччі. Видатні 

мислителі тих епох, звертаючись до економічних проблем, 

обговорювали їх із моральних позицій. Більш успішний розвиток 

етики призвів до її початкового домінування та контролю над 

економічним знанням. 

Конституювання економічної теорії як самостійної 

дисципліни у XVIII ст. призвело до її відчуження від етики. Це 

усунення багато в чому стало результатом економічного 

методологічного дуалізму, протиставлення позитивної і 

нормативної теорії. Заперечення абсолютного характеру моралі, 

культ егоїзму, що поширилися у філософії, з одного боку, і 

розвиток природничих наук, що виступили як зразок наукових 

досліджень, – з іншого, сприяли появі думки, що економічна наука 

має з часом набути повністю позитивного характеру. Вважалося, що 

позитивна теорія, далека від етики, якраз і виражає сутність 

економічних відносин. Втім, інша точка зору, представлена, 

наприклад, релігійно-філософськими теоріями чи теоріями 

історичної школи, також збереглася, що було обумовлено 
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об’єктивною незворушністю суспільних відносин до природних 

явищ. 

Визнання органічного зв’язку економіки та етики відбулося в 

середині XX ст. Так, П. Самуельсон (1915-2009) у своїй 

Нобелівській лекції відзначив активні претензії економічної теорії 

«на те, щоб приносити користь бізнесмену-практику та державному 

чиновнику» [3, с. 201]. Склалася особлива дисципліна, яка має як 

прикладний, так і академічний аспект – бізнес-етика. Вчені-

економісти ясно усвідомили те, що без етичного контролю 

економічні явища випадають із поля соціальної відповідальності. 

Прагнучи налагодити плідні контакти між економікою та 

етикою, дослідники шукають різноманітні шляхи. Одним із підходів 

стає приєднання традиційної етики до принципів економічної 

діяльності у формі вимог чесності, турботи про інтереси клієнтів 

тощо, а також апробування розроблених у філософії етичних 

концепцій в економічній практиці. 

Інший підхід – аналіз економічних теорій з метою виявлення 

в них етичної складової та її конструювання. У цьому випадку, 

керуючись теорією, можна зіставити ефективність різних 

економічних рішень, а потім виконати етичне завдання, як треба 

вчинити. Етична складова пронизує всю економічну теорію від її 

аксіом до висновків.  

Етична реконструкція економічної теорії доводить, що 

економічна етика виробляється у процесі критики, проблематизації і 

тематизації економічної теорії. Саме тому економічна етика 

ендогенна сфері економічного знання. Зміст економічної етики 

пов’язаний зі зміною змісту економічної теорії. При цьому 

економічна етика має семіотичні зв’язки з етикою права, екологічною 

етикою, політичною етикою. Актуальність економічної етики 

визначається її спрямованістю на втілення у життя найефективніших 

рішень. Економічна етика пропонує порівняння стану економічної 

системи. За відсутності такого порівняння неможливо визначити, 

чого слід уникати, а чого прагнути. У сучасних умовах усвідомлення 

обмеженості всіх існуючих економічних теорій та їх гострої 

конкурентності, саме етичні поняття та принципи можуть бути 

основою їхньої інтеграції та підпорядкування. 

На всіх етапах розвитку економічної теорії, представлених 

різними школами – від меркантилізму до інституціоналізму, 

вирішувалися питання про джерела багатства, походження та 

природу економічних відносин і систем. Разом з тим, робилися 
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спроби пов’язати рішення таких принципів, як максимізація вигоди 

та мінімізація витрат, з духовною культурою, моральними 

цінностями. Повною мірою це стосується теорії та практики 

підприємництва. 

Формування та розвиток ринкових відносин викликають 

зміни у соціальному бутті, свідомості та поведінці носіїв (суб’єктів) 

цих відносин, зокрема у їх світогляді та моральній позиції. Це 

наочно проявляється, наприклад, у співвідношенні комерційної 

вигоди та моральної безкорисливості. 

Таким чином, цивілізований підприємець у своїй діяльності 

повинен вирішувати протиріччя: з одного боку, великий розрахунок, 

чітке розуміння своєї вигоди, уміння її досягти та закріпити, з іншого 

– визнання при мотивації своєї діяльності авторитету духовних 

цінностей, поваги до іншої людини, мотиву безкорисливості. Останнє 

визначає самоцінність моральних вчинків та їх результатів. Ринкові 

відносини передбачають поєднання цих принципів. 

Найважливішим елементом людської діяльності є спілкування 

– взаємодія суб’єктів, що передбачає постійний обмін як 

матеріальними, так й духовними цінностями, зокрема інформацією. 

Сферу такого обміну представляє ринок, на якому реалізується 

продукт у формі товару через попит, пропозицію, ціну, що доводить 

своє соціальне значення через індивідуальну як діалектичну єдність 

одиничного та загального [1, с. 243]. 

Підприємець – це активний суб’єкт, а його діяльність 

орієнтована на зміну, певною мірою перетворення соціальних 

відносин. Результати вивчення інноваційного підприємництва 

дозволили зробити такий висновок: підприємницька активність – 

функція певних властивостей особистості. У підприємницькій 

активності рівень підприємливості може бути дуже низьким, а може 

досягати рівня інновації, але він ніколи не збігається з тим, що 

планується. 

Таким чином, підприємництво постає як своєрідна 

економічна творчість. Мотивація підприємця орієнтована на успіх, 

досягнення, подолання. Він включений у змагання, боротьбу із 

суперником та самим собою, прагне самостійного ведення справ. Як 

зазначав Й. Шумпетер, підприємець є основним елементом 

економічного розвитку, а функція підприємництва полягає у тому, 

щоб, використовуючи фактори виробництва, запровадити 

нововведення, що призводять до економічного розвитку [5, с. 64]. 
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Взаємовідносини соціального і морального у бізнесі набуває 

особливого значення і викликає різні оцінки експертів. Так, на 

думку М. Фрідмана, роль етики у бізнесі визначається її роллю у 

суспільстві, що характеризується тезою про «соціальну 

відповідальність». Отже, підприємець не повинен бути пов’язаний 

виключно із комерційною вигодою. Аналіз підприємницької 

діяльності М. Фрідмана спирається на три основні постулати: 

1) опікунський обов’язок підприємця щодо захисту інтересів тих, 

кому він служить; 2) поєднання особистої та корпоративної вигоди 

у підприємця, що сприяє прискореному розвитку суспільства; 

3) поєднання особистої свободи, автономії, корисності, що 

активізує участь підприємця в отриманні максимального 

прибутку [4, с. 86-87]. 

Т. Маліген підкреслює необхідність поєднання «соціальної 

активності» з іншими соціогуманітарними факторами [8, р. 539-

540]. Тоді центральним моментом діяльності підприємця є його 

роль у захисті та вдосконаленні суспільства і навколишнього 

середовища, у тому числі навколишнього маркетингового 

середовища. Турбота про поліпшення географічного, економічного, 

демографічного середовища, технологічного оточення, політико-

правових, екологічних ситуацій, культурологічних пріоритетів 

впливає на сегментацію ринку, купівельний попит, прийняття 

рішень, поведінку покупців на ринку, маркетингову діяльність 

загалом [8, р. 541]. 

М. Бюшер класифікує типи взаємовідносин економічної 

діяльності та етики (економічної етики) таким чином [2, с. 316-317]: 

• усуваючий тип – етичні чинники відносяться до зовнішніх 

умов економічної діяльності та не включаються до парадигми 

економічної теорії; 

• адитивний (доповнюючий) тип – етичні критерії 

застосовуються до діяльності менеджерів та функціонування ринку, 

а саму економічну науку оголошують ціннісно нейтральною; 

• функціональний тип – стверджується, що етично 

орієнтована економічна теорія стане в майбутньому найбільш 

конкурентоспроможною, оскільки з часом якості людей та їх 

здатність викликати довіру, надійність товарів та послуг стануть 

найбільш цінними благами. У зв’язку з цим, поводитися етично 

буде економічно доцільно, раціонально; 
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• інтегративний тип – вважається, що етику та економічну 

теорію не можна ізолювати одна від одної, але етичні основи 

економічної науки слід аналізувати в межах цієї науки. 

Швейцарський дослідник також зазначає, що філософське 

завдання полягає в тому, щоб виділити нормативні та соціальні 

засади економічно-господарських процесів, враховуючи 

визначальну роль культури, її цінностей та принципів [2, с. 318]. 

Зануреність ринку в ментальність суспільства створює 

особливий вид «ринкової свідомості» – комерційний стиль 

мислення (співвідношення вигоди, утилітарності та зрівняльності). 

Все це підводить до актуальної проблеми співвідношення 

підприємництва та духовної культури, яка є одним із засобів 

вирішення протиріч ринку та зрівняльності. 

Етика бізнесу являє собою вивчення відповідності моральних 

норм людини діяльності комерційного підприємства. Вивчення 

етики бізнесу дає можливість засвоїти основні ціннісні орієнтації та 

етичні стандарти бізнесу, опанувати інструментарій для аналізу та 

прийняття етичних рішень у конкретних ситуаціях ділового життя. 

Етика бізнесу – це наукова дисципліна, що вивчає 

застосування етичних принципів до ділових ситуацій. Найбільш 

розробленими питаннями в етиці бізнесу є наступні: 

 взаємини між корпоративною та універсальною етикою; 

 соціальна відповідальність бізнесу; 

 застосування загальних етичних принципів до конкретних 

ситуацій прийняття рішень; 

 способи підвищення етичного рівня організації; 

 вплив культурних цінностей на економічну поведінку. 

Як галузь знань етика бізнесу сформувалася в 1960-1970-х рр. 

в США. Між науковою спільнотою та діловим світом на той час 

виникла згода в питанні щодо необхідності підвищувати «етичну 

свідомість» професійних бізнесменів під час проведення ними 

ділових операцій. Деякі фахівці вказували на необхідність 

посилювати «відповідальність корпорацій перед 

суспільством» [7, р. 70]. Інші звертали особливу увагу на випадки 

корупції, що почастішали, як серед урядової бюрократії, так і серед 

відповідальних осіб корпорацій, пов’язуючи цей процес із 

занепадом ролі релігійних цінностей і традиційної моралі, 

зникненням «протестантської етики праці» [7, р. 72]. 
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Необхідність підвищувати якість етичної свідомості є 

особливо очевидною у світлі двох останніх історичних змін в 

організації сучасного бізнесу: 1) зростання рівня корпоративності; 

2) інформаційної революції [7, р. 74]. 

Потреба впровадження сучасних виробничих технологій 

найчастіше є рівнозначною необхідності значних економічних 

нововведень у роботі великих корпорацій. Зростання корпорацій 

стало важливою рисою світової економіки у другій половині XX ст. 

Один із недоліків неймовірного зростання сучасних корпорацій 

полягає у неминучому збільшенні бюрократичних організаційних 

структур усередині її. При цьому виникає дедалі яскравіша 

тенденція, типова для бюрократичних структур, відповідальних за 

прийняття рішень, – беззаперечне підпорядкування особі, яка стоїть 

вище за ієрархією. Ця тенденція не тільки призводить до 

придушення особистої ініціативи, а й завдає масу етичних проблем 

особам, що відповідають за прийняття рішень, у таких 

організаційних структурах, що також призводить до виникнення 

ситуацій, коли люди роблять безчесні вчинки на благо корпорації. 

Друга історична зміна в організації сучасного бізнесу – це 

інформаційна революція. З одного боку, набагато більше людей у 

всьому світі нині мають найширший доступ до джерел інформації, з 

іншого – використання комп’ютера допускає масову концентрацію 

суто особистої інформації про людей та їх звички. Такі збори та 

централізація подібної інформації можуть бути застосовані дуже 

конструктивно, наприклад для розширення демократичних процесів 

у суспільстві та кращого усвідомлення запитів та потреб людей. 

Незважаючи на те, що контракти з обов’язковими 

законодавчими обмеженнями – основа діяльності будь-якого 

підприємства, значна частина економічної діяльності підприємств 

виходить за межі їхніх контрактних зобов’язань. Така діяльність 

визначається на відміну від законодавчого регулювання рівнем 

довіри, який залежить від репутації ділової людини чи компанії.  

В умовах централізованої економіки часто має сенс 

дотримуватися «правил бюрократичної гри», що також може 

призводити до прояву нечесності, безвідповідальності та 

відсутності взаємної довіри в судженнях про людей. Такі якості, як 

нечесність і недовіра, за централізованої системи прийняття 

відповідальних рішень, фактично стають результатом 

«пристосувальницької поведінки» людей. Ці особливості 

вважаються у багатьох «раціональними» якостями в умовах 
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централізованої системи, проте їхня наявність виглядає 

нераціональною в умовах економіки, заснованої на ринкових 

відносинах. Отже, будь-яка економіка перехідного типу має 

формувати також і «етичну інфраструктуру» для економічних 

інституцій, що у ній створюються. 

Етична інфраструктура вкрай важлива і для економіки, що 

трансформується. Якщо лідери у сфері бізнесу та великі політичні 

діячі ігнорують взаємозв’язок між етичними цінностями та роботою 

економічних інститутів, то виявляється неможливим вписати 

економіку перехідного періоду та її економічні інститути ринкового 

типу у невідповідні їм історичні та культурні умови і традиції 

конкретних країн та народів.  

Бізнес-етика є складовою більш широкої нормативної 

системи, так званої корпоративної культури, яка включає не тільки 

етичні, а й інші цінності, а також переконання, ритуали, вербальні 

та зорові символи. У будь-якій організації існують неписані, 

найчастіше не виражені норми та взаємні очікування, які впливають 

на поведінку колективу. Підприємства, подібно до деяких людей, 

керуються різними рушійними силами, у тому числі страхами, табу 

та частково ірраціональними механізмами дій, про які не говорять, 

які ледве усвідомлються співробітниками, особливо при тривалій 

роботі на підприємстві, але які при більш уважному розгляді мають 

величезний вплив. 

У процесі службової діяльності люди нерідко роблять такі 

речі, яких ніколи не робили б у звичайному житті. Деякі 

неправильні вчинки люди роблять, працюючи в конкурентному 

діловому середовищі. Симбіоз організаційних та конкурентних 

факторів іноді призводить до того, що поведінка людини може бути 

названа сумнівною. Люди виявляються змушеними приховувати 

якісь факти, шукати вигоду, ігнорувати шкоду, яку завдають іншим, 

не обурюватися, побачивши несправедливі дії щодо інших людей. 

В організації, де дрібні розкрадання є звичайною справою, 

стає важко провести межу між нормальною поведінкою 

співробітників та такими сумнівними вчинками, як особисте 

спілкування по телефону, призначеному для ділових контактів, або 

приватні поїздки працівників за рахунок бюджету організації. Саме 

тому, що дрібні крадіжки розцінюються всіма як тривіальні, украй 

незручним здається й боротися з ними. Але як тільки такий порядок 

стає загальноприйнятим, ускладнюється і боротьба з провинами, які 

за ступенем шкоди виявляються набагато більш тяжкими. Згодом 
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працівники вже не можуть протистояти великим розтратам фондів, 

які могли б піти на прибуток акціонерів або повернути людям, на 

чиї гроші існує організація. 

Приховування правди – ще один приклад поведінки, що 

зазвичай називається неправильним. Так, ведення бізнесу в 

основному означає купівлю та продаж товарів з одностороннім 

зиском. Коли з’являється можливість надати неправдиву інформацію 

про об’єкт продажу, продавець не обов’язково скористається цією 

можливістю, побоюючись санкцій, прописаних у законодавстві. 

Однак приховування всієї правди, особливо інформації про товар, що 

може змусити покупця шукати такий же товар в іншому місці, просто 

не враховується в такій грі, як торгівля. 

Таким чином, як бачимо, робота людини створює ситуації з 

незвичайними правилами поведінки, які суттєво відрізняються від 

правил, що діють за будь-яких інших контактів людини в 

суспільстві. Ми можемо приховувати якісь факти, наприклад, 

заради добробуту інших, але ми відчули б себе збентеженими, якби 

робили це задля досягнення особистої вигоди. На відміну від цього 

будь-який підприємець відчує себе тріумфатором, коли побачить 

покупця, який їде на несправному або вживаному автомобілі, 

проданому без згадки про ці дефекти та недоліки. 

Особливість бізнесу найчастіше полягає у байдужості до 

завдання шкоди іншим людям, що нетипово у повсякденному житті. 

Продукція, що виробляється і продається підприємцями в умовах 

ринкової економіки, нерідко виявляється небезпечною для життя і 

здоров’я людей, але виробники і продавці аж ніяк не прагнуть 

попереджати про небезпеку, що загрожує, якщо їх до цього не 

примушує закон (за принципом «бізнес є бізнес»). У повсякденній 

діяльності улесливість та інтриганство можуть вважатися «вмінням 

працювати з людьми», безжалісність при звільненні співробітників 

– «практичністю». Такі явища спостерігаються на будь-якому 

підприємстві. Організація виробничої діяльності сама по собі 

змінює форму та формує новий моральний зміст людських вчинків. 

Аналіз практики прийняття етично неправильних 

управлінських рішень дозволяє виділити чотири основні аргументи, 

які «виправдовують» аморальну поведінку [6, р. 299-301]: 

1) переконання у тому, що дана діяльність не виходить за межі 

етичних і юридичних норм, тобто не є нелегальною чи аморальною; 

2) впевненість у тому, що дана діяльність відповідає інтересам 

індивіда чи корпорації, і що від індивіда очікуються саме подібні 
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дії; 3) надія на те, що дана діяльність ніколи не буде виявлена та 

оприлюднена; 4) віра в те, що оскільки дана діяльність допомагає 

компанії, то компанія віднесеться до неї поблажливо або захистить 

людину, яка займається подібною діяльністю. 

Проблема того, де знаходиться межа між розумом та 

хитрістю, винахідливістю та шулерством, максимізацією прибутків 

та незаконними угодами тощо, досить складна. Щоб розібратися, 

слід передусім зрозуміти ставлення цілей вищого керівництва та 

спроб менеджерів середнього рівня інтерпретувати ці ціли. 

Достатня кількість людей, які опинилися у двозначній діловій 

ситуації, дійдуть висновку: те, що не було заборонено, вважається 

правильним, особливо якщо за певні вчинки їх нагороджують. 

Вищі керівники, зазвичай, рідко просять підлеглих робити те, 

що явно незаконно. Проте керівники компаній дають зрозуміти, про 

що вони воліли б не знати. Іншими словами, може здатися, що вони 

випадково чи навмисно дистанціюються від тактичних рішень, які 

приймають їх підлеглі, щоб зберегти чисті руки у разі, якщо щось 

піде не так. Найчастіше керівники спокушають підлеглих натяками 

про те, що тих, хто досягне бажаних результатів, чекає гарна 

винагорода, а способи, якими їм вдасться досягти бажаної мети, не 

будуть розглядатися надто суворо. 

Як можуть менеджери уникнути спокуси перетнути межу, яка 

визначена нечітко? На жаль, більшість усвідомлюють, що перейшли 

її, коли стає надто пізно. У них немає конкретних інструкцій щодо 

того, на які аспекти їхньої діяльності дивитимуться крізь пальці, а 

які засуджуватимуть та критикуватимуть. 

Частковий вихід можна побачити у розробці та використанні 

таких заходів, як прийняття етичних кодексів, що описують систему 

загальних цінностей та правил етики, яких, на думку організації, 

мали б дотримуватися її працівники; карт етики – набору етичних 

правил та рекомендацій, що конкретизують положення етичного 

кодексу; створення комітетів з етики у самій організації; складання 

організаціями соціальних звітів, впровадження програм навчання 

етичній поведінці, виконання етичних експертиз. 

Першість належить кодексам ділової етики, які офіційно 

визнані у сфері громадянського суспільства, засновані на нормах 

трудового законодавства. Так, в етичному кодексі корпорації 

«Procter & Gamble» вказується на обов’язок кожного співробітника 

у будь-якій країні знати та розуміти організаційно-правові вимоги, 

що висуваються до його посади, та інформувати керівництво, якщо 
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допущено порушення закону чи головних принципів діяльності 

корпорації. Компанія IBM першим основним принципом 

проголосила повагу до людини, її прав та гідності, другим – 

надання споживачеві послуг, що відповідають найвищим вимогам. 

В останні десятиліття активно створюються та поширюються як 

національні, так й міжнародні ділові кодекси. Організація 

Об’єднаних Націй, Міжнародна торгова палата, Організація 

економічного співробітництва формують систему етичних 

стандартів, які розділяє більшість великих корпорацій та 

бізнесменів. У них наголошується, що необхідно поважати правила 

бізнесу та переходити у діловому спілкуванні від формального 

застосування закону до взаємної довіри. 

Отже, підсумовуючи, слід зазначити, що сучасне ринкове 

середовище, бізнес-структури, бізнесмени, підприємці, політичні 

діячі, представники громадськості та некомерційних організацій 

вказують на необхідність підвищення рівня моральної 

відповідальності та етики. Відповідальність та етичність є 

найціннішою складовою бізнесу, спрямованого на ефективний та 

стійкий розвиток з максимально високими показниками 

рентабельності. В наш час великі корпорації, а також середній та 

малий бізнес прагнуть реалізовувати на практиці сучасний етичний 

підхід до ведення бізнесу, зосереджуватися на соціально значущих 

пріоритетах компанії та суспільства в цілому, створювати безпечне, 

комфортне та стабільне робоче середовище для співробітників. Такий 

підхід сприяє як власному процвітанню компанії, так і позитивним 

змінам у глобальному масштабі. Досвід вказує на те, що організації, 

що реалізують програми корпоративної ділової етики є більш 

прибутковими, конкурентоспроможними та інвестиційно 

привабливими. Завдяки етично орієнтованому підходу вони 

формують свою додаткову конкурентну перевагу, тому що мають 

більш привабливі характеристики порівняно зі своїми конкурентами. 

Таким чином, бізнес-етика у сучасному світі розглядається як 

потужний інструмент для досягнення конкурентних переваг 

компанії, а формування корпоративної етики займає центральне 

місце в теорії та практиці управління сучасних організацій. 
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1.10. Міжнародний досвід особливостей розвитку 

електронних послуг 

 

У світі практично не залишилося країн, які б у публічному 

управлінні та адмініструванні не використовували компоненти 

електронного урядування. Проте практика їх використання є 

різною, про що свідчить розподіл елементів їх упровадження, міра 

їх інтеграції до управлінських структур та функцій. 

 Закордонний досвід відносин держави з громадянами та 

юридичними особами щодо надання та отримання державних 

послуг розглядає їх як відносини «послуги та послуги одержувача» 

та використовує в їхній організації новітні технології та механізми. 

Динамічний розвиток інформаційного суспільства в даний час 

визначає необхідність інтенсивного розвитку інфраструктури 

електронного уряду. 

Закордонний досвід доводить, що впровадження технологій 

електронного уряду надає громадянам, а також суб’єктам малого та 

середнього підприємництва доступ до високоякісних послуг 

державних органів та водночас зменшує вартість цих послуг [8]. 

Крім того, впровадження електронного уряду є вирішенням 

конкретних проблем, що існують сьогодні у практиці державного 

управління (необхідність підвищення рівня прозорості державних 

послуг, запобігання корупції, підвищення ефективності державного 

управління на всіх рівнях), та способом відкриття нових каналів 

політичної комунікації для держави та суспільства, а також сприяє 

підвищенню рівня довіри громадян до влади. Як зазначалося у звіті 

Організації Об’єднаних Націй «Електронний уряд на роздоріжжі», 

поняття електронного уряду багатогранне та, по суті, визначає 

забезпечення державного управління сучасними комп’ютерними та 

комунікаційними технологіями. Впровадження електронного уряду 
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потребує зміни кількості та характеру функцій державних органів, 

запровадження адміністративних електронних регламентів 

діяльності. Хоча, на думку багатьох спеціалістів, електронний уряд 

є скоріше прикладним рішенням, способом модернізації вже 

існуючих структур та відносин, а не самостійною комплексною 

трансформацією самих принципів організації управління 

державою [1-9]. 

У науковій літературі зустрічається більш конкретизоване 

визначення електронного уряду як системи електронного 

документообігу державного управління, заснованої на автоматизації 

всієї сукупності управлінських процесів у масштабах країни та мети 

суттєвого підвищення ефективності державного управління та 

зниження витрат соціальних комунікацій кожного члена товариства. 

Зазначається, що створення електронного уряду передбачає 

побудову загальнодержавної розподіленої системи громадського 

управління, яка реалізує вирішення повного спектра завдань, 

пов’язаних з управлінням документами та процесами їх 

обробки [4, 5]. 

Концепція електронного уряду виникла на Заході наприкінці 

1990-х років. Відправною точкою появи та формування зазначеної 

концепції вважається криза панівної бюрократичної моделі 

управління, а також підрив довіри населення до традиційних 

політичних інституцій, які забезпечували легітимність влади 

протягом усього століття [6]. Перетворення торкнулися роботи 

державного апарату та були спрямовані на ефективне використання 

ресурсів, розширення спектру та підвищення якості державних 

послуг, а також побудову більш ефективної системи соціально-

політичної взаємодії держави та громадянського суспільства. 

У процесі пошуку засобів високої ефективності та низької 

вартості виявилося, що інформаційні технології можуть стати 

чудовою підмогою у вирішенні проблем, що склалися, виступаючи 

в ролі каталізатора, а часом і головного інструменту 

перетворень [7]. 

На сьогоднішній день програми електронного уряду 

реалізуються на тих чи інших етапах практично у всіх країнах світу. 

Топ країн – лідерів у галузі електронного уряду відповідно до 

рейтингу Організації Об’єднаних Націй характеризується, перш за 

все, високим економічним розвитком. 

Індекс розвитку електронного уряду Організації Об’єднаних 

Націй розробляється раз на два роки для 193 країн. Математично 
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індекс розвитку електронного уряду є середньозваженим значенням 

трьох найважливіших показників електронного уряду: широти та 

якості он-лайн послуг, рівня розвитку телекомунікаційної 

інфраструктури та обсягу людського капіталу. Кожна з цих 

розмірностей є комплексом незалежних перемінних [1]. 

Лідером рейтингу країн світу за рівнем розвитку 

електронного уряду у 2020 році стала Данія (індекс – 0,9758). Далі 

йдуть: Південна Корея (0,9560), Естонія (0,9473), Фінляндія 

(0,9452), Австралія (0,9432), Швеція (0,9365), 

Великобританія (0,9358), Нова Зеландія (0,9339), США 

(0,9297) та Нідерланди (0,9228). 

Повертаючись до десятки країн-лідерів, з наукової точки зору 

цікавить аналіз моделей побудови таких успішних інфраструктур 

електронного уряду, які застосовуються. Експерти виділяють три 

основні моделі побудови електронного уряду: 

- англо-американська модель (США, Канада, 

Великобританія); 

- континентально-європейська модель (країни Західної, 

Центральної та Східної Європи); 

- азіатська модель (Південна Корея, Сінгапур); 

- англо-американська модель електронного уряду набула 

поширення у Великій Британії, США та Канаді. 

Канада є однією з перших країн світу, які вирішили проблему 

відкритого доступу до інформації. П’ятирічний проект 

впровадження системи електронного уряду, розбитий на три етапи 

реалізації, дозволив на сьогоднішній день органам державної влади 

Канади працювати та безпосередньо взаємодіяти з населенням за 

допомогою інформаційного порталу, що об’єднує понад половину 

тисячі сайтів. Відмова від необхідності безпосереднього 

відвідування служб громадянами та обробки паперової 

документації, за оцінкою Canada eGoverment Resource Centre, за 

останні три роки скоротила державні витрати канадського бюджету 

майже на 10 млрд. доларів [8]. 

Слідом за Канадою експерти Сполучених Штатів Америки 

розробили Стратегію розвитку електронного уряду, що передбачає 

підвищення ефективності роботи уряду такими способами, як: 

- спрощення інформаційного сервісу; 

- виключення дублюючих один одного та надлишкових рівнів 

- урядового управління; 

- полегшення пошуку інформації та отримання послуг від 
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федерального уряду для громадян, підприємців, урядових та 

федеральних службовців; 

- націленість урядових структур на швидке задоволення 

потреб громадян; 

- створення умов для втілення в життя інших ініціатив 

федерального уряду щодо підвищення ефективності його 

діяльності. 

Наслідками реалізації заходів розробленої Стратегії розвитку 

електронного уряду стало скорочення масштабів, а в деяких 

випадках і повне викорінення, дублювання одних і тих самих 

функцій у різних урядових агенціях, що значно полегшило 

громадянам доступ до них та скоротило витрати на утримання 

побутових служб та відомств. 

Основною програмою інфраструктури електронного уряду 

Великобританії стала програма «Електронні громадяни, 

електронний бізнес, електронний уряд. Стратегічна концепція 

обслуговування суспільства в інформаційну епоху» з основним 

акцентом на вирішенні таких проблем: 

- розширення спектру сервісних послуг, що надаються 

урядом; 

- забезпечення більш ефективного використання соціальної 

інформації в органах державної влади; 

- створення технічних та освітніх умов для повного охоплення 

громадянами урядових послуг . 

Історія успіху розвитку програми британського електронного 

уряду є найбільш показовою. Розрізнені державні Інтернет ресурси 

були об’єднані, а для стимулювання попиту на нові сервіси були 

вжиті безпрецедентні заходи: до законодавства було внесено 

поправки, які забезпечують податкові пільги тим, хто здійснює 

обов’язкові платежі в електронному вигляді. На сьогоднішній день у 

Великобританії 75% сервісів є доступними в електронному вигляді. 

Таким чином, основу англо-американської моделі 

інформатизації держави становлять: виключення надлишкових 

функцій органів влади, сервісне надання громадянам держав 

складають: виключення надлишкових функцій органів влади, 

сервісне надання громадянам державних послуг, а також 

задоволення потреб громадян за допомогою інформаційних 

технологій. Ця модель сприяє розвитку транзакцій, оплати 

максимальної кількості послуг у мережі Інтернет, що суттєво 

економить бюджетні кошти.  
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Континентально-європейська модель електронного уряду 

відрізняється: 

- існуванням наддержавних інститутів, рекомендації яких є 

обов’язковими для виконання всіма країнами Європейського 

Союзу; 

- високим ступенем інтеграції європейських народів та країн, 

що виражено в єдиній валюті, у єдиному європейському 

інформаційному просторі, у вільному пересуванні капіталів, енергії, 

інформації; 

- жорстким законодавством, що регулює інформаційні 

відносини та інформаційні потоки,циркулюючі в європейському 

інформаційному просторі.  

Управління та діяльність національних урядів та 

наддержавних структур у цій моделі характеризуються 

застосуванням високих технологій з орієнтацією на потреби 

громадян – користувачів інформаційними мережами та системами. 

Цей тип управління дозволяє споживачеві (виборцю, громадянину, 

представнику громадськості) отримувати урядову інформацію в 

режимі реального часу та успішно виконувати свій громадянський 

обов’язок, використовуючи систему електронного голосування або 

сервісні послуги уряду при сплаті податків та штрафів. 

Азіатську модель електронного уряду вирізняє специфічний 

стиль управління, азіатський тип корпоративної культури та 

багатошарова система державного управління, організованого за 

принципом ієрархічної піраміди. Її представники прагнуть 

впровадити альтернативний західному підхід, який базується 

насамперед на затвердженні власних ціннісних орієнтацій щодо 

індустріалізації, інформатизації і соціального розвитку. В його основі 

лежать співпраця держави і ринку, спроба встановити зв’язок між 

культурними цінностями, властивими прихильникам конфуціанству, 

які супроводжуються соціальними змінами. В рамках східної моделі 

виділяють Японію, «азійських тигрів» та Китай. 

Урядом Південної Кореї при формуванні моделі електронної 

демократії основний акцент зроблено на задоволенні інформаційних 

потреб населення та впровадженні інформаційно-комунікативних 

технологій у систему культури та освіти. Успішний розвиток 

«електронної демократії» дозволив громадянам обслуговування і 

доступу через електронні канали. Ці досягнення Південної Кореї 

засвоїти думку про власну значущість та можливість дійсного 

впливу на справи держави та суспільства. Важливим і корисним у 
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корейському досвіді є осмислена та далекоглядна політика держави 

у справі розвитку електронної комунікації. В даний час громадянам 

цієї країни доступно понад дві тисячі операцій. Південна Корея з 

солідним відривом випереджає інші держави і за рівнем розвитку 

системи, і за рівнем її популярності серед громадян. У громадських 

місцях знаходяться спеціальні термінали, в яких легко знайти 

потрібну інформацію або роздрукувати будь-яку довідку. 

Південна Корея щорічно займає лідируючі позиції як за 

середньою швидкістю Інтернету, так і за ступенем охоплення 

широкосмугової мережі населення. Кілька років тому в державному 

секторі країни було запроваджено введено стовідсоткову систему 

електронного документообігу. 

Функціонування системи електронного уряду дозволило за 

останні два роки заощадити для держбюджету понад 

1 млрд. доларів і скоротити кількість службовців майже на дев’ять 

тисяч осіб. Загальний соціально- економічний ефект оцінюється у 

16 млрд. доларів. На особливу увагу серед східних країн заслуговує 

Сінгапур, який розробив стратегічний план «Інтелектуальний 

острів». Його наміри полягають у тому, щоб стати однією з перших 

країн у світі з розвиненою національною інформаційною 

інфраструктурою, що забезпечує зв’язок комп’ютерів практично в 

кожному будинку, школі або робочому місці. Розвиток 

електронного урядування у Сінгапурі сприяв чіткий і інтегрований 

підхід до національної комп’ютеризації. Протягом двох минулих 

десятиліть був цілий ряд національних програм, кожна з яких 

базувалася на успіху попередньої та в неухильному дотриманні 

стратегії перетворення Сінгапуру в країну, охоплену мережею. 

Національні програми з ІКТ дали розвиток системі наданню послуг, 

шляхом експлуатації сучасних технологій для підвищення 

ефективності, якості були працюючими прикладами публічних 

електронних послуг, яким судилося стати провісниками 

електронного уряду. Загалом більшість урядових послуг в Сінгапурі 

доступні через он-лайн системи. 

Урядом заохочується доступ громадян до послуг 

електронного уряду з домашніх або робочих комп’ютерів в будь-

який зручний для громадян час. 

Однією з головних програм електронного уряду є 

«Електронний громадянин» (e-Citizen), яка надає пакет 

інтегрованих послуг. Основним пріоритетом Сінгапуру є інтеграція 

розрізнених урядових систем в єдиний портал надання урядових 
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послуг. Послуги, що надавалися раніше міністерствами та 

відомствами уряду Сінгапуру, тепер надаються в рамках програми 

«Електронний уряд» на єдиному сайті уряду. Спеціалізоване 

програмне забезпечення порталу e-Citizen було розроблене 

компанією EcQuaria . Замовником цього порталу було Міністерство 

фінансів Сінгапуру та управляється центром по інформаційно-

комунікаційному розвитку Сінгапуру в тісному контакті із усіма 

державними органами. Послуги та інформація, яка надається через 

портал eCitizen зведені в 16 категорій, які торкаються різних 

важливих аспектів життя, а саме: мистецтво, оборона, освіта, 

вибори, зайнятість, сім’я, здоров’я, житло, закон, бібліотека, 

відпочинок, безпека, охорона, спорт, транспорт та подорож. У 

2002 році в Стокгольмі веб-портал eCitizen отримав нагороду в 

категорії «Електронний уряд». Особливу увагу в Сінгапурі 

приділяється навчанню державних службовців електронному 

урядуванню. Так, утворені та функціонують Центр підготовки 

керівників в галузі електронного врядування (eGov Leadership 

Centre) та Коледж державної служби (Civil Service College). Центр 

підготовки керівників в галузі електронного врядування (eGov 

Leadership Centre) проводить навчання та підвищення кваліфікації у 

сфері електронного урядування керівниками центральних органів 

виконавчої влади та агентств Республіки Сінгапур з питань 

електронного урядування. Варто відмітити, що одним із основних 

критеріїв призначення керівників на посади у Сінгапуру це 

проходження ними навчання за тематикою е-урядування в eGov 

Leadership Centre. Сінгапурський коледж державної служби 

законодавчо являється органом управління в рамках офісу Прем’єр-

міністра, в якому навчаються державні службовці різних рівнів. 

Головною місією коледжу є підготовка державних службовців 

першого класу, а також підвищення їх кваліфікації. 

Що стосується Китаю, то відповідний проект он-лайн уряду 

(Government Online Project) був офіційно запущений в 1999 р. 

 Згодом у країні було налаштовано платформу громадської 

інформації та урядову мережу, засновано ряд інформаційних баз 

даних, які можуть обробляти інформацію підприємств, населення та 

органів управління. 

Процес розвитку електронного урядування в Китаї можна 

розділити на три головні етапи: 

1) надання інформації і консультаційних послуг он-лайн 

(урядова інформація та послуги надаються громадянами через 
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мережу Інтернет; окрім того, шляхом додавання таких простих 

функцій, як відправка e-mail або обговорення на форумі, також 

підтримується двостороння комунікація); 

2) надання публічних послуг он-лайн (на цій стадії громадяни 

можуть отримати послуги в електронному вигляді, наприклад, он-

лайн оподаткування або он-лайн реєстрація фірми); 

3) об’єднання он-лайн послуг (об’єднані он-лайн послуги 

звертаються до функцій і послуг, вироблених різними підрозділами 

уряду, які пов’язані із загальним урядовим веб-сайтом, для надання 

послуги за принципом «єдиного вікна»). 

Систематизуючи досвід вищезгаданих країн, можна виділити 

низку успішних напрямків у кожній розглянутій моделі 

впровадження системи електронного уряду.  

Європейський вибір України означає, зокрема, активніше 

впровадження електронних послуг у діяльність публічної 

адміністрації, без якої не можуть нормально розвиватися 

підприємницька, наукова і громадська діяльність, інші форми 

суспільної активності громадян, міжнародні зв’язки тощо. 

 Створення, впровадження та успішне функціонування 

електронного уряду, незважаючи на різноманітність представлених 

моделей, ґрунтується на розвитку наступних напрямків: 

- запровадження тотального електронного документообігу 

всередині країни; 

- максимальне переведення в електронну форму 

взаємовідносин держави та громадянського суспільства; 

- використання мережі Інтернет для організації 

інтерактивного зв’язку та встановлення ефективного зворотного 

зв’язку державних органів з населенням; 

- формуванні діалогічної форми політичної комунікації, що 

забезпечує контроль над управлінською діяльністю уряду як у 

процесі прийняття рішень, так і у реалізації. 

Практичне втілення цих завдань стане не лише способом 

отримання своєчасної інформації про реакцію громадян, а й 

ефективним здійсненням ідеї свідомої участі та активного 

включення громадян у процеси вирішення істотних проблем 

сучасного розвитку. 

Отже, за більш ніж два десятиліття з моменту практичного 

впровадження технологій електронного урядування в різних країнах 

накопичено істотний досвід, в результаті якого досягнуто економії 

ресурсів, часу та забезпечено якісне надання публічних послуг через 
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он-лайн системи, та в цілому ефективне функціонування органів 

публічної влади. Застосування успішних практик зарубіжних країн 

стає необхідним фактором досягнення цілей електронного 

урядування, попередження можливих проблем інформатизації 

органів публічної влади і розвитку інформаційного суспільства. 

Цей досвід може бути впроваджений в Україні, разом з тим, 

при використанні досвіду впровадження електронного урядування 

інших країн необхідно виділяти не лише світові тенденції, 

закономірності, принципи, підходи, методи створення та 

впровадження електронного урядування, але розуміти особливості 

тієї чи іншої країни, її пріоритети, специфіку розвитку, ресурсні 

можливості тощо, орієнтуючись на досвід Європейського Союзу, 

країни – Естонії, міста – Сінгапуру та запровадження єдиного 

підходу по управлінню проектом. 

На сьогодні відсутня єдина модель електронного урядування, 

яка відповідає всім умовам та завданням уряду,оскільки в кожній 

країні сформовані власні унікальні обставини,ресурси,пріоритети. 

Така відмінність проявляється у назвах стратегій розвитку 

електронного урядування різних країн : «Трансформаційний уряд» 

(Великобританія), «Електронна Європа» (ЄС), «Забезпечення 

перетворень» (Нова Зеландія), «Інтегрований підхід» (Сінгапур), 

тощо. Однак єдиною метою реалізації стратегій є забезпечення 

доступу до електронних послуг всіх верств населення так 

уникнення ситуації, коли електронні послуги доступні тільки 

деяким особам, або ж тільки у визначених населених пунктах чи 

районах. 

Одним із важливих організаційних аспектів створення 

системи електронних адміністративних послуг є запровадження 

механізмів електронної взаємодії між органами публічної влади та 

різного рівня суб’єктами надання адміністративних послуг. Адже 

без налагодженої системи електронної взаємодії є неможливим 

надання адміністративних послуг через використання 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Аналіз зарубіжних практик впровадження та формування е-

урядування показав, що розвиток е-урядування є першочерговим і 

пріоритетним напрямом розвитку країни. Система електронного 

урядування в кожній країні залежить від соціальних, політичних, 

культурних, організаційних, економічних чинників. 
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1.11. Особливості функцонування системи публічного 

управління персоналом у галузі охорони здоров’я в Україні 

 

Сучасна система публічного управління персоналом у галузі 

охорони здоров’я в Україні перебуває у фазі активних реформувань: 

змінюються організаційно-управлінські відносини, структура та 

механізми утримання інституцій та організацій галузі охорони 

здоров’я. Так зміни зумовлюють зміну трудових відносин у 

аналізованій галузі. Тому важливим є детальне дослідження 

механізму функціонування та структури системи публічного 

управління персоналом в галузі охорони здоров’я в Україні на 

сучасному етапі. 

Сучасний механізм публічного управління персоналом в 

галузі охорони здоров’я в Україні має трирівневу структуру (рис. 1). 
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Рис. 1. Ієрархія публічного управління персоналом в галузі охорони 

здоров’я в Україні 

*Джерело: узагальнено автором 

 

На І найвищому ієрархічному рівні публічного управління 

персоналом у сфері охорони здоров’я знаходяться центральні 

органи влади, зокрема законодавчої – Верховна рада України та 

виконавчої – Кабінет Міністрів України. 

Верховна рада України здійснює вплив на управління у галузі 

охорони здоров’я через прийняття різних нормативних документів, 

затвердження бюджету здійснює загальне регулювання діяльності 

усіх інституцій досліджуваної галузі. У ВРУ функціонує комітет з 

питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування, який складається з 15 народних депутатів. Цей комітет 

опікується підготовкою проектів нормативних документів, що 

стосуються функціонування закладів у сфері охорони здоров’я. 

Виконавчу владу, зокрема у галузі охорони здоров’я 

представляє Кабінет міністрів України, а саме Міністерство 

охорони здоров’я. 

Міністерство охорони здоров’я є головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, а також 

захисту населення від інфекційних хвороб, протидії ВІЛ-
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інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, 

попередження та профілактики неінфекційних захворювань, 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах [1]: 

епідеміологічного нагляду, імунопрофілактики, промоції здорового 

способу життя населення, безпеки харчових продуктів; розвитку 

медичних послуг, впровадження електронної системи охорони 

здоров'я та забезпечення державних фінансових гарантій медичного 

обслуговування населення; технічного регулювання медичних 

виробів; забезпечення населення якісними, ефективними та 

безпечними лікарськими засобами; розвитку кадрового потенціалу 

системи охорони здоров'я, вищої медичної, фармацевтичної освіти 

та науки. 

Узагальнена схема структури центрального публічного 

управління персоналом у сфері охорони здоров’я, тобто на І рівні 

відображена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Структура І та ІІ рівнів публічного управління персоналом у 

сфері охорони здоров’я 

*Джерело: узагальнено автором 

 

На ІІ рівні публічного управління персоналом у сфері 

охорони здоров’я знаходяться органи місцевого самоврядування. На 

даний час відбуваються активні децентралізаційні реформування в 

Україні. Відповідно до генерального плану створення об’єднаних 

територіальних громад залишається 25 обласних державних 

адміністрацій та утворюється 136 районних територіальних громад. 
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Це передбачає, що у системі публічного управління персоналом у 

системі охорони здоров’я функціонуватиме 25 обласних 

департаментів з охорони здоров’я та 136 районних відділів 

управління охороною здоров’я. 

На досліджуваних І та ІІ рівні публічного управління 

персоналом у галузі охорони здоров’я здійснюються процеси 

адміністрування в контексті планування (стратегічного та 

тактичного) розвитку досліджуваної галузі загалом з розбивкою на 

адміністративно-територіальні одиниці. На цих рівнях 

встановлюються загальні вимоги до персоналу, його підбору, 

професійного навчання, оцінки та оплати праці.  

На І і ІІ рівні публічного управління персоналом у системі 

охорони здоров’я працює найбільша питома вага державних 

службовців. Так, відповідно до Закону України «Про державну 

службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (зі змінами і 

доповненнями) в Україні усі держслужбовці поділені за трьома 

категоріями: «А», «Б», «В» [2]. 

У системі охорони здоров’я до категорії «А» належить 

державний секретар Міністерства охорони здоров’я. Відповідно до 

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 

березня 2011 року№ 3166-VI [3] до обов'язків та повноваження 

державного секретаря МОЗ в контексті управління персоналом 

належить [4]: 

- організація роботи апарату міністерства; 

- забезпечення підготовки пропозицій щодо затвердження 

планів роботи міністерства та звітності про їх виконання; 

- забезпечення реалізації державної політики стосовно 

державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті 

міністерства; 

- за погодженням із центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної бюджетної політики, 

затверджує штатний розпис та кошторис міністерства; 

- призначає на посади та звільняє з посад у порядку, 

передбаченому законодавством про державну службу, державних 

службовців апарату міністерства, присвоює їм ранги державних 

службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення 

до дисциплінарної відповідальності; 

- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників 

апарату міністерства, приймає рішення щодо їх заохочення, 

притягнення до дисциплінарної відповідальності; 
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- призначення на посади керівників територіальних органів 

міністерства та їх заступників і звільняє їх з посад; 

- погодження у передбачених законом випадках призначення 

на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних 

підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій; 

- призначення на посаду та звільнення з посади керівників 

підприємств, установ, організацій, що належать до сфери 

управління міністерства; 

- забезпечення організації підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців та інших 

працівників міністерства [4]. 

До державних службовців категорії «Б» належать директори 

департаментів охорони здоров’я та їх заступники обласних 

державних адміністрацій.  

До державних службовців категорії «В» належать усі інші 

посади держслужбовців, які не належать до категорій «А» і «Б». 

Таким чином сучасна система публічного управління 

персоналом представлена трирівневою ієрархічною структурою, де 

кожний управлінський рівень наділений своїми функціями і 

повноваженнями. Зміни, які пов’язані з процесами децентралізації 

та з реформуванням у галузі охорони здоров’явпливають на 

оптимізацію організації виробничих відносин та систему 

управління персоналом.  
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https://moz.gov.ua/polozhennja-pro-ministriv 

2. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (зі змінами і 

доповненнями). [Елктронний ресурс]. – Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-

19#Text 

3. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 року № 3166-VI. 

[Елктронний ресурс]. – Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text 

4.  Державний секретар міністерства України. Вільний енциклопедичний словник Вікіпедія. [Елктронний 

ресурс]. – Режим доступа: https: //uk.wikipedia.org /wiki /Державний_секретар_міністерства_України 
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1.12. Сучасні педагогічні технології у викладанні  

шкільного курсу географії 

 

Сучасна географічна освіта має за мету підготувати і 

виховати географічно грамотного громадянина Землі з такими 

якостями особистості, які б забезпечили йому можливість 

нормальної життєдіяльності в природі. На сучасному етапі розвитку 

освіти виникає необхідність оновлення методів, засобів та форм 

організації географічного навчання. Ця проблема пов’язана з 

розробкою та застосуванням у навчальному процесі нових 

педагогічних технологій [1, с. 75]. Теоретичні й практичні аспекти 

використання педагогічних технологій навчання відображено у 

доробках С. П. Бондаря, І. М. Дичківської, Л. В. Пироженко, 

О. І. Пометуна. Окремі питання інноваційних підходів у викладанні 

шкільного курсу географії розглядали такі науковці, як 

С. Г. Кобернік, В. П. Корнєєв, Л. І. Круглик, Н. В. Лєскова, 

С. М. Пальчевський, Г. П. Пустовіт, А. Й. Сиротенко, Б. А. Чернов, 

І. М. Шоробура. 

Як відзначає М. Д. Луп’як, поняття «педагогічна технологія» 

останнім часом дедалі більше поширюється в науці й освіті. Його 

варіанти − «педагогічна технологія», «технологія навчання», 

«освітні технології», «технології в навчанні», «технології в освіті» − 

широко використовуються в психолого-педагогічній літературі та 

мають понад 300 формулювань, залежно від того, як автори 

уявляють структуру і компоненти освітнього процесу [2, с. 363]. 

На думку І. Зязюна педагогічна технологія - складова частина 

педагогічної техніки, що включає дві групи компонентів, перша з 

яких пов'язана з умінням управляти своєю поведінкою, а друга – з 
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умінням впливати на особистість і колектив та розкриває 

технологічну сторону процесу навчання і виховання [3, с. 44]. 

Р. Гуревич вважає, що педагогічна технологія є змістовим 

узагальненням, яке вбирає в себе смисл всіх визначень різних авторів 

(джерел) [4, с. 43]. За визначенням В. Безпалька педагогічна 

технологія – це змістовна техніка реалізації навчального процесу [5]. 

Д. М. Луп’якв своїй роботі відмічає, що «педагогічна 

технологія» в загальнопедагогічному розумінні характеризує 

цілісний освітній процес з його метою, змістом і методами 

навчання. Предметна педагогічна технологія – сукупність методів і 

засобів для реалізації визначеного змісту навчання в межах одного 

предмета (методики викладання предмета) [2, с. 364]. 

І. Ф. Прокопенко, В. І. Євдокимов, в своїх дослідженнях щодо 

визначень педагогічної технології, визначають її як мистецтво 

учителя у створенні, використанні і визначенні всього процесу 

викладання і засвоєння знань [6]. О. Е. Коваленко визначає 

педагогічні технологію, як процес взаємодії учня та викладача, який 

складається з двох видів діяльності − викладання та навчання, тісно 

пов’язаних між собою [7]. Н. М. Островерхова, Л. І. Даніленко в 

свою чергу педагогічну технологію розглядають, як певний 

порядок, логічність і послідовність викладу змісту навчання у 

відповідності до поставленої мети, як певною мірою алгоритмізація 

спільної діяльності вчителя та учнів у процесі навчання, 

узгодженість їх дій та взаємовідносин [8]. Практично всі дослідники 

проблеми «технології» відзначають, що однією з найважливіших 

ознак технології навчання є можливість її відтворення [9]. 

Аналіз науково-педагогічної літератури [1-9] дозволив 

структурувати найбільш вживані педагогічні технології у 

викладанні шкільних курсів, в тому числі і географії: 

Педагогічні технології на основі особистісної орієнтації 

педагогічного процесу (Педагогіка співробітництва. Гуманно-

особистісна технологія Ш. О. Амонашвілі. Система Є. М. Ільїна: 

викладання літератури як предмету, що формує людину.Технологія 

віта генної освіти (А. С. Бєлкін). 

Педагогічні технології на основі активізації та 

інтенсифікації діяльності учнів (Технологія С. М. Лисенкової: 

перспективно-випереджальне навчання з використанням опорних 

схем при коментованому управлінні. Технологія рівневої 

диференціації. Рівнева диференціація на основі обов’язкових 

результатів (В. В. Фірсов). Культуровиховуюча технологія 
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диференційованого навчання за інтересами дітей (І. М. Закатова). 

Технологія індивідуалізації навчання (Інге Унт, А. С. Границька, 

В. Д. Шадриков). Технологія програмованого навчання. 

Колективний спосіб навчання (А. Г. Рівін, В. К. Дьяченко). Групові 

технології. Комп’ютерні (нові інформаційні) технології навчання. 

Педагогічні технології на основі дидактичного удосконалення 

і реконструювання матеріалу («Екологія і діалектика» 

(Л. В. Тарасов). «Діалог культур» (В. С. Біблер, С. Ю. Куганов). 

Укрупнення дидактичних одиниць (П. М. Ерднієв). 

Частково предметні педагогічні технології (Технологія 

раннього та інтенсивного навчання грамоти (М. А. Зайцев). 

Технологія удосконалення загально навчальних умінь в початковій 

школі (В. М. Зайцев). Технологія навчання математиці на основі 

розв’язання задач (Р. Г. Хазанкіна). 

Альтернативні технології (Вальдорфська педагогіка. 

Вальдорфська педагогіка (Р. Штейнер). Технологія вільної праці 

(С. Френе). Технологія імовірнісної освіти (А. М. Лобок). 

Технологія майстерень). 

Технологія розвивального навчання (Система розвивального 

навчання Л. В. Занкова. Технологія розвивального навчання 

Д. Б. Ельконіна − В. В. Давидова. Системи розвивального навчання 

зі спрямованістю на розвиток творчих якостей особистості 

(І. П. Волков, І. П. Іванов, Г. С. Альтшуллер). Особистісно 

орієнтоване розвивальне навчання (І. С. Якиманська). Технологія 

саморозвивального навчання (Г. С. Селевко). 

Природовідповідні технології (Природовідповідне виховання 

грамотності (А. М. Кушнір). Технологія саморозвитку 

(М. Монтессорі ). 

В навчанні географії широко використовуються технології 

інтерактивного навчання. В свою чергу, О. Пометун, Л. Пироженко 

виділяють наступні групи інтерактивних технологій: інтерактивні 

технології кооперативного навчання; інтерактивні технології 

колективно-групового навчання; технології ситуативного 

моделювання; технології опрацювання дискусійних питань [10]. 

І. М. Шоробура в своїх дослідженнях зазначає, що технологія 

проблемного навчання не є новинкою у викладанні. Проте востанні 

роки проблемний підхід є важливою складовою прогресивного 

пошукового методу навчання і особливо вивчення географії. 

Рушійною силою проблемного навчання є протиріччя між об’єктом 

та суб’єктом пізнання. Форми вираження навчальних проблем 
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можуть бути різними, проте в їх змісті закладені потенційні 

можливості для виникнення проблемних ситуацій в процесі їх 

виконання. Отже, вході проблемного навчання на уроках географії 

вчитель створює різні проблемні ситуації, навчає учнів вирішувати 

проблеми, формує у школярів уміння бачити протиріччя, вчить 

формулювати проблему [1]. 

Ігрові технології – це сучасні освітні (педагогічні) технології, 

засновані на активізації та інтенсифікації діяльності учнів. Іншими 

словами, дані технології «включають» учнів до навчального 

процесу, спонукають їх до активної розумової діяльності.В даний 

час застосування гри в навчально-виховному процесі визначається 

поняттям «дидактична (педагогічна) гра». За домінуючим методом 

ігрові технології є розвиваючими, пошуковими та творчими 

технологіями. У педагогічному процесі використовуються 

імітаційні та неімітаційні види дидактичних ігор. Імітаційні ігри у 

процесі навчання географії представлені досить широким спектром 

ігор. До них відносяться рольові (гра-подорож, уроки розігрування 

рольових ситуацій), ділові (особливо навчальні), театралізовані 

ігри, ігрове проектування, аналіз конкретних ситуацій [11]. 

Дуже важливо застосовувати на уроках географії ігрові 

технології, адже це не тільки робить різноманітнішим навчальний 

процес, а й учить дітей шукати вихід із нестандартної ситуації, 

застосовувати вході своєї діяльності різні способи для вирішення 

поставленого завдання. А це, безперечно, стане в нагоді їм у 

подальшому життєвому шляху. 

Усучасній географії широко використовується технологія 

застосування опорних логічних конспектів (сигналів). Особливістю 

цієї технології є певна закодованість навчальної інформації, 

можливість виділяти етапи у вивченні матеріалу, використовувати 

творчі прийоми подання навчального матеріалу у символах та 

малюнках. У досвіді роботи вчителів географії ці технології 

використовуються в індивідуальній роботі з кожним учнем, 

угрупах [1]. 

Комп’ютерні (нові інформаційні) технології навчання ‒ це 

процес підготовки і передачі інформації, кого навчають, засобом 

здійснення яких є комп’ютер [12].  

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) значно 

поліпшують доступ до інформації, підвищують ефективність та 

мотивацію навчання, забезпечують нові шляхи подання інформації, 

які полегшують її розуміння, дають можливість для випробування 
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власних ідей та проектів, роблять учнів більш впевненими та 

здатними вирішувати проблеми самотужки [13, 14]. 

Форми роботи учнів під час використання комп’ютера в 

якості засобу навчання є різні: це і робота всім класом, і групами, а 

також індивідуальна робота. Перелічені способи обумовлені не 

тільки наявністю або недостатньою кількістю комп’ютерів, але і 

дидактичними цілями. 

Проте варто зазначити, що методика вивчення шкільних 

предметів, зокрема географії, з використанням ІКТ знаходиться на 

етапі становлення: ще технології використання комп’ютерів у 

навчальному процесі лише розробляються [15]. 

Наявні комп’ютерні програми з географії можуть 

використовуватися як інформаційно-пізнавальний засіб навчання, 

виконувати різноманітні дидактичні функції у певних навчальних 

ситуаціях. Вони різноманітні за змістом, структурною побудовою, 

обсягом подання навчальної інформації. 

Значна частина мультимедійних програм з географії містить 

документальнодостовірну навчальну інформацію. Зміст і побудова 

існуючих мультимедійних програм з географії відповідають 

принципам науковості, систематичності, доступності, послідовності 

викладення навчального матеріалу, вони складені зурахуванням 

рівня підготовленості учнів і в цілому відповідають дидактичним 

вимогам навчання [16]. 

Отож, якщо у викладанні географії будуть використовуватись 

сучасні педагогічні технологій навчання, то це гарантований 

результат діяльності вчителя та формування всебічно-розвиненої 

особистості учня. 
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1.13. Підготовка педагогічних кадрів  

як умова розвитку економіки 

 

В даний час особлива увага з боку держави приділяється 

питанням удосконалення системи освіти. Обумовлено це тим, що 

освітній капітал грає визначальну роль під час виробництва 

матеріальних благ. 

Виробництво в постіндустріальному суспільстві орієнтоване 

на випуск продукту з високою додатковою вартістю, що передбачає 

використання високотехнологічних процесів, в основі яких лежать 

інноваційні наукові розробки та відповідне навчання фахівців, які 

забезпечують ці процеси. Ця тенденція посилила роль освіти у 

виробничій системі постіндустріального суспільства, що в 

кінцевому результаті призвело до вичленування його як окремої 

галузі економіки. 
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Нерівномірний територіальний розподіл виробничих сил та їх 

характер пред'являє різні вимоги до структури діяльності освітніх 

установ різних регіонів. Основним завданням регіональних органів 

влади є створення умов для розвитку освіти у відповідності до 

потреб території. Наприклад, у західних регіонах України зростає 

попит на вчителів польської мови та літератури.  

У зв'язку з чим помітно підвищилася роль вищої освіти, яка є 

основним чинником соціального, політичного та економічного 

розвитку нашої держави. 

Розвиток регіональних економік пов'язаний з рівнем 

професійної освіти. Якість освітніх послуг, що надаються освітніми 

установами та забезпечують різні рівні професійної освіти, є 

предметом дослідження багатьох вчених, зокрема: В. Александрова, 

Н. Бабовал, С. Багдікʼяна, О. Бурлакової, Н. Бутової, Н. Варжиної, 

А. Дмитрівата залежить від підготовленості абітурієнтів, у яких 

мають бути сформовані повністю або частково такі компетенції, які 

будуть потрібні в найближчому майбутньому. До ключових 

компетенцій, рівень розвитку яких визначатиме 

конкурентоспроможність людини і ефективність управління 

людським капіталом, можна віднести системне мислення, вміння 

працювати з ІТ-системами, комунікація та здатність працювати в 

мультикультурній команді, вміння працювати в ситуації 

невизначеності. 

За рівнем загальної освіти, від якої залежить якість підготовки 

абітурієнтів, більшість регіонів України сильно відстає від 

показників розвинутих країн, що пов'язано з хронічною нестачею 

педагогів та гальмує розвиток професійної освіти. 

Саме тому, особливу увагу зараз приділяється якості 

педагогічної освіти, так як від вчителя залежить те, якими людьми 

виростуть учні, що виховуються ним: чи будуть вони готові до 

отримання значущих для економіки спеціальностей в організаціях 

середньої та вищої професійної освіти.  

Таким чином, головною метою підготовки вчителів для 

основної школи в умовах безперервної модернізації загальноїосвіти 

є створення умов щодо формування професійної компетентності у 

майбутніх вчителів, що дозволяє їм надалі вирішувати стратегічні 

завдання, поставлені перед загальною освітою. 

Однак, ряд дослідників (Н. Варжина, І. Каленюк, 

Л. Карамушка та інші) пред'являють обґрунтовані претензії до 
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якості підготовки майбутніх вчителів в освітніх закладах вищої 

освіти, які займаються їх навчанням. 

Низька якість підготовки школярів у низці регіонів України 

говорить про необхідність посилити підготовку вчителів у трьох 

основних напрямках: 

1. Підготовка в галузі навчальної дисципліни, яку викладатиме 

майбутній педагог. Сучасний вчитель повинен мати обсяг знань зі 

своєї дисципліни, що дозволяє не тільки викладати базовий шкільний 

курс, а й дає можливість підготувати конкурентоспроможних учнів 

як на крайовому, так і на всеукраїнському та міжнародному рівнях. 

Особливий акцент необхідно зробити на розширення підготовки 

вчителів, які в подальшому викладатимуть дисципліни фізико-

математичного циклу. 

2. Методологічна підготовка. Передбачає оволодіння 

педагогом інноваційними методами навчання школярів, які 

забезпечують високу якість освоєння дисципліни.  

3. Психолого-педагогічна підготовка. В умовах масової 

школи велика кількість талановитих дітей не можуть розкрити свій 

потенціал, тому від вчителя потрібна здатність організувати спільну 

та індивідуальну діяльність дітей відповідно до вікових норм їх 

розвитку та вміння розробляти індивідуальні траєкторії навчання. 

Це потребує посилення педагогічної підготовки майбутніх учителів 

загальноосвітніх шкіл. 

Як відомо, будь-який процес навчання, його організація 

залежить від рішення, перш за все, трьох проблем: кого вчити, чому 

вчити і як вчити. 

Проблема «кого вчити» пов'язана з низькою якістю підготовки 

абітурієнтів, які прийняли рішення здобути педагогічну освіту. 

На тлі гострого дефіциту вчителів у більшості регіонів, 

обсяги державного замовлення на підготовку педагогів 

систематично знижувалися, що було пов'язано з відсутністю попиту 

серед абітурієнтів даного спрямування підготовки. 

Непопулярність професії «вчитель» серед абітурієнтів не дає 

можливості провести якісний відбір майбутніх педагогів у момент 

їх надходження. Внаслідок відсутності конкуренції серед невеликої 

кількості бажаючих навчатися за цим напрямком на перші курси 

надходять абітурієнти з низьким балом результатів зовнішнього 

незалежного оцінювання, що у свою чергу знижує ступінь 

засвоєння освітніх програм. У той час як у країнах, що 

демонструють високий рівень загальноїосвіти, таких як Фінляндія, 
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Сінгапур і Швеція, всі першокурсники педвузів розташовані у 

верхній третині успішності [1; 2]. 

Крім того як свідчать проведені нами дослідження та аналіз 

рейтингів вступників за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання, більша частина серед них ‒ випадкові люди, які 

планували своє життя пов'язати з іншою професією, але зазнавши 

фіаско у боротьбіза свою мрію, користуються низькими прохідними 

балами, сподіваючись здобути хоч якийсь диплом про вищу освіту. 

Такі студенти далеко не завжди мають якості, необхідні для 

подальшої самореалізації в педагогічній професії. Частина з них 

взагалі не орієнтована на подальшу роботу в школі. Для вирішення 

даної проблеми необхідно переймати ефективні практики у країн, 

які успішно вирішили подібну проблему. Наприклад, влада 

Великобританії впровадила програму «Підготовка нового покоління 

видатних вчителів», яка була спрямована на відбір орієнтованих на 

роботу з дітьми абітурієнтів та підвищення матеріального 

забезпечення педагогів. Завдяки цій програмі Великобританія 

вирішила кадрове питання, пов'язане зі шкільними вчителями. 

Багато критики можна почути на адресу змісту освіти 

майбутніх педагогів. Так ряд дослідників (Т. Лукіна, Н. Грабовенко, 

І. Колодій та інші) стверджують, що підготовка вчителів не 

відповідає сучасним викликам, тому і проблема того, чого вчити 

залишається актуальною [2, с. 12]. 

Освітньо-професійна програма бакалавра за напрямом 

«Середня освіта», як і за будь-яким іншим напрямком, 

розробляється на основі професійного стандарту вчителя, 

затвердженого наказом № 2736 Мінекономіки від 23.12.2020 та 

Концепції розвитку педагогічної освіти, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2018 року № 776. 

В основі складання навчального плану лежать компетенції, 

які повинні бути сформовані у студентів до кінця навчання. Вони 

поділені на дві групи. 

Перша група – це загальні компетенції (ЗК), які мають 

продовжити розвиток ключових компетенцій, закладених у 

шкільництві, вкладених у формування особистості майбутнього 

педагога. Наприклад, ЗК-08 припускають, що студент повинен мати 

здатність використовувати іноземну мову в освітній діяльності. 

Друга група – спеціальні компетенції (фахові, предметні 

компетенції) (СК). Вони повинні забезпечити формування 

готовності до ведення педагогічної діяльності загалом, в залежності 
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від профілю, за яким навчається студент. Наприклад, СК-02, має 

характеризуватися здатністю. 

Навчальний план містить і блок «Практика», який складається 

з двох частин: навчальна практика, практика з отримання первинних 

професійних умінь та навичок, у тому числі первинних умінь та 

навичок науково-дослідної діяльності та виробнича практика. 

У професійному стандарті вчителя приділяється особлива 

увага формуванню у майбутніх учителів науково-дослідних 

компетенцій, що важливо в умовах потреби сучасної школи в 

учителях-дослідниках, здатних як самостійно здійснювати 

дослідження, так і організовувати своїх учнів. Науково-дослідна 

діяльність майбутніх вчителів ‒ це процес теоретичної та 

експериментальної роботи, спрямований на вдосконалення роботи 

педагога з розвитку, навчання та виховання дітей і підлітків. 

Професійний стандарт вчителя, згідно з яким здійснюється 

підготовка майбутніх вчителів, цілком логічний і відповідає 

сучасним викликам, але за формального підходу до реалізації 

стандарту мети його запровадження не буде досягнуто. Звідси 

випливає наступна проблема: як вчити. 

Обов'язковою умовою професійного стандарту вчителя є 

проведення частини аудиторних занять із застосуванням 

інтерактивних методів навчання, які дозволяють інтенсифікувати 

процес розуміння, засвоєння та творчого застосування знань під час 

вирішення практичних завдань у галузі освіти. Ефективність 

забезпечується за рахунок більш активного включення учнів у 

процес не тільки отримання, а й безпосереднього («тут і зараз») 

використання знань [1, с. 56]. 

Варто відзначити і практику залучення в освітній процес 

провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців, які займаються 

питаннями розвитку педагогічних систем, за різними програмами та 

меморандумами, які пропонуються в університетах, проте частка 

занять, які вони проводять, незначна і, як наслідок, малозначуща.  

Ще одним важливим елементом підготовки майбутніх 

педагогів, на нашу думку, є включення в освітній процес для 

викладання дисциплін методичної спрямованості вчителів-

практиків, які зарекомендували себе як ефективних педагогів у 

своїй предметній галузі, що дозволяє студентам оволодіти 

надійними інструментами педагогічної діяльності.  

З усього сказаного можна дійти невтішного висновку у тому, 

що в основу підготовки вчителів запрофесійним стандартом 



125 
 

вчителялежить не трансляція знань, а організація умов для їх 

отримання, що може дозволити якісно підготувати слабкого і 

невмотивованого студента. 

Таким чином, стан людського капіталу нових поколінь, яке 

має забезпечувати розвиток економіки регіону та країни загалом 

залежить від якості професійної підготовки вчителя. Нині у низці 

регіонів існує гостра нестача вчителів. Це пов’язано з низьким 

соціальним статусом і заниженою роллю у житті суспільства 

представників цієї професії. На нашу думку, цю проблему буде 

вирішено, якщо вжити низку заходів. 

По-перше, необхідно створити умови для підвищення 

привабливості педагогічної професії. Позитивного результату не 

можна досягти без докорінної зміни ставлення до педагога з боку 

суспільства та держави. 

З цією метою ми вважаємо за необхідне розробити та 

впровадити державні та регіональні програми щодо поліпшення 

іміджу педагогічної професії, що включає наступні компоненти: 

- залучення засобів масової інформації для створення 

позитивного образу вчителя; 

- розширення довгострокових заходів соціальної підтримки 

педагогічним працівникам із висвітленням їх утримання у засобах 

масової інформації; 

- включення педагогів до суспільно-державних рад. 

По-друге, варто змінити підхід до профорієнтаційної роботи, 

а саме: 

- виявлення школярів, схильних до педагогічної професії, 

починаючи із 7-8 класів; 

- розробку та впровадження практичної програми з 

професійного орієнтування на педагогічну професію; 

- надання допомоги у підготовці до складання зовнішнього 

незалежного оцінювання старшокласникам, які виявили бажання 

здобути професію вчителя; 

- матеріальне стимулювання майбутніх педагогів протягом 

усього періоду навчання. 

По-третє, після закінчення навчання педагогічної 

спеціальності далеко не всі випускники з різних обставин 

приступають до роботи в школах, тому під час навчання майбутніх 

вчителів необхідно проводити заходи щодо їх особистісно-

орієнтуючого професійного супроводу: 



126 
 

- пошук власного педагогічного іміджу на основі аналізу 

особистісних характеристик; 

- удосконалення системи наставництва як у процесі навчання, 

і у процесі педагогічних практик і стажувань; 

- створення ситуацій успіху в педагогічній діяльності. 
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1.14. Соціалізація здобувачів вищої освіти 

 

У сучасних умовах розвитку суспільства і економіки освіта 

постає провідним фактором соціалізації особистості. З педагогічної 

точки зору соціалізація – це процес засвоєння і виконання людиною 

соціального досвіду людства у різноманітних видах суспільно та 

особисто значущої діяльності. Результатом соціалізації є розвиток 

особистості, що дозволяє їй успішно вирішувати задачі, які 

постають перед нею на кожному життєвому етапі.  

Дослідженням психолого-педагогічних проблем соціалізації 

молоді в умовах навчальних закладів і позанавчальної діяльності 

займалися JI. B. Байбородова, Т. Ф. Борисова, І. А. Вінтін, 

Т. П. Грасс, І. В. Гудковський, Є. В. Дворянинова, О. В. Дмитрієва, 

O. E. Єльникова, І. І. Зарецька, B. В. Землянська, H. H. Іорданська, 

В. В. Кадакін, В. В. Катаев, O. A. Козлова, Ю. І. Кривова, 

І. А. Маслова, А. Н. Нестерова, М. М. Плоткін. Їх праці покладено в 

основу виконаної роботи. 

Дослідниками встановлено, що процессоціалізації студентів 

та загальнийрозвитокособистостіпід час навчання у ЗВО залежитьза 

висхідними даними від спадковості, надалі ж – від середовища та 
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виховання. Його джерелом і внутрішнім змістом є такі внутрішні й 

зовнішні суперечності, як: процеси збудження й гальмування; 

задоволення й незадоволення, радість і горе; протиріччя між 

спадковими даними й потребами виховання; між рівнем розвитку 

особистості й ідеалом (оскільки ідеал завжди досконаліший, ніж 

конкретна особистість вихованця), що спонукаєособистість до 

самовдосконалення. 

Розглядаючи особливості процесу соціалізації, ми аналізували 

його у зв’язку з формуванням особистості у процесі взаємодії та 

взаємовпливу соціальних груп, колективу та особистості, 

враховуючи, що соціалізація особистості людини – це процес і 

результат засвоєння позитивного досвіду попередніх поколінь, і 

цим поняттям визначено засвоєння соціальних умінь і навичок 

спілкування, діяльності, різних соціальних ролей, стереотипів, 

установок, придатних для успішної життєдіяльності варіантів стилю 

поведінки, де за допомогою освіти студент пристосовується до 

цінностей у даному суспільстві, навчається адаптуватись до різних 

змін.  

Дослідження соціалізації у всьому світі ведуться у різних 

напрямках. Ця проблема має міждисциплінарний характер, 

розглядається як соціологами, філософами, психологами, 

педагогами. Результатом роботи є велика кількість емпіричних 

даних і публікацій, але загальноприйнятої теорії досі не існує. Як 

справедливо зазначає Н. Ф. Голованова, «розгляд методологічних і 

теоретичних аспектів проблеми соціалізації виявляє, що педагогічна 

характеристика цього поняття виражається щонайменше п'ятьма 

підходами»: соціологічний підхід (соціалізація розглядається як 

трансляція культури від покоління до покоління, як загальний 

механізм соціального успадкування, охоплює стихійні взаємодії і 

організовані – виховання та освіта); факторно-інституціонний 

(соціалізація визначається як сукупність (множинність, 

неузгодженість і деяка автономність, а не жорстка ієрархічна 

система) дії чинників, інститутів і агентів соціалізації); 

інтеракціоністський підхід (соціалізація передбачає міжособистісне 

взаємодія, спілкування, без якого неможливе становлення 

особистості і сприйняття нею картини світу); інтеріорізаціонний 

(соціалізація являє собою освоєння особистістю норм, цінностей, 

установок, стереотипів, вироблених суспільством, в результаті чого 

у неї складається система внутрішніх регуляторів, звичних форм 

поведінки); інтраіндивідуальний (соціалізація є творчою 
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самоорганізацією особистості, перетворенням себе, будується як 

діяльнісна модель виховання) [1, 2, 12]. Вищезазначені підходи 

підкреслюють складність і багатогранність процесу соціалізації 

особистості, тому важливо визначити: що є соціалізація, в чому її 

необхідність, що потрібно для успішної реалізації завдань 

соціалізації особистості. 

У педагогічній науці немає однозначності у визначенні цього 

явища. Наведемо приклад визначення А. В. Мудрика, одного з 

провідних дослідників соціалізації особистості, який розглядає її як 

розвиток і самореалізацію людини протягом усього життя в процесі 

засвоєння і відтворення культури суспільства. Процес соціалізації 

вчений представляє як сукупність чотирьох складових: стихійної 

соціалізації людини у взаємодії і під впливом об'єктивних обставин 

життя суспільства, зміст, характер і результати якої визначаються 

соціально-економічними і соціокультурними реаліями; щодо 

спрямовується соціалізації, коли держава застосовує певні 

економічні, законодавчі, організаційні заходи для вирішення своїх 

завдань, які об'єктивно впливають на зміну можливостей і 

характеру розвитку, на життєвий шлях тих або інших вікових і (або) 

соціально-професійних груп населення, визначаючи обов'язковий 

мінімум; відносно соціально контрольованої соціалізації – 

планомірного створення суспільством і державою правових, 

організаційних, матеріальних і духовних умов для розвитку людини 

(виховання); більш або менш свідомогосамозміни людини 

(самобудови, самовдосконалення, саморуйнування), має 

просоціальний, асоціальний або антисоціальний вектор, відповідно 

до індивідуальних ресурсів і відповідно і (або) всупереч 

об'єктивним умовам його життя. 

Процес соціалізації − не ізольоване явище, він протікає при 

впливі (як прямому, так і непрямому) на соціалізуємого різних 

факторів. Фактори соціалізації А. В. Мудрик об'єднує в чотири 

групи: перша група – мегафактори (космос, планета, світ); друга 

група – макрочинники (країна, етнос, суспільство, держава), які 

впливають на соціалізацію всіх людей, що живуть у певних країнах; 

третя група – мезофактори («мезо-середній, проміжний), 

соціалізації великих груп людей (за місцем і типом поселення, в 

яких вони живуть (регіон, село, місто, селище; по приналежності до 

аудиторії тих або інших мереж масової комунікації; по 

приналежності до тих або інших субкультур). Крім того, зазначимо, 

що А. В. Мудрик класифікує фактори в залежності від значущості 
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(від великого до меншого), наприклад, ознаки волі людини, або її 

відсутність; сформована культура самоорганізації, або відсутність 

її. Дана класифікація необхідна для обґрунтування цілеспрямованої 

і нецілеспрямованої соціалізації. Отже, усі фактори умовно можна 

розділити на фактори, що не залежать від волі людей, і фактори, що 

залежать від волі людей, тобто цілеспрямовану і нецілеспрямовану 

соціалізацію.  

Протягом всього свого життя індивід вступає в різні стосунки, 

освоює, а також здійснює нові види діяльності, виконує соціальні 

ролі. Пошук виду діяльності, роду занять, соціальної ролі, а також 

активне включення в перетворюючу діяльність змінює самого 

суб'єкта (він стає затребуваним суспільством, що дуже важливо) і 

навколишній світ.  

У Бронфенбреннер механізмом соціалізації вважає 

прогресивну взаємну акомодацію (пристосовуваність) між 

активним зростаючим людським істотою і мінливими умовами, в 

яких вона живе; В. С. Мухіна – ідентифікацію і відособлення особи, 

А. В. Петровський – закономірну зміну фаз адаптації, 

індивідуалізації й інтеграції в процесі розвитку особистості; 

М. І. Шилова − систему взаємозв'язку: з одного боку, індивід 

(внутрішня сторона системи), а з іншого боку – соціалізуючі 

чинники (сім'я, соціальні інститути, способи матеріального 

виробництва, культура в цілому). А. С. Мудрик, узагальнюючи 

наявні дані, визначив універсальні механізми соціалізації: 

традиційний – через сім'ю і найближче оточення; 

інституціональний − через інститути суспільства; стилізований – 

через субкультури; міжособистісний – через значущих осіб; 

рефлексивний – індивідуальне переживання і усвідомлення. Для 

нашого дослідження важливим є, насамперед, інституціональний 

механізм соціалізації: як здійснюється взаємодія студента з таким 

інститутом соціалізації,як ЗВО і як у процесі взаємодії він набуває 

соціально значущі знання і досвід.  

Проблеми соціалізації вищої школи носять комплексний і 

міждисциплінарний характер. Заклад вищої освіти (ЗВО), як інститут 

соціалізації являє собою певну сферу діяльності людини, якість якого 

визначається низкою параметрів конкретної ЗВО: соціально-

культурний залежить від освітнього, виховного рівня, від якості 

викладання і т. д.; соціально-економічний визначається майновими 

характеристиками – забезпеченістю підручниками, навчальними 

посібниками, програмами, методиками, інноваційними технологіями 
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і т. д.; техніко-гігієнічний залежить від умов навчання, технічних 

засобів оснащення навчального процесу та інших параметрів. Від 

рівня цих характеристик залежить не тільки результат діяльності 

ЗВО, але і ефективність процесу соціалізації.  

Адаптація суб'єктів соціалізації до навчання у ЗВО [6, 9, 10] 

(звикання до засобів і методів навчання, включення в студентський 

колектив) передбачає наявність у змісті навчальних програм 

загальних гуманітарних, соціально-економічних, загальних 

математичних і природничих дисциплін. На цьому етапі у студента 

повинні бути сформовані уявлення про наукових, філософських, 

релігійних картинах світу; структуру, форми, методи наукового 

пізнання; сутності, призначення і сенс життя людини [5, 11]; 

різноманітті форм людського знання; про естетичні цінності, їх 

значення в творчості і повсякденному житті і вміння орієнтуватися 

в них; бути знайомим з найважливішими галузями і етапами 

розвитку гуманітарного та соціально-економічного знання; знати 

умови формування особистості, її свободи, відповідальності за 

збереження життя, природи, культури; моральні обов'язки людини 

по відношенню до себе та інших і багато іншого.  

Таким чином, ЗВО – це щабель до подальшої соціалізації 

особистості, ефективність якої багато в чому визначає її подальшу 

соціалізацію. Соціалізацією у вищій школі необхідно управляти і 

створювати оптимальні педагогічні можливості для її ефективності. 

Цей процес повинен бути спрямований на піднесення людини, 

створення умов для його вільного самовдосконалення, 

самотворчості на основі вищих духовних цінностей, які є 

загальнолюдськими. У зв'язку з цим можна припустити, що однією 

з умов успішної соціалізації є соціально обумовлені зміст і 

організація роботи у ЗВО [7, 8, 12], тобто оновлення системи 

соціальних зв'язків, які існують у вищій школі між суб'єктами 

соціалізації, а отже – усього педагогічного процесу.  

Дослідники С. Савченко, С. Розін, О. Язловецька [3, 4, 5] 

зазначають, що самостійність студентів у виконанні навчальних 

завдань, можливість творчого підходу перетинаються з проблемою 

соціалізації молоді у вищих навчальних закладах як майбутнього 

суб’єкту і активного перетворювача у сучасному суспільстві. Саме 

сформованість певних особистісних якостей детермінує успішність 

зазначених процесів. 

На етапі практичного вивчення можливості дослідження 

процесу соціалізації у закладах вищої освіти, важливим є створити 
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план використання діагностичного інструментарію, 

використовуючи методики, що покажуть різні сторони і рівні 

здобувачів вищої освіти у царині, що вивчається. 

Вибираючи такий інструментарій, рахуємо що найперше 

важливо зосередитись саме на якостях, які дають розуміння, яке 

положення здобувач займає у вищому навчальному закладі і чи 

потребує він додатковою психологічної роботи. Для виконання 

таких завдань дослідження пропонуємо застосовувати такі 

методики: 

- методика Д. Рассела і М. Фергюссона для вивчення 

соціальної ізольованості здобувачів, адже соціальна ізольованість 

людини показує дефіцит спілкування і позитивних відносин з 

оточуючими людьми – у студентських відносинах наявність її 

насамперед буде вказувати на неблагополуччя у царині 

соціалізованості, яке може супроводжувати навіть постійне 

перебування у колективі, як це відбувається під час навчання у 

вищому навчальному закладі і буде впливати не тільки на 

особистісні риси і психічний стан студента, а й на можливість 

засвоювати знання; 

- методика Кроуна-Марлоу, що вивчає соціальну бажаність 

як явища схильності бачити себе у максимально вигідному світлі і 

з-за цього гальмувати реальні прояви та власні висловлювання, що 

у разі підготовки здобувачів заважає дійсному розумінню рівня 

респондента, а значить заважає більш детально і адекватно 

підбирати шляхи навчання, спираючись на новітні засоби, адже їх 

ефективність залежить від реальності визначеного рівня суб’єктів 

навчання (у тесті Кроуна-Марлоу відсутня фіксованість на 

патологічних симптомах, що важливо для дослідження саме 

суб’єктів навчання, а не людей, що мають стани на межі розладів 

психічних станів і фіксуються на думці суспільної значущості – 

тестова шкала характеризує мотиваційну сферу та чутливість до 

впливу середовища з урахуванням контролю за ступінню 

установочної поведінки суб’єктів тестування); 

- за методикою Міхельсона досліджувати такі комунікативні 

компетенції, як безпосередньо загальна компетентність, 

агресивність та залежність – комунікативна компетенція визначає 

не тільки комунікативні вміння суб’єктів тестування, а й показує як 

соціально-психологічній рівень особистості, так і можливість 

формування вміння вчитись, що є визначальним для загальної 

професійної компетентності майбутніх спеціалістів. 



132 
 

Діючи за описаною схемою, дослідники зможуть визначити 

рівні на якому відбувається спілкування здобувачів вищої освіти, 

що стане гарним підгрунтям вивчення соціалізації, яка насамперед і 

передбачає міжособистісну взаємодію і спілкування, у тому числі 

під час отримання вищої освіти. 
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1.15. Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичної 

культури у педагогічних закладах вищої освіти 
 

Модернізація системи освіти поставила перед закладами 

вищої освіти (ЗВО) завдання поліпшення професійної підготовки в 

області фізкультурної діяльності майбутніх фахівців на основі 
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інноваційних технологій. В рамках становлення нової парадигми 

вищої професійної освіти істотне значення набувають питання 

забезпечення соціальної адаптації учня до постійно змінюваних 

життєвих умов, формування духовно і фізично здорового 

фахівця [1, с. 110]. 

Професійна підготовка майбутніх учителів з фізичної 

культури в педагогічному просторі гуманітарного ЗВО на основі 

мобільного навчання дозволить вирішити одну з проблем, що 

стоять перед школою, а саме формування фізичної культури 

особистості студента, здатної повноцінно і різнобічно здійснювати 

майбутню професійну діяльність [2; 3, с. 31]. 

Модернізація фізкультурної діяльності майбутніх учителів у 

ЗВО, заснована на формуванні фізичної культури особистості, 

сприяє підвищенню якості професійної підготовки в гуманітарному 

ЗВО. У свою чергу розробка змісту фізкультурної діяльності у ЗВО 

на основі нетрадиційних та інноваційних підходів, таких як 

мобільне навчання, фізкультурно-оздоровчих систем фізичних 

вправ з урахуванням розвитку професійно важливих якостей, 

студентів різних педагогічних спеціальностей і впровадження 

національно-регіонального компонента змісту навчання забезпечать 

сучасні запити і потреби молоді. В цьому аспекті створення 

концепції і реалізація методики формування фізичної культури 

особистості студента, дозволить забезпечити ефективність 

педагогічного процесу [4, с. 141; 5, с. 157; 6, с. 164]. 

Модернізація професійної підготовки педагогів з фізичної 

культури на сучасному етапі вписується в загальну стратегію 

освітньої політики України, найважливішим завданням якої є 

досягнення високої якості освіти, його відповідності потребам 

особистості, суспільства і держави [7]. 

Підготовка професіоналів у сфері фізичної культури і спорту 

привертає увагу вчених. Принципово важливе значення мають 

роботи, в яких розглядаються питання професійної підготовки 

майбутніх педагогів з фізичної культури в Україні (О. А. Архіпов, 

Л. В. Безкоровайна, В. Г. Беспутчик, Н. Г. Бишивець, 

Е. С. Вільчковський, С. С. Єрмаков, В. О. Кукса, М. О. Носко, 

В. М. Платонов, А. М. Солоненко, Н. І. Степанченко, 

Л. П. Сущенко, Б. М. Шиян та інші); виробничої (педагогічної) 

практики (Г. В. Безвехня, А. А. Проценко); розвитку педагогічної 

майстерності (Т. Ф. Матвійчук, О. В. Котова, О. О. Свириденко, 
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Т. Т. Ротерс) і професійної компетентності (В. Азаров, 

Г. С. Богданова, С. О. Моісеєв). 

Ми дотримуємося трактування поняття «професійна 

підготовка» як всебічна, цілеспрямована організація 

життєдіяльності студента протягом усіх років навчання, програмно 

забезпечує його готовність до професійної діяльності. 

Аналіз проблеми дозволив виділити компоненти процесу 

професійної підготовки майбутнього педагога з фізичної культури у 

ЗВО:  

- цільовий компонент (цілі та завдання процесу професійної 

підготовки (цільовий компонент); 

- змістовний компонент (зміст освіти, що підлягає засвоєнню 

студентами (змістовний компонент); 

- технологічний компонент (діяльність студентів і викладачів, 

включаючи рефлексивну); 

- результативний компонент особистість студента, 

випускника вузу (передбачуваний результат). 

Вирішуючи проблему професійної підготовки майбутнього 

педагога з фізичної культури, ми виходимо з того, що студент 

виявляє свою активність в процесі взаємодії з навколишнім світом, 

в діяльності. Для того щоб майбутній педагог з фізичної культури 

міг включитися в певну діяльність, він повинен бути до неї 

підготовлений. Готовність до діяльності розглядається як необхідна 

умова успішної роботи. 

Оскільки ми розглядаємо процес професійної підготовки 

майбутнього педагога з фізичної культури, зміст готовності як 

результат цього процесу повинен мати конкретну характеристику. 

Виходячи з цього, розглянемо результативний аспект процесу 

професійної підготовки майбутнього педагога з фізичної культури ‒ 

формування професійної готовності. 

Професійна готовність майбутнього педагога з фізичної 

культури ‒ інтегративне особистісне утворення, яке проявляється на 

суб’єктивному рівні як складна система, що інтегрує в собі 

мотиваційний, когнітивний і діяльнісний компоненти [5, с.159; 6, с. 

165]. 

Мотиваційний компонент є базовим для становлення всіх 

інших компонентів готовності, оскільки успіх діяльності перш за 

все обумовлюється відповідною спрямованістю особистості на неї, 

тобто наявністю відповідних даної діяльності мотивів, потреб, 

інтересів, ціннісних орієнтацій і установок. Таким чином, основу 
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професійної готовності особистості студентів, що знаходить 

безпосереднє вираження в професійно-педагогічній спрямованості, 

складає специфічна система мотивів. 

Специфіка професійної готовності педагога з фізичної 

культури полягає в рівні сформованої педагогічної спрямованості. 

Безпосередніми складовими останньої є потреби і інтереси 

особистості, які в ході усвідомлення цілей діяльності і їх значимості 

для суспільства і самореалізації індивіда набувають для нього певну 

цінність. 

Когнітивний компонент дозволяє розвинути потреби, мотиви, 

інтереси, ціннісні орієнтації майбутнього вчителя в процесі 

професійної підготовки [8, с. 25]. При розробці даного компонента 

ми виходили з того, що будь-який сучасний учитель не може 

успішно вирішувати поставлені перед ним завдання в професійній 

діяльності, не володіючи необхідними для цього знаннями. 

Професійні знання майбутнього вчителя можна представити в 

певній ієрархії: теоретичні, методичні, прикладні. Перелік 

професійних знань, якими повинен володіти педагог з фізичної 

культури, складових суть професії, визначений державним освітнім 

стандартом. Серед особливостей професійно-педагогічних знань 

відзначимо комплексність, здатність синтезувати досліджувані 

науки і особистісну забарвленість. 

У педагогіці доведено необхідність виділення структури 

змісту професійної підготовки. Теоретична підготовка студентів 

забезпечує оволодіння теоретичними знаннями з педагогічної 

професії ‒ основами наук, що застосовуються в даній професії; 

поняттями і категоріями професійної спрямованості. 

Методична підготовка являє собою вивчення студентами 

методів, методик і технологій оволодіння обраною професією, 

професійно-педагогічними вміннями і навичками, необхідними 

майбутньому вчителю для організації та проведення різноманітної 

роботи з фізичної культури [2]. 

Практична підготовка, на наш погляд, є вузівський етап 

оволодіння професією вчителя фізичної культури, так як в цей 

період відбувається первісне (пробне) використання придбаних 

професійно-педагогічних знань, умінь, навичок в різних видів 

педагогічної практики [9, с. 7-9]. 

Рефлексивна підготовка забезпечує формування у майбутніх 

педагогів з фізичної культури цілісного уявлення про правильність 

обраної педагогічної професії, про відповідність власних 
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особистісних якостей необхідних професійним якостям, 

усвідомлення тих труднощів, з якими можна зіткнутися в процесі 

підготовки до професійної діяльності [4, с. 141-145]. 

Специфічність праці педагога з фізичної культури 

визначається його функціями. Виділяються основні функції ‒ 

виховні, освітньо-просвітницькі, управлінсько-організаторські, 

проектувальні, адміністративно-господарські [5, 6, 7]. 

Діяльність педагога з фізичної культури протікає в умовах 

психічної і фізичної напруженості, під впливом факторів 

зовнішнього середовища. Все це вимагає від педагога з фізичної 

культури володіння як загально-педагогічними, так і специфічними 

вміннями. Виділяють такі вміння педагога з фізичної культури: 

конструктивні, організаторські, комунікативні, гностичні та 

рухові [10, с. 18]. 

Конструктивні уміння пов’язані з відбором навчального 

матеріалу, здійсненням планування, необхідністю своєчасно 

купувати і ремонтувати спортивне обладнання та інвентар. 

Організаторські уміння пов’язані з реалізацією намічених планів. 

Комунікативні вміння допомагають вчителю спілкуватися з учнями, 

колегами по роботі, батьками, з оточуючими людьми. Гностичні 

уміння пов’язані з вивченням як окремого учня, так і колективу 

класу, з аналізом педагогічної ситуації. Рухові відображають вміння 

вчителя виконувати фізичні вправи [11, с. 160]. 

В своєму дослідженні ми виділяємо наступні групи 

педагогічних умінь майбутнього педагога з фізичної культури: 

1) організаційні ‒ уміння організовувати різні види 

фізкультурно-спортивної діяльності; 

2) проектувальні ‒ вміння планувати і проводити різні види 

фізкультурно-спортивних виховних справ; 

3) прогностичні ‒ вміння прогнозувати результати спортивної 

роботи; 

4) конструктивні ‒ вміння відбирати, аналізувати, синтезувати 

матеріал за фахом; 

5) комунікативні ‒ вміння встановлювати педагогічно 

доцільні відносини, знаходити контакт, спільну мову і правильний 

тон спілкування з різними людьми; 

6) рефлексивні ‒ вміння рефлексивного аналізу своєї 

професійної діяльності. 

Ступінь сформований за професійним спрямуванням та 

педагогічних умінь і визначає педагогічні якості майбутнього 
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педагога з фізичної культури [12, с. 121]. У нашій роботі ми 

виділяємо такі якості, як товаристськість, високий рівень інтелекту, 

емоційна стійкість, стриманість, висока нормативність поведінки, 

сміливість, чутливість, розвинена уява, впевненість в собі, високий 

самоконтроль, адекватність самооцінки та ін.  

Представлений вище аналіз підходів, трактувань до 

визначення готовності та її структури до різних видів діяльності 

дозволяє уточнити наше розуміння готовності до професійної 

діяльності майбутніх педагогів з фізичної культури через результат 

цілеспрямованої професійної підготовки, що характеризується 

професійно-педагогічною спрямованістю, сформованістю знань і 

умінь та певними якостями особистості [2, 5, 6, 7, 12].  

 
Джерела 

1. Карабанов Є. О., Непша О. В. Інформаційно-комунікаційні технології в підготовці майбутніх фахівців 

у сфері фізичної культури і спорту. Збірник статей, тез і доповідей Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Філософія здоров’я – здоровий спосіб життя – здорова нація». ‒ Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 

2018. ‒ С. 110-113. 

2. Степанченко Н. І. Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищих 

навчальних закладах: автореф. дис. доктора пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної 

освіти». Вінниця, 2017. ‒ 42 с. 

3. Горбатюк Р. М., Тулашвілі Ю. Й. Мобільне навчання як нова технологія вищої освіти. Вісник 

Ужгородського національного університету Серія: «Педагогіка, соціальна робота». Вип. 27. 2013. ‒ 

С. 31-34. 

4. Солоненко А. Виховання праксеологічної культури студентів педагогічного університету 

(спеціальність «Фізична культура») у процесі професійної підготовки. Педагогіка і психологія 

професійної освіти. №6. ‒ 2014. ‒ С. 141-152. 

5. Ушаков В. С., Проценко А. А. Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичного виховання у 

вищих навчальних закладах. Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку 

фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи. Житомир: ЖДУ імені Івана Франка, 

2014. ‒ С. 157-160. 

6. Котова О. В., Непша О. В. Структурні компоненти підготовки майбутніх вчителів фізичної культури у 

вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. ‒ Херсон: ХДУ. 2014. ‒ Вип. 

81. Том 1. ‒ С. 164-168. 

7. Проценко А. А. Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у 

процесі педагогічної практики: автореф. дис… канд.. пед.. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика 

професійної освіти». Кропивницький, 2018. ‒ 20 с. 

8. Денисенко Н. В. Філософсько-освітні засади формування комунікативної компетентності майбутнього 

вчителя нової генерації. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету 

ім. Б. Хмельницького. Серія: Педагогіка. №19. ‒ 2018 ‒ С. 25-29. 

9. Абдураман А. Ш., Іваненко В. В., Непша О. В., Суханова Г. П., Ушаков В. С. З досвіду організації 

позаурочної роботи студентів на педагогічній практиці в Мелітопольському державному 

педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Географія та екологія: наука і освіта: 

матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф.(м. Умань, 26-27 квітня 2012 р.). ‒ Умань: Видавець 

«Сочінський», 2012. ‒ С. 7-9. 

10. Проценко А. А. Функциональное содержание профессиональной деятельности учителя физической 

культуры. Веснік адукацыі (Вестник образования). № 10 (октябрь). Минск, 2017. ‒ С. 18-25. 

11. Котова Е. В. К вопросу о современном состоянии профессиональной подготовки учителя физической 

культуры. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. ‒ 

Харків: ХДАДМ (XXПI). 2007. ‒ № 6. ‒ С. 160-164. 

12. Проценко A. A. Структура підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування 

професійних компетентностей. Збірник наукових праць: Педагогічні науки. № 76. Т. 2. Херсон, 2017. ‒ 

С.121-125. 

 



138 
 

Проценко Андрій Анатолійович 

Кандидат педагогічних наук, доцент 

Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького 

Кирієнко Олександр Геннадійович 

Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького 

 

1.16. Підходи до визначення та розуміння поняття про 

професійну компетентність 

 

У науково-педагогічних дослідженнях з проблем 

професійної підготовки в умовах модернізації освіти 

використовується поняття «професійна компетентність», 

визначення якого, значно варіюють. Можна виділити три групи 

підходів до розкриття змісту названого поняття: 

1) визначення, пов’язані з діяльністю – професійна 

компетентність розглядається як ступінь відповідності фахівця 

вимогам певної професії: 

- здатність спеціаліста до досягнення чітко визначеної мети, 

ефективного здійснення професійної праці у певній галузі 

діяльності. Компетентність – це особистісна характеристика, яка 

засвідчує реальну здатність до виконання професійних 

дій [1, с. 12]; 

- коло питань, у яких суб’єкт наділений пізнаннями, 

досвідом і сукупність яких відтворює соціально-професійний 

статус та професійну кваліфікацію, а також деякі особистісні, 

індивідуальні особливості (здібності) й якості, що забезпечують 

можливість реалізації певної професійної діяльності [2];  

- здатність фахівця від моменту початку своєї професійної 

діяльності на рівні визначеного державою певного стандарту 

відповідати суспільним вимогам професії шляхом ефективної 

професійної діяльності та демонструвати належні особисті якості, 

мобілізуючи для цього відповідні знання, вміння, навички, емоції, 

ґрунтуючись на власній внутрішній мотивації, ставленнях, 

моральних і етичних цінностях та досвіді, усвідомлюючи 

обмеження у своїх знаннях і вміннях та акумулюючи інші ресурси 

для їх компенсації [3, с. 110]; 

2) визначення, пов’язані з особистістю – професійна 

компетентність розуміється як характеристика особистості, що 
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дозволяє їй ефективно діяти в професійній діяльності: 

- певний психічний стан, що дозволяє діяти самостійно й 

відповідально, оволодіння людиною здатністю й уміннями 

виконувати певні професійні функції [4, с. 335]; 

- актуалізована, інтегративна, така, що базується на знаннях, 

інтелектуально й соціокультурно зумовлена особистісна якість, 

яка проявляється в діяльності, поведінці людини, у її взаємодії з 

іншими людьми під час вирішення різноманітних завдань [5, с. 5] 

- складне інтегральне інтелектуальне, професійне і 

особистісне утворення, яке формується у процесі професійної 

підготовки у закладах вищої освіти, проявляється, розвивається і 

вдосконалюється у професійній діяльності, а ефективність її 

здійснення суттєво залежить від видів теоретичної, практичної та 

психологічної підготовленості до неї, особистісних, професійних і 

індивідуально-психічних якостей, сприйняття цілей, цінностей, 

змісту та особливостей цієї діяльності [6, с. 6]; 

3) визначення, пов’язані зі знаннями, вміннями та навичками 

– компетентність розглядається як сформовані в особистості 

знання, вміння та навички, які необхідні їй у професійній 

діяльності: 

- спосіб існування знань, вмінь, освіченості, що сприяє 

особистій самореалізації, знаходженню тим, хто навчається свого 

місця в світі, внаслідок чого освіта постає як високо мотивована, а 

в іншому розумінні особистісно-орієнтована, що забезпечує 

потребу особистісного потенціалу, визнання особистості 

оточуючими і усвідомлення нею самою власної 

значущості [7, с. 9-10]; 

- сукупність знань і вмінь, необхідних для професійної 

діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної 

діяльності, використовувати інформацію [8, c. 149]; 

- сукупність професійних знань, умінь, а також способів 

виконання професійної діяльності [9, с. 21]. 

Зважаючи на таке різноманіття підходів до розуміння 

професійної компетентності, ми виокремили деякі загальні 

важливі її ознаки на основі аналізу досліджень 

І. А. Зязюна [10, с. 403-404] , О. І. Пометун [11, с. 336], 

Е. М. Соф’янц [12, с. 65;], В. В. Ягупова [6, с. 6], 

А. О. Ярошенка [13, с. 70]та інших: 

- вона є підтвердженим правом приналежності до визначеної 

професійної групи працівників, визнане з боку соціальної системи 
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в цілому і представниками як цієї групи, так і інших соціальних і 

професійних груп;  

- вона є комплексним особовим ресурсом, інтегруючим різні 

компетенції людини; 

- вона визначає здатність людини вирішувати професійні 

проблеми та типові професійні задачі, що виникають в реальних 

ситуаціях професійної діяльності; 

- вона проявляється в конкретній ситуації, певному 

контексті в процесі здійснення професійної діяльності, у дії, 

поведінці та вчинках. Невиявлена, потенційна компетентність є 

лише прихованою можливістю;  

- вона не обмежується знаннями, вміннями та навичками, а 

вимагає творчості, готовності та здатності до ефективного 

застосування набутих знань, використання професійного та 

життєвого досвіду, цінностей та схильностей у професійній 

діяльності; 

- вона завжди є результатом, що характеризує, що може 

робити індивід, а не описує процес, під час якого індивід набув цю 

компетентність;  

- вона може бути кількісно виміряною, зокрема з допомогою 

виокремлення рівнів; 

- вона є нормативною характеристикою спеціаліста; 

- для вимірювання компетентності потрібні чітко визначені 

та затверджені стандарти;  

- вона має конкретно-історичну визначеність, адже відбиває 

готовність і здібність людини виконувати професійні функції 

відповідно до діючих у суспільстві на цей час нормативів та 

стандартів;  

- вона характеризує міру підготовленості людини до 

діяльності і характер її здійснення;  

- вона формується в ході освоєння людиною діяльності, що 

відповідає їй – компетентність є мірою того, що індивід може 

робити в конкретно визначений час.  

Виходячи з цього, ми розуміємо професійну компетентність 

як нормативну комплексно-інтегративну характеристику 

особистості, що визначає її готовність і здатність до виконання 

функцій професійної діяльності та ефективного вирішення 

типових професійних завдань, орієнтує її на постійне професійне 

самовдосконалення і самореалізацію на основі творчого 

використання набутих знань, професійного і життєвого досвіду, 
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цінностей, здібностей і професійно значущих якостей [14-17]. 

Оскільки компетентність характеризує здатність особистості 

до успішної реалізації професійних функцій, для визначення її 

структурного складу доцільно конкретизувати функції фахівця. 

Слід наголосити, що професійні функції та типові завдання 

професійної діяльності є зовнішніми відносно особистості, вони 

викликані соціальними вимогами до фахівця. Тобто, 

компетентність, яка формується та виявляється у діяльності, являє 

собою складну, багатогранну й багатоаспектну характеристику 

діяльності фахівця відповідно соціального замовлення до неї. 

Разом з тим, як реалізований потенціал особистості, вона існує як 

складна комплексна характеристика особистості, система 

особистісних ресурсів (знань, вмінь, способів дії, мотивів, 

ставлень, особистісних якостей, ціннісних орієнтацій тощо), що 

забезпечують ефективну дію. Тому визначати структуру 

компетентності необхідно через структуру професійної діяльності, 

до складу якої, як зазначає М. С. Головань входять наступні 

компоненти: усвідомлення потреби, формування мотиву, вибір 

способу здійснення діяльності, планування діяльності, перелік дій, 

виконання дій [18, с. 28].  

Усвідомлення потреби та формування мотиву вимагає 

цілеспрямованого вибору шляхів та засобів задоволення потреби з 

урахуванням власних ціннісних ставлень. Вибір способу дії та 

планування діяльності потребує спеціальних знань, розвинутих 

пізнавальних вмінь та навичок, здібності до пошуку, відновлення, 

творчого переосмислення інформації щодо способу здійснення та 

закономірностей планованої діяльності та пов’язаних з нею 

процесів. Це у свою чергу буде сприяти усвідомленому та 

відповідальному вибору шляхів, засобів та способів реалізації 

діяльності. Виконання запланованих дій потребує сформованих 

вмінь, навичок, володіння способами дії, а також значних 

емоційно-вольових зусиль. Тож, у структурі професійної 

компетентності можна виокремити змістовий, операційно-

діяльнісний та особистісного-мотиваційний елементи. 

Отже, існує три групи підходів до поняття «професійна 

компетентність» – пов'язані з діяльністю, із особистістю та із 

знаннями, вміннями та навичками. Аналіз специфічних ознак 

професійної компетентності, дозволяє визначити її як нормативну 

комплексно-інтегративну характеристику особистості, що 

визначає її готовність і здатність до виконання функцій 
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професійної діяльності та ефективного вирішення типових 

професійних завдань, орієнтує її на постійне професійне 

самовдосконалення і самореалізацію на основі творчого 

використання набутих знань, професійного і життєвого досвіду, 

цінностей, здібностей і професійно значущих якостей. 
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1.17. Особливості самоставлення підлітків від 

батьківських установок 

 

Однією з найактуальніших проблем сучасної психологічної 

науки і практики є дослідження самоставлення і його ролі у розвитку 

гармонійної особистості. У сучасній психології відсутній єдиний 

підхід щодо визначення такого феномену як самоставлення, хоча 

означена проблема активно вивчається вітчизняними та зарубіжними 

психологами. М. О. Бердяєв, Д. Й. Фельдштейн, В. О. Ядов 

визначають самоставлення як самосвідомість. Знак рівняння між 

самоставленням і самооцінкою ставлять М. Розенберг і В. Ф. Сафін. 

Інтегративною самооцінкою називають самоставлення Р. Бернс, 

С. Куперсміт, М. І. Лісіна, Г. Каплан, Х. Маркус, І. С. Кон та 

акцентують увагу на тому, що це перш за все самоповага. Із 

самосприйняттям зв’язують любов до себе Д. Марвел і К. Роджерс. 

Любов до себе – це самосприйняття у Д. Марвела і Л. Уеллса. 

Поєднують становлення самоставлення як емоційно-цілісної 

складової «Я-концепції» у своїх роботах Р. Бернс, І. С. Кон, 

В. В. Горбатих та інші. І, нарешті, І. С. Кон, Н. І. Сарджвеладзе, 

В. В. Столін розглядають самоставлення як систему установок, 

спрямованих на себе [5; 11]. Резюмуючи ці концепції можна 

визначити самоставлення як почуття, спрямоване на свою 

особистість. І якщо воно позитивне, то ми бачимо в людині любов до 

себе, самоповагу, емпатію до свого «Я», сприйняття себе як цінність. 

Основою основ позитивного самосприйняття є дитячо-

батьківські відносини і, якщо в ранньому віці це перш за все 

схвалення дитини батьками, то у підлітковому – це вже самооцінка і 

оцінка інших людей, у тому числі батьків. На сучасному етапі є 

багато досліджень присвячених ролі батьків у самоставленні 

підлітків, більше ролі матері ніж обох батьків. Сучасність диктує 

нові зміни у дослідженні батьківських установок: швидко 

змінюваний світ, багато неповних сімей, зміна сімейних стереотипів 

і традицій, тому тема не перестає бути актуальною. 

Таким чином, теоретична актуальність дослідження важлива 

тим, що самоставлення займає ключову роль у розвитку 
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особистості, а практична в тому, що результати дослідження можна 

використовувати в психодіагностичній та консультативній роботі. 

Мета нашої роботи полягала у вивченні особливостей 

самоставлення підлітків із усвідомленням ними характеру 

батьківських установок. Формування особистості – це складний 

процес соціального розвитку людини, становлення її як суб'єкта 

діяльності, члена суспільства, громадянина. Відбувається цей 

процес завдяки засвоєнню гуманітарних дисциплін, виховному 

впливу сім'ї, школи, суспільства, взаємодії з мистецькими явищами, 

здатності людини пристосовуватися до зовнішнього оточення, 

участі у громадському житті, свідомій її підготовці до самостійного 

дорослого життя. 

Всі сторони особистості виявляються і формуються тільки в 

діяльності і у відносинах з іншими людьми. Ця закономірність дає 

нам можливість розглядати особистість не як пасивний об'єкт 

впливу середовища і виховних впливів, а як суб'єкта взаємодії з 

середовищем та іншими суб'єктами. Вирішальне значення в 

розвитку особистості має її власна активність, характер її діяльності 

та відносин до себе і світу. Цей факт виділяє самоставлення як 

значущу категорію психологічної науки і, разом з тим, вагомою 

категорією для характеристики особистості. Самоставлення – 

важливий компонент і складова в структурі цілісності особистості, 

в діяльності і самосвідомості. Самоставлення виступає ключовим 

фактором в процесі формування і розвитку особистості, завдяки 

йому відбувається оцінювання та прийняття чи неприйняття 

власного «Я».  

Взаємовідносини з батьками є вагомим фактором розвитку і 

суттєвим чинником формування особистості дитини в процесі її 

виховання і зростання. Проблема батьківських установок та їх 

впливу на розвиток особистості дитини, її соціалізацію було 

вивчено багатьма авторами. Такі дослідники як О. О. Бодальов, 

В. В. Столін, А. В. Петровський, В. А. Кан-Калік, О. Б. Орлов, 

О. Бондарчук визначають батьківські установки як сталі засоби 

реагування дитини, стереотипи сприйняття дитини і емоційного 

відношення до неї з боку батьків [9; 8; 4; 7; 2]. Різні теорії об'єднує 

визнання того впливу, які надає сім'я, виховні стратегії і батьківські 

установки на формування особистісних якостей дитини. Також 

підкреслюється важливість власного дитячого досвіду батьків, на 

підставі якого формуються їх власні батьківські установки. Крім 

того, в дослідженнях показана цінність емоційної взаємодії з 
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дитиною, включеність в стосунки, вміння бути з нею в контакті. 

Загалом, дослідження в царині батьківських установок є 

актуальними, оскільки спосіб і характер взаємодії всередині сім'ї 

багато в чому визначає розвиток особистості кожної окремої 

дитини, і як наслідок суспільства в цілому. 

Більшість авторів відзначають, що найбільш критичним у 

формуванні самоставлення є підлітковий вік (І. С. Кон, 

B. C. Мухіна, І. Г. Андрєєва та ін.). Це обумовлено тим, що 

неоднозначність і суперечливість розвитку підлітків на даному 

віковому етапі характеризується різними аспектами: численні 

обмеження, властиві даному віку, і поява нової потреби бути 

дорослим, – вимагають від підлітка чималої роботи над собою, а 

головне над ставленням до себе [5; 3]. 

Розвиток самоставлення характеризується етапністю та 

поступовим структурно-функціональним ускладненням, котре 

посилюється у підлітковому віці, коли власний фізичний образ 

здійснює вагомий вплив. Підліток коливається між позитивним 

полюсом его-ідентичності та негативним полюсом плутанини 

ролей. Завдання полягає у тому, щоб поєднати всі наявні до цього 

часу знання про самих себе та інтегрувати ці чисельні образи «Я» в 

особистісну ідентичність, яка ґрунтується на минулому та проектує 

майбутнє. Л. С. Виготський дає дуже ґрунтовне визначення 

особистості: «Особистість – це те, чим людина стає для самої себе з 

людини в собі, через те, ким вона стає для інших» [6]. Особистість 

як цілісна система досягає напруженого, неврівноваженого стану, 

який є готовністю до переходу системи в іншу, вищу форму єдності, 

бо цей момент напруження і готовності до переходу відповідає 

хронологічно початку підліткової кризи. 

Якщо в підлітковому віці спотворені елементи 

самосвідомості, то це робить дуже істотний вплив на поведінку 

підлітків. Оцінюючи себе, свої можливості і особисті якості 

підлітки формують ставлення до себе, що є провідним чинником 

психологічного благополуччя особистості даного віку. Багато 

вчених (І. Г. Андрєєва, І. С. Кон, Л. А. Регуш, О. В. Хухлаева та 

інші) відзначають, що позитивне ставлення до себе є 

благополучним фактором для психічного здоров'я і для 

функціонування в суспільстві. Автори стверджують, що головний 

компонент «Я-концепції» – це самоставлення, в основі якого 

знаходиться рефлексія й аутосимпатія, самоприйняття, самоповага, 

самоцінність, самооцінка, самовпевненість. Перераховані 
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характеристики здатні об'єднуватися в позитивне і негативне 

ставлення до себе. Позитивне ставлення до себе є істотним 

чинником, який веде до успішної самореалізації. 

Негативне ставлення до себе властиво підліткам, залежним 

від думки оточуючих і зовнішніх обставин. Дані підлітки 

характеризуються закритістю, мають низьку самооцінку, їм 

властива демонстрація своїх негативних якостей. Спотворене 

ставлення до себе проявляється в тому, що підлітки не готові 

змінювати що-небудь у своєму житті. Такі підлітки відчувають себе 

неповноцінними і збитковими. Свою особистість вони намагаються 

затвердити за рахунок оточуючих, звідси – тенденція до 

маніфестації себе в різних формах і бажання виділитися серед 

однолітків. Негативний полюс у формуванні ставлення до себе 

породжує труднощі соціалізації, які заважають розвитку підлітка як 

у внутрішніх, так і в зовнішніх аспектах життєдіяльності. У свою 

чергу, ці труднощі впливають на розвиток характерологічних 

особливостей особистості підлітка, які можуть служити поштовхом 

до девіантної поведінки [3; 10]. 

Для вивчення характеру батьківських установок нами була 

застосована методика вивчення батьківських установок PARI 

(Parental Attitude Research Instrument, РARI). Для діагностики 

самоставлення старших підлітків була використана методика 

дослідження самоставлення С. Р. Пантилєєва (МІС). Данні, отримані 

по кожному дослідженню проходили перевірку на наявність 

взаємозв’язку за допомогою кореляційного аналізу r – Спірмена. В 

якості емпіричного об'єкта дослідження виступили підлітки у 

кількості 54 особи віком від 14 до 16 років, з них 25 юнаків і 29 

дівчат і батьки, в основному матері у кількості також 54 особи. 

Проведене емпіричне дослідження дозволило нам виявити 

три показника самоставлення які потребують психологічного 

втручання. Це шкали: «самообвинувачення», «внутрішня 

конфліктність» та «дзеркальне Я». Також ми виділили три 

показника батьківських установок з найбільшим рівнем значення. 

Це: товариські відносини між батьками та дітьми, вербалізація та 

надавторитет батьків, а також із найнижчим рівнем значення це – 

надавторитет батьків та домінування матері, ухилення від 

конфлікту та строгість батьків.  

Кореляційний аналіз дав ясну картину із якими батьківськими 

установками пов’язаний рівень значень показників самоставлення 

підлітків. Це, насамперед, «самообвинувачення» та товариські 
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відносини між батьками та дітьми, по-друге, це «внутрішня 

конфліктність» та ухилення від конфлікту, по-третє «дзеркальне Я» 

та товариські відносини між батьками та дітьми, далі це – 

«дзеркальне Я» та домінування матері, «самообвинувачення» та 

ухилення від конфлікту, «внутрішня конфліктність» та вербалізація. 

Таким чином, отримані в процесі емпіричного дослідження 

дані та їх інтерпретація, допомогли нам зробити висновок, що деякі 

складові самоставлення підлітків потребують корекційного 

втручання. Це «самообвинувачення», «внутрішня конфліктність» та 

«дзеркальне Я».  

Для підвищення рівня самоставлення, корекції виявлених у 

процесі емпіричного дослідження складових самоставлення і 

враховуючи обґрунтування вибору тренінгу як кращої форми 

корекції у підлітковому віці було розроблено і реалізовано 

корекційну програму психологічного втручання. Виконання усіх 

вправ в рамках проведення тренінгу сприяло покращенню показників 

самооцінки в цілому і проблемним, емпірично дослідженим 

структурним показникам самоставлення: «самообвинувачення», 

«внутрішня конфліктність» та «дзеркальне Я». 

Перевіркою ефективності розробленої й апробованої 

корекційної програми була оцінка динаміки показників 

самоставлення підлітків до проведення корекції і після. 

«Самообвинувачення» і «внутрішня конфліктність» після 

здійснення корекційного впливу зменшили своє значення і досягли 

нижньої межі середнього значення, показник «дзеркальне Я» 

змінився у бік збільшення. Прогнозовані очікування від 

психологічного втручання були реалізовані: відбулася корекція 

самоставлення підлітків та самооцінки в цілому, підвищення рівня 

самосвідомості хлопців і дівчат у підлітковому віці, підвищення 

упевненості в собі та гармонізація образу Я підлітків. 
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1.18. Переваги та недоліки дистанційної освіти:  

психологічний аспект 

 

Існуюча в світі Ковид-ситуація кардинально вплинула на 

якість життя людини, на форми її діяльності, засоби спілкування, на 

її особистісні цінності. Реальність вказує на те, що на жаль, таке 

положення в найближчі роки не переміниться, а, навпаки, може 

стати ще суворішим. Неможливо не погодитися з думкою, що світ 

змінився назавжди, і він вже ніколи не буде таким, яким був до 

2019 року. А трагедія, що відбувається в Україні з 

24 лютого 2022 року в зв’язку з війною з Росією, висуває від 

суспільства вимоги своєчасного реагування на неочікувані виклики. 

Тому задача сучасності – знайти такі варіанти, які б зберегли життя 

людини як найвищу цінність, а покращення її якості – як мету 

розвитку суспільства.  

Одним з таких варіантів є дистанційне навчання, яке вже 

зарекомендувало себе як якісна форма освіти. Але під впливом 

актуальних подій воно змінює і свою значущість, і свою 

спрямованість: від додаткової, альтернативної форми стає 

обов’язковим і часто єдино доступним. Як карантинний засіб світ 

його сприймає і вже приймає як реальність нашого часу, що вимагає 

перебудови не тільки самої освіти, а й людини в цій освіті. У зв'язку з 

цим головне завдання сучасної освіти – прийняти цей факт, критично 

до нього поставитися і використовувати його максимально не тільки 

для отримання найкращого освітнього результату, але і як особливий 

простір для особистісного зростання людини.  

Слід підкреслити, що дистанційне навчання як особлива 

форма освіти має свою давню історію, причому одні дослідники 
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пов’язують її початок з ім’ям Ісуса Христа, учні якого записували 

його слова для подальшого розповсюдження серед служителів 

церкви [1, с. 114], а інші – з Я. А. Каменським, який ввів для своїх 

учнів ілюстровані підручники [2], або з І. Пітман, який з появою 

стенографії запропонував навчання для англійських студентів через 

поштовий зв'язок [3, с. 9]. Зрозуміло одне: дистанційне навчання 

дозволяє передачу знань від вчителя до учня на відстані за 

допомогою додаткових матеріальних засобів. 

Вперше комплексний підхід до навчання на базі широкого 

спектру технічних засобів, розроблених навчальних програм, 

створення спеціальних курсів, підготовки кадрів був застосований у 

Відкритому університеті Великобританії (The Open University) у 

1969 році [1].  

Щодо української школи, то вперше експериментальним 

шляхом дистанційне навчання з використанням Інтернет-

можливостей було впроваджено у 2002 році. Сьогодні освітня 

діяльність базується на низці державних документів, які 

визначають, координують та регулюють дистанційну форму 

навчання в національній освіті, а саме: «Концепція розвитку 

дистанційної освіти в Україні» (2000), «Національна доктрина 

розвитку освіти» (2002), «Положення про дистанційне навчання» 

(2013), Закон України «Про освіту» (2017), Закон України «Про 

вищу освіту» (2019), Наказ Міністерства освіти і науки України 

«Деякі питання організації дистанційного навчання» (2020). Після 

24 лютого 2022 року МОН своєчасно відповіло на всі запитання 

освітян, дало юридичне пояснення, визначаючи дистанційну форму 

освіти як провідну під час воєнного стану [4].  

Нормативно-правова та теоретична база дослідження 

дистанційної освіти. 

Динамізм розвитку дистанційної освіти приводить до того, що 

зміст означеної освітньої форми змінюється згідно вимогам часу, 

тому сьогодні немає класичного визначення дефініції «дистанційна 

освіта». Так, державні документи формулюють її як «форму 

навчання, рівноцінну з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, 

що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного 

навчання» в 2000 році [5], «індивідуалізований процес набуття 

знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, 

який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії 

віддалених один від одного учасників навчального процесу у 

спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних 
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психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних 

технологій» в 2013 році [6], «індивідуалізований процес здобуття 

освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії 

віддалених один від одного учасників освітнього процесу у 

спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних 

психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних 

технологій» в 2017 році [7], а в 2020 році як «організацію освітнього 

процесу (за дистанційною формою здобуття освіти або шляхом 

використання технологій дистанційного навчання в різних формах 

здобуття освіти) в умовах віддаленості один від одного його 

учасників та їх як правило опосередкованої взаємодії в освітньому 

середовищі, яке функціонує на базі сучасних освітніх, 

інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій» [8]. Таким 

чином, основною рисою дистанційної освіти є її функціонування на 

основі сучасних інформаційно-коммунікативних технологій та 

розглядається як: одна з форм навчання; спосіб пізнавальної 

діяльності людини на базі психолого-педагогічних технологій; 

організація освітнього процесу на основі опосередкованої взаємодії 

його учасників. А під час воєнного часу дистанційне навчання стає 

основною формою, мета якої – виконання всіх цілей освіти [4]. 

Слід зазначити, що вивчення дистанційного навчання як 

особливої форми здобуття освіти стало предметом наукових 

досліджень української наукової спільноти ще в кінці 90-х – на 

початку 2000-х років, тому й методологічно сучасна школа була 

готова до карантинного виклику. Заслуговують на увагу роботи 

Дмитренко П. В. «Дистанційна освіта : аналітичний огляд» (1999), 

Кухаренко В. Н. «Дистанційне навчання: умови, застосування: 

дистанційний курс» (1999), Бикова В. Ю. «Дистанційний 

навчальний процес» (2005), М. Л. Смульсон «Дистанційне 

навчання: психологічні засади» (2012), Гетта В. Г. «Дистанційне 

навчання: дидактика, методика, організація» (2017) та ін. 

Дослідники ґрунтовно розглядають методологію підготовки 

фахівців до роботи за дистанційним навчанням (Біляй Ю. П., 

Муковіз О. П., Бендерець М. Н. та ін..), теорію та практику 

впровадження освітніх технологій в дистанційній роботі 

(Гуревич Р. С., Вишневський В. В., Анісімов А. М. та ін..), вивчають 

досвід зарубіжних дистанційних шкіл (Козлакова Г. О., 

Малярчук О. В., Агейчева А. О.). Заслуговують увагу розробка 

методів дистанційної роботи з обдарованими дітьми (Сафарян С. З., 

Оносова О. А.) та вивчення можливостей дистанційного навчання 
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для людей з особливими потребами (Кирилова Н. А., 

Заболоцький А. Ю., Чепурний С. та ін..).  

Визначення переваг та недоліків дистанційного навчання. 

Як справедливо підкреслює Л. В. Ткачук, в сучасному 

освітньому просторі «стала можлива нова синтетична, інтегральна, 

гуманістична форма навчання – дистанційне навчання, яке вбирає 

кращі риси традиційних форм – денного, заочного, екстернату, і 

добре з ними інтегрується» [9, с. 433]. Саме тому дистанційну 

освіту часто називають найбільш перспективним напрямком 

розвитку освіти в цілому, особливою педагогічною технологією 

XXI ст., що базується на відкритому навчанні з використанням 

сучасних телекомунікацій для міжособистісного спілкування в 

інформаційному просторі: «студент – викладач», «студент – 

студент», «студент – комп’ютер», «викладач – комп’ютер». 

Очевидно, що дистанційне навчання стає для студента засобом 

реалізації його особистісних потреб, формування його когнітивних 

здібностей, а також показником рівня розвитку його комунікативної 

компетенції. Змінюються і функції викладача: від носія знань він 

стає провідником до знань, тьютором.  

Саме в такому контексті і розглядаються особливості 

дистанційної освіти. Так, Є. В. Трубіцина [10, 32] вивчає 

інформаційно-освітнє середовище як систему, в якій 

взаємообумовлені як інформаційно-програмно-технічні 

компоненти, так і соціально-психолого-педагогічні, підкреслюючи, 

що будь-яка нова форма навчання, в тому числі дистанційна, 

вимагає створення психологічної бази, без якої не можна говорити 

про якість навчального процесу. Н. Бандрівська визначає 

дистанційне навчання як новий засіб реалізації процесу навчання, в 

основі якого – використання сучасних інформаційних та 

телекомунікаційних технологій, які дозволяють навчатися на 

відстані без особистого контакту між викладачем і студентом [11]. 

На думку О. Г. Корбут, дистанційне навчання є сукупність 

технологій, що забезпечують доставку студентам основного обсягу 

навчального матеріалу, інтерактивна взаємодія студентів і 

викладачів у процесі навчання, надання студентам можливості 

самостійної роботи з навчальними матеріалами, а також у процесі 

навчання [12].  

Наукові напрацювання В. М. Кухаренко, Є. В. Рибалко, 

Н. Г. Сиротенко [13] дозволяють виділити наступні переваги 

дистанційного навчання: 
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- гнучкість: дистанційна освіта дозволяє студенту не 

відвідувати лекційні та семінарські заняття за розкладом, а засвоїти 

їх у зручний для нього час і в зручному для нього місці. Це 

особливо важливо, беручи до уваги, що студент може поєднувати 

заняття з роботою, вчитися одночасно на двох факультетах або 

навіть в різних вузах. Крім того, відповідно до своїх когнітивних 

здібностей, студент сам регулює час, витрачений на засвоєння 

навчального матеріалу; 

- модульність: програма дистанційного навчання базується на 

модульному принципі – освітня програма складається з певних 

курсів обов'язкового циклу або циклу за вибором студента, які 

забезпечують глибоку і всебічну професійну підготовку; 

- паралельність: навчання може проводитися за різними 

формами навчання відразу за кількома спеціальностями; 

- охоплення: кількість студентів максимально висока, 

широкий доступ до різних видів навчальної інформації, реалізація 

спілкування «студент-викладач», «студент-студент» через різні 

мережі зв'язку і на різних платформах;  

- рентабельність: статистика свідчить, що дистанційна освіта 

приблизно вдвічі дешевша за традиційні форми. Відносно низька 

собівартість пояснюється більш концентрованим і уніфікованим 

змістом, охопленням студентів, ефективним використанням 

аудиторного фонду, економією енергозабезпечення і т. д.  

- можливість доступу до більш якісної електронної 

інформації. Вимушена ізоляція, тривалі карантинні заходи призвели 

до того, що наукові бібліотеки провідних університетів відкрили 

доступ до безкоштовного користування їх фондами. 

Пушнова В. А. виділяє наступні істотні недоліки, що 

впливають на якість сприйняття інформації: 

- тимчасові проблеми в online-режимі роботи (проблеми 

підключення, проблеми в мережах, асинхронність за часом); 

- проблеми сприйняття інформації (спотворення відео – та 

аудіоінформації; незасвоєння великого обсягу потоку 

даних) [14, с. 35]. 

Назвемо ще ряд недоліків, які впливають на рівень засвоєння 

знань, а саме: 

- відсутність живого діалогу з викладачем впливає на 

комунікативну перцепцію студентом навчального матеріалу, 

формування якісного інформаційного поля, розвиток його 

професійного спілкування; 
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- недостатній рівень самодисципліни, невміння грамотно 

використовувати робочий час, розподіляти навчальне 

навантаження, особливо на молодших курсах, негативно 

відбивається на процесі засвоєння знань; 

- широкий доступ до інформації, її варіативність знижує 

рівень самостійної презентації студентом засвоєних знань і впливає 

на розвиток його креативних здібностей;  

- нестача міжособистісного спілкування, відсутність 

колективної відповідальності, слабка організація групової 

діяльності призводить до збіднення емоційного змісту мовлення 

студента, низького рівня розвитку його комунікативної 

компетентності, що негативно позначається у формуванні його 

організаційних здібностей як майбутнього професіонала; 

- малорухливість, тривале перебування перед екраном 

комп'ютера впливає на фізичний розвиток організму студента, на 

стан його здоров'я, що проявляється у швидкій стомлюваності, 

розвитку хронічних захворювань, низькому рівні імунітету і т. д.; 

- рівень фінансової забезпеченості студента впливає на якість 

використовуваної ним матеріально-технічної бази (комп'ютера, 

Інтернету) і призводить до певної соціальної нерівності в отриманні 

освіти. 

Як бачимо, якщо переваги мають соціально-економічний 

характер, то недоліки в основному сконцентровані на соціально-

психологічних проблемах учасників дистанційного навчання. Стає 

зрозумілим, що ефективність дистанційного навчання в першу 

чергу залежить від діяльності та психоемоційного стану як того, хто 

навчається, так і того, хто навчає. 

Психологічна характеристика учасників дистанційного 

навчання. 

Центральною ланкою дистанційного навчання є, безумовно, 

студент. Програми, навчальні плани, методичне забезпечення 

дисципліни – все розробляється з одною метою: дати можливість 

студенту отримати професійні знання, уміння та навички в 

дистанційному форматі, вплинути на розвиток його фахових 

компетентностей, забезпечити виконання в повному обсязі 

освітньої програми за обраною спеціальністю.  

Практика показала, що ключовим словом дистанційного 

навчання для студента є гнучкість. Часто студент сам обирає вид 

роботи (слухати лекцію або ознайомитися з її конспектом чи 

відеозаписом), ритм навчання (як правило, на виконання завдань 
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дається часу більше, ніж якщо б займалися в аудиторії), місце 

розташування (навчатися можна будь-де, головна умова – наявність 

обладнання). Така форма навчання дозволяє студенту більш 

продуктивно розпоряджатися своїм часом, уміло поєднуючи 

навчання, роботу та особисте життя. Більш того, студент може 

одночасно вчитися на двох факультетах, брати участь у роботі 

семінарів, майстер-класів, курсах, що орієнтовані на його 

професійну підготовку та майбутнє працевлаштування. Карантинні 

пропозиції відомих вишів, закладів культури та мистецтва дають 

змогу студенту працювати дистанційно в найкращих світових та 

національних бібліотеках, відвідувати знамениті музеї, театри, 

слухати лекції славетних науковців, що безумовно, впливає на 

особистісний ріст молодої людини. 

Але такий ритм потребує від студента, в першу чергу, 

здатність до самоорганізації, яка «проявляється у 

цілеспрямованості, плануванні особистістю своєї діяльності й 

поведінки, активності, самостійності, швидкості прийняття рішень і 

відповідальності за них, критичності оцінки результатів своїх дій, 

почутті обов’язку тощо» [15, с. 266]. Розвиток навичок 

самоорганізації не відбувається одномоментно, це – результат 

тривалого процесу виховання й самовиховання. Невміння 

організувати свою навчальну діяльність під час дистанційного 

навчання веде до ряду проблем, які впливають на психоемоційний 

стан та результат діяльності студента, такі як: психологічна втома, 

несистемне, «поверхове» засвоєння знань, почуття тривоги, 

переживання за невчасно виконані завдання, втрата інтересу до 

навчання тощо.  

Рівень розвитку самоорганізації, згідно Г. О. Горбань, 

залежить від психологічної готовності студента. Дослідниця 

визначає її наступні складові: готовність до цілепокладання; 

готовність автономно перебудовувати діяльність відповідно 

наявних організаційнопродуктивних прийомів її реалізації; 

готовність акумулювати і використовувати минулий досвід у нових 

ситуаціях діяльності; готовність до цілеспрямованого і свідомого 

управління процесами власної діяльності; готовність прогнозувати 

«бажане майбутнє» (усвідомлення наслідків і 

відповідальності) [16, с. 30]. Отже, здатність до самоорганізації 

студента залежить від його психологічної готовності, яка 

проявляється, в першу чергу, в навчальній діяльності. 
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Навчання студента можливо тільки в його співпраці з 

викладачем. Традиційні взаємовідносини «студент-викладач» 

змінюють свою форму і зміст в дистанційному форматі. Якщо в 

аудиторії особистий контакт, живе, емоційно забарвлене 

спілкування допомагають забезпечити найбільш комфортні умови 

взаємодії як студента, так і викладача, то дистанційне навчання 

«знеособлює» процес навчання. Викладач вже не стільки вчитель, 

який передає свої знання та професійний досвід, намагається 

включити студента до навчального процесу на всіх етапах його 

діяльності, персоналізує форми самостійної роботи та контроль за 

виконаннями завдань, відповідає не тільки за наукову, професійну 

підготовку студента, а й впливає на його виховання. В 

дистанційному навчанні викладач все більше виконує функції 

тьютора, обов’язки якого сконцентровані на виконанні завдань суто 

навчального характеру: здійснення навчально-методичного 

забезпечення та вирішення питань контролю; забезпечення 

необхідного рівня успішності та якості засвоєння учнями 

навчального матеріалу в процесі навчання; створення навчального 

середовища, що відповідає умовам навчання, здійснення 

технологічної підтримки; проведення індивідуальних та групових 

тьюторських консультацій, на яких обговорюються найбільш 

актуальні питання навчання та методи їх вирішення; розробка 

дистанційного курсу в якості головної складової інформаційно-

освітнього середовища; інтеграція навчальної та професійної 

діяльності; створення комфортних психологічних умов навчання, 

міжособистісної взаємодії, створення передумов для 

рефлексії [17, c. 30]. Таким чином, навчально-методична діяльність 

викладача все більше перетворюється в організаційно-методичну: 

він не тільки приділяє увагу підготовці теоретичного і практичного 

матеріалу до занять, а й засвоює нові інформаційні і комунікаційні 

технологій, вчиться їх використанню в своїй викладацькій 

діяльності, відповідає за зворотній зв'язок зі студентом, часто 

використовуючи декілька типів для максимальної зручності 

останнього.  

Але зміна функції викладача не завжди позитивно впливає на 

психологічний стан студента, особливо молодшокурсника. 

Загальновідомо, що освітній процес – це не тільки засвоєння 

студентом знань, умінь та навичок, а й процес взаємодії студента з 

викладачем, обмін думками, емоціями, досвідом. Як показує 

практика, особистість викладача є своєрідною мотивацію для 
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студента для успішного засвоєння дисципліни. Відсутність 

можливостей комфортної комунікації негативно впливає на 

формування особистості майбутнього фахівця: у нього виникають 

психологічні бар’єри в спілкуванні з викладачем, він не вміє 

будувати діалог «керівник-підлеглий», відстоювати свою точку 

зору, вступати в дискусію тощо.  

Достатньо проблематичними є взаємовідносини студентів між 

собою під час дистанційного навчання. Дистанційне навчання 

порушує структуру студентської групи як спільноти, що об’єднана 

не тільки метою закінчити виш та отримати диплом, а стати 

колективом з високим рівнем організованості, єдністю інтересів, 

ціннісних орієнтацій, формальною і неформальною комунікацією, 

наявністю формального і неформального лідера тощо. 

Взаємовідносини «студент-студент» стають відносними, не виникає 

тієї атмосфери, що гуртує молодих людей на тривалий час, учить їх 

колективному спілкуванню, колективної діяльності з метою 

досягнення колективних цілей. Дистанційне навчання не дає змогу 

студентам проявити себе в інших видах діяльності (спортивній, 

естетичній, організаторській тощо), які при позитивній 

спрямованості суттєво впливають на особистісно-професійний 

розвиток, збагачують їх міжособистісну взаємодію. Як результат 

означених проблем – самотність молодої людини, низький рівень її 

соціальної активності, неготовність працювати в колективі тощо.  

Є необхідність охарактеризувати ще одну діаду 

дистанційного спілкування: студент-комп’ютер. Багаторічне 

використання інформаційних технологічних можливостей в 

особистісній активності та навчальній діяльності впливають на 

психоемоційну сферу студента, на рівень його соціалізації та на 

рівень сформованості його індивідуальних досягнень. Люди, які 

довготривалий час проводять в інтернет просторі, як правило 

характеризуються соціальною ізольованістю, інтровертивністю, 

егоцентризмом, низьким рівнем емпатії, їх мовлення предметне, 

малоемоційне, нейтрально забарвлене. Але вони легко знаходять 

необхідну інформацію, в них розвинено критичне мислення, 

образне сприйняття, вони схильні до відстоювання своєї думки, 

своїх інтересів, які як правило, пов’язані з віртуальним простором. 

Малоруховий образ життя призводить до проблем зі здоров’ям, а 

велике навантаження на зоровий аналізатор, особливо під час 

роботи з телефону або планшету, – до проблем із зором. 



157 
 

Суттєвою проблемою залишається тривожність студента 

через труднощі з інтернет зв’язком, особливо під час контрольних 

випробувань (виконання МКР, захист курсових робіт, здача іспитів 

тощо). На жаль, є достатня кількість студентів, яка немає 

можливостей придбати комп’ютерне обладнання необхідної якості, 

що призводить до психологічного дискомфорту студента, до 

завуальованої соціальної нерівності в студентському колективі. 

Однак, незважаючи на перераховані вище проблеми, 

дистанційна форма навчання все ширше впроваджується в систему 

освіти на всіх її рівнях. Динамічність розвитку суспільства 

призводить до того, що аудиторне, «живе» навчання стає все менш 

доступним і проблематичним у зв'язку з техногенними ситуаціями 

(карантини, війни) і соціальними проблемами (економія 

енергоресурсів, особливо в зимовий час), а дистанційне – все більш 

демократичним і варіативним. Завдання сучасної школи – зробити 

його якісним, мобільним і максимально доступним. При цьому 

основну увагу необхідно приділяти формуванню фізично і психічно 

здорової особистості, яка вміє критично сприймати інформацію, 

використовувати її в своїй діяльності, бути відкритою до 

спілкування і готової постійно отримувати нові знання.  
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2.1. Боротьба лемків за збереження етнокультурної 

ідентичності – взірець для всієї України 

 

Сьогодні над всією Україною нависла реальна загроза 

геноциду, знищення самого народу і його історії, етнічного 

коріння, матеріальної та духовної культури. Поза сумнівом, ми 

переможемо в цій боротьбі. Нині наша священна мета – не дати 

зникнути нашому народові, нашій мові, нашим звичаям, 

культурним пам’яткам, не дати перерватися традиції, не дати 

зникнути з мапи світу цілому давньому слов’янському етносу. 

Мета цієї статті – на прикладі продуманої системи постійної 

наполегливої боротьби локальної етнічної групи – лемків за свою 

ідентичність сприяти виробленню алгоритму збереження 

ідіоетнічності всієї української нації та її культурної спадщини. 

Актуальність теми диктує нинішня ситуація, коли ворогом 

заперечується існування української нації, її мови, історії та 

культури. 

Велике складається з малого. Взірцем для збереження 

великої національної культури може послужити роками 

напрацьована система захисту автентичності невеличкої етнічної 

групи – лемків. 

Батьківщина лемків – Лемківщина або ж Лемковина 

розташована в карпатських Бескидах на території сучасних 

України, Польщі та Словаччини. Назва лемки (лемаки) з’явилася 

лише (так і хочеться написати лем) на початку XIX ст., самі ж 

лемки, які походять від давнього племені білих хорватів, 

історично називали себе русинами або руснаками. Карпатський 

хребет поділяє Лемківщину на південну, або закарпатську, і 

північну – прикарпатську. Східною межею південної частини 

Карпатської Лемківщини є р. Уж, а її західною межею – р. Попрад. 

Північна частина Лемківщини простягається від Сяну на сході до 

Попраду з Дунайцем на заході. З усієї території лише частина 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BA_(%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC)
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південно-східної Лемківщини (частини Великоберезнянського і 

Перечинського районів Закарпатської обл.) належить Україні. 

Основна частина Лемківщини входить до складу Польщі, а 

південно-східна частина – до Словаччини. Після скасування 

кріпацтва у володіннях Габсбурґів 1781 р. численні лемківські 

родини з Пряшівщини та галицької частини Лемківщини 

переселилися до сербської Воєводини, в околиці Бачки. Це так 

звані бачванські лемки. Нечисленна кількість лемків мешкає в 

Угорщині, в околиці Нірешгази за Тисою, це нащадки чотирьох 

родин з сіл Лосього і Ропи та восьми родин з Климківки в 

Горличчині, що оселилися тут перед ІІ світовою війною. Чимало 

лемків ще наприкінці ХІХ ст. подалися в «Гамерицький край». 

Трудову еміграцію до Америки започаткував селянин з Нової 

Весі Новосанчівського повіту Ю. Кашицький
 
того ж 1871 р. З того 

часу постає й національне пробудження Лемківщини, в якому 

активну діяльність розгорнув греко-католицький 

священик І. Бірецький, тоді ж з’явилася самоназва лемки. 

Мало того, що етнічна група об’єктивно в силу свого 

географічного розташування була розпорошена між різними 

державами, так ще й внаслідок примусового обміну населенням за 

домовленістю між комуністичною Польщею та Радянською 

Україною у 1944-1946 рр. дві третини лемків (близько 95 тис. осіб) 

із ПНР було переселено на територію УРСР, а решту (близько 30–

40 тис.) під час операції «Вісла» (1947 р.) – на північно-західні 

землі Польщі. Тоді з’явилася назввва Закерзо ння для означення 

крайньо західних українських етнічних територій, розташованих 

на захід від сучасного польсько-українського кордону, що за 

підсумками ІІ світової війни увійшли до складу Польщі. Поза тим, 

у ході «оптації українців Чехословаччини» у 1945-1947 роках зі 

Словаччини на Закарпаття та Волинь було переселено понад 17000 

лемків. У результаті переміщень на історичній Лемківшині 

залишилися здебільшого лемки Словаччини та Закарпаття.  

Нині загальна кількість лемків у світі становить близько 

700 тис. осіб, зокрема в Україні – 350 тис., у Північній Америці – 

150 тис., у Польщі та Словаччині – по 100 тис., у країнах 

колишньої Югославії – близько 50 тис. В Україні лемки-

переселенці дисперсно мешкають в Івано-Франківській, 

Львівській, Тернопільській, Полтавській, Донецькій, Луганській 

обл. У Польщі частина виселенців отримала дозвіл повернутися в 

долину р. Ослава, передусім у Команчанську гміну, де нині лемки 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D1%88%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8C_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8C_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1871
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%96%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%B7_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96_%D0%B4%D0%BE_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0
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становлять приблизно 10 відсотків населення. Багато лемківських 

сіл на території Польщі залишилися покинутими. 

Проте лемки не здалися. В усіх країнах, куди б їх не завела 

примхлива доля, вони не дають жодного шансу нівелюванню та 

розчиненню, забуттю свого коріння. Для цього вироблено цілу 

систему культурно-просвітницьких заходів. 

Фестивалі, конгреси та організації. Процес відродження, 

який вщух наприкінці 1950-х рр., набув нових обертів з падінням 

тоталітарного режиму в Польщі. Починаючи від 1983 р. у Низьких 

Бескидах у Ждині (Горлицький повіт Малопольського воєводства) 

проводиться найбільш чисельний щорічний етнофестиваль 

культури лемків «Лемківська ватра», що з року в рік збирає дедалі 

більшу кількість учасників і гостей з Польщі, України та інших 

країн, де живуть лемки. До організації свята долучаються 

представники загальнодержавних і локальних урядових структур 

Польщі, громадських організацій різних країн, передусім 

Об’єднання українців у Польщі, Світової організації українських 

лемківських об’єднань, товариства «Лемківщина» в Україні, 

Союзу русинів-українців Словаччини, Об’єднання лемків Канади, 

Організації оборони Лемківщини у США та ін. У 2012 р. на 

ХХХ Ватрі колективу з Самбора «Джерело» дісталась почесна 

місія провадити ходу на відкритті фестивалю до почесної ватри! З 

українських медіа знімав канал новин 1+1.  

У 1989 р. у м. Ліґниця (нині Нижньосілезького воєводства) 

організовано «Стоваришення лемків», 1990 р. у м. Горлиці (нині 

Малопольського воєводства) – Об’єднання лемків у Польщі. Не 

менш популярним є фестиваль «Лемківська ватра на чужині». 

Щойно фейсбук поширив повідомлення: «Стоваришыня Лемків 

просит на 42-у Лемківску Ватру на Чужыні, до Михалова на 

Нижнім Шлезку. Тым разом, по долгым періоді ограничынь, 

вертаме уж на добре до традициі і 42-а Лемківска Ватра на Чужыні 

буде 2-дньова – одбуде ся в першый вікенд серпня 5-6.08.2022. О 

дрібницях будеме неодолга інформувати на ФБ і нашим сайті» 

(www.stowarzyszenielemkow.pl). Відбулися лемківскы фестини 

«Сьвіт под Кычера» у м. Лігниця (Legnica) у Польщі. Цьогоріч ХL 

ювілейний фестиваль «Zjednoczenie Łemków» заявило на 24-

27 липня у Ждині. 

Польська організація «Об’єднання лемків» з часу свого 

виникнення веде курс на повернення депортованих на історичну 

батьківщину з повним відшкодуванням заподіяних збитків. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%96
http://www.stowarzyszenielemkow.pl/
https://www.facebook.com/Zjednoczenie-%C5%81emk%C3%B3w-601072156606085/
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Велику роботу з популяризації культури лемків ведуть Світова 

Федерація Лемків, Організація Охорони Лемківщини, Об’єднання 

Лемків Канади. Представницькою організацією закарпатських 

лемків є Союз русинів-українців Словаччини, що проводить 

фестиваль драми і художнього слова ім. О. Духновича у м. Пряшів 

і Меджилабірці, фестиваль фольклору русинів-українців 

Словаччини у м. Камйонка (округ Стара Любовня), свято культури 

русинів-українців Словаччини у м. Свидник, фестиваль духовної 

пісні у м. Снина, огляд народних пісень «Маковицька струна» у м. 

Бардіїв.  

У північній Америці 1931 р. створено «Лемко-Союз» 

(друкований орган – газета «Карпатска Русь»), 1936 р. – 

Організацію оборони Лемківщини (друкований орган – газета 

«Голос Лемківщини»), 1973 р. у м. Йонкерс (штат Нью-Йорк, 

США) засновано Світову федерацію лемків, яка об’єднала усі 

лемківські організації світу. 

1988 р. у Львові засновано громадсько-культурне товариство 

«Лемківщина». Сьогодні його складу входить Львівська міська 

організація, 9 районних осередків у Пустомитах, Городку, 

Бориславі, Дрогобичі, Золочеві, Самборі, Старому Самборі, 

Стрию, Трускавці, а також Самбірська громадська організація 

«Бощани» та Львівська обласна молодіжна громадська організація 

«Молода Лемківщина». Серед традиційних щорічних заходів 

товариства «Лемківщина» святкування «Лемківської Велії» (Святої 

вечері) у Львові, організація фестивалю «Пісні незабутого краю» у 

Городку, етнографічного фестивалю у Бориславі, Самборі і 

Старому Самборі, участь у «Лемківській Ватрі» у с. Ждиня 

(Польща), м. Монастириська (Тернопільська область), 

смт. Великий Березний (Закарпатська область), с. Переможне 

(Луганська область), с. Лютенські Будища (Полтавська область), 

фольклорно-етнографічному фестивалі «Кличе Зелена неділя» у 

с. Рівня (Івано-Франківська область), фестивалі української 

культури у Свиднику (Словаччина). 

Подібні обласні товариства, що постали у Тернополі, Івано-

Франківську та інших місцевостях, згодом об’єдналися у 

Всеукраїнське товариство «Лемківщина» (ВУТЛ). За період 

незалежності в Україні проведено кілька Всеукраїнських конгресів 

лемків: у Тернополі (1992, 2005), Івано-Франківську (1997, 2009), 

Львові (2001, 2014). У c. Копанки Калуського р-ну Івано-

Франківської обл. проводиться фестиваль «Плаче і кличе зелена 
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неділя». У с. Лютенські Будища Полтавської обл. щороку 

відбувається Міжрегіональний фестиваль лемківської культури 

«Барви Лемківщини». 

Одним з найбільших фестивалів лемківської культури 

є «Дзвони Лемківщини», що проводиться щорічно в першу суботу 

та неділю серпня. Перші два фестивалі під назвою «Лемківська 

ватра» відбулися у 1999 і 2000 рр. у с. Гутисько Бережанського р-

ну Тернопільської обл. Наступні фестини проходять щороку в 

урочищі Бичова неподалік від м. Монастириська Тернопільської 

обл. під гаслом «Цне мі ся за тобом, мій лемківський краю». У 

святі та вічі беруть участь посадовці Тернопільської та Івано-

Франківської облдержадміністрацій, урядовці з Києва, народні 

депутати України, представники лемківських організацій з інших 

країн. Президент України офіційно вітає фестиваль. Фестивалі 

починаються театралізованими дійствами, урочистою ходою 

центральними вулицями Монастириськ від районного Палацу 

культури до Музею лемківської культури і побуту з покладанням 

квітів до пам’ятника Тарасові Шевченку, підняттям прапорів, 

театралізованим дійством, благословенням священиків та 

урочистим запаленням ватри. У концерті виступають народні 

артисти України, хори, гурти і окремі виконавці з України та 

інших країн. Лемківські майстри представляють народну 

творчість, кожне село району презентує автентичну лемківську 

страву. Організовано дитячу ватрочку. З вечора до світанку триває 

молодіжна забава, опівночі лунає святковий феєрверк. За час 

проведення фестивалів на Ватряному полі у Монастириськах 

встановлено й освячено пам’ятний хрест депортованим у 1944-

1946 і 1947 рр., лемківську каплицю, поряд з нею – дерев’яну 

дзвіницю та криницю, відкрито «Мердакову хату» і виставку з 16 

скульптур лемківського різьбяра І. Мердака. У 2014 р., коли 

російський агресор окупував Крим та розв’язав війну на Донбасі, 

черговий фестиваль не відбувся. Наступний XVІ фестиваль 

відбувся 1-2 серпня 2015 р.
 

Цьогоріч не було ходи вулицями 

Монастириськ, лише театральні дійства біля пам’ятника 

Шевченкові, пам’ятного знаку жертвам депортації, а також 

покладання квітів у сквері Матері Божої на честь загиблих в АТО 

та Небесної сотні. На святі виступив ансамбль з Польщі «Кичера», 

виконавці з Донеччини і с. Переможне на Луганщині. Загалом з-

поза меж Тернопільської обл. у дійстві взяли участь близько 30 

колективів. Отже, з року в рік фестиваль стає дедалі більш 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999_%D1%83_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000_%D1%83_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015_%D1%83_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
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масовим і представницьким, аби лише не перешкоджали йому 

епідемії та війни [Ванзеляк, Васильчук, Вигоняйло, Деркач, 

Калачик, Корпан, Чайківська, Юхно-Лучка]. 

Набуває популярності новий щорічний всеукраїнський 

фестиваль-конкурс юнацької творчості «ЛемЦвіт» у рамках 

проєкту захисту культурного надбання лемків за підтримки 

ГО Київське товариство «ЛемКиїв» та Всеукраїнського товариства 

«Лемківщина». Його метою є відродження культурної спадщини 

лемків, ознайомлення з історією та духовною культурою краю.  

Працює ЛемкоООЛ (Організація Оборони Лемківщини). 

Культурна діяльність. 1959 р. засновано перший 

лемківський хоровий колектив у с. Лошнів Теребовлянського р-ну 

Тернопільської. обл., 1969 – хорову капелу «Лемковина» у Львові. 

У 1991 р. постала Фундація дослідження Лемківщини, за сприяння 

якої 1992 р. побудовано лемківську церкву св. Володимира і Ольги 

у Шевченківському гаю у Львові. У 2016 р. в Івано-Франківську 

освячено церкву св. Кирила і Методія, зведену в лемківському 

архітектурному стилі. 

Лемківський гурт пісні й танцю «Кичера» був сформований 

у 1991 р. у Нижній Сілезії (Польща). 

Культура лемків описана в академічному виданні 

«Лемківщина». 2013 р. побачив світ «Енциклопедичний словник 

Лемківщини» І. Красовського та І. Челака [Красовський]. 

Музейний комплекс «Лемківське село» відкрито 3 листопада 

1996 р. при районному відділенні товариства «Лемківщина» в 

м. Монастириська. Ініціаторами відкриття музею були активісти 

товариства «Лемківщина» о. А. Дуда, М. Громосяк, О. Гойняк, 

С. Гурей, М. Микитин та М. Тиханський. Упродовж 6 років музей 

очолювала Н. Багірова. 16 вересня 2011 р. було прийнято рішення 

сесії обласної ради реорганізувати установу Тернопільської 

обласної ради «Монастириський комунальний музей лемківської 

культури і побуту» і на її базі створити «Музейний комплекс 

«Лемківське село». Першим його директором став М. Тиханський, 

науковими співробітниками – В. Грабчак і В. Сисак, о.м. А. Дуда-

Квасняк. Нині директором музею є В. Дудар. У музеї експонується 

понад 3000 експонатів історії, мистецтва і побуту лемків: ікони 

XIX-XX ст., вишиті рушники, сорочки, церковні хоругви, хрести, 

обруси, священицькі ризи, скульптури М. Черешньовського, 

ткацький та столярний верстати, різьблення лемківських митців: 

С. Кищака, А. Сухорського, А. Красівського, Б. Коваля, 

https://lemky.org.ua/
https://lemky.org.ua/
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М. Завійського, Я. Одрехівського, В. Логази, В. Максимовича. 

Музейний комплекс за специфікою є етнографічним, за формою – 

музей просто неба. Експозиція побудована за тематичним 

принципом і розміщена у 8 залах основного приміщення та у 

7 дерев’яних будиночках на Ватряному полі, що презентують 

традиційну лемківську архітектуру. У передпокої поміщені карта 

Лемківщини, грамоти, якими нагороджені Монастириська 

організація Всеукраїнського товариства «Лемківщина» та 

Монастириський народний хор «Яворина», інформаційні стенди та 

макет лемківського обійстя. У І залі виставлено ікони ХІХ-ХХ ст., 

церковну вишивку, фотографії видатних діячів церкви, макети 

церков м. Монастириська і Монастириського р-ну (автор 

О. Гойняк). У ІІ і ІІІ залах експонуються скульптура Пресвятої 

Богородиці з гіпсу, подарована сім’єю Ждиняків, старовинні 

молитовники, предмети культового призначення, макети 

мурованого дев’ятибанного храму апостолів Петра і Павла 1872 р. 

з с. Криниці, світлини лемківських храмів, картини сучасних 

художників. ІV зал презентує лемківську світлицю, призначену 

для прийому гостей. Тут були кращі меблі: шафи, куфри, комоди, 

психи (дзеркала), креденц, дерев’яне різьблене ліжко, скрині з 

сімейними реліквіями, ікони та вишивки, що прикрашали стіни. 

У V залі на стінах – репродукції картин всесвітньо відомого 

лемківського художника Никифора (Е. Дровняка) та авторські 

копії циклу гравюр «Лемківський іконостас» В. Мадзеляна, 

присвячені історії та культурі лемків, архівні матеріали, наукова та 

художня література, лемківські періодичні видання. У VІ залі 

виставлено традиційний лемківський одяг та взуття. До середини 

ХІХ ст. лемки виготовляли одяг виключно з полотна (конічного, 

льняного) та сукна домашнього виробу. Одяг та взуття шили самі. 

У ІІ половині ХІХ ст. саморобні тканини поступово замінила 

фабрична продукція, проте крій та оздоблення одягу 

зберегли місцеві традиції. Жіночий одяг презентують спідні 

сорочки, спідниці (кабати), фартушки (запаски), камізельки 

(лайбики), корсети (горсети), кожушки, очіпки, рантухи, 

плахтини, хустки (ранцлівкы, фацеликы, тибетівкы, штофкы, 

єдвабні, баранкові, шафолкы, кестемани, гарстувкы гатласки, 

казьмирки), взуття – керпці, черевики (руминки). З чоловічого 

одягу виставлені сорочка (кошеля), літні штани (сподні), 

камізелька (лейбик), сердак, гунька, взуття – керпці, чоботи 

(скірні). Доповнює експозицію колекція ляльок в національному 
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одязі, виготовлена І. Омельченко-Криницькою. Тут же 

демонструються вироби з лози, музичні інструменти, 

жіночі сумочки. У критому стелажі – колекція старовинних та 

сучасних грошей, жіночі прикраси, гаманці, чоловічі бритви та 

інші артефакти. У ткацькій кімнаті (VІІ зал) зібрано знаряддя 

обробки вовни, льону, коноплі, ткацький верстат, прядки, кужелі, 

веретена, мотовила, чесальниці, зразки прядива та домотканого 

полотна. У VІІІ залі, зібрані інструменти і предмети домашнього 

побуту: колекція старовинних годинників, столярне, слюсарне, 

сількогосподарське знаряддя [Костишин, Тиханський]. 

Музей не обмежується збиранням і демонстрацією 

артефактів, тут ведеться наукова робота та популяризація 

лемківської культури. Так, 25 листопада 2021 р. у Музейному 

комплексі було проведено науково-практичну конференцію 

«Лемківська народна ноша: шлях крізь віки». Фактично це була 

міжнародна конференція, оскільки в ній взяли участь етнографи-

одягознавці з України (Монастириська, Київ, Івано-Франківськ, 

Тернопіль, Львів, Ужгород) , а також зі Свидника в Словаччині. 

Відкрила конференцію директор Музею В. Дудар, яка поставила 

вкрай важливе питання про потребу уважно розрізняти справжній 

лемківський одяг від чужого, який подекуди зафіксований на 

світлинах, навіть дуже давніх. Конференція перетворилася на 

дружню емоційну бесіду фахівців, небайдужих до своєї справи. 

Невдовзі учасники заходу поштою отримали друковані 

примірники матеріалів конференції. 

Працюють також музеї лемківської культури в Зиндравнові 

(Польша), у Пряшові (Словаччина) та ін. 

Преса, радіо та інтернет. Засноване у Польщі 1956 р. 

«Суспільно-культурне товариство Українське» видає газету «Наше 

слово», що висвітлює історію та побут лемків на окремій 

«Лемківській сторінці». З кінця 1980-х рр. у Польщі виходять 

книги (П. Мурянка, Т. Кузяк та ін.) та часописи лемківським 

говором, при організації «Руська бурса» функціонує інтернет-

газета та онлайн-радіо Lem.fm., де регулярно висвітлюються 

новини лемків не лише Польщі, але також Словаччині та колишній 

Югославії. Організація лемків Польщі видає з 1992 р. квартальник 

«Ватра», що наразі виходить в інтернеті під лінком https: 

//www.lemkounion.pl /watra_kwartalnik_archiwum.html. 

У США видається часопис «Лемківшина», у Польщі працює 

сайт Об’єднання лемків. У фейсбуці працюють групи Лемки 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9C%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8F%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0
https://www.lemkounion.pl/watra_kwartalnik_archiwum.html
https://www.lemkounion.pl/watra_kwartalnik_archiwum.html
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України, Моя батьківщина – Бескиди та ін. Працює інте рнет 

сторінка «Наше Слово» ЛЕМКІВСКА СТОРІНКА №41, 2017–10–

08.Джерело http://www.nasze–slowo.pl/lemkivski–stravi–z–

garjachoi–kuhni/.http://www.lemko.org .  

Словники, збереження локальної говірки. Мова є одним з 

головних факторів життя етносу, це кров народу, без мови 

культура перетворюється на німі артефакти. Щодо фіксації свого 

говору лемкам пощастило чи не найбільше з усіх українських 

етнічних груп. Записи лемківського діалекту започаткували 

І. Вагилевич, І. Верхратський, В. Гнатюк на початку ХХ ст. У 30-х 

роках ХХ ст. вийшли друком «Лемківський словничок» 

М. Приймака (1933);. «Лемківський буквар» (1933), праці 

Ф. Коковського та І. Панькевича, словник І Зілинського (1938). 

Одним з перших підручників лемківської мови видав 

М. Трохановський у міжвоєнний період. Фундаментальними є 

праці З. Штібера, Я. Рігера, О. Горбача, Б. Струмінського та ін. У 

90-х рр. XX ст. почалося видання літератури для дітей 

П. Трохановського: «Мамо куп мі книжку. Антольоґія діточой 

поезиі» у 1995 р. та «А я знам азбуку» у 2003 р. «Перша граматика 

лемківського языка», «Лемківська граматика для діти» М. Хом’яка 

видані у Леґніці 1992 р., у 2000 р. – у Катовицях «Ґраматыка 

лемківского языка» Г. Фонтанського та М. Хом’яка. Великий 

доробок належить П. Пиртею, чий словник лемківських говірок 

має кілька перевидань, його ж опис лемківської фонетики та 

морфології опублікований 2013 р. у Горлиці, та С. Панцьо, який 

досліджує лемківську граматику. Надруковано словники окремих 

лемківських говірок І. Зілинського 1938 р. Д. Бандрівського 

1961 р., лемківські словники А. Бігуняка та О. Гойсака 1997 р., 

Ю. Дуди 2011 р., «Фразеологічний словник лемківських говірок 

Східної Словаччини» Н. Вархол та А. Івченка, діалектний 

фразеологічний словник Г. Ступінської та Я. Битківської 2012 р., 

оригінальний «Словник прикметникового лексикону лемківських 

говірок» 2015 р. С. Панцьо та Н. Лісняк, видання якого присвячено 

70-річчю депортації лемків та багато інших. Активно виходять 

дослідження лемківського говору в Польщі та Словаччині (див. 

Джерела).  

У висновку зазначимо, що наведені далеко не всі факти 

діяльності лемків є цінним досвідом засобів захисту і збереження 

етнокультурної ідентичності, який наразі як ніколи важливий для 

українців і може бути взірцем для наслідування. Це роками 

http://www.nasze-slowo.pl/
http://www.nasze-slowo.pl/lemkivski-stravi-z-garjachoi-kuhni/
http://www.nasze-slowo.pl/lemkivski-stravi-z-garjachoi-kuhni/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%27%D1%8F%D0%BA
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=33221
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напрацьовані методи використання інтернету, преси, соціальних 

мереж, культурних заходів, що гуртують представників етносу, 

голосно навсібіч гучно заявляють про його своєрідність та 

невмирущість. 
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2.2. Міжнародний тероризм: історична еволюція  

та сучасні реалії 

 

Міжнародний тероризм – одна із найбільших глобальних 

проблем суспільства, оскільки в ХХІ столітті його рівень тільки за 

останні п’ять років зріс на 320%. Сучасний тероризм 

трансформувався в складне соціально-політичне явище 

планетарного масштабу, яке має системну основу й обумовлене 

основними політичними, економічними і соціальними 

протиріччями міжнародного життя та становить загрозу всьому 

світовому порядку, стабільності, демократії, що в свою чергу 

негативно позначається на безпечному існуванні практично усіх 

сучасних держав.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%27%D1%8F%D0%BA
http://lemko.org/pdf/gramatyka.pdf
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Наразі для України, в умовах повномасштабної війни росії, 

терористична загроза відчувається із новою силою та становить 

безпосередню загрозу національній безпеці та державному 

суверенітетові. Увесь жах український народ та світове 

співтовариство відчули, коли відкрилася вся правда про злочини 

країни-агресора в Бучі, Гостомелі, Бородянці, Макарові, та коли 

противник вдався безпосередньо до ракетного терору в Києві, 

Одесі, Маріуполі, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Кременчуці та 

Вінниці та багатьох інших містах. Тисячі забраних життів та 

зруйнована цивільна інфраструктура міст – такі результати 

«російського миру» в нашій країні. Наразі здійснюється кропітка 

робота державного керівництва та дипломатичних установ у сфері 

міжнародної геополітики щодо визнання світовою спільнотою 

російської федерації державою-терористом.  

Саме тому наукові дослідження питань, пов’язаних із 

міжнародним тероризмом є досить актуальними, адже спонукають 

до пошуків нових політичних рішень та напрацювання більш 

ефективних схем боротьби з цим явищем.  

Історія міжнародного тероризу сягає І ст. нашої ери. Так, 

першою терористичною організацією в історії людства була чітко 

організована секта сікаріїв, яка діяла в Палестині в 66-73 рр. н.е. 

Назва цієї секти походить від назви зброї, якою користувались 

стародавні терористи, а саме короткого меча (сіки), який легко 

можна було сховати під одягом. 

Тактика діяльності сікаріїв була спрямована переважно на 

здійснення терактів під час великого скупчення народу. Вони 

вважали, що якраз натовп завдяки своїй щільності та давці 

допомагає вбивцям втекти, через неможливість визначити, особи 

що завдала смертельного удару. Джерел, котрі описують 

діяльність цього стародавнього угрупування збереглося. Крім того 

вони несуть суперечливу інформацію. Тому чи не єдиним 

джерелом залишаються праці стародавнього єврейського історика 

Йосипом Флавієм, який описує тактику дій сікаріїв. Так, вони 

атакували противника в денний час, передусім у свята, коли 

Єрусалим бував заполонений юрбами людей. Улюбленою зброєю 

терористів був кинджал чи короткий меч (сіка), який вони ховали 

під одягом. Основними жертвами терактів виступали 

представники єгипетської і палестинської діаспори, котрі 

підтримували налагодження дружніх відносин із Римською 

імперією [1, 5].  
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Через вісімсот років у ХІ ст. на Сході з’явилася історично 

відома група терористів – ассасінів, які відокремилися від 

ісмаїлітів, про діяльність яких є згадки до ХІІІ століття. Ця 

терористична секта тривалий час приваблювала до себе увагу 

вчених, оскільки дуже багато елементів їхньої тактики і стратегії 

нагадують методи сучасних терористів. Засновником асасінської 

секти був Хасаналь-Саббах, відомий сьогодні як теоретик 

основних положень ідеології тероризму. Саме цій особі також 

приписують спробу створити прототип держави нової формації – 

терористичну державу, у якій існувала чітка ієрархія підкорення і 

не було єдиних кордонів й чітко окресленої території [2,с. 86].  

Таємні спільноти давніх терористів були відомі також на 

Далекому Сході, Японії, в Індії. Дуже войовничими були вони в 

Китаї. Їхні члени займалися традиційним вимаганням, а 

професійні кілери, служили будь-кому, хто платив гроші. 

Велика французька революція спровокувала потужний 

поштовх поширення тероризму, що супроводжувалася кривавою 

розправою над феодальним дворянством окремих представників 

буржуазії, яка прагнула влади над своїми противниками. Поняття 

«терор», на думку більшості дослідників, стало синонімом цієї 

глобальної не тільки для Франції, а для всього світу події та 

увійшло до міжнародної лексики [3, с. 229]. Терор був наскільки 

поширеним, що швидко обернувся проти своїх господарів. Так, 

очільників революційних подій, серед яких був сам М. Робесп’єр 

не оминула доля короля Людовіка ХVІ та його дружини Марії 

Антуанетти – його стратили на тій же гільйотині.  

Характерною рисою ХІХ ст. стала поява анархістів і 

націоналістів. У цей період у Німеччині з’явилася нова теорія 

тероризму, більш відома як «філософія бомби». Її автором був 

німецький радикал Карл Гейнцген, якого більшість вчених вважає 

основоположником теорії сучасного тероризму. На його стійке 

переконання – фізична ліквідація сотень, навіть тисяч людей може 

бути виправдана «вищими інтересами людства», а моральна 

заборона на вбивства в політичній боротьбі повинна бути 

спростована. Він вважав, що силі й дисципліні реакційних військ 

необхідно було протиставити таку зброю, за допомогою якої 

невелика група людей може створити максимальний хаос [4, 13].  

Досить яскраво тероризм проявився в цей же період і на 

території Російської імперії, до складу якої й належала у той час 

Україна. Пов’язаний він був із діяльністю народників та їхньої 



172 
 

таємної організації «Народна воля». У програмі цієї терористичної 

організації передбачалося дезорганізувати уряд шляхом терору та 

насильницькими методами своєї діяльності повалити в Росії 

імперія, яку в той час очолював Олександр ІІ. 1 березня 1881 року 

після численних невдалих замахів, народниками було імператора 

було вбито [5, 24]. Розмах і поширення тероризму в Росії був 

характерним і на початку ХХ століття. Так, у період між 1901 до 

1911 рр. масовими стали терористичні акти, жертвами яких 

ставали відомі державні діячі та політики (вбивство П. Столипіна 

у оперному театрі в м. Києві).  

Варто зазначити, взагалі світовий історичний розвиток кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. характеризувався вбивствами провідних 

політиків не тільки в Російській імперії, а й по всій території 

Европи та США (американських президентів Д. Гарфілда (1881 р.) 

та В. Маккінлі (1901 р.), президента Франції Карно (1894 р.), 

прем’єр-міністра Іспанії Антоніо Кановаса (1897 р.), австро-

угорської імператриці Елізабет (1898 р.), короля Італії Умберто 

(1900 р.). В багатьох випадках убивцями були анархісти які діяли з 

власної ініціативи, не поставивши до відома про свої наміри 

соратників по політичним поглядах. 

Після завершення Першої світової війни особливого 

значення набув державний терор, коли провладний прошарок 

проводив політику залякування й придушення внутрішніх 

політичних противників украй суворими насильницькими 

засобами, аж до фізичного знищення. Такий вид терору став 

характерним для СРСР в 20-40-х та Німеччини 30-40-х років 

ХХ століття. 

Після Другої світової війни поступово змінилася тактика 

терористів. Нові конфлікти (Корейська та В’єтнамські війни), 

привели до того, що терористичні групи стали частиною 

партизанського руху або армійських підрозділів.  

Однак, вже з в середині 70-х- 89- х рр. ХХ століття тероризм 

вийшов на світову арену, набувши глобального міжнародного 

характеру. В його основу ліг екстремізм і насилля, що 

використовували терористичні організації для посилення свого 

тиску на суб’єктів міжнародної діяльності з метою досягнення 

ними політичних цілей [6, 25].  

Міжнародні терористи для досягнення своїх планів 

використовували убивства, захоплення заручників, вибухові 
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пристрої тощо, намагаючись таким чином привернути увагу 

органів влади та міжнародної спільноти до своїх бажань. 

Дослідник феномену міжнародного тероризму Агаіхаджех 

паша Давуд виділив 4 групи причин, які визначають його 

існування у сучасному світі та охарактеризував їх: 

1) Перша група – твердження песимістичної картини світу, 

що приводить до постійного страху і знецінювання життя. В 

умовах моральної дестабілізації – це провокує психологічну 

вседозволеності, використання «будь-яких» засобів досягнення 

різних цілей, переконання що відсутні легітимні способи 

встановлення справедливості. 

2) Друга група причин пов’язана з революційними 

процесами і національно-визвольними рухами, їх проявами в 

останні десятиліття. Тут проявляється взаємозалежність 

політичних, соціально-економічних, ідеологічних процесів; 

суб’єктивних і об’єктивних факторів, що обумовлюють 

терористичну діяльність. 

3) Третя група причин розвитку тероризму пов’язана із 

зацікавленістю правлячих еліт у його прихованому використанні 

як високоефективного інструменту політичної боротьби, 

дестабілізації і ослаблення іншої держави.  

4) Четвертою причиною сплеску тероризму у світі є ситуація 

перехідного періоду, коли розвал старих регіональних структур 

міжнародної безпеки супроводжується розпадом державних 

утворень. Механізми міжнародного контролю не спрацьовують, а 

їх місце намагаються зайняти сили, які використовують чинник 

нестабільності для власних завдань [7,с. 7-8].  

На сучасному етапі можна простежити еволюцію тероризму. 

По-перше, Оскільки відбулася трансформація тактики тероризму. 

Якщо раніше у більшості випадків – це були переважно одиничні 

замахи на керівників держав, урядів і високопоставлених 

чиновників то на сьогодні сучасний міжнародний тероризм – це 

вже серії різноманітних терористичних акцій, спрямованих проти 

широкого кола осіб та об’єктів. Вони здебільшого ретельно 

підготовлені та здійснюються добре організованими 

угрупованнями, котрі складаються із кваліфікованих кадрів. 

Майже всі теракти супроводжуються численними людськими 

жертвами та значними матеріальними збитками.  

По-друге, структура терористичних угруповань 

удосконалилась та посилилася конспіративність їхньої діяльності. 
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Терористи почали здебільшого діяти нечисленними підрозділами, 

жорсткішою стала перевірка нових членів. Для прикриття 

діяльності терористичних організацій функціонує система фірм, 

компаній, банків та фондів. 

По-третє, удосконалилися форми й методи терористичних 

актів. У науковій літературі з’явилося поняття так званого 

технологічного тероризму, до якого, насамперед, належить 

використання чи загроза застосування ядерної, хімічної і 

бактеріологічної зброї, радіоактивних або високотоксичних 

хімічних, біологічних речовин, а також спроби захоплення 

екстремістами ядерних та інших промислових об’єктів. 

По-четверте, сучасними терористами взятий курс на 

використання досягнень науково-технічного прогресу. Розвиток 

прогресу породжує нові види тероризму, руйнівна сила яких 

постійно зростає. Так, ні для кого не є таємницею, що оборона, 

діяльність спецслужб і правоохоронних органів, банківської 

справи, робота систем життєзабезпечення міст, тобто все життя 

сучасного суспільства залежить від електронних баз даних та 

інформації, що передається ними. У зв’язку з цим, життєво 

важливі сфери діяльності будь-якої країни піддаються численним 

втручанням комп’ютерних хакерів. А їхні узгоджені дії можуть не 

тільки паралізувати всю країну, але й призвести до численних 

людських жертв. Тому загроза нового виду тероризму – 

інформаційного або кібертероризму – сьогодні дуже актуальна. 

По-п’яте, поширеним став міжнародний тероризм, котрий 

ґрунтується на релігійній та етнічній ненависті. Небезпеку 

становлять не тільки групи терористів, які безпосередньо беруть 

участь у бойових діях, але й численні загони проповідників ісламу 

радикального напряму джихад, які пройшли навчання в 

ісламських навчальних закладах Саудівської Аравії, Пакистану, 

Єгипту і були завербовані ісламістами.  

По-шосте, відбулося збільшення людських і фінансових 

джерел міжнародного тероризму. Відповідно до нової теорії 

насильства можливе здійснення тероризму за допомогою такої 

зброї: концептуально-методологічна (впровадження помилкових 

цінностей для суспільства), хронологічна (створення помилкової 

концепції причинно-наслідкового зв’язку явищ), фактологічна 

(демагогія, пропаганда помилкових ідей, залякування за 

допомогою ЗМІ), економічна (санкції, ембарго, кредити 

міжнародного валютного фонду, піратство), геноцид (алкоголь, 
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наркотики, хімічні отруйні речовини) і зброя фізичного ураження 

(убивства, вибухи, підпали, викрадення заручників тощо). 

Сучасні реалії, пов’язані із терористичними загрозами також 

викликають занепокоєння у світової громадськості. На сьогодні на 

міжнародному рівні офіційно визнано терористичними 

57 організацій. Серед найбільш масштабних безперечно 

виділяються такі угрупування як Аль-Каїда, ІДІЛ, Хамас та 

Талібан. 

«Аль-Каїда» стала свого роду віхою еволюції традиційного 

міжнародного тероризму, започаткувавши його сучасний етап. Це 

– організація мережевого типу, не прив’язана до конкретної 

країни, без чіткої вертикалі та ієрархії. Датою створення однієї з 

найбільших терористичних організацій у світі можна вважати 

11 серпня 1988 року. Тоді Усама бен Ладен і керівник 

«Єгипетського ісламського джихаду» Абдулла Аззама прийняли 

рішення об’єднати свої зусилля для повалення світської влади в 

ісламських державах і введенні «Великого ісламського халіфату. 

Бен Ладен відмовився від ланцюжка «Держава-спонсор – 

керівництво угруповання – польові командири – бойовики» на 

користь горизонтальної мережевої структури незалежних одна від 

одної «комірок», які утворюють терористичну мережу будь-якої 

географічної розосередженості [8].  

Біля витоків появи «Аль-Каїди» беззаперечно можна назвати 

війну в Афганістані. Після того, як Радянський союз вивів свої 

війська, бойовики обрали собі нову мішень – США. У 1998-му, 

після терактів у столицях Кенії і Танзанії, «Аль-Каїду» почали 

називати терористичною організацією №1. Однак широко відомою 

ця терористична організація стала після 11 вересня 2001-го року, 

коли в Сполучених Штатах Америки сталася серія масштабних 

терактів, відповідальність за які на себе взяла саме вона. 

19 терористів захопили чотири пасажирські авіалайнери. 2 літаки 

направили у вежі Всесвітнього торгового центру, розташовані в 

південній частині Мангеттена в Нью-Йорку. Обидві вежі 

обрушилися, стався масштабний вибух, загинули тисячі мирних 

жителів. 

Третій літак направили в будівлю Пентагону у Вашингтоні, 

четвертий – впав у штаті Пенсільванія. За даними американських 

правоохоронців, теракт ретельно планували – терористи 

розділилися на чотири групи, в кожній з яких був бойовик з 
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навичками управління літаком. У результаті страшної трагедії 

загинули 2977 осіб, 24 – досі вважають зниклими безвісти.  

За час свого існування «Аль-Каїда» взяла відповідальність 

більше ніж за 20 терактів. Широковідомим і одним із найбільш 

кривавих став напад на редакцію журналу Charlie Hebdo 

7 січня 2015 року. Тоді бойовики розстріляли 12 осіб, 11 отримали 

поранення [9]. Сьогодні підрозділи «Аль-Каїди» базуються в 

Ємені, Іраку, Алжирі, Афганістані. Після знищення Усами бен 

Ладена внаслідок спецоперації, проведеної американськими 

військами, організацію очолює 60-річний хірург Айман Мухаммед 

Рабіе аз-Завахірі.  

Найбільш сумно відомим на сьогодні ще одне терористичне 

угруповання «Ісламська держава Іраку та Леванту» (ІДІЛ), котра 

з’явилася в 2006 р. в результаті злиття 11 радикальних ісламських 

угруповань у складі згаданої вище «Аль-Каїди». У 2013 р. ІДІЛ 

поширило свою діяльність на Сирію та вступило у війну на боці 

антиурядових сил. Після цього «Аль-Каїда» відмовилася від 

«Ісламської держави». Це не завадило 29 червня 2014 р. 

терористам ІДІЛ оголосити про створення халіфату, тобто 

ісламської теократичної держави та почати агресивно захоплювати 

інші території, котрі перебували у складі азіатських та 

африканських держав. Зокрема, у 2015 році терористичному 

угрупуванню вдалося захопити територію з населенням 10 млн. 

чоловік в Іраку і Сирії, і запровадити номінальний контроль над 

маленькими областями Лівії, Нігерії й провінції Нангархар в 

східному Афганістані. Самим жахливим є те, що група також діє 

або має можливість поширити свою владу в інших частинах світу, 

в тому числі Південній Азії. 

На підвласній ІДІЛ території було оголошено встановлено 

сурові закони. Ідеологія «Ісламської держави» заснована на 

ваххабізмі – релігійно-політичному русі, який закликає 

повернутися до витоків ісламу, тобто до найсуворіших обмежень, 

середньовічних покарань тощо. Ідеологія «Ісламсьої держави» 

вимагає беззаперечного дотримання шаріату – сукупності 

ісламських норм, законів і простих настанов у повсякденному 

житті. Зокрема, чоловіки мають носити бороду, жінки – чадру. 

Заборонені алкоголь і тютюн. Порушення караються побиттям або 

стратою [10]. Однак, найжахливіша складова діяльності ІДІЛу – це 

проведення масових терористичних актів не тільки в країнах 

Сходу та Північної Африки, а й Західної Європи і США, в яких 
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гинуть сотні мирних людей. Як приклад можна привести ті, що 

отримали найбільший резонанс та найкраще висвітлені засобами 

масової інформації та комунікації. Так, 

13 й 14 листопада 2015 року відбулася серія терактів, в X та 

XI округах Парижа та місті Сен-Дені відповідальність за які взяла 

ІДІЛ [11]. Майже одночасно відбулися кілька інцидентів: вибухи 

біля стадіону «Стад де Франс», де проходив товариський матч між 

збірними Франції та Німеччини, на якому був присутній 

тогочасний президент Франсуа Олланд, розстріл відвідувачів 

ресторану, а також інцидент із заручниками в театрі Батаклан. 

Загалом загинуло не менше 129 осіб.  

14 липня 2016 року в французькому місті Ніцца стався ще 

один теракт. Близько 22:30 вантажний автомобіль Renault Midlum 

протаранив натовп людей, що зібрався на Англійській набережній, 

спостерігаючи за феєрверком з нагоди Дня взяття Бастилії. 

Вантажівка проїхала 100 м перед тим як заїхати у натовп та 

проїхала 2 кілометри у натовпі. Вантажівка рухалася зигзагами 

для того, щоб зачепити якомога більше людей. Керував 

автомобілем 31-річний громадянин Франції туніського 

походження. Поліція почала стріляти в машину, вбивши водія та 

перервавши атаку, внаслідок якої загинуло 84 особи та більше 100 

– травмовано [12]. 

Ще один теракт стався у столиці Федеративної Республіки 

Німеччина Берліні. 19 грудня 2016, о 20:14 за місцевим часом, 

чоловік скерував вкрадену вантажівку у Різдвяний ярмарок на 

площі Брайтшайдплац в берлінському районі Шарлоттенбург, 

вбивши 12 людей [13]. 

3 червня 2017 року сталася серія терактів у Лондоні. Близько 

22:08 (BST) вантажівка на швидкості близько 50 миль на годину 

наїхала людей, які перебували на пішохідній частині 

Лондонського мосту. Крім того, невідома особа здійснила 

збройний напад на ресторан поблизу від ринку Боро-Маркет, 

поранивши двох чоловік ножем; через напад поліція змушена була 

відкрити вогонь. Також поліція повідомила про інцидент у районі 

Воксголл. Загинуло 8 осіб [14]. 

Ще однією, масштабною за своєю діяльністю, є сучасна 

терористична організація «Хамас», котра контролює територію, 

починаючи із 2007 році у секторі Газа. «Хамас» було створено в 

секторі Газа 15 грудня 1987 року, після початку Першої 

палестинської інтифади (боротьби палестинських арабів проти 
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Ізраїлю). Засновниками «Хамас» стали радикально налаштовані 

активісти однієї з найбільших ісламістських організацій «Брати-

мусульмани». Лідером руху став шейх Ахмед Муса, з дитинства 

прикутий до інвалідного крісла [15].  

З початку ізраїльсько-палестинського конфлікту бойовики 

«Хамас» організували сотні терактів. Найпоширенішими серед 

них стали теракти- самогубства у місцях скупчення мирного 

населення, а також обстріл ізраїльських доріг та міст мінометними 

мінами, ракетами «Каса» і легкою стрілецькою зброєю. Варто 

зазначити, що частина підрозділів «Хамас» діють відкрито, через 

мечеті та установи соціального обслуговування, вербуючи нових 

членів, збираючи кошти, організуючи акції та поширюючи 

пропагандистські матеріали. «Хамас» також активно проводить 

вагому ідеологічну роботу як серед місцевого палестинського 

населення, так і за кордоном. В останні роки організація активно 

вербує собі нових членів через соціальні мережі глобальної сітки 

Інтернет. Зокрема, на початку 2006 відкрився дитячий сайт 

«Хамас», на якому прославляються підлітки-шахіди (самовбивці-

камікадзе) та містяться заклики до молоді «встати на шлях шахіда. 

Не менш агресивним за своєю суттю є терористичний рух 

Талібан, що виник у 1994 році, і який Рада безпеки ООН визнала в 

2003 році терористичною організацією. Станом на 2014 рік 

Талібан фактично контролює близько 70% території Афганістану, 

в тому числі провінції Гільменд, Кандагар, Пактія, Урузган, 

Нурістан, Кунар, Бадахшан, Забул, Газні й інші. На 

підконтрольних територіях бойовики ввели норми шаріату: 

заборонили музику, мистецтво, біле взуття, алкоголь [15]. Жінкам 

не можна з’являтися в суспільстві без родича-чоловіка і з 

відкритим обличчям. Крім того, дівчаткам не дозволяють 

отримувати освіту. Тому досить часто об’єктом нападу для 

бойовиків ставали саме школи (на даний час терористами 

зруйновано близько 150 освітніх закладів). Таліби неодноразово 

викрадали десятки школярок, заявляючи про те, що дівчата 

повинні виходити заміж, а не вчитися  

Отже, тероризм пройшов тривалу історичну еволюцію, 

внаслідок чого вдосконалились його форми, методи діяльності та 

структура. На початок ХХІ століття він став невід'ємною 

частиною політичних процесів у багатьох державах, тобто набув 

статусу «міжнародного», таким чином, перетворившись на одну із 

глобальних проблем світового співтовариства.  
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Сучасний міжнародний тероризм (а це 57 великих, визнаних 

світовою спільнотою, терористичних організацій) 

характеризується широким розмахом, відсутністю чітко 

окреслених державних меж, існуванням доволі налагодженої 

координації міжнародних терористичних центрів та організацій, 

значною матеріальною підтримкою. Тому завданням номер один 

для сучасного світового співтовариства є розроблення ефективних 

заходів для протидії міжнародному тероризмові. 
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2.3. Слов’яни Верхнього Потисся в румунській історіографії 

 

Як відомо, процес проникнення слов’ян на Балкани і до 

Карпатського басейну в середині І тис. н.е. став важливим етапом 

слов’янського етногенезу. Коли і як відбувалася ця подія, як склалася 

подальша історична доля слов’янського населення на нових землях – 

проблема непроста і багатогранна. Над її вирішенням вже понад 

століття трудяться археологи, історики, етнографи, мовознавці, 

антропологи різних країн. Нижче йтиме мова про час і характер 

заселення слов’янами північно-західної частини Румунії, яка є 

складовою історико-географічного регіону Верхнє Потисся. А також 

розгляд цього питання в румунській історіографії, актуальність 

з’ясування якого не викликає жодних сумнівів. 

Карпатський басейн у середині І тис. н. е., як про це свідчать 

археологічні старожитності, був заселений слов’янами – носіями 

празької (корчакської) і пеньківської культур. Перші сформувалися 

між Карпатами і верхів’ям Вісли, другі – у Подніпров’ї, Південному 

Бузі до пониззя Дністра [1, c. 5-39]. Східна частина Тисо-

Дунайського басейну – Трансільванія, згідно з археологічними 

джерелами, була заселена слов’янами не раніше VI – VII ст. На ці 

землі вони принесли елементи корчакської і пеньківської культур. 

Це дає підставу думати, що в деяких карпато-дунайських землях 

племена антів і склавінів перемішувалися. Але відомі також 

випадки, коли пеньківські і корчакські елементи культур 

траплялися окремо. 

Румунські вчені визнають важливість вивчення слов’янських 

артефактів. Так, наприклад, І. Нестор підкреслював, що «для нашої 

країни дослідження слов’янських старожитностей представляє 

винятковий інтерес, який випливає з того, що слов’яни зіграли 

особливу роль в етногенезі нашого народу…» [21, c. 61-62]. Вплив 

слов’ян на етногенез румунів визнає А.-І. Драгомір, розглядаючи 

його на матеріалах мови і міфології. Він приєднується до тих 

учених, які вважають слов’янський вплив на румунську мову 

результатом довготривалого лінгвістичного контакту між предками 

румун і слов’ян. А.-І. Драгомір вважає, що контакти мали місце у 
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VI – ХІІ ст., коли частина слов’янських племен осіла на північ від 

пониззя Дунаю, зайнявши територію, яка приблизно співпадає з 

бувшою Дакією [15, c. 205-209, 211].  

На східнокарпатських територіях Румунії 

ранньосередньовічні пам’ятки середини і третьої чверті І тис. н. е. 

досліджувалися у різних пунктах. Одним з перших вивчалося 

поселення біля міста Сучава в урочищі Шипот, де наприкінці 50-х - 

на початку 60-х років минулого століття Мірча Матей виявив 

двадцять заглиблених жител з печами-кам’янками [6, c. 375-

385, 394]. Дан Теодор дослідив біля тридцяти жител на поселенні 

Ботошани і десять напівземлянок у Додешті. Він же розкопував 

поселення Ясси-Круча луй Ференц, Тирпешти, Костица-

Меноая [30, c. 12-16]. Серед поховальних пам’яток Румунії 

найбільш значним є безкурганний могильник Серата-Монтеору, де 

розкопано 1536 поховань, всі – по обряду трупоспалення [21, c. 289-

295; 22, с. 491-511; 23, с. 513517].  

 Плідні дослідження слов’янської проблематики проводила 

науковий співробітник Інституту археології Академії наук Румунії, 

професор Марія Комша. Значна частина її публікацій присвячена 

шляхам проникнення слов’ян у карпато-дунайські землі, напрямкам 

руху антів і склавінів, ареалу їх розселення. М. Комша пов’язує 

появу слов’янських артефактів на території країни з проникненням 

антів і склавінів у VI ст. н. е. по прохідних річкових долинах і 

перевалах. До цього часу відносяться відкриті у Трансільванії 

поселення і могильники типу Банд-Морешті. У Трансільванію, на її 

думку, слов’яни проникли не раніше середини VII ст. н. е., після 

зникнення гепідської культури. Як на неї, одночасно з експансією 

частини східнослов’янських племен із правобережжя Дніпра на 

південь проходила і експансія другої гілки на захід. Остання 

досягла Потисся, як свідчать про це знахідки із Сомотору 

(Словаччина). Разом з аварами частина цих племен із Верхнього 

Потисся потрапляє до центральної Трансільванії (Морешті, 

Молдовенешті, Чипеу-Св.Георге, Сіпай-С.Джордже) [12, c. 65-80]. 

Дослідниці вдалося виявити шлях розселення слов’янського 

угруповання, представленого керамікою празько-корчакського типу 

(за її термінологією), серед якої виділяються високі горщики із 

зрізаноконічним тулубом, трохи звуженим горлом і коротким 

вінчиком, найбільше розширення завжди припадає на верхню 

третину висоти, орнаментація відсутня. Розселення цього 

угруповання, на думку М. Комши, здійснювалося через 
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верхньодністровські області Західної Волині та з басейну річки 

Тетерева [13, c. 9-28]. 

На думку румунського вченого Дана Теодора, склавіни 

проникли у східні області Карпат долинами річок Прут і Серет, 

звідки рушили на південний схід Трансільванії, а згодом – у 

Мунтенію і Олтенію. Тут вони археологічно засвідчені із середини 

VI ст. н. е. Анти проникли у центральні райони і південь Молдови, 

потім у Мунтенію і Олтенію, де змішалися зі склавінами – носіями 

культури корчакського типу [7, c. 204-207]. 

Румунський історик Золтан Секелі стверджував, що східні 

слов’яни вже у VI ст. н. е. заселили внутрішні території Карпат – 

південно-східної Трансільванії. Пізніше, у VII – VIII ст. сюди 

прибувають західні слов’яни і продовжують співіснувати з 

місцевим населенням, яке ще зберегло римсько-візантійські 

традиції. Підставою для таких суджень стали наявність 

напівземлянкових жител з піччю-кам’янкою в одному з кутів, 

кераміка, що виготовлена на крузі і орнаментована хвилястими і 

горизонтальними лініями [28, c. 129-139; 29, с. 125-136]. 

У слов’янських комплексах на території Румунії 

спостерігалися суттєві відмінності у способі захоронення 

(безкурганні і курганні могильники), поховальному обряді, 

конструкції жител, кераміці. Такі відмінності можна, з одного боку, 

пояснити належністю комплексів тим або іншим племенам, які 

прийшли із різних регіонів, а з іншого боку, контактом слов’ян із 

різноманітними етносами (римський вплив по Дунаю, авари, 

протоболгари). Наприклад, згідно археологічних джерел, у 

Трансільванії зафіксовано декілька типів жител. Це землянки 

прямокутної (Морешті-Чипеу) чи округлої форми (Чипеу), без 

вогнищ (Морешті-Чипеу) чи з вогнищами поза житлами (Братей). 

Одна з груп слов’ян принесла тип житла з підбійною 

куполоподібною піччю, що виходила за межі внутрішнього 

приміщення напівземлянки. Румунський вчений М. Русу 

підкреслює, що даний тип жител з’явився в Трансільванії лише у 

VI ст. н. е. з приходом слов’ян і не може пов’язуватися з будь-яким 

автохтонним населенням [24, c. 721].  

Різноманітність типів жител свідчить, на думку М. Комші, 

про те, що тут ми маємо справу із змішаним населенням. 

Дослідниця вважає, що перші слов’янські племена прийшли на 

територію Трансільванії на початку VII ст. н. е. або самостійно, що 

доводять поховання з тілоспаленням із Доролциу (район Хуєдин), 
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чи разом з аварами. На користь останньої версії говорять 

могильники у Ношлаці і Банду, в яких на більш пізньому етапі 

з’являються поховання з тілопокладенням. Вони супроводжувалися 

частинами чи цілими кістяками коней при наявності і окремих 

елементів слов’янської матеріальної культури, зокрема, 

кераміки [ 4, c. 275-288]. У більш пізніх комплексах, що датуються 

другою половиною VII – VIII ст., спостерігається зникнення 

германських та значне збільшення слов’янських чи аваро-

слов’янських елементів. Поселення цього часу, що були відкриті в 

Морешті, Молдовенешті, Чипеу, Безиді, Селашурі, Філіаші, 

характеризуються наявністю жител з печами-кам’янками чи 

відкритими вогнищами, що іноді обкладені невеликими каменями, а 

також наявністю посуду, що виготовлявся як на крузі, так і ліпного.  

На думку румунського історика М. Рошка, слов’яни з’явилися 

у Трансільванії після падіння аварського каганату, тобто у кінці 

VIII ст. Той факт, писав дослідник, що уламки їх кераміки 

знаходимо в печерах і на гірських плато, свідчить про дуже 

обережне просування окремих груп слов’ян вглиб території, 

доказом чого є знахідки в Бігарському і Гунядському комітатах. 

Про їх перебування на цій території свідчать також давні топоніми 

та гідроніми, які не слід змішувати з принесеними слов’янами у 

результаті пізнішої колонізації [25, c. 67-68].  

Переважна більшість дослідників підкреслюють типово 

слов’янський характер ліпного посуду з добавками шамоту та піску 

в керамічне тісто, що розповсюдився в карпато-дунайських землях 

у VI – VII ст. н. е. Серед кераміки вчені розрізняють такі 

притаманні для ранніх слов’ян типи посуду, як празький та 

пеньківський для VI – VII ст., і типу Луки-Райковецької для 

кераміки VIII – IX ст. Так, згідно М. Кишвасі-Комши, про 

просування слов’ян на територію Румунії свідчать знахідки 

кераміки VI – VII ст., яка була визначена як празький тип. Нині 

М. Комша пов’язує його з типом Корчак. З кінця VII ст., а потім у 

VIII – IX ст. слов’яни в Румунії представлені знахідками з 

керамікою типу Лука-Райковецька – Глинча І. Дослідниця пов’язує 

з типом Лука-Райковецька тип Глинча І, прослідковуючи експансію 

східних слов’ян в Сілістрію (Болгарія) і Трансільванію, де груба 

кераміка не з’являється раніше VII ст. н. е. 

Румунські вчені вважають, що слов’янська кераміка VI – 

VII ст. н. е. на території Трансільванії, Подунав’я, Молдови є 

привнесеною, але розходяться у думках, звідки саме. Одні, як 
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М.Кишвасі-Комша, допускають її західнослов’янське походження, 

інші, як, наприклад, М. Матей, співставляють її із 

східнослов’янськими пам’ятками [2, c. 312-327; 19, с. 167]. 

М. Комша прослідкувала на матеріалах могильників Серата-

Монтеору, Балта Верде, Сомешень еволюцію слов’янської кераміки 

від другої половини VI до ІХ ст. і прийшла до певних висновків. Як 

на неї, спочатку існували ліпні, неорнаментовані горщики празького 

типу (Серата-Монтеору, Балта Верде, Сучава, Тиргул-Секуеск). 

Пізніше з’являється кераміка, яка нагадує горщики празького типу, 

але виготовлена на примітивному гончарному крузі і прикрашена 

лінійно-хвилястим орнаментом тільки на плечиках (Серата-

Монтеору, Балта Верде). Ця кераміка типологічно пов’язує урни 

празького типу з керамікою кращої якості кінця VII – IX ст. із Балта 

Верде і Сату Ноу. На посуді могильника Сату Ноу спостерігаються 

елементи слов’янської кераміки кінця ІХ – Х ст., яка відрізняється 

від кераміки VIII – початку ІХ ст. більш високою технікою та 

акуратно нанесеним орнаментом [2, c. 311-312]. 

Серед слов’янського ліпного посуду зустрічаються банки, що 

належать до розвинутого празького типу, фрагменти глиняних 

сковорідок різних форм і розмірів. Окремі з них зафіксовані на 

поселенні в Селашурі. Інша категорія ліпних банкоподібних 

посудин характеризується більш стрункою формою та трохи 

відігнутим назовні вінчиком, причому на вінчику є орнамент, який 

складався із насічок чи ямок, видавлених пальцем чи палочкою. З 

таким орнаментом цей посуд аналогічний кераміці культури Глинча 

І із аварських чи аваро-слов’янських комплексів, що зустрічаються 

в Словаччині та Угорщині. Що стосується виготовленої на крузі 

кераміки, прикрашеної горизонтальними чи хвилястими лініями, то 

вона включається, як правило, у звичайні типи слов’янської 

кераміки кінця VII – VIII ст., які зустрічаються в Подунав’ї та у 

сусідніх регіонах. На основі вивчення кераміки М. Комша зробила 

висновок, що слов’янські племена прийшли у Трансільванію, по-

перше, із заходу Словаччини, принісши з собою пізній празький 

тип; по-друге, із околиць верхньої Тиси, принісши матеріальну 

культуру, що споріднена культурі Глинча І; по-третє, із регіону 

середнього Дунаю (у матеріальній культурі цих слов’ян 

відчувається вплив аварів). На думку дослідниці, слов’янські 

племена, які прийшли до Трансільванії на початку VII ст., 

зустрілися тут з місцевим романським населенням, а також із 

залишками германського населення (гепіди), які займали панівні 
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позиції [4, c. 285]. Від цього останнього слов’яни запозичили назву 

«влах» (волох) для місцевого романського населення. Той факт, що 

перші слов’янські племена як в позакарпатських областях, так і у 

Трансільванії органічно включаються в поселення і могильники 

місцевих жителів, свідчить, як на неї, що ми маємо справу з мирним 

проникненням, нові прибульці сумісно проживали з автохтонним 

населенням. За цим першим проникненням послідували у VII – 

IX ст. і інші із різних регіонів. В той же час безперервне 

побутування місцевих елементів та їх співіснування зі слов’янами 

прослідковується до Х ст. включно. 

 Румунський вчений К. Дайковіку дотримувався думки, що 

слов’яни на території Трансільванії з’явилися ще до приходу авар і 

проживали там осілим життям до ХІ ст., коли поступово 

порумунилися [14, c. 180-185]. Як вважає К. Горедт, східні слов’яни 

(анти) просунулися на територію Трансільванії на початку VII ст. 

разом з аварами і розселилися в долині річки Мароша, де спорудили 

городище в Морешті. Слов’яни перебували там з VII до ХІ ст. 

безпосередньо з місцевим романізованим населенням, пізніше 

злилися з ним [17, c. 57-58]. У роботі К. Горедта «Слов’янська 

кераміка в Трансільванії» зареєстровано 52 пункти знаходження 

слов’янської кераміки на території розглядуваного 

регіону [16, c. 216-217]. Слов’янські поселення і кераміка, на його 

погляд, з’являються тут в VI – VII ст. і існують до середини ХІІ ст., 

причому у ряді пунктів (наприклад, Чипеу) зустрічаються ранні 

форми кераміки. Протягом цього періоду на території Трансільванії 

існують слов’янські поселення, слов’янська кераміка поряд зі 

зміною різних культур [16, c. 189]. У V – VI – першій половині 

VII ст. у Трансільванії, судячи по писемним джерелам і 

археологічним даним, знаходилися гепіди, з середини VII ст. і до 

кінця VIII ст. – авари, накінець мадяри. Після 568 року авари 

руйнують владу гепідів; біля 800 року знищується аварське іго; 

приблизно біля 830 року болгари, перейшовши Дунай, проникають 

у Трансільванію, а десь біля 900 року там з’являються угорці. 

Дослідник підкреслює, що так як у VI ст. авари ще знаходилися в 

Паннонії і закривали шлях у Трансільванію із заходу, то, ймовірно, 

слов’яни прийшли сюди зі сходу [16, c. 205].  

У розвитку слов’янської кераміки Трансільванії К. Горедт 

виділив чотири етапи. Протягом першого (приблизно між 600- 700 

роками) виготовлявся посуд на гончарному крузі. Крім посудин 

червонуватого кольору, що були зроблені з грубого тіста і оздоблені 
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хвилястими лініями з виїмками, існувала кераміка, яка 

продовжувала традиції попередніх епох. Остання була виготовлена 

з тонкої глини попелястого кольору та прикрашена візерунками. З 

цієї фази походять посудини, що нагадують пляшки, а деякі з них 

мають аналогії з поселень городищенської доби Чехії та 

Словаччини. Протягом другої фази (800-1000 роки) з’являється 

кераміка попелястого кольору. Поверхня посудин прикрашається 

хвилястими лініями з виїмками. На денцях зустрічаються знаки 

(клейма), а розміри посудин збільшуються. Еволюцію зовнішнього 

вигляду та оздоблення кераміки ІХ – Х ст. К. Горедт датує за 

знахідками з могильника в Бландіані і древньомадярських поховань 

у Клужі [16, c. 210-211]. Протягом третьої фази (1000-1100 роки) в 

оздоблені кераміки з’являються нові елементи: гребінцеві 

вдавлювання та горизонтальні виїмки (бороздки). Окремі хвилясті 

лінії переважають пояси хвилястих ліній, а краї стають більш 

чіткішими. До цього етапу К. Горедт відносить і появу перших 

глиняних котлів. Четвертою, останньою фазою (1100-1200 роки) 

завершується розвиток слов’янської кераміки, яка переходить у 

середньовічну. Посуд досягає значних розмірів, а краї – 

розчленованність. Оздобленими були переважно окремі виїмки 

(бороздки) або хвилі, значна частина поверхні залишалася 

неорнаментованою [16, c. 214-215].  

 З опублікованого керамічного матеріалу К. Горедт зробив 

висновок, що у Тисо-Дунайському басейні слов’янська груба 

кераміка пов’язана з фрагментами посуду післяримського часу з 

Гілею, які нагадують кераміку, яку Я. Ейснер назвав потиською. На 

посуд з хвилястим орнаментом, що йде своїм корінням у латенську 

кераміку і оживає у VI ст., звертав увагу і К. Дайковіку. Опис 

слов’янської кераміки Трансільванії, здійснений К. Горедтом, а 

також багаточисленні дослідження слов’янських об’єктів VII – 

XII ст. підтвердили думку всесвітньовідомого чеського славіста 

Любора Нідерле та інших дослідників, які доводили, що слов’яни з 

Карпатських гір не переселялися на Балкани, але продовжували 

перебувати тут і надалі після VII ст.  

 Свідченням слов’янської експансії у Трансільванію є і 

поховальний ритуал антів і склавінів. Це, наприклад, безкурганний 

могильник з тілоспаленням Серата-Монтеору, який досліджувався 

І. Нестором і Є. Захарією [22, c. 491-511]. Він включав поховання в 

урнах і в ямках і датується кінцем VI – VII ст. [22, c. 491-

511; 23, с. 513-517]. М. Комша допускає можливість датування 
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частини поховань другою половиною VI ст. [2, c. 309-310]. 

Слов’янська належність могильника у переважної більшості вчених 

не викликає сумнівів. У похованнях, крім інвентаря східного 

походження, зустрічається кераміка попелястого кольору і 

променевеподібні пряжки. Це свідчить про те, що східні слов’яни, 

які прийшли до Трансільванії, зустрілися з романізованим дакським 

населенням, що використовувало кераміку попелястого кольору, в 

якій оживають місцеві латенські традиції.  

Посуд на могильнику представлений грубою ліпною 

керамікою, що близька до празького типу і певною кількістю 

кружальної кераміки. Із синхронних поселень цього регіону 

найбільш відоме знаходиться в урочищі «Шипот» біля Сучави, де 

зафіксовано напівземлянкові житла з печами-кам’янками. Їх 

заповнення складалося переважно із ліпної кераміки, що була 

близькою, на думку М. Матея, до ліпної кераміки із Незвиськ і 

кераміки житомирського типу. Він датує поселення другою 

половиною VI – початком VII ст., вважаючи його синхронним 

початковій фазі існування могильника в Серата-Монтеору [19, c. 165-

168]. Курганні могильники з тілоспаленням виявлені румунськими 

археологами в Нушфалеу (район Симлеу), Сомешені, Апахіді (район 

Клуж) [3, c. 71-74; 18, с. 519-527; 5, с. 92-98].  

Як було встановлено, одним із типів тілоспалення під 

курганним насипом було розміщення останків кремації у 

дерев’яних конструкціях. У ньому виділяються два варіанти: по-

перше, спорудження під курганним насипом прямокутного 

дощатого зрубу, у який зсипали спалені людські кістки й супровідні 

ритуальні речі, а потім перекривали дошками або кам’яними 

плитами. Могильник із таким способом поховання вивчався у 

Нушфалеу [9, c. 304]. По-друге, над похованнями в неглибоких 

ямах, що були вириті в материку, споруджували дерев’яні помости. 

Згідно з ритуалом, у центр помосту ставили урни з прахом, а по 

краях насипали пригоршні спалених людських кісток із 

ритуальними речами. Могильник із таким способом поховання 

досліджено в Сомешені [9, c. 305]. 

 Згідно поглядів М. Комши, курганні могильники з 

тілоспаленням VIII – початку ІХ ст. в Нушфалеу і Сомешені 

належали західним слов’янам. Їх матеріальна культура зазнала 

істотного впливу і з боку авар. Не виключено, що тут ми маємо 

справу із слов’янами, що знаходилися під аварським пануванням, 

які після розгрому аварів франками в 795-796 роках втікали в 
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області на схід від Тиси. На думку дослідниці, могильник з 

тілоспаленням у Чумбруді пов’язаний з мораванами, які відступили 

в Трансільванію в результаті війн з мадярами, під ударами яких 

впала в 906 році Моравська держава [12, c. 77]. Румунські вчені 

М. Макря, К. Горедт, молдавський вчений Г. Федоров схильні 

бачити у могильнику Сомешень східнослов’янську 

пам’ятку [8, c. 199; 5, с. 92-98; 17, с. 87].  

 Аналіз матеріалів поселень та могильників VIII – IX ст. із 

Трансільванії свідчить про хвилеподібне проникнення у ці райони 

слов’янських племен. Ці хвилі, на думку дослідників, ймовірно 

пов’язані з тиском авар після 680 року та перемогою франків над 

аварами. На поселеннях цього часу разом з елементами 

автохтонних культур з’являються слов’янські елементи у вигляді 

кераміки та речей, характерних для слов’янської матеріальної 

культури (Сімонешт, повіт Харгіта; Кошана де Жос, Сибіу Кошлак, 

Цава, Дебека, повіт Клуж; Кулку Маре, повіт Сату-Маре та 

ін.) [7, c. 204-208]. Нова хвиля слов’янських поселенців прийшла з 

керамікою типу Луки-Райковецької, генетично пов’язаної з 

керамікою празького типу [11, c. 78]. Тілоспалення цього ж часу зі 

слов’янським поховальним ритуалом відомі у Трансільванії з 

бірітуальних могильників із Боарта, Медіаш, повіт Сибіу. З 

слов’янами пов’язується і могильник VII – VIII ст. з 

тілопокладенням у Капушул Маре (район Клуж). 

Протягом 90-х років минулого століття слов’янські артефакти 

північно-східної Румунії (Байя-Марський та Сату-Марський повіти) 

успішно вивчав І. Станчу. Завдяки його зусиллям було проведено 

розкопки поселення VI-IX ст. біля с. Лазурь Сату-Марського повіту, 

на археологічну карту нанесено понад 20 нових слов’янських 

пунктів на лівому березі Тиси й в басейні Красна-Сомеш [26, c. 71-

93; 27, с. 245-263]. 

Румунські вчені висловили свою думку і про суспільну 

організацію слов’янських племен. Ранні слов’яни прийшли на 

Дунай з родовою організацією в стані розпаду. Пізніше, у VIII – 

IX ст. формується напівпатріархальне-напівфеодальне суспільство. 

Подібне соціальне розшарування румунські археологи зафіксували 

на могильнику в Нушфалеу [12, c. 78].  

Огляд та аналіз отриманих результатів румунськими вченими 

по даній проблемі свідчить про те, що слов’янські угруповання 

заселяли східну частину Тисо-Дунайського басейну – 

Трансільванію протягом VI – XII ст. і відіграли певну роль в 
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етногенезі румунського народу. Цей процес був не одноразовим 

заходом, а здійснювався кількома хвилями, що викликало появу 

різних думок та концепцій. Загалом, це питання складне і 

багатогранне, тому вимагає подальшої розробки із залученням 

комплексу джерел, координації зусиль учених різних країн. 
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2.4. Формування виробничого середовища засобами дизайну 

 

Середовищний дизайн працює за загальними законами краси, 

пов'язаний тісно із життям суспільства, його історією та 

економікою. В останні роки в Україні, як і в більшості країн світу, 

спостерігається тенденція спаду виробництва, економічна криза. Та 

немає жодного сумніву, що наша країна може зберегти свою 

незалежність та стабільність економічного життя лише за умов 

подальшого розвитку вітчизняної промисловості, незалежно від 

того, в якому політично-географічному напрямку буде вона 

рухатись. Тому необхідно підвищувати прибутковість промислових 

підприємств. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми може стати 

підвищення продуктивності праці робітників через поліпшення 

умов праці, в тому числі завдяки продуманому дизайну виробничих 

приміщень. Індустрія України потребує модернізації не тільки в 

технологічному аспекті, а й в галузі формування дизайнерського 

образу виробничого середовища. Безумовно, як реконструйовані 

старі, так і нові промислові об’єкти та виробничі приміщення 

повинні і будуть проектуватися в нашій державі і за її межами 

тільки на основі новіших наукових висновків і досягнень в області 

дизайну виробничого середовища, що забезпечить їм стабільність, 

розвиток і шлях в майбутнє. Але для цього необхідно розуміти 

закономірності, які забезпечують цей розвиток, визначити систему 

факторів, що організують виробничий простір. 

Мета дослідження полягає у розкритті принципів 

формоутворення виробничого середовища, виявленні особливостей 

промислового інтер’єру, та визначенні тенденцій подальшого його 

розвитку. Саме дизайнер може забезпечити оптимальні параметри 

температурно-вологісного режиму, уникнути забрудненості і 

загазованості повітря, шуму і вібрації, створити певні умови 

освітленості, чистоти та інших вимог, при цьому відновивши 

естетичні якості приміщень, з використанням сучасних обробних 

матеріалів. У зв’язку з поглибленням екологічної кризи в сучасних 

умовах постають проблеми гуманізації та екологізації штучного 
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середовища взагалі, та особливо – саме виробничого, промислового 

середовища.  

Художньо-образне рішення виробничого інтер’єра виступає 

як рівнозначний суттєвий фактор створення сучасного 

промислового середовища. Одного лише дотримання різноманітних 

норм недостатньо, щоб створити цілісний стильний образ 

підприємства, «лице фірми», привабливі умови для роботи на 

ньому. Неповторність, визначена семантика пластики інтер’єрів - 

образна мова, яка дозволяє знаходити асоціативні паралелі – ось що 

необхідно дизайнеру у даному випадку. То є досить складно – у 

пошуках образного рішення не повернутися до декорування, 

прикрашання інтер’єру, до агітаційного монументального 

мистецтва соціалістичного періоду, або малярного розфарбовування 

архітектурно-будівельних конструкцій в необґрунтовано-вишукані 

кольори. Елементи декору, його образні характеристики повинні 

бути, в першу чергу, функціональні, сучасні, та цікаві за формою і 

матеріалами, ще й економічні, що не менш важливо для 

сьогоднішнього потенційного заказника. 

В основі образно-художнього рішення виробничого інтер’єра, 

яке є суттєвим фактором створення сучасного промислового 

середовища можуть лежати різноманітні асоціативні паралелі, 

символіка фірми, або навіть, національні етнічні мотиви. Водночас, 

зважаючи на універсальний характер нинішнього виробництва, 

образне рішення може будуватися на глобальних, всесвітньо 

зрозумілих явищах та символах. 

Композиційні принципи утворення внутрішнього середовища 

у виробничому інтер’єрі відповідають загальним законам художньої 

композиції. Промислові споруди відрізняються за функцією, за 

галузями промисловості, за засобами та об’ємами виробництва та 

всі вони мають забезпечити функціонування виробничого процесу 

найкращим чином, з максимальною зручністю. Деякі типи будинків 

та споруд визначаються виключно технологічним процесом, деякі 

мають в основі звичайне стандартне планувальне рішення, 

відрізняючись лише розташуванням обладнання та розмірами. 

Різноманітні типи виробничих споруд можна розглядати як 

архітектурно-конструктивну основу для планування інтер’єрів. Самі 

ж інтер’єри мають будуватися на певних композиційних принципах, 

спільних для всіх типів промислових споруд. Розглянемо основні 

принципи проектування інтер’єрів: 
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- Принцип доцільності. Доцільність – складне поняття, що 

поєднує ряд факторів, до яких можна віднести призначення споруди, 

її функціональні якості, а також раціональність конструктивних форм 

та можливі економічні переваги під час реалізації. Відсутність 

котрогось із цих факторів примушує визнати недоцільність, 

невідповідність споруди призначенню, таке рішення не дає 

органічного синтезу змісту, матеріалів і форми, не є довершеним. 

Доцільне приміщення повинне з найбільшою можливістю 

задовольняти вимогам експлуатації. Це є найважливішим. До того ж 

споруда має враховувати зростаючі вимоги часу, збільшення об’ємів 

виробництва, розвиток нових технологій. 

Так, як приклад недоцільної організації простору, можна 

навести сучасні приватні цехи швацького виробництва, де явно 

виражена перенасиченість обладнанням не залишає місця для 

розширення виробництва або організації допоміжних процесів чи 

релаксаційних зон. Максимум прибутку, який можна отримати від 

великої кількості обладнання швидко зменшиться у порівнянні з 

прибутком аналогічного виробництва від правильно організованого 

простору. Недоцільною буде і, навпаки, маленька кількість 

обладнання у великому просторі, яка утворить у людини відчуття 

загубленості, пустоти, незавершеності простору, може навіть, 

спричинити напад агорафобії. 

- Принцип врівноваженості форм. Ясність сприйняття 

інтер’єру, як і будь якого художнього образу, коли дія усіх виразно-

естетичних моментів повністю доходить до нашої свідомості, 

досягається завдяки оптичній урівноваженості ритму форм, їх 

взаємомасштабності і ергономічності. Цей принцип також містить 

вимогу конструктивної виправданості елементів споруди, 

врівноваження конструктивних сил. Зразок вдалого вирішення 

інтер’єру цеху за рахунок зорової врівноваженості форм – ділянка 

складального цеху ХТЗ: Усі металоконструкції стелі пофарбовані в 

світлі, майже білі кольори, що полегшує візуальне сприйняття стелі, 

відповідає тектонічності сприйняття. Несучі колони – важкі 

металеві конструкції – пофарбовані в яскраво-блакитний колір, 

утворюючи акцент на поперечному членуванні за допомогою їх 

ритмічних повторів, що візуально скорочує занадто довгий цех та 

виявляє тектоніку конструктивної основи. світле пофарбування 

конструкцій стелі, виділення попереджувальним кольором рухомих 

частин, яскравий синій акцентний колір несучих колон, сіткові 

прозорі огородження утворюють легкий повітряний простір, не 
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придавлений важким дахом. При реконструкції або використанні 

існуючих виробничих приміщень під нове сучасне виробництво 

дизайнер має можливість досягти пошукової врівноваженості навіть 

у спорудах, які конструктивно не відповідають таким вимогам. 

Такого ефекту дозволяє досягти наступний принцип 

організації внутрішнього середовища – Принцип відповідності 

форми змісту. Невідповідність форми змісту, розрив між 

призначенням споруди та її художнім образом викликає відчуття 

занепаду та безладу. Цех, схожий на приміщення клубу чи 

культурного центру не забезпечить нормального виробничого 

процесу, сприятиме підвищенню втомлюваності та відволікатиме 

від роботи. Навпаки, цех, який зорово викликає позитивне відчуття 

саме того виробництва, для якого використовується, має спонукати 

до роботи, підвищувати працездатність, заохочувати професійну 

гордість робітників. Поряд із цим принципом обов’язково 

присутній ще один: 

- Принцип органічності просторового рішення. Цей принцип 

завжди є широким, поєднуючим принципом композиції. Відчуття 

органічності рішення виникає в нас тоді, коли окремі частини 

інтер’єру «так узгоджені між собою, що здаються єдиним, цілим, 

правильно складеним тілом» [1]. Тоді синтез художніх, 

функціональних і технічних вимог справді отримав здійснення, 

довершений образ гідно виразився матеріально. Елементом цього 

принципу є поняття економії художніх засобів, як вираження 

рішення технічної і художньої задачі з мінімальними витратами. 

Перевантаження художніми засобами у виробничому інтер’єрі 

призведе до відчуття втоми та відволікатиме робітників від головної 

виробничої задачі. Ще стародавні архітектори вважали, що велика 

кількість прикрас, які є «вторинним світлом краси», можна тільки 

знизити естетичну дію споруди.  

Системний підхід до використання цих принципів у 

проектуванні виробничого середовища передбачає вивчення усієї 

соціокультурної ситуації, всієї системи взаємопов’язаних елементів, 

з яких складатиметься будь-який дизайнерський об’єкт обраного 

напрямку. 

Виробниче середовище промислових підприємств 

стилістично пов’язане з їх архітектурою та «відповідає вимогам та 

техніко-економічному рівню свого історичного періоду» [2]. Аналіз 

трансформації промислового будівництва і зміни пов'язаних з нею 

конструктивних композиційних прийомів, засобів, технічної та 
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стилістичної еволюції дає змогу передбачити також еволюцію 

дизайну внутрішнього простору.  

Останні два історичні етапи розвитку промислових споруд 

базуються на розвитку новітніх технологій, появі нових будівельних 

та оздоблювальних матеріалів та використанні альтернативних 

джерел енергії. В період 1990-ті- 2000-ні роки ХХ –ХХІ століття 

будуються, окрім звичайних заводів, унікальні заводи-автомати, 

атомні електростанції, геліокомплекси, аеропорти. Цей етап 

стилістично відповідає появі мінімалізму та хай-теку, відрізняється 

компьютерізацією як виробничого процесу, так і втручанням ІТ-

технологій в організацію середовища. Криволінійні поверхні, 

високотехнологічні чисті процеси, наявність фірмової стилістики 

роблять кожен такий інтер’єр неповторним, впізнаваним. 

Сьогодні різні інформаційні технології пропонують велику 

кількість необхідних виразних засобів, за допомогою яких можна 

створити зручне та комфортне робоче середовище. ІТ також 

включають саме системну організацію передачі інформації, що 

дуже важливо для сучасного роботизованого виробництва. Так, 

наприклад, в цехах величезного всесвітньовідомого підприємства з 

виробництва картопляних і кукурудзяних чіпсів «Сhibo » 

технологічний процес повністю автоматизований. Робочий одяг 

оснащена навушниками, оскільки включає кожного працюючого в 

загальну систему внутрішнього зв'язку. Це створює відчуття 

комфорту і захищеності, постійного зв'язку з усіма учасниками 

технологічного процесу. Зовні це проявляється як стандартний 

об'єднуючий елемент уніформи, надає візуальному сприйняттю 

сучасне інформаційно-технічне звучання. 

Наявність роботів-укладальників на складах мега-розмірів або 

роботизовані конвеєрні лінії виробництва в цехах цього 

підприємства самі по собі вже створюють певний дизайн 

виробничого середовища – насичений обладнанням інтер'єр має 

укрупнені за масштабом елементи, членування простору не 

підпорядковане розмірам людини, але відповідає можливостям і 

швидкостям роботехники. Водночас яскраві кольори рухомого 

обладнання є сигнальними, попереджувальними, акцентують увагу 

працюючих в цеху людей на можливу небезпеку. Монітори, що 

забезпечують постійний контроль за перебігом виробничого 

процесу, а так само управління ним, вносять в інтер'єр жвавість і 

акцентні світлові плями, привертають увагу робітників до приладів 

контролю. При цьому функціональність, чітка композиційна 
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організованість, дозволяють звести до мінімуму візуальне відчуття 

перевантаженості інтер'єру технологічним обладнанням, виділити 

місця управління і контролю в якісь самостійні зони, іноді 

відокремлені скляними перегородками, де все ергономічно і 

співмасштабне працюючим. З точки зору дизайну створюються 

футуристичні, майже «космічні» інтер'єри в цехах абсолютно « 

земного» ( харчового) призначення. 

Інформаційні табло, електронні таблиці і покажчики, система 

телефонного бездротового зв'язку різних підрозділів, не тільки 

прискорюють і спрощують технологічні процеси, але й 

забезпечують робочу функціональність, роблять робоче проведення 

часу комфортним, естетично приємним. Застосування в зонах 

релаксації і кімнатах відпочинку електронних моніторів, водяних 

стінок і екранів, світлодіодних багатоцільових систем, відео та 

аудіоапаратури, забезпечують повноцінний відпочинок і 

відновлення робочих.  

Таким чином, у різних типах промислових будівель 

дизайнери використовують елементи інформаційних технологій як 

дизайнерських засобів, що дозволяє їм досягти максимальної 

виразності і поліпшити візуальні характеристики виробничих 

приміщень. 

Сучасний же етап та рішення виробничих об’єктів в 

перспективі спирається на розвиток нанотехнологій, світову 

інтернет-мережу, стилістично містить риси футуризму, фьюджингу, 

оп-арту, набуває глобалістичного характеру. Сучасний дизайн 

середовища, орієнтований на sustainable development, сталий 

розвиток суспільства, покликаний повертати і зберігати колишній 

зв'язок людини з природою, це, поза сумнівом, дизайн екологічний, 

environmental – особлива загальнолюдська ментальність, що не 

надто поєднується в нашому уявленні з поняттями промисловість, 

виробництво, підприємство… Адже, екологічні проблеми людства 

створені саме розвитком промисловості, яка жадібно поглинає 

енергетичні та сировинні ресурси Землі, утворюючи натомість 

безліч шкідливих чинників.  

«На екологічній карті ООН Україна пофарбована в чорний 

колір – це колір країни, де мешкає вимираюча нація. Екологи 

стверджують, що Україна – «найбрудніша» країна в Європі: «у неї 

на одного жителя припадає близько 500 тонн накопичених твердих 

побутових відходів». В найбільш розвинених країнах світу 

екологічні проблеми давно вже не стоять настільки гостро. Ще в 70-
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і роки минулого століття у них в ході науково-технічної революції 

сталася структурна перебудова промисловості, був здійснений 

перехід до енергозберігаючих технологій. Крім того, держава 

високими податками примушує капітал або переміщати «брудне» 

виробництво в країни третього світу, або вживати дієвих заходів з 

охорони навколишнього середовища» [3]. 

Але саме тому дизайн промислового середовища, виробничих 

інтер’єрів є одним з найактуальніших напрямків розвитку цієї галузі 

в Україні. Виробничій інтер’єр як напрямок середовищного дизайну 

– один з найскладніших щодо пристосування його до концепції 

стійкої архітектури, стабільного розвитку суспільства, але саме він 

потребує максимально кардинальних змін в екологічному плані. 

Промисловість, промислові споруди найбільшою мірою негативно 

впливають на довкілля, як за своєю функцією, так і за зовнішнім 

виглядом, хоча роздуми з цього приводу виникли в світовій 

архітектурно-дизайнерській практиці дуже давно. «Дизайн з самого 

початку свого існування ставив перед собою завдання зв'язати в 

єдине ціле красу і доцільність, технічні та естетичні початки, 

створення нових типів і видів виробів, організації цілісного 

предметного світу, відповідної матеріальної і духовної культури 

сучасного суспільства» [4]. Але в сучасних великих містах навряд 

чи можна говорити про наявність достатнього обсягу і якості 

потрібного кожній людині середовища – міста без будь-яких ознак 

краси, нетрі, бруд, стандартні сірі будинки, забруднене повітря, 

різкий шум і т.д. В останні роки напрям на стійкий розвиток є 

єдиним можливим для людства виходом.  

Проаналізувавши трансформації вітчизняного виробничого 

середовища відповідно до історичного розвитку можна побачити, що 

ці зміни є поступовою еволюцією дизайну промислових інтер’єрів 

від активно техногенного, антиекологічного до гуманістичного 

екологічного спрямування, майже втраченого під час перебудови 

економіки, та необхідного і затребуваного чинника сьогодення.  

На рубежі третього тисячоліття науково-технічний прогрес 

привів до протиріч, що поставили під сумнів сам сенс подібного 

прогресу, який з деяких пір став поступово обертатися проти 

рушійних його сил і середовища його протікання, – проти природи і 

суспільства. Проблеми, викликані НТП, виявилися найскладнішими 

і наймасштабними за всю історію існування науки і суспільства. І 

не випадково вони стали сьогодні предметом найсерйознішої уваги 

і всестороннього обговорення. Питання номер один при цьому – 
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пошук шляхів впливу на хід перетворень. Проте ясно, що сучасна 

наука має для цього вельми обмежені можливості. Тим часом, існує 

точка зору, згідно якої ідею подолання сучасної кризи слід шукати в 

історичному досвіді розвитку науки. Йдеться про відродження в 

системі науки ідеологічної доктрини, яка вже довела свій 

благотворний вплив на культурний розвиток суспільства. Це – 

ідеологія гармонії, що домінувала в історії Древньої Греції і епохи 

Ренесансу. Насправді, філософія гармонії, культ ідеалів краси, 

переважання інтересу до мистецтва в найбільшій мірі характерні 

саме саме для цих періодів розвитку суспільства, які в найкращу 

сторону виділяються з панорами історії. Цей факт загальновідомий. 

Існує гіпотеза, згідно якої успішна перспектива інтеграції знань, 

перш за все, пов'язана з процесом синтезу природно-технічних і 

художньо-гуманітарних галузей знань. Знаменно, що ідею 

активного зближення пізнавальних підходів точних і гуманітарних 

наук розділяли і декларували багато видатних учених 20-го 

століття. Серед них А. Ейнштейн, Н. Бор, В. Гейзнгберг, Г. Вейль, 

В. Вернадський, О. Боднар. [5] У цьому сенсі можна говорити про 

цілеспрямованість на гуманітаризацію науки и саентификацію 

мистецтва. 

Виробниче середовище є першопричиною забруднення води й 

повітря, виснаження природних ресурсів Землі і порушення світової 

екологічної ситуації. Чи є сенс в цьому випадку шукати шляхи 

підвищення його екологічності та комфортності? «Сучасна наука 

здатна бути в наш час не тільки катом людства, але і 

найважливішим інструментом його гармонізації разом з 

відповідною, загальною гармонійною, освітою» [5]. 

Сьогодні для великої частини людства більше третини 

загального часу пов’язані саме з промисловим, виробничим, 

техногенним і шкідливим середовищем. Людство не може і не 

збирається відмовлятись від технічних досягнень цивілізації, які є 

результатом розвитку науки і промисловості. Тож, велика кількість 

робітників промислових підприємств має працювати в 

антиекологічних, навіть антисанітарних умовах. Саме тому 

екологізація виробничого середовища зараз, як ніколи, є 

актуальною проблемою, яка потребує рішення на всіх рівнях, в 

тому числі, і у дизайнерському вирішенні інтер’єрів виробничих 

приміщень. Поряд з суто технічними елементами екологізації 

(екологічно чисті матеріали оздоблення, штучне освітлення, 

прилади опалення та охолодження повітря, кондиціонери і 
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вентиляція, уволожнювачі, очищувальні фільтри, акустичні 

покриття та інше) існує ряд художніх дизайнерських чинників, які 

суттєво впливають на загальне відчуття комфорту та підвищують 

візуальну екологічність промислових об’єктів. Оскільки 

екологічність пов’язана асоціативно у сприйнятті людини з 

природою, рослинними та ландшафтними природними елементами, 

дуже важливо знайти варіанти їх внесення в інтер’єр, або поєднання 

внутрішнього середовища із зовнішнім природним.  

Наведемо приклад промислового комплексу, створеного за 

принципами екологічного середовища. Це виробничі приміщення 

концерну Мак-Ларен з виробництва автомобілів. Як за 

технологіями, так і за дизайном. Криволінійні формоутворюючі 

архітектури – центрична побудова виробничого інтер’єру навколо 

циліндричного композиційного центру, в якому на рівні другого 

поверху розташовані офіси управління за скляними перегородками, 

самі вже задають відчуття незвичайності та унікальності простору. 

Натомість, виробниче приміщення має подвійну висоту – за 

технологічною необхідністю, та це як раз працює на поширення 

простору, утворення легкості, повітряності інтер’єру. І матеріали, 

що складають інтер'єр фірми - сучасні та екологічні керамогранітні 

плити на підлозі у поєднанні з наливною полімерною підлогою 

сірого кольору, прозорі перегородки з оргскла, світле облицювання 

стін, – зручні в експлуатації, висвітлюють акцентне обладнання, 

підкреслюють гігієнічність та чіткість організації процесу, і теж 

створюють неповторне та привабливе обличчя підприємства. Ось, 

що каже з цього приводу головний виконавчий директор Род Денис: 

«Ми хотіли створити оточення, яке нікому не схочеться залишати». 

Тут вважається, що надихаюче оточення мотивує працівників та 

спрямовує їх на перемогу. 

У зв’язку з використанням у виробничих приміщеннях 

декоративних композицій на асоціативно-образній основі, цікавим 

постає питання існування в композиційних схемах об’єктивних 

структур, що пов’язані з біологічною природою людини, яке 

підіймають багато сучасних дослідників. Якщо вважати 

екологічним таке середовище, де б людина відчувала себе затишно 

та захищено, отримуючи в ньому не тільки фізичне, а й емоційне 

задоволення, використання декоративних композицій могло б 

сприяти цьому, саме завдяки їх природній основі. В цьому сенсі 

стають важливими художні пошуки в галузі мистецтва вітража, або 
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гобелена, декоративні техніки, що дають можливість екологічними 

матеріалами прикрасити, естетизувати виробничі приміщення. 

Отже, в рішеннях інтер’єрів промислових споруд дизайнери 

використовують декоративні рослинні елементи, зеленкувату 

природну гаму кольорів, характерне для біоніки формоутворення 

допоміжних елементів та освітлення. Найбільшої екологічності 

досягають рішення кімнат відпочинку, де використання живих 

рослин та натуральних природних елементів створює ефект 

куточків живої природи. Саме таке штучне середовище забезпечує 

«візуальну екологію» під час релаксації. А техногенні перенасичені 

обладнанням виробничі цехи, за умов реалізації запропонованих 

проектів, перетворюються на комфортні та приємні і функціональні 

приміщення, в яких можна знаходитись тривалий час. 

- Нарешті, сьогодні настав час повернутися до найкращих 

досягнень в галузі дизайну виробничого середовища. До 

вищенаведених факторів означеного напрямку сьогодні додається 

широкий спектр екологічно чистих, нешкідливих будівельних та 

оздоблювальних матеріалів, альтернативні енергетичні джерела. 

Впровадження сучасних енергоекономічних технологій 

виробництва передбачає високий рівень екологічної безпеки. Нові 

екологічно чисті виробництва завдяки розвитку і реалізації нових 

технологій, які відповідають вимогам промислової екології 

будуються як природно-промислові комплекси із замкнутим циклом 

виробництва, особистими засобами очищування у органічному 

поєднанні з навколишньою природою [6]. 

Аналіз трансформації промислового будівництва і зміни 

пов'язаних з нею конструктивних композиційних прийомів, засобів, 

технічної та стилістичної еволюції дає змогу передбачити також 

еволюцію дизайну внутрішнього простору. На основі проведених 

досліджень вітчизняного та зарубіжного дизайну виробничих 

підприємств виділено кілька етапів розвитку дизайну виробничого 

середовища, кожен з яких має свої художні і технічні особливості, 

які необхідно розглянути більш детально [7]. Розуміння засобів 

проектування дозволяє прогнозувати напрямок роботи дизайнерів 

середовища в майбутньому. Оскільки, однією з першочергових 

задач дизайну є естетична організація життєдіяльності людини, в 

умовах ринкової економіки поєднання художньо-естетичного й 

утилітарного є необхідним, а для дизайнерів поєднання високих 

технологій та художньо-творчих процесів є цілком логічним й 

адекватним, можна вважати виробниче середовище саме таким 
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об’єктом роботи дизайнерів, в якому проблема його гуманності та 

естетичності вирішується через матеріали та технології, але з 

урахуванням мови художніх образів, краси і гармонії. 
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2.5. Дошкільні та шкільні роки  

українського перекладача Івана Бабича 

 

У біографії людини дитинство і юністьневіддільні від 

пізнання низки обставин тогочасности, тому вкрай важливі для 

вивчення життєпису Івана Бабича – українського перекладача, 

педагога, словолюба. 

Дошкільні та шкільні роки оприявнюються шляхом від 

дорослішання до набуття інтелектуальної зрілости. Вони стають для 

особистости дороговказом, насичують цивілізаційно-культурними 

набутками, злучаючи національні традиції з інноваціями, – як 

виробленими всередині країни, так і запозиченими зі скарбівниць 

вселюдського досвіду [21, с. 189]. Природно, що саме на цьому 

етапі біографії відбувається нестримний розвиток когнітивної 

сфери, а також особистісних якостей. 

Як зауважив В. Давидов [7], дошкільний відтинок життя 

надзвичайно вагомий, адже дитина здійснює різноманітні види 

вільної діяльности: грається, малює, музичить, слухає казки й 

оповідання, конструює, допомагає дорослим у домашніх справах 
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тощо. Водночас маленька людина набуває нових і нових знань, у неї 

формуються вміння й навички, а головне – розвиваються мислення, 

пам’ять, уява, увага, воля, моральні чесноти, потяг до 

контактування з однолітками й дорослими. В дошкільному віці 

закладаються підвалини успіху на етапі школярства.  

Дошкільний та шкільний періоди біографії Жана Бабича 

(1929-1947 рр.) пройшли в Бургундії (м. Осер, Франція), де 

майбутній майстер літературного перекладу народився й зростав. 

Означений період неможливо розкрити поза широковідомим 

фактом: сформована упродовж останніх двох століть система 

французької освіти – одна з авангардних. Батьківщина Вольтера і 

Руссо підставно уналежнює її до найважливіших демократичних 

надбань нації [3, с. 45].  

Історично гордістю країни завжди вважалася мережа дитячих 

садків (le jardin d’enfants) та «материнських шкіл» (ecoles 

maternelles). У цих закладах і здобувґрунтовні знанняй уміння 

майбутній український митець. 

Примітно, що на початку 30-х рр. ХХ ст. материнська і 

початкова школи як перша ступінь французької системи освіти, 

реалізували три цикли розвитку знань і навичок дітей. Цикл 

первинного навчання охопив перші два роки материнської школи 

(молодше і середнє відділення), атретій рік (старше відділення) 

належав до циклу основних навичок (фундаментального навчання) 

й ознаменовувався вишколом із читання, письма, математики. Як 

відомо, крім догляду за дитиною та згаданих навичок, програма 

відводила години для читання казок та ручної праці (малювання, 

ліплення, вирізання, елементарні кулінарні навички, виготовлення 

іграшок та ін.) [23]. 

Зміст математичного розвитку спрямовувався на освоєння 

дітьми класифікації, відносин подібности, формування понять 

простору і часу. На думку французьких фахівців, діти до 4 років 

мусили навчитися лічити без втручання дорослого. Граючись із 

водою, піском, глиною, малюки на сенсорному рівні опановували 

поняття «кількість», «величина», виконували вправи на формування 

уявлень про числа, брали участь у логічних іграх, які розвивали 

здатність до міркувань, самоконтролю. Діти 5-6 років освоювали 

елементарні математичні поняття, зокрема й поняття множини, 

вчилися точно й лаконічно висловлювати свої думки, виявляти і 

виправляти помилки однолітків [2, с. 129].  
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Першооснова дошкільного виховання – винятково тепла, 

лагідна атмосфера (у дитячих закладах Франції категорично 

заборонено підвищувати голос на вихованців). «Це не просто школа 

в звичайному розумінні слова. Вона являє собою перехід від 

сімейного світу до школи, зберігаючи сердечність і поблажливу 

м’якість сім’ї, в той же час, призвичаюючи до роботи та суворого 

дотримання шкільних правил», – писала наприкінці XIX ст. 

генеральна інспекторка материнських шкіл П. Кергомар [18]. 

Біографічним фактом є те, що від двох до шести років Жан 

Бабич відвідував приватний дитячий садок, а згодом «материнську 

школу».  

Відзначимо, що заклади дошкільної освіти Бургундії мали 

бездоганну репутацію, забезпечували всебічний розвиток малечі, 

вибудовуючи свою діяльність на класичних та інноваційних теоріях 

П. Кергомар, С. Френе, М. Монтессорі, Ж.-О. Декролі, Ж. Піаже, які 

раннє дитинство розглядали як особливий національний ресурс [8]. 

Ними доведено, що значущість дитинства як унікальної 

самоцінности полягає у виробленні картини домівки і безмежного 

світу, індивідуальности та спілкування, у розгортанні низки 

дитячих активностей, базованих на образних, практичних формах 

пізнання довкілля. 

Доволі часто осерська дітвора вирушала на екскурсії до 

міських парків, у походи, де влаштовувалися пікніки на природі. 

Під час таких прогулянок вихователі розповідали цікаві історії, 

читали казки, розучували вірші та пісні, заохочували до 

спостережень, інтерпретування, висловлення рефлексивних 

суджень про те, кому, що саме і чому заімпонувало сьогодні. 

Розвиток творчої уяви вихованцівуповні характеризує стиль 

педагогічної діяльности французьких вихователів, з якими 

поталанило майбутньому українському перекладачеві. 

За спогадами рідних, Жан з усмішкою на вустах пригадував 

безжурні мандрівки свого дитинства, чисте повітря, ніжну зелень 

виноградників, тьму тьменну всіляких забав на лоні неймовірної 

природи [9]. Він і через багато років по від’їзді з Франції 

одухотворено переповідав про те, як довколишню красу щомиттєво 

змінювали сонячні промені, як майстернонаставники вчили любити 

рідний край, берегти рослини і тварин, доглядатисядо елементів 

цілого(пелюстки, листочка, грона) [15].  

Світ дітей, перетинаючись зі світом дорослих, давав Жанові 

не лише нові знання, а й приклади того, як контролювати свою 
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поведінку, а також формував етичні еталони, мотиви досягнення 

успіху, моральні якості, життєрадісність, бажання бути сильним, 

здоровим і красивим. Позитивні відчуття поглиблювалися з кожним 

добре виконаним завданням чи дорученням, оскільки гідно 

виконана робота неодмінно діставала схвалення та заохочення.  

Важко заперечити, що саме родина є поширювачем культури, 

цінностей, звичаїв, тобто специфічного способу життя, в обширі 

якого проходить дитинство. «Весь психологічний розвиток суб’єкта 

залежить від взаємодії елементів його родини, навіть під час 

шкільного періоду саме батьки, брати і (або) сестри мають 

визначальний вплив на позитивні та негативні аспекти його 

інтеграції в суспільство» [22, с. 17]. 

За Л. Виготським [5], особистість набуває цілісности, коли в її 

розвиток вплітаються природний розвій та оволодіння культурою, 

способами поведінки й мислення, тобто розвивається здатність 

володіти собою. Особистість творчо засвоює людський досвід й 

активно залучається до системи суспільних відносин. Така 

особистість існує, виявляє себе, формується через діяльність та 

спілкування. Можна впевнено ствердити, що дитячі роки Ж. Бабича 

ілюструють утілення цих наукових постулатів.  

Спрямоване на всебічний розвиток виховання в материнській 

школі [23] та зусилля батьків окрилили першими успіхами: 

чотирирічний Жан навчився читати. Вінзмалечку виявляв потяг до 

читання, котре стало великим захопленням і схвалювалося в 

родинному колі: допитливому бібліофілові дарували нові й нові 

книги, розмальовки, дитячі енциклопедії, передплачували газети та 

журнали для дошкільнят. Хлопчик полюбив відвідувати міські 

книгарні, не цурався розмов із продавцями, силкувався 

аргументувати, про що саме волів би почитати. 

Відтак спільне читання в родині стало засобом душевного 

спілкування, створювало атмосферу близькости, довір’я. Батьки 

були зацікавленими учасниками обговорень учинків літературних 

героїв, тож художні образи виховували співчутливість, дбайливе 

ставлення до природи, формували ефективні комунікативні 

навички. Улюблені казки, вірші й оповідання Жан перечитував 

уголос, а тато з мамою вчили сина висловлювати своє ставлення до 

тексту твору, розвивали вміння помічати подробиці.  

Ще одним джерелом потужного когнітивного розвитку 

майбутнього українського перекладача справедливо назвати мови. 

У живому спілкуванні з дорослими й однолітками Ж. Бабич 
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напрочуд швидко опановував не лише французьку, а й ази інших 

європейських мов.  

Принагідно закцентуємо увагу на тому, що поміж них, на 

жаль, не було української. У побуті асимільовані Трохим і Марія-

Тереза спілкувалися переважно французькою, ймовірно тому й сини 

Жан і Жак із ранніх літ уналежнювали себе до французької 

культури, а властиве переселенцям внутрішнєвідчування етнічної 

інакшости нагадувало про себе символічним святкуванням 

найбільших православних свят. «Іноді батьки між собою говорили 

українською мовою, але я зростав серед французьких дітей, учився 

в коледжі й до 17 років говорив французькою…», – пригадував 

І. Трохимович [1]. 

І хоча прогресивні представники українських діаспор усіма 

можливими способами пропагували збереження національної 

ідентичности: «Наша молодь – наш скарб, але й найбільша жура 

наших днів… Тривожиться українська іміграційна громада, щоб ця 

молодь не заблукала на чужі стежки… І не буде її вина, коли вона 

попаде не на рідну стежку, коли її, цієї, стежки ми не покажемо» 

(В. Мальків [12]); «Звичаї, а також мова – це ті найміцніші 

елементи, що об’єднують окремих людей в один народ, в одну 

націю… Ця спільність мови та звичаїв завжди була тими вузлами, 

які зв’язували наш народ, коли він штучно був поділений 

кордонами» (О. Воропай [4]); «… забуття рідної мови, думання по 

чужому… може призвести до того, що наші діти стануть чужими 

для своїх батьків. Чужими для нашої справи.» (Ю. Липа [11]), 

Бабичі, вочевидь, не переймалися ні своєю втратою внутрішньої 

консолідованости з українською діаспорою, ні відчуженням дітей 

від етнічної сфери та національного самовизначення. 

Попри те, що у вільному світі загальногромадянська 

ідентичність не нівелювала етнокультурної належности [10, с. 24], 

спокуса асиміляції й самозабуття була високою.На противагу 

цьому, свідомі діаспоряни розвивали науку та культуру, а також 

системно вносили українське питання у світовий порядок 

денний [17, с. 231]. Проте їхні намагання й ідеї, не достукалися до 

сумління тих українців, які свідомо обирали для своїх дітей шлях 

повної мовно-культурної асиміляції. 

Запрограмована в такий спосіб утрата етнічности як процесу, 

через який соціальний індивід визнає і самостверджує себе 

переважно на основі певної культурної ознаки або сукупности 

таких ознак [20, с. 22], слугувала знаряддямзбайдужіння етнічних 
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українців до ключових маркерів етнічної самооорганізації (мова, 

звичаї, традиції), а відтак і до рідного краю. Культура, яка не 

спирається на минуле, яка втратила зв’язок із традицією, втрачає 

підґрунтя, живлення, тим самим руйнуючи минуле (С. Вейль) [18]. 

На жаль, у французький період біографії Жана Бабича з 

коріння української культури не проросли пагони причетности до 

великого народу, які мали б стати неодмінним складником 

родинного виховання та збалансувати в майбутньому штучно 

створену асиметрію етнокультурного самоусвідомлення. 

І все ж природна етнічність, затухаючи зовні, вікувала в 

безмірах нового етносу, який її начебто «розчинив і поглинув», – 

вкрапленнями мови, осібних звичаїв, властивими антропологічними 

рисами тощо, адже людина здатна ідентифікувати себе з певним 

етносом і без зовнішнього призвідника. У наукових дискусіях щодо 

феномена етнічности виформувалася думка про те, що ментальність 

не зникає остаточно, а «втискається» у простір образів-символів 

несвідомого. Ймовірно, для того, щоб вибухнути етнічним 

ренесансом [13, с. 220-221]. 

Об’єктивно ствердити, що середовище, в якому зростав і 

розвивався Жан, було різномовним і багатокультурним. Завдяки 

розмитости «етнічних кордонів» особистого простору дитина 

повсякчас чула настанови дорослих, на кшталт: «потрібно вельми 

багато читати, щоб вирости розумним», «добре вчися змалечку, бо 

не станеш ліцеїстом», «багато читай – багато знатимеш», «не 

ледарюй у навчанні, а то виростеш убогим незнайком», «навчайся, 

щоб тебе всі поважали» і т. ін. не тільки від батька й матері, для 

яких синова освіта стала першорядною справою, а й від «чужих» 

дорослих, які прибули до Франції з різних країн континенту. 

Універсальними маркерами настанов постала цінність знань, якісної 

освіти, а дитячі потреби в посиленій увазі, позитивному сприйнятті, 

відчуванні успіху задовольнялися соціальним колом набагато 

ширшим, ніж родинне. 

Жан Бабич як суб’єкт міжетнічних відносин, що виявилися 

насамперед у стосунках з найманими працівниками – людьми 

різних національностей, професій, у дружньому неформальному та 

трудовому спілкуванні з ними, дістав украй важливий життєвий 

досвід неупередженого контактування з переконаннями та 

традиціями «інших», «чужих».  

Не менш значущим чинником формування особистости 

вважаємо й те, що родина Бабичів не заощаджувала на різнобічному 



206 
 

розвиткові дітей: оплачували уроки музики, купували настільні ігри, 

різноманітні набори для моделювання та дитячої творчости (діти 

любили майструвати саморушні авта, потяги, кораблики), водили до 

спортивних гуртків, відвідували музеї, виставки, фестивалі.  

Увесь обсяг набутих за малих літ знань і вмінь знадобився в 

початковій школі, де син українського заробітчанина та громадянки 

Франції зарекомендував себе одним із кращих учнів.  

1 вересня 1935 р. врочисті Трохим і Марія-Тереза переживали 

всю гаму небуденних батьківських почувань, коли вперше шукали 

синове прізвище в списку класів. Святкового заходу для нових 

учнів школа не проводила. Після короткого обговорення з учителем 

організаційних питань (було домовлено, що обідає Жан у школі, що 

лишатиметься на garderie (група продовженого дня)), дітям видали 

зошити та підручники і почалися заняття.  

Перший тиждень для шестирічного хлопчика став перевіркою 

на міцність: чотири півторигодинних уроки на день. Рятувало те, 

що малечі дозволялося вставати, щоб пройтися по класній кімнаті, 

йорзати на стільці, дивитись у вікно. За місяць шкільний 

розпорядок став звичним. Оскільки до школи Ж. Бабич прийшов 

підготовленим і знав набагато більше за однолітків, то навчання 

йшло легко.  

На перервах між першим і другим уроками учні «вивільняли 

енергію», гасаючи по шкільному подвір’ю, а вчителі стежили, щоб 

не було бійок, часом промовляючи: “Doucement!” (тихенько, 

спокійно). Друга перерва тривала дві години: обід, а відтак 

грандіозна руханка – футбол, волейбол, схованки та ін. Коли ж 

погодні умови ставали на заваді енергійних розваг, перепочивали у 

спеціальній ігровій кімнаті. Жан не раз виходив звідти щасливим 

переможцем шахових міні-турнірів, а от читати полюбляв на 

уроках, або вдома.  

Група продовженого дня не надто відрізнялася від перерв – 

досхочу гуляли на свіжому повітрі, гралися, веселилисягомінливою 

ватагою (домашніх завдань у початковій школі не задавали), а потім 

ішли додому вечеряти. 

Три роки необтяжливої наукийконтактування з однолітками 

промайнули швидко. У 1938 р. Жан успішно склав іспити, одержав 

сертифікат про початкову освіту (certificat d’еtudеs primaire, CEP) – 

перше задокументоване визнання академічних результатів. Відтак, 

щоб розвинути природні та набуті здібності старшого сина, батьки 

спинили свій вибір натамтешній приватній школі, відомій високими 
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якісними показниками, а за кілька років віддали його до 

найпопулярнішого в окрузі закладу середньої освіти – коледжу 

“Classique et Modern” містечка Жуаньє (фр. Joegny). 

Відвідування занять у коледжі становить окрему цікаву 

сторінку біографії. Заклад розташовувався за 30 км. від домівки, 

тому в теплу пору року Ж. Бабич добирався туди велосипедом. У 

кишені мав один франк, у наплічнику, крім нехитрого 

школярського добра, – круасан чи багет, шоколад і пляшка 

молодого сидру з яблук першого літнього врожаю – 

найпопулярнішого бургундського напою. Відтоді ранковий вітер в 

обличчя асоціювавсь у свідомості Жана з дорогою до школи, а смак 

здоби з шоколадом – із гомінкими перервами та спілкуванням у колі 

друзів після фізичних активностей. За спогадами рідних, навіть у 

поважному віці випічка з шоколадом слугувала перевіреним 

засобом відновлення сили при перевтомі або негараздах. 

Як відомо, у Франції середня освіта триває 7-8 років. Шлях до 

випускного класу охоплює два етапи: первинну середню освіту 

(4 роки) та вторинну середню освіту (3-4 роки). Первинна є 

обов’язковою [14, с. 8].  

Жан відвідував коледж “Classique et Modern” протягом 

чотирьох років, опановуючи програму шостого, п’ятого, четвертого 

та третього класів (відлік років навчаннявівся в зворотному 

напрямку).  

У четвертому класі учні вибрали один із напрямів подальшого 

навчання: загальну або професійно-технічнуосвіту, почали вивчати 

хімію, фізику, дві іноземні мови, а також латину та давньогрецьку 

(факультативно). Нові мови найбільше захопили юного поліглота 

можливістю прочитати в оригіналі літературні тексти, доглибно 

опанувати такі принципи античної поетики, як точність, лаконізм, 

повнота предметного образу.Одухотворені образи древньої 

Еллади,естетика форми ввійшлив коло Жанових читацьких 

захоплень, спонукали до розмислів про велич недосяжного ідеалу. 

Його приваблювало не лише слово, а й ілюстрації, які оживляли 

епізоди,будили живу уяву [1]. 

Третій клас заглибив у профільні дисципліни, адже 15-річний 

підліток починав опановувати курс спеціальної підготовки. По її 

закінченні належало скласти іспит, щоб отримати диплом National 

du Brevet [14, с. 8-9]. 

Можна з упевненістю свідчити, що для Ж. Бабича то був 

період знайомства з основами наук. У коледжі, зокрема, вивчалися: 
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французька мова; математика; історія та географія; перша іноземна 

мова (англійська); друга іноземна (іспанська); науки про життя та 

землю; фізика та хімія; технологія; пластичні мистецтва; музика; 

фізкультура і спорт. Умотивований учень цікавився природничими 

науками, з наполегливістю з’ясовуючи малозрозумілі для його віку 

аспекти, розвинув нахил до занять радіотехнікою. Крім того, він був 

одним із кращих у коледжі математиків, перевагу якого визнавали, 

до якого зверталися, щоб зрозуміти, як правильно розв’язати 

найскладніші задачі. 

Жанів хист і до точних, і до гуманітарних наук, і до 

скрипалювання, й до волейболу допомагав підліткові 

ідентифікувати себе в різних соціальних групах, накреслити коло 

зацікавлень, потреб, прагнень.Оскільки Ж. Бабич відвідував ті 

навчальні та позанавчальні заклади, де основний контингент 

складали діти із заможних верств, є підстави ствердити, що 

середовище спілкування з однолітками насичувало властивими 

середньому класу французького суспільства поведінковими 

моделями, які прищеплювали молоді самостійність, незалежність, 

інтелігентність, відповідальність, порядність, інші позитивні якості. 

За С. Гессеном, моральний рівень особистости залежить від 

рівня вольової напруги (доцентрової сили), від обсягу того, чим їй 

належить оволодіти, від оточення, культурних змістів 

(відцентрових сил зовнішньої культури). Відповідно, людині не 

можна нав’язувати етичних норм, для моральних правил не потрібні 

точні приписи, бо вона самостійно вирішує, як діяти в тій чи тій 

ситуації, щоб це було морально. До того ж моральна цінність 

конкретного вчинку залежить від рівня самостійности 

рішення [6, с. 83]. 

У свої зрілі роки І. Бабич пригадував, що особливий уплив на 

формування самостійности, на естетичне чуття, емоційну сферу 

загалом та, як з’ясовано, на подальшу долю мав учитель 

Жан П’юсан. Відданий прихильник демократизму, гуманістичних 

ідей майстерно викладав улюблений предмет – літературу [1]. 

Наставник-філолог заронив у душу свого тезки виняткову 

чутливість до краси слова, виховував ціннісне ставлення до поезій 

та прозових творів, бажання пізнавати літературні світи.  

В інтерв’ю для обласної газети «Зоря Полтавщини» (1988 р.) 

читаємо: «Я любив предмет, який він викладає, а значить – і 

вчителя. Тоді, в 1944 році, до нас на урок, який він вів, зайшло без 

стуку в двері двоє, в чорних плащах. І повели вчителя з собою. Він 
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був худорлявий і накульгував (наслідок поранення на фронті). Його, 

учасника Руху Опору, кинули в концтабір і ми його більше не 

бачили. А знаєте, як відшукав я його кілька років тому? Захопив 

кінець радіопередачі, що велась французькою мовою. Чую – 

начебто знайомий голос. Але чий, чий? У кінці диктор говорить: 

«Ви слухали розповідь такого-то». Мій учитель! Через редакцію 

відшукав його адресу і написав листа.» [1]. 

Для тринадцятирічного хлопчини арешт учителя став 

справжньою драмою, яка змусила серйозно замислитися про зло, 

уособленням якого постав нацизм. На щастя, болючий досвід не 

призвів до погіршення успішности. У щоденнику обдарованого 

учня поряд з літерою «А», якою позначався найвищий академічний 

бал, педагоги раз у раз ставили знак «плюс», а дехто писав схвальні 

відгуки про високий рівень філологічної та природничо-наукової 

підготовки вихованця, про оригінальність, аргументованість його 

суджень та ін. Наприкінці кожного триместру батьки з гордістю 

ставили підписи в «триместровому бюлетені» з високими оцінками 

з усіх опанованих дисциплін. 

Примітно, що студенти коледжу витрачали багато часу на 

вивчення напам’ять поетичних і прозових текстів та підготовкудо 

подальшого публічного декламування. Вивчене в шкільний період 

на роки закарбувалося в пам’яті. За спогадами викладачів кафедри 

іноземних мов Полтавського державного педагогічного інституту 

імені В. Г. Короленка, їхній колега І. Бабич знав сотні віршів, 

майстерно декламував уривки художніх творів різними мовами. 

Мабуть, ніхто не міг перевершити його в цій справі – так легко, 

проникливо оперував він різномовним матеріалом, створював 

відповідний настрій, передавав пульсування пристрастей, експресію 

душевних переживань. 

Важливим завданням педагогічних працівників уважалося 

залучення студентів до позаавдиторної діяльности за їхніми 

здібностями. Додаткова робота з літератури, яку зацікавлено 

виконував Ж. Бабич, перепліталася з естетичним вихованням. 

Заняття в літературному гуртку дало можливість зреалізувати чи не 

найголовніше завдання – стати творчою особистістю. Мистецтво з 

його унікальними можливостями цілісного впливу на внутрішній 

світ, яке теж було предметом вивчення французької літератури, 

виступало універсальним засобом розвитку молодої людини.  

Підсумовуючи викладене, констатуємо, що розмаїття форм та 

пізнавальних активностей гурткової роботипідвищувало цікавість 



210 
 

Ж. Бабича до літературного процесу; поглиблювало знання про 

маловідомі сторінки життя і творчости видатних діячів; знайомило 

із шедеврами світової культури, унікальними творами 

образотворчого мистецтва, музики, літератури; спонукало до 

активної пошуково-дослідницької діяльности.  

Жанові особливо імпонувало те, що в коледжі вчили писати 

невеликі сценарії, у яких поєднувалися текст, музика й акторська 

гра. Кожним таким проєктом юний автор «горів», дошукався 

способів передати гармонію змісту та форми, що, на наш погляд, 

було першим яскравим прикладом літературної обдарованости. Тут 

треба віддати належне педагогам, які надихали на створення крок за 

кроком оригінальнихробіт.А вже за цими першими, позначеними 

імпровізацією зразками, стояли претензійніші творчі завдання – 

порівняти, дослідити, проаналізувати. 

В рейтингах успішности Ж. Бабич був першим з літератури, 

мов, математики, хімії. Під знаком цих більших і менших 

академічних перемог у третьому, випускному класі блискуче склав 

іспити та отримав атестат – Diplôme National du Brevet. 

Успіхи в коледжі відкрили шлях до ліцею (lycee) – закладу 

вторинної середньої освіти. Цей освітній етап у біографії Ж. Бабича 

тривав три роки (другий клас, перший і випускний класи). 

Закцентуємо увагу на тому, що в другому класі необхідно було 

визначитися, за яким напрямком продовжиться навчання: загальним 

або технічним. Кожен поділявся на галузі – основу для майбутньої 

спеціалізації.  

У повоєнній Франції умовою зарахування до ліцею було 

одностайне рішення учня і його батьків про вибір самого закладу, 

майбутньої спеціалізації та подальшої кваліфікації. Крім цього, 

обов’язковими вважалися рекомендації зборів педагогів коледжу. 

Документ розглядала комісія при академічному інспектораті 

регіону, яка й ухвалювала остаточне рішення. 

Здібний учень Жан отримав найкращі рекомендації від 

коледжу, тож продовження освіти в ліцеї надалі залежало лише від 

спроможности родини та бажання самого студента.  

Дослідження шкільного періоду біографії Ж. Бабича 

показало, що якісна освіта вимагала не лише розумових здібностей 

та бажання вчитися, а й коштів. Щоб сплатити реєстраційний збір 

та зібрати старшого сина на навчання, Трохим Іванович орендував 

50 км асфальтованого шосе. Плата за дорогу приносила певний 

додатковий дохід, проте вимагала напруженої фізичної праці. Треба 
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було вчасно ремонтувати покриття, тож «усім чоловікам сімейства 

доводилося гріти чуба ще й у кар’єрі, вручну просіваючи крізь 

решета купи щебінки» [16]. Взимку мусили розкидати спеціальну 

пісково-рінисту суміш, яка запобігала ожеледиці, а від весни до 

пізньої осені – скошувати траву, прибирати сміття на узбіччях, 

підфарбовувати розмітку на асфальті, стежити за станом дорожніх 

знаків тощо. 

Суміщаючи навчання з фізичною працею, Бабич-ліцеїст усе 

більше занурювався в літературу. Випускник виношував мрію про 

фахову університетську підготовку в галузі філології. Утім, не 

судилося. У ході довгих бесід «про життя як воно є» батько, який не 

вважав філологічне поприще «чоловічою справою», упевнив-таки 

Жана обрати професію лікаря.  

Не можна сказати, що фах ескулапа видавався юнакові 

непривабливим, однак у зрілому віці в Іван Трохимович зізнався, 

що змалечку віддавав перевагу філологічним наукам, а «… в 

кінцевому виборі професії відіграли головну роль життєві 

обставини, «воля долі» [1], змусивши відмовитися від 

гуманітарного поприща на користь медицини». 

Наступною освітньою сходинкою був дворічний «професійний 

бакалаврат» – поза сумнівом, вигідна для успіху на ринку праці 

кваліфікація. Диплом бакалавра (Baccalaureat, або скорочено Bac) – 

це документ, котрим засвідчувався успіх молодої людини на 

випускних екзаменах ліцею та гарантувався вступ до університету.  

Тут важливо зауважити, що, завершуючи «терміналь» 

(останній клас), ліцеїст має лише дві спроби, щоб набрати понад 

десять балів. Нижчий академічний результат, задокументований 

свідоцтвом про закінчення ліцею, призводить до втрати шансу 

стати студентом вишу. Отже, «бак» беззаперечно мав доленосний 

статус для юнаків та дівчат [19, с. 127], оскільки відбір на 

університетські програми після дванадцятирічного попереднього 

навчання – процес доволі жорсткий, конкурентний. 

Отримані ліцеїстом знання, компетенції, ціннісні орієнтації 

виформовували дороговкази, прагнення, усвідомленнясвоїх 

можливостей та обов’язків.  

Щодо можливостей, то літом 1947-ого року змужнілий 

monsieurJean, одержавши омріяний «бак», набував першого 

професійного досвіду в гірському дитячому таборі. Аби розпочати 

приватну практику педіатра – справу дохідну і престижну в громаді 

– належало пройти університетський курс теоретичної підготовки, 
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тривале практичне навчання в клініці, заручитися рекомендаціями 

авторитетного лікаря-практика, а відтак завоювати довіру батьків 

малих пацієнтів.  

Початкову медичну підготовку Ж. Бабич удосконалював 

інтенсивним самостійним навчанням. Медичні енциклопедії, 

словники, довідники, наукові статті, підручники стали настільними 

книгами. Знадобилася й латина, якою серйозно захоплювався в 

період шкільного навчання. Сумлінний Жан не нехтував жодною 

нагодою збагатити свій інтелектуальний обшир: відвідував лекторії, 

брав участь у диспутах, слухав тематичні радіопередачі, був 

першим читачем нових надходжень фахової літератури в 

університетській бібліотеці.Свої вправляння напівжартома 

називав«рухом у річищі великого медзнання». Незабаром старший 

син став консультантом і «сімейним лікарем» для родичів, а згодом 

(в український період біографії (від липня 1947 р.)) для широкого 

кола колег та знайомих. 

Отже, французький відтинок життя (1929-1947 рр.), який 

розгортався в процесі здобуття освіти, формування особистости, в 

інформативно та емоційно насичених подіях дошкільного та 

шкільного життя, слугує важливим джерелом фактологічної й 

контекстуальної інформації про Івана (Жана) Бабича. 
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2.6. Епістемологічні аспекти інтерпретації  

комунікативних процесів 

 

Однією з фундаментальних засад функціонування й розвитку 

суспільства є комунікація. Завдяки їй відбувається побудова зв'язків 

між окремими індивідами, які є елементами цієї спільноти.  

У найзагальнішому сенсі комунікація є типом взаємодії між 

людьми, що передбачає інформаційний обмін. Одиницею 

комунікації є взаємодія – термін, який застосовується для 

позначення впливу речей одна на одну, для відображення 

взаємозв'язків між різними об'єктами, для характеристики подій, 

людської діяльності і пізнання. При цьому в ході взаємодії 

відбувається трансформація суб'єктів та об'єктів, які набувають 

нових рис та характеристик. Тому соціокультурна взаємодія є 

трансформацією культури суспільства чи культур, якщо йдеться 

про міжкультурні взаємодії. 

У процесі дослідження комунікації протягом людської історії 

до проблем вивчення комунікації зверталося широке коло вчених, 

кожен із яких розкривав нові грані цього феномена, що призвело до 

великої кількості різних тлумачень згаданої лексеми, яка стала 

використовуватися як наукова лише з початку XX ст. Дослідження 

комунікації тісно пов'язане із спробами різних вчених побудувати 

моделі, що дозволяють наочно представити даний процес. 

Побудовою моделей процесу комунікації займалися Г. Д. Ласвелл, 

К. Шеннон, У. Вівер, Т. Ньюкомб, Д. Осгуд, В. Шрамм, Р. Якобсон 

та ін. 

Сьогодні комунікація як форма соціокультурних взаємодій 

спонукає трансформації у планетарному масштабі. Інтерес до 

дослідження сучасних типів комунікації та комунікативних 

процесів та їх інтерпретації зумовлений тим, що невдала 

https://core.ac.uk/download/%20pdf/268530507.pdf
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комунікація набуває особливого значення. Це можна розуміти як 

глобальну проблему сучасного суспільства, яка складається з 

безлічі різних кордонів: расових, гендерних, вікових, культурних, 

політичних, релігійних та багатьох інших.Непрості проблеми їх 

подолання виникають через нерозуміння, що призводять до 

відхилення запропонованих запитів спілкування. Ці труднощі 

можуть розглядатися насамперед як причини соціальних конфліктів 

та перешкод на шляху поширення інформації і знання. Зважаючи на 

це, актуальною бачиться експлікація умов комунікативного успіху 

та визначення поняття успішної комунікації. Комунікація завжди 

підпорядкована і інструментальна, орієнтована на досягнення 

певних цілей і не може розглядатися як самоцінність. Ми найперше 

розуміємо комунікацію як лінгво-епістемологічну проблему. 

Трансформацію комунікацій в сучасному світі неможливо 

пояснити, виходячи з якоїсь однієї теорії, оскільки суспільство є 

поєднання багатьох елементів та їх зв’язків. Тому актуальний 

комплексний підхід, в межах якого виокремлюють семіотичний, 

віртуальний, мережевий, синергетичний та ін. аспекти 

комунікативного дискурсу. Ми зупинимось на лінгво-

епістемологічному аспекті.  

В процесі лінгво-епістемологічного аналізу соціальної 

реальності та пояснення її змін необхідно зрозуміти ті підстави, на 

яких базуються соціальні дії. Найважливішою та необхідною 

частиною реалізації останніх є використання вербальних 

конструкцій, висловлювань, які є в основі комунікативних процесів. 

Мова є в основі соціальних дій при конструюванні соціальної 

реальності (актуальними в цьому контексті є ідеї Кембриджської 

школи інтелектуальної історії (Cambridge School of Intellectual 

History) на чолі з К. Скіннером). Це дослідники різних галузей, які 

об’єднані концепцією контекстуалізму. К. Скіннер при відповіді на 

проблему інтерпретації мовних концептів, користуючись 

термінологією Л. Вітґентштайна, виокремлює два мовні параметри 

– семантика слів в текстах (цим зазвичай займається герменевтика) і 

соціальна інтеракція (наприклад, у теорії мовних актів Дж. Остіна), 

тобто контекст вживання слів автором. К. Скіннер наголошує, що 

інтелектуальний контекст має мовний характер. К. Скіннер 

намагається показати, що якщо ми хочемо зрозуміти соціальний 

контекст висловлювань, то маємо помістити їх у мовний чи 

лінгвістичний контекст, у якому вони виникли. У цьому сенсі аналіз 

лінгвістичного контексту має для Скіннера першорядне 
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значення [7]. Доречно також згадати комунологічний 

неопрагматизм Р. Рорті, що суголосний з ідеями К. Скіннера. 

Р. Рорті на підставі аналізу лінгвістичного повороту в сучасній 

філософії робить висновок про неможливість остаточного 

обґрунтування знань. В методологічному аспекті він надає перевагу 

лінгвістичному аналізу та герменевтичним інтерпретаціям, 

підпорядковуючи тим самим неопрагматизм формуванню 

комунікативної успішності та досягненню максимального 

взаєморозуміння між людьми. Розвиток суспільства за Р. Рорті – це 

комунікативна взаємодія різних людей і спільнот на основі різних 

цінностей та дискурсів, ще не потребують якихось легітимацій [5]. 

Епістемологічний сенс поняття комунікації виявляється 

пов'язаним із кількома аспектами людського пізнання. Насамперед 

йдеться про те, щоб визначити адекватність розуміння 

висловлювання Іншого, реконструкція якого утруднена (або взагалі 

неможлива) в умовах відсутності чужої свідомості. Також проблема 

комунікації передбачає принципово двояку мету, орієнтовану на 

інтеграцію та досягнення взаємопорозуміння та згоди, а також на 

інформаційний опис предмета повідомлення. Окрім того, 

комунікація полягає у важливому розрізненні знання/незнання, 

тобто відомості певної інформації одному учаснику комунікації та її 

невідомості іншому внаслідок чого відбувається утворення 

комунікативних систем різних форм соціального життя. 

Комунікація, роздвоюючись на спілкування когнітивне та 

спілкування нормативне, загалом все ж залишається ізоморфним 

процесом пізнання, оскільки завжди є раціональним вибором між 

суб'єктним та об'єктним тлумаченням того чи іншого повідомлення.  

Поняття комунікації в епістемологічному аспекті передбачає 

скерованість на розрізнення знання і незнання, а також на 

розрізнення інформації та повідомлення, де маємо відкрите 

повідомлення і замкнену свідомість Іншого з усіми смислами. Такі 

розрізнення є в основі вибору акцептації чи відхилення 

комунікативних повідомлень. В епістемологічному аспекті 

комунікацію почали розглядати лише наприкінці ХІХ – початку 

ХХ ст., коли внаслідок «мовного повороту» мова отримала ключове 

місце серед пізнавальних інструментів. Внаслідок цього важливою 

епістемологічною проблемою стала комунікація. Така ситуація 

стала своєрідною реакцією на технологічні, наукові, інформаційні 

виклики, внаслідок яких змінилися структури та характер 

спілкування. Наприклад, Л. Вітґенштайн обмежує предметні 
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окреслення комунікативних актів мовою, внаслідок чого статус 

предметності не отримує повідомлення, яке не може бути 

проінтерпретоване і зрозуміле. Лінгвістична модель інтерпретації 

комунікації виявила неможливість відкриття свідомості іншої 

людини і, тому завжди гіпотетичні смисли повідомлень. Один з 

варіантів вирішення запропонували лінгвісти Ч. Оуден та 

А. Річардс, які спробували закріпити за словами максимально 

однозначні сенси. Засобом досягнення предметної однозначності 

ставала універсальна згода в сенсах, що універсально розділяються, 

що однозначно проголошувало пріоритет соціального виміру перед 

предметним. Всі інші вживання смислів розглядалися як 

неавтентичні типи комунікації. 

Прикметно, що в межах лінгвістичного тлумачення 

комунікації окреслюється одна з найвідоміших проблем – проблема 

автентичної комунікації. Одним із перших, хто підняв цю тему, був 

К. Ясперс, який виділив два типи комунікації – справжню і 

несправжню. Несправжня та, у якій спілкування відбувається з 

практичною метою в певних межах. Справжня ж є відкритим, 

вільним, глибинним спілкуванням на основі саморефлексії, 

взаєморозуміння. Умовою такого типу комунікації є прийняття 

Іншого, інакшости при одночасному збереженні власної 

неповторности та відмові від авторитарних зазіхань. Ця комунікація 

передбачає відповідальність та довіру [8].  

М. Гайдеґґер бачить небезпеку неавтентичної комунікації, 

акцентуючи на розумінні повідомлень ще на рівні синтаксису, тобто 

ще до аналізу й інтерпретації. Семантика і прагматика не мають 

великого значення в комунікації. 

Ю. Габермас перетворює комунікацію в універсальну 

характеристику соціальної реальності через поняття комунікативної 

раціональності, комунікативної дії та системи. Індивіди, що 

комунікують раціонально, не повинні використовувати 

перлокутивні ефекти висловлювань. Раціональна комунікація є 

зрозумілою та наближеною до усталеного розуміння знання як суми 

істинних і обґрунтованих переконань, і опирається на зрозумілість, 

нормативність та суб’єктивну істинність [3].  

Е. фон Глазерсфельд, Ф. Варела та У. Матурана розширюють 

поняття комунікації, виводячи його межі вузької залежності між 

мовою та свідомістю. Як наслідок, формулюються широке, – так 

зване конструктивістське, – розуміння пізнання, фактично зведене 

до процесу спостереження. Щоправда, при цьому й спостереження 
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розуміється ширше, ніж зазвичай: воно може здійснюватися як в 

рамках комунікації та когнітивних процесів (індивідуального 

людського сприйняття і мислення), але і так само виявлятися в 

«поведінці» різного виду: біологічних систем (клітин, організмів), 

мозку, свідомости, культури, спільнот, машин тощо. Сама 

комунікація виявляється певним спостерігачем, який відрізняє 

предмет висловлювання і саме висловлювання. 

Отже, комунікацію можна тлумачити як форму пізнання, 

оскільки вона є когнітивною активністю, де будь-яке судження 

постає у вигляді актів вибору і пізнання учасників комунікації. 

Однак цей структурний ізоморфізм комунікації та пізнання зазнає 

трансформації. Спершу комунікація виступає формою пізнання, 

оскільки являє собою спостереження у його найширшому сенсі, 

тобто є одночасним процесом позначення/розрізнення (обговорення 

однієї теми та відхилення всіх інших предметів обговорення). 

Пізніше комунікація стає ізоморфною щодо пізнання у вужчому 

сенсі, себто набуваючи форм пізнання (передбачення, тлумачення, 

розуміння). 

Актуальним бачиться створення теорії комунікативних актів, 

які б базувались на міждисциплінарному підході, що включав би у 

себе феноменологічний досвід створення умов для 

взаєморозуміння, пошукові спільних смислів і значень, 

функціонально-культурологічне розуміння комунікації як 

ретранслятора традицій та цінностей. Такий підхід передбачає 

розгляд комунікації як поліфонічного діалогу людей і культур. 
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2.7. Загальна характеристика граматичних засобів актуального 

членування речення у французькій мові 

 

В сучасному мовознавстві останніми роками з’являється все 

більше досліджень, присвячених комунікативному синтаксису та 

актуальному членуванню речення, зокрема. Розглянемо основні 

граматичні засоби актуального членування речення у французькій 

мові. 

До основних засобів актуального членування лінгвісти 

відносять: 1) просодичні (в усному мовленні: інтонація, наголоси, 

пауза тощо); 2) лексичні (детермінативи, в тому числі артиклі, 

частки, повтори); 3) синтаксичні (порядок слів) [1, c. 103]. 

Доцільно зазначити, що застосування вищезазначених засобів 

актуалізації у французькій мові є синтаксично обумовленим і, як 

правило, вимагає перебудови всього речення. До лексичних засобів 

актуального членування науковці відносять: 

- детермінативи; 

- частки (précisément, donc), які слугують для виділення реми. 

Для виділення теми використовують вставні конструкції quant à 

moi, pour moi, en ce qui me concerne, pour ce qui est de moi тощо; 

- самостійні займенники: Pierre, lui, est venue. 

 повтори, які виділяють присудок чи означення: Elle est jolie, 

jolie [1, c. 206-212]. 

В окрему групу засобів вираження актуального членування 

речення відносять видільні конструкції. Видільні конструкції – 

конструкції, які надають особливого значення слову, елементу, 

висловлюванню [2, c. 389]. 

Видільні конструкції поділяють на два типи: сегментацію та 

емфазу.  

Сегментація – це поділ мовного потоку як лінійної 

послідовності (чи ряду) на його складові елементи чи 

відрізки [2, c. 493]. Сегментована фраза – фраза як фонетико-

синтаксична (просодична) єдність, до складу якої входять внутрішні 

паузи як одиниці лінійного членування речення. У французькій мові 

під сегментованим реченням розуміють винесення у відокремлений 

сегмент недієслівного елементу (підмета, додатка, обставини, 



219 
 

предикативу), який репрезентується при дієслові придієслівним 

займенником. У розчленованих реченнях у ролі реми виступає 

дієслово. Основним завданням цих речень є предикативне 

протиставлення теми та реми по відношенню одне до одного або по 

відношенню до інших субстанцій та дій, які можуть бути як 

можливими, так і визначеними. У будь-якому випадку обидва 

комунікативні члени речення є виділеними.  

Існує два типи сегментованих речень: 

- реприза, коли сегмент передує займеннику: Cet homme, je le 

connais.Таке виділення вважається більш інтелектуальним та досить 

широко використовується у науковій літературі; 

- антиципація, коли дієслівний комплекс (тема) передує 

сегменту (ремі): Je le connais, cet homme. Наведена конструкція має 

афективне забарвлення та використовується переважно у 

розмовному мовленні. В усному мовленні, як і реприза, антиципація 

виділяється паузою.  

Емфаза – виділення якогось елемента висловлювання за 

допомогою інтонації, повторів, синтаксичної позиції [2, c. 516]. 

Емфатичні конструкції c'est ... qui (que)... та ce (celui) qui 

(que)... c’est... мають на меті рематизацію недієслівного елемента: 

c’estune énormeresponsabilité quevousavez.  

C’est ... qui (que) – найпоширеніша конструкція, яку не слід 

плутати зі складним реченням з відносним підрядним означальним. 

У реченні Aimez- vouz ce style? – Oui, c’est ce style que j’admire 

означене підрядне речення; тоді як у реченні Qu’est-ce que vous 

admirez dans ce roman? – C’est le style que j’admire – видільна 

конструкція. Речення цього типу не відносяться до категорії 

складних, натомість складною морфемою емфатизації виступає в 

них видільна конструкція c'est ... qui (que).... Завдяки презентативу 

c'est вербалізується недієслівний елемент, у той час, як частка 

qui(que), яка входить до складу відносного займенника, 

субстантивує дієслівну частину. Це можна підтвердити можливістю 

її заміни від дієслівним займенником: Cen’est pas encore demain 

qu’on rentre – Ce n’est pas encore demain la rentrée. 

Таким чином тема приймає субстантивну форму, рема – 

дієслівну та відновлюється паралелізм між логіко-комунікативною 

та граматичною структурами висловлювання.  

Подвійна емфатична конструкція ce (celui) qui ... c’est... 

дозволяє зберегти нейтральний порядок Т-R: Ce qui était maiheureux 

(T), c’est que j’ai été malade (R). Тема і тут субстантивується завдяки 
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cequi, що підтверджує можливість заміни: Mais le malheur (T), c’est 

que j’ai été malade (R). 

В аналогічній функції виступає й уявно-умовна конструкція 

si...c’est, яка додає причинно-роз’яснювальний відтінок: 

S’iln’apasencorecompris (T), c’estqu’ilestaussibêtequeméchant (R). 

Моноремніпрезентативні конструкції виділяють в якості реми 

будь-яке висловлювання, додаючи при цьому експресивні відтінки 

значення (роз’яснення, несподіваність, захоплення тощо). Найбільш 

розповсюдженими серед них є: а) c’est que (+роз’яснення): C’est 

qu’avec elle il fallait s’attendre à tout; б) ce que (+вираження найвищого 

ступеню якості): Ce qu’il est méchant!; г) c’est (il y a, voilà)… qui… 

(+несподіваність): C’est Maurice qui va être content!; г) et qui… 

(+неприємна несподіванка): Et moi qui n’avait pas songé à ça ! 

С. Батура, М. Захаревич, О. Морозова та В. Колесников [3] у 

системі засобів актуального членування французького речення 

виділяють також вживання приєднальних конструкцій з 

прислівниками aussi, encore, toujours та використання 

обмежувальних конструкцій: ce n’est (ne sont) que… qui; il est seul à 

(ils sont seuls à); il n’y a que; ne ...que (plus, guère, jamais, point, rien). 

Варто зазначити, що конструкції можуть мати ряд значень, які 

уточнюються завдяки ситуації, лексичному наповненню та інтонації. 

Поряд із вживанням видільних конструкцій, як потужний 

граматичний засіб актуального членування речення у французькій 

мові широко використовується змінений порядок слів. Особливу 

значущість зміненого порядку слів в системі актуального 

членування можна пояснити тим, що завдяки цьому засобові 

відбувається відхід від звичного нормативного порядку слів і таким 

чином активізуються механізми актуального членування. 

Пропонуємо розглянути докладніше змінений порядок слів та його 

типи у французькій мові. 

Граматична норма французької мови визначає прямий та 

фіксований порядок слів як обов’язкову рису свого синтаксису: 

підмет – його означення → присудок – його означення → додаток 

(прямий) – його означення → додаток (непрямий) – його означення. 

Така граматична норма значною мірою перешкоджає вираженню 

комунікативного членування шляхом переміщення реми на сильне 

місце речення. Нагадаємо, що сильним місцем французького 

речення, як й українського, є останнє місце. Саме тому в силу 

розбіжності лінійного характеру мовлення та логічних зв’язків між 

членами речення проявляється порушення закону прямого порядку 
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слів. Невипадково Ш. Баллі зауважив, що «французьке речення, 

незважаючи на тенденцію прогресивної послідовності слів, 

залишається гнучким, примхливим, готовим прийняти бідь-які 

винятки, здатним передавати тонкі відтінки значення» [4, С. 39-60]. 

Варто, однак, зауважити, що, якщо у ролі реми виступає 

присудок чи додаток, то комунікативний (актуальний) порядок слів 

може повністю збігатися із синтаксичним порядком, який закріплює 

за підметом перше місце у реченні, а за присудком чи додатком, за 

наявності, – останнє. 

У мовах аналітичної будови з фіксованим порядком слів 

актуальне членування може виражатися іншими мовними засобами, 

перш за все інтонацією, паузами в усному мовленні, – спеціальними 

синтаксичними конструкціями, які ми розглянули вище. 

Однак, європейських мов, щодо яких можна було б говорити 

про суто аналітичну чи синтетичну будову, очевидно, не існує. І 

коли романські мови називають мовами аналітичної будови, то, по 

суті, мають на увазі наявність у них численних рис аналітичності, 

що поєднується із елементами синтезу. А коли говорять про чіткий 

та прямий порядок слів у французькій мові як про граматичну 

норму, то до уваги не береться той факт, що ця норма ніколи не 

порушується, адже вона є відносно стійкою. Безумовно, в реченнях 

експресивно нейтральних, у яких констатуються реальні факти 

дійсності, в реченнях, які не мають на меті повідомити 

співрозмовникові чи читачеві щось особливо важливе чи нове, які 

не висловлюють особливого ставлення мовця до фактів, які він 

повідомляє, порядок слів буде відповідати граматичному порядку, 

тобто буде співпадати з ходом логічного розгортання думки: 

спочатку буде висловлений предмет мовлення, а за ним слідуватиме 

повідомлення нової про нього інформації. Дійсно, саме такий 

порядок слів є доречним, коли мова йде, наприклад, про опис 

ландшафту, роботи обладнання тощо. Однак, як тільки з’являється 

суб’єкт мовлення з його ставленням до змісту повідомлення, як 

тільки повідомлення стає адресованим слухачеві, на якого воно 

повинно справити певне враження, вступає в силу актуальне 

(комунікативне) членування, яке поділяє усе повідомлення на тему 

та рему із залежними від них членами висловлювання. 

Саме необхідністю висловлення актуального членування, яке 

не співпадає із граматичним, пояснюється порушення фіксованого 

прямого нормативного порядку слів. Адже відношення між 

граматичним та комунікативним (актуальним) членуванням не є 
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сталим. Кожен член речення є носієм двох значень: граматичного та 

комунікативного і порядок слів, як засіб вираження останнього, 

залежить від того, яким елементом актуального (комунікативного) 

членування є даний граматичний член речення, входить він до 

групи теми чи реми. 

Кожен член речення може входити, як до складу групи теми, 

в тому числі «ситуативні елементи» [5] теми, так і до складу групи 

реми, тобто до складу змістового ядра повідомлення, яке в свою 

чергу може супроводжуватися залежними від нього елементами, 

які, не будучи самі по собі основною метою повідомлення, мають 

однак різний ступінь комунікативного динамізму. 

Під «ситуативними елементами» реми розуміються умови, в 

яких відбувається подія повідомлення та на фоні яких вона 

розгортається. Частіше за все ситуативні елементи синтаксично 

виражені обставинами чи непрямими додатками, однак, і ці члени 

граматичної структури можуть відноситися до реми. 

Деякі лінгвісти [4] виділяють два типи зміни порядку слів: 

- через просте переміщення члена речення, який 

актуалізується, без синтаксичних змін, що зазвичай відбувається 

шляхами: 

а) зміна порядку другорядних членів речення: Et dans ce 

combat, vous avez une grande chance → Vous avez une grande chance 

dans ce combat; 

б) інверсії підмета при неперехідному дієслові, чому сприяє 

препозиція обставини: Dans le tiroir côte à côte, dormaient d’autres 

paquets de lettres; 

с) інверсії атрибута в називному реченні: Grande fut ma 

surprise. Однак загалом беручи до уваги фіксований порядок слів у 

французькій мові вживання цього прийому є дещо обмеженим, 

зокрема для рематизації підмету чи тематизації додатку; 

- через переміщення зі зміною синтаксичної функції слова, 

наприклад, при заміні активу пасивом: Beaucoup de touristes sont 

attirés par cette ville! 

В цілому, з метою зміни структури речення та постановки на 

останнє місце слова, що передає значення реми, на ряду із 

зазначеними вище трансформаціями використовуються усі засоби 

зміни орієнтації процесу (діатези): безособові та неозначено-особові 

речення, введення додаткового діяча, інфінітивні конструкції тощо. 

Отже, будь-яке відхилення від прямого порядку слів, який 

виражає логічні об’єктивно існуючі відносини між предметами, 
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спричинюється у мовленні присутністю слухача чи мовця, (автора 

та читача – у тексті), з їхнім експресивно-емотивним ставлення до 

змісту текстового повідомлення. У мовленні все диктується 

комунікативним завданням, яке, в свою чергу, враховує ряд 

необхідних обставин: обізнаність слухача з предметом мовлення, 

ступінь новизни всього комплексу повідомлення, необхідність 

виділення основної його частини – реми, дотримання ритмо-

мелодійної норми мовлення, ставлення мовця до висловлювання 

тощо. 

Таким чином мовець не завжди має можливість розташувати 

слова у реченні відповідно до синтаксичної норми. Це, фактично, 

можливо лише при об’єктивних описах станів та дій. У всіх інших 

випадках, у разі прояву суб’єктивного ставлення мовця до змісту 

висловлювання, порядок слів змінюється та вступають в силу 

принципи актуального членування речення.  

Отже, нами були розглянуті основні лексичні та синтаксичні 

засоби актуального членування. Варто зауважити, що ці засоби 

відрізняються за своєю силою. Так, артикль є найменш сильним 

засобом вираження теми та реми, а змінений порядок слів вважається 

навпаки найпотужнішим. Видільні конструкції займають проміжне 

місце серед зазначених засобів. Проте зауважимо, що використання 

лексичних, синтаксичних засобів актуального членування та 

видільних конструкцій є взаємообумовленим, а тому доцільно 

говорити про їх комплексний аналіз. 

 
Джерела 

1. Хомский Н. Аспектытеориисинтаксиса. – Москва: Прогресс, 1972. – 259 с. 

2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – Москва: Современная энциклопедия, 1966. – 606 с. 

3. Батура С. М., Захаревич М. И., Морозова О. П. Теория и практика перевода с французского языка на 

русский. – Москва: Высшая школа, 1966. – 200 с. 

4. Всеволодова М. В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. – Москва: МГУ. – 656 с. 

5. Крушельницкая К. Г. К вопросу о смысловом членении предложения. Вопросы языкознания. №5. – 

С. 55-67. 

 

  



224 
 

Малімон Віталій Іванович 
Кандидат наук з державного управління, доцент 

Івано-Франківський національний технічний університет  

нафти і газу 

 

2.8. The culture of cancellation as an essential characteristic  

of the Postmodern era 

 

Postmodern culture is specifically a phenomenon observed in the 

advanced capitalist countries of the First World, but its impacts are felt 

throughout the world due to the cultural, economic, and political 

influences of such countries. While discourse of postmodernity in art, 

architecture, literature, literary criticism, philosophy and other 

disciplines is very rich and many characteristics of postmodern culture 

are proposed, five basic traits will be discussed here. These are 

hyperreality, fragmentation, reversal of production and consumption, 

juxtaposition of opposites, and decentering of the subject. 

A gallant effort to discuss the impact of postmodernist philosophy 

on consumer research has been made by Sherry (1989). His 

characterization of postmodernism as tolerant of incommensurable 

alternatives and as sensitive to differences, following Lyotard's (1984) 

views, however, may be an optimistic one. The cultural traits which have 

led to the studies of postmodernism are, at times, most unforgiving and 

intolerant of possible alternatives [9]. 

For some commentators, postmodernism is held to be a form of 

relativism. That is, truth claims are said to be of equal epistemological 

status. Consequently, we are unable to make judgements between forms 

of knowledge. Gergen embraces the term «relativism», arguing that truth 

is/should be an outcome of debates between competing claims. Rorty 

rejects relativism as self-contradictory in favour of the culturally specific 

character of truth, that which cultural studies would call positionality. He 

argues that there is no standpoint from which one can see across 

different forms of knowledge and regard them of equal value. Rather, we 

are always positioned within acculturalized knowledge, so that the true 

and the good are what we believe. For Rorty, the true and the good are 

judged in terms of pragmatism, that is, the consequences of adopting 

certain kinds of understanding. Such judgements can only be made by 

reference to our values and not to a transcendental truth [2]. 

John Fiske claims in Media Matters (1994) that postmodern media 

no longer provide «secondary representations of reality; they affect and 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Fiske_(media_scholar)
https://books.google.co.in/books/about/Media_Matters.html?id=mDPK0Td7CqIC&redir_esc=y
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produce the reality that they mediate». Moreover, in our postmodern 

world, all events that «matter» are media events. He cites the example of 

the arrest of O. J. Simpson: «Local people watching the chase on TV 

went to O. J.’s house to be there at the showdown, but took their portable 

TVs with them in the knowledge that the live event was not a substitute 

for the mediated one but a complement to it. On seeing themselves on 

their own TVs, they waved to themselves, for postmodern people have 

no problem in being simultaneously and indistinguishably live people 

and media people». These people knew implicitly that the media do not 

simply report or circulate the news, they produce it. Therefore, in order 

to be part of the news of O. J. Simpson’s arrest, it was not enough to be 

there, one had to be there on television. In the hyperreal world of the 

postmodern, there is no longer a clear distinction between a «real» event 

and its media representation [12]. 

Postmodern culture praises individualism – a value that remains and 

characterizes the Me Generation – in all aspects of social life. The body is 

limitlessly worshipped (corporal narcissism) and so is personal liberation. 

From a moral perspective, the media play a determinant role in the 

creation and preservation of certain postmodern values, especially the 

exaltation of the individual and all the values deriving from it. So the 

moral principle of respect for personal autonomy seems to take priority, 

as well as the prohibition of anything that puts this at risk. The 

predominance of the media in current society has been generating a 

culture of the spectacle [7]. 

And it is precisely in the contrasting conditions of postmodernism 

that the phenomenon of cancellation culture appears. 

Postmodernists go on to suggest that interpretations (of any 

phenomenon or work), including the language therein, crafted by groups 

for the sole purpose of establishing power over other groups. 

Postmodernists have adopted Karl Marx’s theory from the Communist 

Manifesto of the owner class (the «bourgeoisie») exploiting and 

dominating the working class (the «proletariat») and substituted racial 

groups instead. That is, according to the postmodernists, white people 

have crafted the language, literary works and other structures of our 

society for the purpose of subjugating nonwhite racial groups [6]. 

Cancellation is a term people use in public sphere discussions on 

social media as a definition of a phenomenon where groups call for the 

ostracisation of individuals who break social norms, mores, and taboos. It 

is one of many terms people use as a definition to denote phenomena in 

social media-based discursive practices. These definitions are also labels 

https://en.wikipedia.org/wiki/O._J._Simpson_robbery_case
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used by some to tag opponents in debates. While proponents may use the 

term cancellation and close variations, and forms like «to cancel», and 

«cancelling» as acts against norm-breaking individuals, critics have used 

cancel culture as a description and criticism of the practice. 

According to Romano [13], the term cancelling spread in 2010 

when artist-composer Lil Wayne (2009) referred to a line in the film New 

Jack City (Jackson and McHenry, 1991) where a character mentions that 

he cancelled his girlfriend. In both instances, cancelling meant to dump a 

girlfriend. Cancelling gained traction once in December 2014 when it 

was used again in popular culture. In the reality television show Love 

and Hip-Hop: New York (Rosado, 2014), a male actor tells his girlfriend 

that she is cancelled during a fight. Cancellation was used by Black 

Twitter user @scotty2thotty_ denoting interest in using the expression to 

signify that he had broken up or removed a person from his life [19]. 

Merriam Webster dictionary defines cancel culture as «the 

practice of engaging in mass cancelling as a way of expressing 

disapproval and exerting social pressures». Someone or something that is 

«cancelled» has been removed from social circles due to an inability to 

follow accepted social guidelines of the cancelling party. While the term 

was coined in the 1980s, the movement truly gained mass popularity in 

2014 during the #MeToo Movement against sexual violence. From 

sports teams like the Washington Football Team and Cleveland 

Guardians changing their names to retail brands like Aunt Jemima and 

Uncle Ben’s Pancakes changing logos, the effects of cancel culture have 

been felt in nearly every industry [10]. 

Cancel Culture (CC) was named one of Oxford Dictionary’s 

words of the year in 2020 (Oxford Languages, 2020). Yet looking back 

just 10 Years ago there was no defining term for a publicly condemned 

brand, individual, or group however since the #MeToo movement in 

2017 outed Harvey Weinstein for sexual harassment, the term CC has 

risen. Lisa Nakamura defines CC as «A Cultural boycott; an agreement 

not to amplify, signal-boost or give money to the person who’s been 

cancelled» [4]. 

«Cancel culture» is situated within the Habermasean concept of 

the public sphere which assumes public discourse is the realm of the 

elites (1962). Earlier examples of discursive accountability practices, 

including reading, dragging, calling out, in and even canceling,1 are the 

creations of Black counterpublics that are conspicuously absent from the 

American public imaginary, which holds a lofty vision of newspaper op-

ed pages, radio shows, town-hall meetings, and the like as forums of 
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debate where a multiplicity of discursive publics are equally empowered 

to engage in debate and the free expression of ideas. 

For instance, canceling’s analog antecedents – blacklisting and 

boycotting – are also mediated processes, though limited both in scope 

and effectiveness by factors of structural power, time, and access to 

resources. Producers and casting directors, for example, have the ability 

to categorically deny employment in the entertainment industry. 

Admissions officers, regents, and donors have enjoyed similar influence 

on college campuses. Even the measured success of Civil Rights era 

boycotts depended on global media attention to gain traction. Thus, any 

examination of so-called «cancel culture» must begin with an analysis of 

the power relations by which it is defined. Only a perspective that 

prioritizes the communication histories and practices of disempowered 

people can adequately decipher the phrase’s use as a tool to delegitimize 

the dissension that echoes from society’s margins. 

Canceling a person, place, or thing is socially mediated 

phenomena with origins in queer communities of color. Black Twitter – 

the meta-network of culturally connected communities on the 

microblogging site – made the language of being «canceled» into an 

internet meme. The reference was subsequently seized upon by outside 

observers, particularly journalists with an outsized ability to amplify the 

(ir own) white gaze [8]. 

Cancel culture also reproduces a different form for dictating 

agreed-upon attitudes and behaviors that create our shared sense of civil 

practices. Conversely, such monitoring practices may intend to redress 

normalized oppressive attitudes and behaviors. Cancel culture in this 

regard serves to recognize perpetual transgressions that dictate our 

sociocultural interactions and relations so that new norms resolve such 

violations. Therefore, if collective surveillance exposes racial 

stereotyping or homophobia, cancel culture mechanizes communal 

activism to cultivate new norms. Therefore, users add another critical 

approach to their constructed sense of public identity that ultimately 

justifies panopticon-like practices [3, p. 9]. 

Cancel culture complicates discourse regarding accountability, 

significantly altering our perspectives about justice and activism. Since 

cancelations vary in their intent and formation, complex relations exist 

whereby participants and offenders attempt to negotiate punishment. 

Hence, difficulties arise when considering cancel culture’s potential as a 

reformative force, as its effects can be devastating when misemployed. 

Yet, it can inspire critical discourse and action regarding numerous 
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oppressions and violations when directed towards sincere reform. By 

examining different iterations of accountability, we can perhaps explore 

cancel culture’s possibility as a decolonial practice of authentic 

communal activism. 

Heated battles about the so-called «cancel culture» in Western 

societies and on college campuses have intensified in recent years 

following allegations of morally offensive words and deeds, many 

involving claims of racism and ethnocentrism, anti-Semitism and 

Islamophobia, sexual harassment and abuse, misogyny and agism, and 

homophobia and transphobia. Cases are exemplified in American 

popular entertainment by notorious cause célèbres, such as O. J Simpson, 

Roseanne Barr, and Michael Jackson. The phenomenon has claimed 

scalps among well-known media celebrities (like the comedian 

Louis C. K.), leading politicians (e.g. former Senator Al Franken), 

authors (J. K. Rowling), books (Dr Seuss), and corporate executives 

(such as Roger Ailes at Fox News). It has been blamed for book deals 

being torn up, editors and journalists demoted or fired, and public 

intellectuals attacked. 

The contrasts in perceptions and reported experiences about the 

indicators of a cancel culture observed between left- and right-wing 

scholars living and working in developing and post-industrial societies 

are consistent with congruency theory, as well as arguments presented in 

the cultural backlash thesis advanced by Norris and Inglehart (2019), 

and in the process of group communications proposed by Elisabeth 

Noelle-Neumann’s (1974) classic concept of a «spiral of silence» [11]. 

Our modern communication platforms (Twitter, YouTube, 

Facebook) have the power to transform our public sphere into a cold and 

alienating atmosphere devoid of truth in the form of virtue and principle 

– of honest and critical opinion. And though only a few individuals at a 

small scale endure the social pressures that be and the reactionary 

behavior that seeks to reprimand them, a greater cleansing and 

ratification of our social sphere’s capacity to engage in dialogue 

becomes paramount as cancel culture seeks to perpetuate the haunting by 

summoning forth past iterations of the self on social media. In other 

words, the haunting has become the conjuring, and epideictic practices 

are increasingly tangential and hyperreal as that which haunts, via the 

archive, becomes both inescapable, non-temporal, and indistinguishable 

from reality [5, p. 11]. 

Today’s style of cancel culture seems new not just because of the 

internet, however, but because it is rooted in ideas that look and feel like 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00323217211037023
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00323217211037023
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00323217211037023
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natural extensions of liberal ideas – fairness, equality, tolerance – but, in 

fact, are perversions of these. The ideas that have led to these 

perversions and their dangerous manipulations also seem to have sprung 

from the ground in the last five years, but they have a pedigree that 

extends back much further. 

The term cancel culture is most commonly applied to the 

phenomenon where somebody – often a celebrity, if we hear about it – has 

said or done something seen as racist or sexist or transphobic that has 

resulted in a massive backlash, usually on social media, leading to them 

being fired, boycotted or in some way acknowledged as a terrible person 

worthy of no further positive attention. Cancel Culture refers, at root, to a 

general attitude that it is socially righteous to attempt to destroy a person’s 

reputation permanently and to prevent them from having an influential 

voice in the public sphere where they can promote dominant discourses 

that are believed to hurt people. Sometimes this succeeds and people do 

indeed disappear. More often, it does not, but they are forever marked as 

«problematic» and association with them can be hazardous [16]. 

In 2018, the incident surrounding Victoria’s Secret is a prime 

example of how cancel culture drove a business into the ground. When 

former CMO Ed Razek made a comment in an interview about how they 

would not consider casting transgender and plus-sized models in their 

annual fashion show, it caused a significant uproar on social media. This 

company sells a luxurious vision of lacy, sensual lingerie for women. 

Their products are not inexpensive, meaning they cater almost exclusively 

to women belonging to the elite, upper echelon of social circles. Hence, 

the image that they present is that of a fit, usually skinny, «angel». The 

comment by Razek only reinforced this image, and it was evident that this 

brand was not about inclusivity and diversity despite their claims. People 

took to Twitter to shun Victoria’s Secret and express their disappointment, 

with some even going to the extent of burning their products and sharing 

pictures with the hashtag #CancelVS, accusing the brand of being 

transphobic and fatphobic. This gained momentum online, especially 

because Twitter acts as a driver for cancel culture and works in a way 

where simplified, concise tweets are exchanged in a fast manner, not 

allowing for careful and comprehensive discussion to take place. This 

incident inevitably made the news because Victoria’s Secret, apart from 

the products themselves, is known for its lavish fashion shows which 

effectively was brought to an end the same year Razek made those 

comments. Because the spotlight was now on the canceling of Victoria’s 

Secret, it allowed for the brand’s executive problems to come to light, with 
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the unearthing of their ties to a sex offender, their unethical means of 

production, and non-eco-friendly practices. Victoria’s Secret did suffer 

majorly, with losses of about $42.3 million, and soon after in early 2019, 

over 53 stores closed across America due to poor sales [1]. 

One of the most recent figures who got cancelled is J. K. Rowling. 

On June 6, 2020, J. K. Rowling tweeted, «If sex isn’t real, there’s no 

same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally 

is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex 

removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t 

hate to speak the truth». This seems to have offended the transgender 

community, which led to her cancellation. Consequently, fan sites 

dedicated to Harry Potter such as Mugglenet and The Leaky Cauldron 

have cut ties with J. K Rowling because of her trans-offensive tweet. Her 

case is not unique as other renowned public figures have been subjected 

to cancel culture. There is now a push back against the powerful force 

emanating from the culture of cancellation. In a collective response, 150 

writers and academics, including J. K. Rowling, Noam Chomsky, and 

Salman Rushdie, wrote an open letter to Harper’s Magazine calling 

attention to the rising intolerant climate emanating from the political 

left [18]. 

When Russian tanks rolled into Ukraine in February, western 

countries quickly condemned the invasion and sanctioned Russia’s 

economy and political establishment. 

In several countries, events, exhibitions and performances featuring 

Russian artists and cultural figures have been restricted and cancelled, 

although there is no unified movement to «cancel» Russian culture. 

In Italy, a course about the work of Russian author Fedor 

Dostoevsky was cancelled and then reinstated, following a social media 

backlash. 

In the Netherlands, the Amsterdam Heritage museum cut ties with 

its partner, the State Hermitage Museum of Saint Petersburg, forcing it to 

close its exhibition «Russian Avant-Garde: Revolution in the Arts». 

In Wales, the Cardiff Philharmonic Orchestra (CPO) removed 

Russian composer Tchaikovsky from its upcoming programme, calling it 

«inappropriate» to play the militaristic «1812 Overture» and «Symphony 

№ 2», which is considered offensive in Ukraine. 

Meanwhile, some Russians are taking it upon themselves to remove 

their own work. At the Venice Biennale, artists Alexandra Sukhareva and 

Kirill Savchenkov pulled out of the Russian Pavilion, saying «there is no 

https://www.euronews.com/tag/war-in-ukraine
https://then24.com/2022/03/02/an-italian-university-suspended-a-course-on-dostoevsky-due-to-russias-invasion-of-ukraine/
https://then24.com/2022/03/02/an-italian-university-suspended-a-course-on-dostoevsky-due-to-russias-invasion-of-ukraine/
https://www.theartnewspaper.com/2022/04/01/hermitage-branch-in-amsterdam-rebrands-after-cutting-ties-with-russia
https://www.thenational.wales/news/19981643.cardiff-philharmonic-orchestra-explains-tchaikovsky-decision/
https://www.thenational.wales/news/19981643.cardiff-philharmonic-orchestra-explains-tchaikovsky-decision/


231 
 

place for art when ... when citizens of Ukraine are hiding in shelters [and] 

when Russian protesters are getting silenced» [14]. 

Russian culture itself has become a target. Russian artists who 

lived long before the birth of Putin, or the creation of the Soviet secret 

police that trained him, have been cancelled. In Italy, writer Paolo Nori’s 

lectures on Dostoevsky were «postponed». «This is to avoid any 

controversy», explained the email he received, «especially internally, 

during a time of strong tensions». Nori responded: «I realize what is 

happening in Ukraine is horrible, and I feel like crying just thinking 

about it. But what is happening in Italy is ridiculous…Not only is being 

a living Russian wrong in Italy, but also being a dead Russian. That an 

Italian university would ban a course on an author like Dostoevsky is 

unbelievable». After a backlash, the university reversed its decision. But 

numerous cancellations have not been reversed. In Belgium, a Stravinsky 

concert was cancelled. In Wales, the Cardiff Philharmonic removed a 

Tchaikovsky program. In the Netherlands, the Harlaam Philharmonic, 

explaining that it «would be inappropriate to celebrate Russian music», 

cancelled a mini festival featuring Tchaikovsky and Stravinsky. «They 

are afraid of threats. But you shouldn’t succumb to that», Russian expert 

Michel Krielaars observed. «These seem like Soviet practices». Are we 

becoming more like Russia every day? 

Even at the height of the Cold War, no one thought of banning 

Russian literature, art, or music. Quite the contrary; that is when Russian 

studies first flourished in America. Russian language began to be widely 

taught, in secondary schools as well as colleges, and the National 

Defense Foreign Language Act included Russian as a «critical language» 

to be supported. The very fact that the U.S.S.R. was perceived as a 

mortal enemy meant that Americans should know more, not less, about 

Russian culture. And it was also hoped that great literature and art, 

which everyone could share, might bring people together [15]. 

Sanctions aimed specifically at Russian art, culture, or nationality 

continue to cause controversy, but some would argue that desperate 

times require desperate measures. 

Russia’s literary history is replete with examples of authors who 

have written powerful works of protest, at a far remove from «Russian 

national culture». Osip Mandelstam, a Russian poet of Jewish origins who 

defined his own brand of poetry, Acmeism, as a «yearning for world 

culture», died in the Soviet penal camp system in 1938 as a result of an 

epigram caricaturing Stalin and his cruelty. He is only one of many. 
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Today, the poet Shamshad Abdullaev, an ethnic Uzbek from the 

city of Fergana in Uzbekistan, writes experimental poetry in Russian, 

rising out of Central Asian landscapes, but inspired by European avant-

garde traditions. 

Abdullaev has won poetry prizes and fellowships in Russia, 

Germany, Italy, the United States and elsewhere. His work addresses 

audiences across the world. Both intensely local and emphatically global, 

his writing in Russian bears no relation to the Russian state or the 

territories it seeks to claim. 

Or consider this passage from a poem written last month by Boris 

Khersonsky, a Jewish poet from Odesa who writes mainly in Russian. 

This poem, whose title I’ve translated as «As in a Game of Battleship, 

Their Victory Is on Paper», was posted on Facebook: 

You’ve shed our blood. Smeared yourself with blood. 

You’d do better to keep count of your own brood. 

Freely tossing men, like logs, in the conflagration. 

You won’t wash the blood stains from your mad generation [17]. 

In our opinion, the culture of canceling as an essential 

characteristic of the culture of postmodernism leads to the leveling of 

certain moral and spiritual landmarks, narrows the space of freedom and 

creative diversity, encourages artists to stick to certain patterns and 

models of speech, takes away whole layers of historical and cultural 

heritage and thereby destroys the foundations of human civilization. 
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2.9. Теоретико-методичні аспекти досвіду  

фізичної підготовки осіб з інвалідністю 

 

Спортивна наука тривалий час визначала пріоритетом 

предмету своїх досліджень фізичне вдосконалення «умовно 

здорової людини», залишаючи турботу про людей зі стійкими 

відхиленнями у здоров'ї, у фізичному та інтелектуальному розвитку 

прерогативою медицини, корекційної педагогіки (дефектології) та 

соціального забезпечення. 

За оцінками ВООЗ, понад мільярд людей, близько 15% 

населення планети, мають якусь форму інвалідності [2], і тільки 

близько 5% з них мають вроджену інвалідність. За інформацією 

Програми розвитку ООН (ПРООН) [4], 80% людей з інвалідністю 

проживають в країнах так званого «третього світу». За оцінками 

Світового банку, 20% найбідніших людей в світі є людьми з 

інвалідністю.  

Не існує загальноприйнятого визначення поняття 

«інвалідність», хоча було багато різних спроб трактувати і вивести 

єдине значення цього слова. Всесвітня організація охорони здоров’я 

(ВООЗ) у своїй Міжнародній класифікації функціонування, 

обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ) враховує соціальні 

аспекти інвалідності та не розглядає інвалідність тільки як явище 
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«медичної» або «біологічної» дисфункції. ВООЗ визначає два 

ключових поняття: 

- порушення: будь-яка втрата або аномалія психологічної, 

фізіологічної функції чи структури або функції тіла, наприклад, 

параліч або втрата зору; 

- інвалідність: будь-яке обмеження або відсутність (внаслідок 

порушення) здатності виконувати діяльність у порядку або в межах, 

що вважаються нормальними для людини [2]. 

Людей з інвалідністю умовно називають численною 

меншиною в світі, але, на відміну від багатьох меншин, ця завжди 

має відкрите членство: кожен з нас може стати її членом в будь-

який час внаслідок нещасного випадку, хвороби або старіння. А на 

тлі так званої спеціальної воєнної операції, яку розгорнула РФ в 

нашій країні, інвалідність може стати потенціальною частиною 

людського існування.  

Більшість сьогоднішніх проблем стосовно інвалідності 

пов’язано з дискримінацією. Люди з інвалідністю мають право на ті 

самі права, що і люди, які не є людьми з інвалідністю, але по факту 

вони виключенні з майже кожної сфери життя. 

Це може відбуватися не тільки через порушення їхнього 

власного здоров’я, а й через соціальні упередження або через 

структурні проблеми нашого суспільства. Отже, таки особи часто 

потребують позитивних зрушень від суспільства, якщо вони хочуть 

мати рівні права бути його повноправними громадянами. Зокрема, 

це може стосуватися таких сфер, як доступ до інформації, охорона 

здоров’я, освіта та зайнятість. Позитивні дії мають бути спрямовані 

на пошук можливостей для представництва певних груп, які 

традиційно страждають від дискримінації, з метою створення більш 

рівноправного суспільства. 

Станом на перше січня 2021 року в Україні налічується 

2 мільйони 703 тисячі людей з інвалідністю. За даними Держстату, 

серед осіб з інвалідністю – 163,9 тисячі дітей. У Держстаті 

зазначили, що в Україні налічується 222,3 тисячі людей з 

інвалідністю першої групи, 900,8 тисячі – другої групи, 1 мільйон 

416 тисяч – третьої групи [3]. 

Ситуація, що склалася сьогодні, зі станом здоров'я українців 

зумовлена, у тому числі, і недооцінкою соціальної ролі фізичної 

культури. Як ніколи гостро стоїть проблема впровадження в 

практику нових оздоровчих технологій з більш ефективним 

використанням переважно безмедикаментозних засобів та методів 
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фізичної культури та спорту – достатньо ефективних, а в деяких 

випадках і єдино доцільних для повного або часткового повернення 

людей з різним ступенем інвалідності до нормального 

соціокультурного життя. 

Досвід фізичного виховання людей з функціональною 

недостатністю бере початок у Швеції та Германії. Засновником 

адаптивного фізичного виховання називають П. Лінга (1776-1839). 

Він був викладачем Центрального інституту гімнастики в 

Стокгольме і розробив систему медичної гімнастики, яка стала 

прообразом сучасної системи фізичного виховання для людей з 

обмеженими фізичними можливостями.  

В Лінга навчалися багато лікарів, а 1821 р. французький лікар 

Шарль Лонде видав першу книгу під назвою «Медична 

гімнастика». Інша аналогічна книга Андерса Уфійда була видана в 

Лондоні в 1899 році. В США система Лінга здобула визнання ще до 

Громадянської війни і була єдиною до 1825 року, коли Чарлз Бек, 

викладач з міста Нортемптон штату Массачусетс, почав 

впроваджувати Німецьку систему гімнастики, розроблену Яном 

Фрідрігом Людвигом (1778-1852). 

Увага до фізичного стану людей та оздоровчих заходів 

підвищилась після двох світових воєн, що було пов'язано з великою 

кількістю інвалідів-ветеранів війни. Фахівці й практики з військової 

медицини дійшли висновку про необхідність використання спорту, 

танців та водних видів рухів у госпіталях для ветеранів війни як 

засіб реабілітації, що обумовило створення нової загальноосвітньої 

концепції фізичного виховання осіб з фізичними вадами.  

У 1939 році вийшла і зараз же стала класичною книга 

Дж. Т. Стаффрда «Спорт для інвалідів», започаткувавши 

новаторський підхід до спорту та оздоровчої фізичної культурі як 

засобу реабілітації осіб з інвалідністю. 

Після Другої світової війни спорту та рухової активності осіб 

з інвалідністю стали присвячуються окремі наукові конференції 

вчених фізіологів, медиків, педагогів, психологів, біомеханіків. 

Почали видаватись монографії, збірники статей, спеціалізовані 

наукові журнали. Наприклад, з 1967 року виходить науковий 

журнал «Journal of Learning Disabilities» (Вивчення фізичних 

недоліків); а з 1976 р. – «Journal of the Association for Persons with 

Severe Handicaps» (Журнал асоціації осіб з тяжкими фізичними 

вадами); з 1984 р. – «Adapted Physical Activity Quarterly» 

(Адаптована фізична активність щоквартально). 
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У Великій Британії закладення спортивних програм для 

інвалідів реально почалося в 1948 році, коли лікар Людвіг Гуттманн 

вирішив запровадити обмежену участь у спортивних програмах 

його госпіталю осіб з травмами спинного мозку. На основі його 

моделі (на базі етіології інвалідності) стали організовуватися 

спортивно-оздоровчі програми рухової активності для осіб із 

різними фізичними вадами. Спочатку цей рух був характерним 

тільки для Великобританії, а потім він поширився по багатьох 

країнах під керівництвом лікарів, які проходили спеціальну 

підготовку в госпіталі Сток Мандевіл (Labanowich, 1987). 

Ще раніше була організована асоціація спорту для осіб з 

вадами слуху, але слід зазначити, що спортсменам, які мали вади 

слуху, ніколи не перешкоджало брати участь у спортивних заходах. 

Незважаючи на появу низки спортивних організацій для 

людей з інвалідністю, у той період громадський рух ще не прийняв 

широких масштабів. Спортивний рух йшов паралельно з боротьбою 

за цивільні права інвалідів. У 1950-х і 60-х роках багатьма країнами 

прокотилася хвиля підтримки участі в спорті інвалідів на візках, що 

сконцентрувало увагу на їхніх проблемах змусило державу взяти їх 

під захист. 

Зараз вітчизняна та зарубіжна наука та практика мають 

значний досвід використання фізичних вправ з метою 

вдосконалення фізичного, психо-фізіологічного, соціального та 

морального стану людей з руховими та сенсорними 

обмеженнями [1, 6, 9, 14]. Переважна більшість цих теоретичних 

робіт та практичних рекомендацій вирішують дуже важливі, але 

приватні завдання, які орієнтовані, в основному, на окремі аспекти 

проблеми адаптивної фізичної активності (АФА), на певний 

контингент осіб з інвалідністю та патологій. 

Практично відсутні дослідження реакції організму людини з 

інвалідністю на фізичне навантаження, досі не отримали належної 

апробації вітчизняні програми та методики підготовки фахівців з 

фізичного вихованню осіб з обмеженими фізичними можливостями, 

не вирішені питання міжвідомчої координації та кооперації 

(медицина, соціальне забезпечення, загальна та професійна освіта, 

фізкультура та спорт, промисловість, мистецтво) комплексної 

реабілітації, задоволення потреб та сервісного обслуговування 

людей з тимчасовими або стійкими відхиленнями розвитку. 

Українське суспільство має визнати необхідність: 
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- забезпечення умов, які б сприяли утвердженню людини з 

інвалідністю в суспільстві як соціально повноцінної особи; 

- визнання людини з інвалідністю як додаткового резерву 

працездатних членів суспільства; 

- удосконалення умов матеріального забезпечення людей, які 

втратили або тимчасово втратили працездатність. 

Активізація роботи з інвалідами сприяє гуманізації самого 

суспільства. 

У світлі викладеного безсумнівна соціальна значущість та 

актуальність формування теоретико-методологічних основ та 

організаційної структури адаптивної фізичної реабілітації людей з 

проблемами здоров'я. 

Приголомшлива тенденція зростання інвалідностей (як 

наслідки травм та захворювань, уроджених фізичних та розумових 

відхилень у розвитку, інвалідів війни, техногенних та екологічних 

катастроф) відзначається навіть у країнах із розвиненою системою 

соціальних інститутів. Як показує досвід, наростаючу гостроту 

проблеми трудових ресурсів можна знизити комплексною системою 

заходів, ядром якої є рухова адаптація інвалідів та осіб ослабленим 

здоров'ям. 

Соціально-економічні перетворення, які здійснюються 

сьогодні в зв’язку з отриманням Україною статусу кандидата в 

члени Європейського Союзу, висувають на передній план 

необхідність зміни державної політики в галузі охорони 

громадського здоров'я. Адже сьогодні кількість людей з 

вираженими відхиленнями здоров'я стрімко наростає, 

супроводжуючись зниженням тривалості життя. Цей процес може 

призвести до катастрофічного зниження відсотка працездатного 

проценту населення. У разі відсутності адекватних заходів подібна 

динаміка ставить під загрозу економічну безпеку країни. 

Ситуацію, що склалася в Україні в межах наявної ідеології та 

політики стосовно «здоров'я нації» в цілому та реабілітації осіб з 

обмеженими можливостями особливо, слід розглядати як критичну. 

Великою мірою це положення є наслідком недооцінювання 

соціальної ролі фізичної культури та рухової активності як 

факторів, що багато в чому визначають всебічну реабілітацію 

людей з інвалідністю та інтеграцію їх у суспільство. 

Участь осіб з інвалідністю у політичній, професійній, 

соціальній та дозвільній діяльності, включаючи фізичну культуру, 

спорт та рекреацію, носить дуже обмежений характер – ці сфери 
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суспільної діяльності як би закриті для таких громадян. Тут 

постійно присутні проблеми з працевлаштуванням, освітою, 

забезпеченістю житлом. Практика містобудування, транспортних 

комунікацій, облаштованість громадських місць до останнього часу 

не передбачала спеціальних пристосувань, які полегшують особам з 

інвалідністю їхнє життя, трудову діяльність, пересування; вся 

інфраструктура організована небезпечно та не забезпечує рівних 

можливостей щодо людей, які мають обмежені можливості 

життєдіяльності. 

Основним принципом одного із стратегічних напрямів 

державної політики має стати формування здорового способу життя 

на основі духовного, фізичного та інтелектуального виховання всіх 

українців, включаючи осіб з інвалідністю. 

Досвід міжнародного недержавного співробітництва у 

вирішенні проблем удосконалення життєдіяльності людей з 

інвалідністю вже понад 30 років наочно демонструє Міжнародна 

федерація адаптивної фізичної активності IFАРА (International 

Federation Adapted Physical Activity), яка є професійною 

організацією, що об'єднує окремих фахівців, а також інститути та 

організації, що підтримують та розвивають адаптивну фізичну 

активність. IFАРА утворена в 1973 році в місті Квебек, Канада. 

Нині її членами є представники понад 120 країн континентів Землі. 

IFAPA координує національні, регіональні та міжнародні заходи, 

які пов'язані зі спортом, танцями, водними видами розваг (aquatics), 

з фізичними вправами та тренуваннями, з турботами про 

покращення життя людей з інвалідністю, людей з обмеженими 

можливостями та особливими потребами [17]. 

Адаптивна фізична активність (АФА) – галузь знань про 

фізичну активність та фізичне виховання, про рух та спорт. Вона 

сфокусована на інтересах та можливостях людей з обмеженими 

можливостями життєдіяльності, зокрема з інвалідністю. 

Раз на два роки під патронажем Міжнародної Ради зі 

спортивних наук та фізичного виховання ICSSPE (International 

Council of Sport Science and Physical Education) та IFAPA 

проводиться узагальнюючий симпозіум з проблематики – 

ISAPA [18]. Ці міжнародні форуми збирають разом студентів та 

викладачів, вчених та практиків з усього світу для обговорення 

стратегії досліджень, практичних програм та нових даних із 

проблем АФА. Свої доповіді, відеофільми, методики (200-250 

найменувань) представляють експерти з різних питань фізичної 
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активності, руху, здоров'я, спорту; обговорюють різні аспекти 

впливу довкілля на життя людини з інвалідністю. У 

міждисциплінарних зустрічах та дискусіях бере участь широке коло 

професіоналів у галузі педагогіки, психології, медицини, соціальних 

наук, технології, архітектури, екології і ін., а також вчених та 

практиків АФА, інваспорту, спортивної медицини, наук про рух 

людини, фізіотерапії, окупаційної та рекреаційної терапії, 

танцювальної терапії та інших видів терапії у вигляді руху. 

Орієнтовна тематика 16-го Європейського конгресу ISAPA, 

який відбувся 9-11 червня 2022 року в місті Коімбра, Португалія, – 

фізкультурна освіта, спортивна медицина та реабілітація, змагальний 

спорт, рекреація та дозвілля; фізична підготовка та здоров'я, оцінка 

руху; фізичне виховання від дитячого садка до університету; фізична 

активність як профілактика, терапія та реабілітація; благополуччя, 

тренованість (фізична підготовленість), здоров'я; технологія та 

обладнання; рух як творчість, мистецтво та культура. 

Реабілітацію як систему заходів виділено одним із трьох 

основних напрямів охорони громадського здоров'я – поряд з 

профілактичним та лікувальним. Основними принципами 

реабілітаційного процесу визначено: індивідуальність, 

безперервність, послідовність та комплексність. 

Реабілітацію осіб з інвалідністю схарактеризовано як процес 

та систему заходів, спрямованих на відновлення чи компенсацію 

втрачених та (або) порушених здібностей та можливостей людини 

до побутової, суспільної та виробничої діяльності [14, 22]. 

Розглядаючи проблеми всебічного вдосконалення рівня життя 

та здоров'я українців, в тому числі й з інвалідністю, або з 

тимчасовою втратою працездатності, вважаємо доцільним у 

макроструктурі загальноукраїнської державної системи реабілітації 

осіб з інвалідністю та людей з проблемами здоров'я визначити таку 

послідовність ранжування аспектів/напрямів виховання та освіти: 

духовно-моральне, правове, соціокультурне, оздоровче, 

професійно-орієнтоване. 

Блок оздоровчої реабілітації складають: 

а) переважно клінічні методи та медикаментозні засоби 

реабілітації; 

б) переважно безмедикаментозні, активно-рухові методи 

реабілітації – м'язова гімнастика та дихальні вправи, координаційні 

та розвиткові вправи, фізична підготовка та спортивне тренування, 

а також гігієнічні заходи та загартування, адекватне харчування. 
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Теорія та практика фізичної реабілітації, соціальної адаптації 

та інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство засобами фізичної 

культури та спорту, організація їхньої активної інтелектуальної та 

фізичної діяльності є сьогодні найменш відпрацьованою галуззю 

соціокультурної політики нашого суспільства. Водночас, 

актуальність та соціально-економічна значимість цієї сфери 

діяльності безсумнівні. 

Тим більш актуальними і значущими здійснюються у плані 

фізкультурно-оздоровчих проблем населення наукові розробки та 

практичні рекомендації щодо вдосконалення рухових режимів, 

корекції координаційних якостей, профілактики гіподинамії та 

гіпокінезії, серцево-судинних, кардіореспіраторних та інших 

захворювань методами та засобами фізичної культури та спортивної 

підготовки. 

Кожна патологія або дефект має свої фізіологічні та 

психологічні особливості в частині здібностей сприймати та 

відтворювати управлінські та виконавчі функції прямого та 

зворотного зв'язку: при ураженні слухового аналізатора порушено 

функції вестибулярного апарату; ураження зорового аналізатора 

найчастіше супроводжує складність просторової орієнтації та 

порушення постави; наслідки дитячого церебрального паралічу та 

черепно-мозкових травм ведуть до порушення ходи та координації, 

спинномозкові травми та серцево-судинні захворювання – до 

паралічів та парезів, до порушень систем дихання та 

кровообігу [1, 5, 25]. 

В аспекті оздоровчої та адаптивної фізичної культури і спорту 

у всіх цих патологіях багато загального – вимушена гіподинамія і 

гіпокінезія, різні порушення рухових, координаційних, 

інтелектуальних і приймально-передавальних функцій і якостей.  

Фізична культура та спорт для цієї частини населення можуть 

виступати як ефективний засіб всебічної реабілітації, соціальної 

адаптації та інтеграції інвалідів у суспільство, як фактор 

покращення самопочуття, підвищення рівня здоров'я та фізичної 

підготовленості, задоволення потреб у спілкуванні, розширенні 

кола знайомств і самореалізації. 

Впровадження фізкультурно-оздоровчих програм у практику 

життєдіяльності осіб з інвалідністю приведе до розширення 

можливостей їхньої рухової діяльності, дозволить їм підвищити 

свої фізичні кондиції та включитися в загальнокорисну та творчу 

діяльність. 
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Окрім цього прямого ефекту заняття фізичною культурою і 

спортом мають велике соціально-психологічне значення як для 

індивіда, так і для суспільства. Завдання науки та практики – 

запропонувати методи та засоби відтворення або компенсації, 

розвитку або вдосконалення недостатньої частини функції руху. 

Питання про організацію тренувань та змагань для людей з 

різними фізичними та інтелектуальними недоліками є предметом 

обговорення протягом багатьох років. Неодноразово пропонувалося 

ввести спеціальну класифікацію інвалідів відповідно до етіології 

недостатності та ступеня знерухомленості [23] та проводити 

тренування (організовувати клуби, секції та ін.) відповідно до 

неї [24]. 

Така практика була поширена протягом ряду років, 

наприклад, спортивні групи та спортивні змагання для осіб із 

церебральним паралічем [8]. Ймовірно, частково вона себе 

виправдовує, зокрема, коли це стосується осіб з обмеженими 

розумовими можливостями, які потребують особливої допомоги та 

індивідуального підходу під час навчання рухів, тренувань і змагань 

Проте, як показала практика, люди із різними порушеннями (травми 

спинного мозку, ампутація, церебральний параліч), але з 

однаковими можливостями (пересування інвалідного візка, кидки, 

лов, нахили та повороти тулуба) успішно займаються спортом та 

змагаються на рівних незалежно від медичної категорії 

недостатності [10]. 

Це, зокрема, правильно для тих, у кого не працюють нижні 

кінцівки. Для них загальним визначальним фактором є 

використання інвалідного візка. Результати перших досліджень 

подібності та відмінностей спортсменів з фізичними вадами та 

здорових показують, що таких відмінностей небагато. На основі цих 

даних, наголошено, що для практиків значно корисніше робити 

акцент на їх схожості, ніж розходженні. 

Визначальним фактором реабілітації осіб з обмеженими 

фізичними можливостями є їхня мотивація до занять фізкультурою 

та спортом. Власне бажання і розуміння важливості таких занять є 

першою умовою досягнення бажаного результату. Цьому сприяють 

різноманітні бесіди, лекції, кіно- та відеофільми, виставки, статті та 

книги. Людині з інвалідністю необхідно представляти межі власних 

можливостей, в яких вона сама несе відповідальність за свої успіхи 

та невдачі [21]. 
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Досвід роботи викладачів у цій галузі дозволяє сформулювати 

ряд практичних рекомендацій, наприклад: 

1) місце проведення занять обов'язково має бути 

привабливим, чистим, добре пристосованим, а викладач 

(інструктор) – професіоналом своєї справи та людиною, приємною 

у спілкуванні; 

2) необхідно, якщо це можливо, підбирати однорідні групи, 

які займаються «за інтересами», що не лише підвищить 

ефективність самих занять, а й буде сприяти взаємному 

спілкуванню; 

3) постановка першочергових і довгострокових завдань у 

межах потенційних можливостей осіб з інвалідністю. Досягнення 

цих цілей – найсильніша і найефективніша мотивація для кожного з 

тих, хто займається. Це може бути збільшення кількості 

підтягувань, ваги обтяження при силовому тренуванні, дистанції в 

бігу або плаванні; довготривалі цілі допомагають зробити фізичні 

вправи звичкою, обов'язковим щоденним заняттям, стилем життя; 

4) прагнення до усвідомлення, самоствердження – чинник, 

якій тісно пов'язаний з зовнішнім виглядом, силою, руховою 

підготовленістю. Успіх – ще один фактор мотивації, що сприяє 

самоствердженню; 

5) досить часті (раз на 5-6 тижнів) контрольні тестування, а 

між ними «прикидки», дають тим, хто займається, можливість 

наочно переконатися в прогресі свого стану; 

6) ефективне використання дошки оголошень у спортивному 

залі, де слід поміщати інформацію про майбутні заходи, а також 

особистий інструкційний матеріал (описи занять, дієт тощо; 

мотивуючі гасла, плакати);  

7) велике значення мають змагання, проте їх організовувати і 

проводити потрібно обережно, щоб не викликати значного 

навантаження; 

8) вправи під музику або спів приносять велике задоволення – 

можна використовувати оригінальні пісні, вірші, драматичні твори; 

9) показові виступи навіть з дуже простим змістом 

(наприклад, сила кисті, ємність легень, силуети у різних позах) 

можуть викликати великий інтерес, якщо супроводжуються 

відповідним поясненням. 

Для того, щоб зробити спорт та фізичну активність 

доступними для людей з інвалідністю, зазвичай доводиться 

видозмінювати правила або межі (інтенсивність) активності 
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відповідно до їхніх можливостей. При організації таких програм 

фізичної активності слід враховувати низку постулатів: 

- модифікація обраного виду діяльності повинна задовольняти 

можливості адаптанта/учня. У всіх випадках людина повинна 

відчувати себе в процесі цій діяльності вільно та зручно; 

- слід враховувати потреби всього організму. Як і для умовно 

здорових людей, спорт для людини з інвалідністю має 

вдосконалювати такі сторони як фізична підготовленість, 

досягнення майстерності, відповідні психічні, емоційні, соціальні 

аспекти; 

- зміни у правилах повинні бути мінімальними, щоб 

спортивна активність інвалідів якнайменше відрізнялася від 

здорових; 

- безпека діяльності. Ніде так не важлива безпека, як при 

роботи з особами з обмеженими можливостями життєдіяльності. 

Небезпечні не тільки травми, а й будь-яке погіршення здоров'я та 

умов; 

- до початку занять необхідно отримати дозвіл лікаря. Люди зі 

специфічними фізичними вадами можуть потребувати додаткових 

обстежень або консультацій; 

- кількість осіб, які займаються у групі, зазвичай залежить від 

виду спортивної активності. Наприклад, баскетбол – командний вид 

спорту, легка атлетика – більш індивідуальний, що потребує 

індивідуальної підготовки; 

- елементи змагальності, які властиві ряду видів спорту є 

складно контрольованими, до того ж в одних спортсменів мотивація 

сильніше, ніж в інших. Щоб вони не вийшли за розумні кордони, 

необхідний контроль з боку інструктора, модифікація правил, 

організація часу занять та інше. 

Впровадження програм фізичної активності в довкілля осіб з 

обмеженими фізичними можливостями потребує розробки 

уточнених/індивідуальних методів тестування, протоколів 

тестування, придатних для оцінки та контролю рухових 

можливостей людини з інвалідністю, спостереження за динамікою 

їхнього стану, визначення ефективності тих чи тих програм 

фізичного/спортивного тренування. 

При тестуванні осіб з недостатністю нижніх кінцівок (параліч, 

ампутація) зазвичай використовуються ергометричні тести на 

ручних ергометрах і стандартні протоколи обстеження [12]. У 

випадках, коли апарат для вимірювання споживання кисню 
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недоступний через високу вартість, використовали різні способи 

наближеної реєстрації [9]. 

В різних лабораторіях світу застосовують широкий спектр 

режимів тестування інвалідів [8, 16, 21]. Є приблизно однакова 

кількість прихильників безперервного та повторного протоколів. 

При тестуванні за допомогою повторної роботи інтервали 

відпочинку варіюють від 1хв. до 20 хв. між ступенями 

навантаження, яке підвищується. При тестуванні за допомогою 

безперервної роботи економиться час реабілітанта та персоналу, 

який проводить дослідження; при повторній роботі з перервою для 

відпочинку зменшується можливість розвитку локальної втоми, 

знижується небезпека досягнення небезпечного рівня ішемії 

міокарда. Фактично, результати тестування фізіологічних 

параметрів подібні при використанні обох типів тестування. 

Швидкість обертання ручок ручного ергометра при тестуванні 

варіюється досить широко: від 30 об/хв та 40 об/хв до 90 об/хв. Так, у 

Канаді в лабораторії професора Шефарда використовувалась частота 

обертання 80 об/хв, хоча в інших лабораторіях віддають перевагу 

темпу 50-60 об/хв. При виборі оптимального темпу обертання для 

тестування на ручному ергометрі слід брати до уваги бажану 

кратність (відповідність) частоті дихання. Більш висока частота рухів 

призводить до збільшення максимального споживання кисню. До 

можливих пояснень останнього положення належить таке: при 

високих швидкостях обертання не тільки знижується механічна 

ефективність роботи, але й різко зменшується зусилля, що 

розвивається працюючими м'язами, що, в свою чергу, приводить до 

поліпшення перфузії активних м'язів кінцівок. Оскільки маса 

працюючих м'язів верхніх кінцівок є невеликою, зовнішнє 

навантаження задається також невеликим, зазвичай воно 

збільшується на 17-25 Вт на кожному щаблі. Тривалість кожного 

щаблю може сильно варіювати від 1 хв до 6 хв. Можливо вибір 

тестувального навантаження, виходячи з відношення до маси тіла: 

навантаження збільшується на 1 МЕТ (ставлення споживання кисню 

до цього показника у спокої) за хвилину для всіх піддослідних. 

Робота руками може лімітуватися локальною м'язовою 

втомою, яка настає до моменту виходу споживання кисню на плато. 

Так, за даними дослідницької групи з Торонто тільки у 15 з 49 

хворих на параплегію споживання кисню збільшувалося менше, ніж 

на 2 мл/кг при подальшому 5% збільшенні зовнішнього 

навантаження [21]. 
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Особливим питанням є фізичне тестування осіб з обмеженими 

інтелектуальними можливостями [7, 13, 15]. Користь тренування 

серцево-судинної системи людей з розумовою відсталістю широко 

освітлена у літературі, проте, багато методик оцінки фізичної 

працездатності, що використовуються для умовно здорових, 

непридатні для цього контингенту. Є роботи, які присвячені 

перевірці на практиці зазвичай використовуваних протоколів 

оцінки фізичного стану. Степ-тест та велоергометричні тести для 

людей з розумовою відсталістю вважаються складними, бо тут 

треба підтримувати певну частоту рухів. Були спроби пристосувати 

тест Балкє на тредбані для оцінки максимальної працездатності у 

підлітків 12-16 років, які виявилися задовільними (при різних 

швидкостях і кутах нахилу); оцінювали методом тест-ретест 

надійність велоергометричного тесту PWC170 у осіб з розумовою 

відсталістю у віці 11-19 років – коефіцієнт надійності виявився 

досить високим і рівним (0,85). При порівнянні надійності чотирьох 

найбільш поширених тестів з субмаксимальним споживанням 

кисню у 17 дорослих (15 чоловіків і 2 жінки) осіб з розумовою 

відсталістю – 1) модифікований велоергометричний тест оцінки 

фізичної працездатності; 2) тест Балкє на тредбані; 3) Канадський 

степ-тест; 4) 12-ти хвилинний тест Купера (ходьба, біг), – отримано 

коефіцієнти надійності: 1) 0,64; 2) 0,93; 3) 0,95; 4) 0,81. Надійними 

виявилися лише тести Балкє та Канадський степ-тест. Отже, у осіб з 

розумовою відсталістю можна використовувати не всі 

випробування, які придатні для здорових. 

Говорячи про профілактичний і реабілітаційний вплив 

фізичного тренування на людей з інвалідністю з різними видами 

дисфункції, необхідно завжди мати на увазі не тільки 

терапевтичний і фізичний, а й соціально-психологічний аспект 

занять. Так, опитування учасників змагань на візках на 10 км [11] 

показало, що спортсменам з інвалідністю дуже важливо брати 

участь у тих видах дозвілля або оздоровчої активності, які 

популярні серед населення (аеробіка, силове тренування, спортивні 

ігри та інше). Учасники перегонів збираються разом з однієї 

причини – вони хочуть перемогти у змаганнях. Тому основна увага 

звертається на їхню подібність, а не на відмінності. Участь людей з 

інвалідністю в загальних змаганнях дозволяє не лише підвищити 

рівень їхньої самооцінки, а й набратися соціального досвіду. При 

аналізі причин, які спонукають людину з обмеженими 

можливостями життєдіяльності до участі в організованих 
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спортивно-оздоровчих заходах, 84% таких осіб вказали більше 

одного фактора, серед яких основними мотивами були покращення 

фізичного стану, приємний вид активності, соціальні контакти, 

можливість отримання інформації. Найчастіше вказували на 

покращення фізичного стану, а найбільш популярними видами 

активності виявилися ходьба, плавання та гімнастика. 

Фізкультурні заняття є особливо ефективним засобом 

соціальної терапії для осіб із серйозними психічними 

порушеннями [15]. Наприклад, в одній із психіатричних клінік 

Угорщини 9 таких хворих протягом 1 місяця займалися карате та 

дзю-до 5 разів на тиждень. Стан їх до початку та наприкінці циклу 

тренувань оцінювався за психологічними тестами, а також 

враховувалася кількість випадків неадекватної поведінки. До кінцю 

місяця тривожність знизилася, екстравертність і самооцінка 

збільшилися, скоротилася агресивність реакції. 

Вплив фізичних тренувань на стан здоров'я та фізичну 

кондицію загальновідомий. Ряд досліджень, присвячених реакції 

осіб з фізичними вадами на систематичні тренування, вказує на 

суттєвий приріст їхньої фізичної працездатності, поліпшення 

самопочуття, підвищення функціонального рівня організму. 

Наприклад, показано, що спортсмени, які пересуваються на візках, 

виконують спеціальні вправи для рук, а отже мають істотно вищі 

рівні серцево-судинної та дихальної систем порівняно з 

малорухливими як інвалідами, і відносно здоровими людьми. Однак 

автор цього дослідження [13] як критерій оцінки стану 

використовували тільки пікове споживання кисню, уникаючи більш 

глибокого аналізу серцево-судинної системи при 

субмаксимальному навантаженні. 

При аналізі літератури ми знайшли дані показників 

зовнішнього дихання, хвилинний об'єм кровообігу, парціальний 

тиск вуглекислого газу в крові під час роботі на ручному ергометрі 

з максимальною та субмаксимальною інтенсивністю (45, 57 та 70% 

від пікового рівня споживання кисню) у групах фізично активних та 

малорухомих осіб з інвалідністю одного і того ж віку, розмірів тіла, 

вмісту жиру, нейром'язових порушень та «стажу» хвороби [21]. У 

спокої різниця між групами інвалідів була відсутня, але вона 

виявилась суттєвою при фізичному навантаженні. У фізично 

активних відзначено значно більше пікового споживання кисню – 

на 44% (у середньому 2,24 л/хв проти 1,56 у малорухливих), на 57% 

більше максимальна потужність, на 34% більше часу роботи до 
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відмови, на 53% – максимальна легенева вентиляція. При 

субмаксимальному навантаженні вони також продемонстрували 

значно більше найвищих показників. Ударний обсяг у них був 

вищим у середньому на 42%, що дало їм перевагу в хвилинному 

обсязі кровообігу при трьох субмаксимальних навантаженнях на 

34%-44%. Водночас не було достовірних відмінностей щодо 

артеріовенозної екстракції кисню при рівній частоті пульсу. 

У ряді робіт показано, що у осіб з розумовою відсталістю 

фізична працездатність значно нижча, ніж у нормальних, але при 

заняттях за спеціальними програмами вона підвищується, хоч і 

повільніше, ніж у здорових однолітків [7]. Програми фізичного 

тренування не тільки підвищують фізичну працездатність, а й 

розвивають рухові вміння, результативність роботи, шкільні успіхи 

учнів та його самооцінку [14]  

Зазвичай вважається, що розсіяний склероз не піддається 

реабілітації. Однак дані [16] суперечать такому погляду. З 28-ми 

пацієнтів, що приступили до тренування під наглядом науковців, 

лише 18% могли самостійно пересуватися на початку, після 

програми – 76%, лише 9% могли підніматися сходами, після 

тренування – 64%. 

Є розробки, де розглядаються питання лікування та 

реабілітації прогресуючої м'язової дистрофії у дітей. Вказується на 

важливість ранньої діагностики захворювання, активного способу 

життя, запобігання фізичним, соціальним та емоційним стресам, 

підтримку та допомогу близьких. Показано позитивний ефект 

фізичних вправ, можливість тренування м'язів і певний 

антидистрофічний вплив вправ, ефект запобігання ожиріння [25]. 

У квітні 1975 року Боб Хілл став першим учасником 

Бостонського марафону на інвалідному візку. З того часу кількість 

учасників спортивних змагань місцевого, національного та 

міжнародного рівня, які мають різні обмеження життєдіяльності, 

багаторазово зросла і продовжує зростати з кожним роком. Так, 

сьогодні в Україні різними формами фізкультурно-реабілітаційної 

та спортивної роботи охоплено близько 52 тисячі осіб з 

інвалідністю: з вадами зору, опорно-рухового апарату, слуху, 

наслідків ДЦП, з вадами розумового і фізичного розвитку. 

Зростає і рівень змагань. Ці спортсмени зламали 4-хвилинний 

бар'єр у гонці на 1 милю, 2-годинний у марафоні та багато інших 

рекордів легкої атлетики. 
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Безперечним позитивним фактором участі у тренуваннях та 

змаганнях є підвищення рівня фізичної тренованості, соціальної 

адаптації, профілактика ішемічної хвороби серця. Проте, не можна 

не враховувати і негативні фактори – почастішання випадків 

травматизму через додаткові вимоги до організму в зв'язку із 

заняттями спортом. Тому слід диференціювати медичну допомогу, 

що надається в таких випадках, спортсменам з нормальним 

фізичним здоров'ям та спортсменам з інвалідністю. 

Встановлено, що спортсмени з інвалідністю дещо більш 

чутливі до стресу та втоми порівняно з відносно здоровими. Як 

вказують дані спостережень, такі спортсмени схильні до 

специфічних травм [12]. У минулому під час змагань будь-якого 

рангу між спортсменами з інвалідністю не передбачалося залучення 

лікарів-фахівців і надання їм специфічної допомоги. Сьогодні у 

забезпеченні таких змагань беруть участь спеціально підготовлені 

лікарі. Наприклад, під час проведення в США Західних Ігор було 

організовано чергування терапевтів та травматологів, в Україні, 

звичайно, теж наявна така практика. 

Окрім надання невідкладної медичної допомоги при травмах 

змаганнях, спортсмени з інвалідністю потребують систематичного 

контролю лікарів. Часто залишаються незалікованими дрібні 

травми, що призводили до тяжких хронічних захворюванням. 

Показано, що більшість травм у спортсменів-інвалідів – це травми 

м'яких тканин, у тому числі розтягнення зв'язок, розтягнення м'язів, 

тендоніти, бурсити. Як повідомляється в публікаціях з цієї 

проблематики, 33% пошкоджень складають травми м'яких тканин. 

Наступними за частотою появи є бульбашки від мозолів і рвані 

рани, що становлять, відповідно, 18 та 17%, Інші травми носять 

одиничний характер [23]. 

Найбільш типовою травмою в спортсменів з паралічем є 

травми кисті, пов'язані із зап'ястям, які безпосередньо залежать від 

тривалості перебування людини з порушеннями спинного мозку в 

інвалідному візку – чим більше цей час, тим більша ймовірність 

виникнення синдрому, що пов'язано з необхідністю працювати 

руками. У спортсменів з параплегією з великим «стажем» 

ймовірність розвитку зазначеного синдрому становить 63%. Цей 

факт наводить на думку, що у спортсменів з інвалідністю 

схильність до цього захворювання вища, ніж у тих, хто не 

займається спортом. Серед інших травм – травми плеча, кисті, 

садна передпліччя. 
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Травми плеча виникають в результаті ударно-обертальних 

впливів при перевантаженні або неправильних з погляду 

біомеханіки рухах. Якщо спортсмену доводиться змагатися сидячи 

у візку, ефективність рухів руки (передпліччя) знижена. Тому 

спортсмени намагаються кидати м'яч у кошик, метати снаряди, 

грати в теніс із силою та вправністю, не меншою, ніж до втрати або 

паралізації ніг. За рахунок зниження ефективності рухів через 

нерухомість нижньої частини тіла спортсмен дає більш велике 

навантаження плечовому поясу та верхній частині тіла, чим було б 

варто. Для розуміння механізму таких травм потрібні поглиблені 

біомеханічні дослідження.  

Іншою причиною травм плеча є падіння з крісла, що 

призводить до акроміально-ключичних розтягувань, переломів 

ключиці, переломів плечової кістки. 

У спортсменів з інвалідністю при різних перегонах часті 

травми підм'язової западини. Причина в тому, що тут колеса візку 

можуть контактувати зі шкірою, викликаючи подразнення та 

травми шкіри на грудній клітці і перед плечима. Багато тренерів і 

спортсменів захищають це місце за допомогою запобіжних щитків 

та інших засобів. Наприклад, надягають шкарпетки з обрізаною 

стопою на біцепс і трицепс, щоб зменшити тертя в цій зоні. 

Спортсменам слід також з метою безпеки надягати сорочки з 

рукавами, що закривають пахви і область грудної клітини. 

Часті травми кисті – мозолі, садна, потертості, розтягнення. 

Рукавички та захисні прокладки створюють лише тимчасовий 

ефект. Такими є найбільш часті травми у спортсменів з 

інвалідністю, і необхідно, щоб тренери мали достатні знання і 

досвід для запобігання або вчасної допомоги при травмі.  

Особливу увагу при тренуваннях та змаганнях осіб з 

інвалідністю слід звертати на зовнішні фактори, зокрема 

температурні, бо в цих спортсменів особливі потреби в регуляції 

температури тіла в звичайних умовах та під час змагань. У холодну 

погоду труднощі виникають тому, що в них порушена іннервація 

великих груп м'язів, вони нездатні до тремтіння і вироблення тепла. 

Окрім того, нездатність окремих великих м'язових груп до 

відтворення переміщень порушує гомеостатичні функції всього 

тіла. Для збереження тепла при тренуваннях та змаганнях необхідні 

спеціальні заходи – теплий одяг та теплий душ після перебування 

на холоді. 
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При теплій погоді виникають інші труднощі, оскільки 

організм спортсмена з травмами спинного мозку не здатний 

виділяти піт на бездіяльних кінцівках. Необхідно, щоб особи, які 

здійснюють контроль за тренуванням цих спортсменів, знали 

симптоми перегрівання та теплового удару. Ознаками теплового 

виснаження є: слабкість, рясний піт, невелике підвищення 

температури тіла, спрага, іноді непритомність. Для лікування 

теплового виснаження застосовують: охолодження тіла, 

відшкодування води, госпіталізацію при непритомності.  

Ознаки теплового удару: головокружіння, слабкість, нудота, 

головний біль, червона суха шкіра, висока температура, сильний 

частий пульс, іноді – непритомність. Тепловий удар є серйозною 

небезпекою, він може виникнути раптово без будь-яких попередніх 

ознак. Потерпілого потрібно негайно охолодити, щоб уникнути 

незворотних явищ у нирках, печінки, мозку. Рекомендується 

термінова шпиталізація. 

Щоб уникнути будь-яких порушень теплообміну, спортсмени 

повинні потребувати достатньої кількості рідини під час тренувань 

та змагань. Тренери повинні стежити за вологістю повітря: чим 

вища вологість, тим важче теплообмін тіла із середовищем. Це 

особливо важливо при температурі вище 25°С, при вологості вище 

70%. Прийом солі для зниження фізіологічного впливу спеки не 

рекомендується. Якщо гостро відчувається нестача електролітів, 

можна використати спеціальні напої або просто класти трохи 

більше солі в їжу. Тренерам і методистам слід знати, що спортсмени 

з інвалідністю при руховій діяльності втрачають багато води і що 

ускладнення, які пов'язані зі зниженням обсягу циркулюючої 

рідини, небезпечні для будь-якої людини, а для спортсмена при 

тренуваннях чи змаганнях – особливо. 

Аналізуючи зарубіжний і вітчизняний досвід фізичної 

підготовки осіб з інвалідністю, результати наукових досліджень, які 

стосуються різних аспектів спорту та рухової активності, можна 

зробити ряд узагальнюючих висновків. 

1. Показано, що реакція на фізичне навантаження у осіб з 

інвалідністю переважно схожа з такою у відносно здорових осіб. 

Відмінності відзначаються у функціонуючій м'язовій масі, а також у 

ступені фізичних вад. Через фізичні відмінності цих груп важко 

визначити критерії оцінки та зіставлення функціонального стану 

організму, здійснити точну оцінку фізіологічних функцій. 
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2. Наявні різноманітні схеми тестів із фізичними 

навантаженнями наростаючої інтенсивності (тредбан для інвалідних 

візків, ручні навантажувальні пристрої, ергометри для інвалідних 

візків тощо). Використовуючи як модель методику оцінки 

фізіологічного стану організму здорових людей, слід бути дуже 

обережними, застосовуючи саме методи для інвалідів. 

3. При біомеханічному аналізі відносно здорових осіб та осіб 

з інвалідністю в літературі виявлені і подібності, і відмінності. 

Очікується, що хоча принципи рухової активності ті ж самі, 

застосовуватись вони будуть їх по-різному в цих двох групах осіб. 

В літератури з цього питання єдиної думки поки що немає. 

4. Більше подібностей, ніж відмінностей було виявлено між 

відносно здоровими особами та з інвалідністю в психологічних 

аспектах. Психологічний профіль та рівень тривожності та реакції 

на поразку чи успіх у спортсменів з інвалідністю та здорових 

спортсменів також виявилися подібними. Соціологічні параметри 

спортсменів-інвалідів зараз лише вивчаються. Хоча ставлення до 

фізичної активності та спорту однакове, мета занять та соціальний 

склад тих, хто займається, відрізняється. 

5. Як і можна було очікувати, способи тренування 

змінюються залежно від виду спорту, фізичного стану спортсмена 

та рівня змагань. Вони залежать від сезону, відрізняються за 

частотою, інтенсивністю і тривалістю. Тренування для осіб з 

інвалідністю не менш важливе, ніж для здорових. В результаті 

тренувань у спортсменів з інвалідністю відзначаються: підвищення 

м'язової сили, механічної потужності, витривалості, максимального 

споживання кисню, гнучкості, позитивні зміни у складі тіла. 

6. Травми в спортсменів з інвалідністю подібні до таких у 

здорових. Окрім того, в них спостерігаються травми специфічного 

характеру, які пов'язані з їхніми фізичними вадами (наприклад, 

більше травм шкіри та м'яких тканин, травм ніг і колін через 

використання консольних пристроїв при ходьбі або бігу, при 

використанні лиж тощо). Запобіганню травматизму сприяє 

відповідне навчання, пристосованість спорядження, відповідна 

організація занять, контроль за станом здоров'я. 

7. Публікації з класифікації, відповідності фізичним 

недолікам, зміні правил складні та багато в чому суперечливі. Тут 

явно потрібні систематичні дослідження для забезпечення основ та 

прийняття рішень із цих питань. 
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8. Основна частина наукових досліджень у галузі інваспорту 

відноситься до останнього двадцятиріччя. Кількість наукових 

досліджень суттєво зросла, вони стали різноманітнішими. Можна 

виділити ряд основних напрямів: фізіологія фізичних вправ, 

біомеханіка, системи класифікації інвалідів, психологія спорту, 

соціологія спорту, спортивна травматологія, розробка інвалідних 

візків, вплив тренувальних програм і режимів, філософія та шляхи 

розвитку в майбутньому, підготовка педагогів та тренерів. 

Контингент досліджень дуже різноманітний, включаючи людей, які 

пересуваються на візках; осіб з церебральним паралічем; осіб з 

вадами зору; спортсменів, які перенесли ампутацію, мають параліч 

двох кінцівок, травми спинного мозку, з розумовою відсталістю, з 

вадами слуху. Досліджування торкнулись дітей та дорослих, 

чоловіків та жінок. Низка досліджень стала набувати спортивної 

специфіки – наприклад, спортивна ходьба, важка атлетика, спринт, 

волейбол, баскетбол, метання списи, лижі. 

У більшості досліджень кількість піддослідних досить мала, 

деякі виконані навіть на поодиноких випадках. Випробувані в цих 

дослідженнях значно розрізняються через індивідуальні 

особливості. Отримані в окремих дослідженнях результати можна 

інтерпретувати лише в контексті даного дослідження, не слід 

встановлювати обмежень на їх основі, але і не можна робити 

узагальнення для інших груп осіб з інвалідністю, видів спорту, умов 

та іншого. Безумовно, ці положення та відомості є науковою 

основою для системного аналізу та подальших досліджень 

аналізованої проблеми. 
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3.1. Вплив оподаткування на управління підприємством 

 

Головною метою підприємницької діяльності є отримання 

максимального прибутку за рахунок найповнішого задоволення 

запитів споживачів. Обсяг чистого прибутку підприємства значною 

мірою залежить від його податкових платежів. Тому для будь-якого 

підприємства надзвичайно важливим є формування такої 

податкової політики, яка сприятиме мінімізації податкових 

платежів підприємства. 

Поняття податкової політики підприємства Бланк І. О. 

формулює так: «податкова політика підприємства є складовою 

загальної політики управління прибутком підприємства, що полягає 

у виборі найбільш ефективного варіанта сплати податків при 

альтернативних напрямках операційної діяльності та пов'язаних з 

нею господарських операцій» [1, с. 274-275]. Тобто у системі 

управління підприємством оподаткування грає істотну роль. 

В економічній та правовій літературі використовують багато 

термінів, що стосуються оподаткування. Тому ми вважаємо за 

необхідне визначити такі поняття як «податок», «обов'язковий 

платіж», «система оподаткування», «податкова система», 

«податковий механізм». 

У законі України «Про систему оподаткування» під податком 

та збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та державних 

цільових фондів розуміється обов'язковий внесок до бюджету 

відповідного рівня або державний цільовий фонд, який 

здійснюється платниками у порядку та на умовах, визначених 

законами України про оподаткування [2, с. 88]. Таким чином, 

податок визначається як обов'язковий внесок, а поняття збору та 

обов'язкового платежу є синонімічними. Багато вчених вважають 

явним недоліком те, що в жодному законодавчому акті податок не 

визначається окремо від збору (обов'язкового платежу). 
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Василик О. Д. дає таке визначення податку: «податки – це 

обов'язкові внески платників до бюджету та позабюджетних фондів, 

розміри та строки сплати яких регламентуються податковим 

законодавством» [3, с. 394]. 

Під податком розуміється «обов'язковий платіж, що 

стягується з організацій та фізичних осіб у формі відчуження 

належних їм на праві власності, господарського відання чи 

оперативного управління грошових коштів з метою фінансового 

забезпечення діяльності держави та (або) муніципальних утворень. 

Під збором розуміється обов'язковий внесок, що стягується з 

організацій та фізичних осіб, сплата якого є однією з умов 

здійснення платників зборів державними органами, органами 

місцевого самоврядування, іншими державними органами та 

посадовими особами юридично значущих дій, включаючи подання 

окремих прав або видачу дозволів (ліцензій)» [4, с. 88]. 

При цьому у Податковому кодексі України податок 

визначається як «обов'язковий, індивідуальний, безоплатний 

платіж, який сплачують до бюджету фізичні та юридичні особи у 

порядку, встановленому цим Кодексом. А збір – це обов'язковий 

платіж, який сплачують фізичні та юридичні особи за вчинення 

державними органами, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими особами дій, що мають юридичне значення, а також 

надання певних прав, видачу дозволів та ліцензій» [4, с. 89]. 

Ми вважаємо, що в сучасній економіці доцільно розглядати 

таке визначення податків: податки – це обов'язкові внески до 

бюджетів різних рівнів та державні цільові фонди, які стягуються 

центральними та місцевими органами державної влади з юридичних 

та фізичних осіб у зв'язку з отриманням ними доходів, 

провадженням господарської діяльності, наявністю та 

використанням майна. А збори є обов'язковими платежами за дії 

юридичного характеру, надані державними органами чи органами 

місцевого самоврядування. 

Слаблюк Н. С. визначає «податкова система України є 

сукупністю загальнодержавних та місцевих податків і зборів, які 

стягуються в установленому законодавством порядку до бюджетів 

різних рівнів. Слід зазначити, що податкова система є однією із 

найскладніших у правовій системі України, при цьому 

спостерігається тенденція її нестабільності протягом багатьох років, 

що зумовлено постійними змінами у законодавстві» [2, с. 87]. 
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Найширшим поняттям є податкова система. Лещук Г. В. 

вважає, що податкова система – це сукупність встановлених у країні 

податків та механізмів їх стягнення [4, с. 89]. Кучерявенко М. П. 

визначає податкову систему як «сукупність податків, зборів та 

платежів, законодавчо закріплених у цій державі; принципів, форм 

та методів їх встановлення, зміни чи скасування; дій, що 

забезпечують їхню сплату, контроль та відповідальність за 

порушення податкового законодавства» [6, с. 67]. Завгородній В. П. 

зазначає, що «податкова система України – це сукупність 

загальнодержавних та місцевих податків, зборів та інших 

обов'язкових платежів, що стягуються до бюджетів та державних 

цільових фондів, а також принципів, форм їх встановлення, заміни 

або скасування порядку їх обчислення, оплати та стягнення, 

включаючи організацію роботи з їхнього контролю» [7, с. 9]. 

Василик О. Д. визначає податкову систему як «сукупність різних 

видів податків, у побудові та методах обчислення яких втілюються 

певні принципи» [3, с. 394]. Волохова І. С. вважає, що «за своїм 

економічним змістом податкова система є сукупністю податків та 

обов'язкових платежів, встановлених у державі з метою поповнення 

доходної частини бюджетів різних рівнів» [8, с. 74]. 

Як бачимо, система оподаткування є елементом податкової 

системи. Таким чином, податкова система є сукупністю 

передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових 

платежів), що стягуються державою, а також принципів, методів і 

форм встановлення, зміни, стягнення, скасування, сплати та 

контролю податків. 

У більшості країн, включаючи Україну, особливістю фінансів 

є відсутність єдиної бюджетної системи. У федеральних країнах, 

таких як США, Німеччина, Канада, Швейцарія, Іспанія та Швеція 

податкова система здійснюється на трьох рівнях: урядовому, 

регіональному та місцевому; у країнах без федерального поділу, 

таких як Франція, Японія, Україна, Великобританія – на двох 

рівнях: державному та місцевому [4, 9]. 

Найточніше функціонування податків відбиває податковий 

механізм. Основними елементами податкового механізму є: 

1) об'єкт податку – це доходи, вартість окремих товарів, 

окремі види діяльності, операції з цінними паперами, користування 

грошима, майно юридичних та фізичних осіб та інші об'єкти, 

встановлені законодавчими актами; 



257 
 

2) суб'єкт податку – це платник податку, тобто фізична чи 

юридична особа, на яку покладено обов'язок сплачувати податок; 

3) носій податку – особа, яка фактично сплачує податок (через 

механізм цін податковий тягар може бути переведений на іншу 

особу); 

4) податкова база – це вартісна, фізична чи інша 

характеристика об'єкта оподаткування; 

5) джерело податку – це фінансові джерела покриття 

податкових платежів; 

6) ставка податку – це величина податку одиницю 

оподаткування об'єкта податку; 

7) одиниця оподаткування – одиниця виміру з об'єкта податку 

(гривні, метри, літри тощо); 

8) податковий період – це період, протягом якого 

обчислюється податок; 

9) податкова пільга – це повне чи часткове звільнення 

платника податку; 

10) порядок обчислення податку – це встановлений 

законодавством порядок обчислення податку; 

11) порядок та строк сплати податку – це встановлені 

законодавством порядок та строк, за який має бути сплачено 

податок; 

12) штрафні санкції – це встановлені законодавством санкції, 

що накладаються за несвоєчасне та не в повному обсязі 

нарахування та сплату податків, та виражаються, незалежно від 

вини платника податку, у вигляді пені, що стягується залежно від 

простроченого строку. 

Дуже важливо визначити основні функції податку. З цього 

питання думки вчених розходяться. Так Свердан М. М. виділяє такі 

функції: фіскальна функція, регулююча функція, стимулююча 

функція [10]. При цьому вчений вважає, що фіскальна функція є 

основною, регулююча функція тісно пов'язана з фіскальною, а 

функція, що стимулює, є головною. Пацюкуватий А. І. визначає 

стимулюючу функцію як підфункцію регулюючої та виділяє тільки 

дві функції: фіскальну та розподільно-регулюючу [11, с. 20]. Лещук 

Г. В. зазначає, що оподаткуванню притаманні дві функції: 

розподільна та контрольна. При цьому розподільча функція має 

фіскальні та регулюючі властивості [4, с. 90]. 

Найбільш повно охоплює опис функції Кучерявенка М. П. 

Вчений поділяє всі функції на основні та додаткові [6, с. 87-88]: 
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1. Основні функції податку: 

a) фіскальна є найважливішою функцією податків. Відповідно 

до цієї функції податки виконують своє основне призначення – 

насичення доходної частини бюджету, доходів держави для 

задоволення потреб суспільства; 

b) регулююча функція є своєрідним доповненням попередньої 

та зачіпає як регулювання виробництва, так і регулювання 

споживання; 

c) контрольна функція реалізується в ході оподаткування під 

час регламентації державою фінансово-господарської діяльності 

підприємств та організацій, отримання доходів громадян, 

використання ними майна. 

2. Додаткові функції податку: 

a) розподільча функція є своєрідним відображенням 

фіскальної: наповнити скарбницю, щоб потім розподілити отримані 

кошти. Але на стадії розподілу ця функція дуже тісно 

переплітається з регулюючою, і в одній дії можуть виявлятися 

обидві функції; 

b) функція, що стимулює (дестимулює), створює орієнтири 

для розвитку або згортання виробництва, діяльності. Іноді цю 

функцію розглядають як підвид регулюючої; 

c) накопичувальна функція є своєрідним узагальненням усіх 

попередніх функцій і головною – з позицій реалізації цілей держави 

у податковій системі. 

Тільки Базильов Н. І., крім фіскальної та регулюючої, виділяє 

ще й соціальну функцію, яка полягає у згладжуванні нерівності між 

доходами різних соціальних груп населення та реалізується за 

допомогою диференціального оподаткування [12, с. 464]. Ми 

вважаємо, що цю функцію виконує такий принцип оподаткування, 

як принцип соціальної справедливості. З економічної точки зору 

основною функцією податків є фіскальна, а головна стимулююча. 

За своїм економічним змістом податки є основним 

інструментом державного перерозподілу доходів та фінансових 

ресурсів. Держава забирає частину поточного чи накопиченого 

доходу в одних осіб та передає її іншим особам. Такий перерозподіл 

державні органи здійснюють з метою забезпечення грошовими 

коштами, фінансовими ресурсами тих осіб, організацій, установ, 

компаній, соціально-економічних програм, регіонів, галузей, 

секторів та сфер економіки, які відчувають доцільну потребу в 

ресурсах, але не в змозі забезпечити її власних джерел. 
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Оподаткування ставить своїм завданням отримання та 

зосередження до рук держави коштів, необхідні вирішення 

соціальних, економічних, науково-технічних проблем населення, 

регіонів, галузей, країни. 

Таким чином, з економічної точки зору податки є 

інструментом фіскальної (бюджетної) політики держави та методом 

непрямого регулювання розподільчих процесів. 

Нині в Україні склалася ситуація, яка потребує негайного 

здійснення реформи оподаткування. При проведенні податкової 

реформи доводиться шукати можливість заповнити у перспективі 

бюджетні втрати та домогтися збільшення доходної частини 

бюджету. 

Графічне відображення залежності між доходами державного 

бюджету та динамікою податкових ставок отримало в економічній 

теорії назву «кривої Лаффера». Дослідження американських вчених 

показали, що оптимальна ставка податку на дохід становить 

34% [13, с. 88]. Але практика показує, що сумарні податкові 

вилучення з валового доходу підприємств, що перевищують 35-40% 

його величини, недоцільні з позиції підтримки інтересу підприємств 

до нарощування виробництва. 

Держава стоїть перед вибором: або вирішити фіскальні 

завдання та максимізувати дохід бюджету в даний період, або трохи 

знизити податкові надходження з метою стимулювання економічного 

зростання з подальшим розширенням податкової бази. 

Бугай Т. В. зазначає, що «існуюча податкова система не 

тільки не заохочує, а в ряді випадків прямо перешкоджає зусиллям 

підприємств прагнути розвитку виробництва та підвищення його 

рентабельності. Вона відповідає цілям економічної, зокрема 

промислової політики держави» [14, с. 33-34]. Високі податкові 

ставки в українській економіці зумовлені передусім бюджетним 

дефіцитом, нестачею державних коштів для здійснення соціально-

економічних програм. Існує можливість того, що зниження 

податкових ставок призведе до швидкого зростання виробництва та 

зростання економіки. 

Для стабілізації економічної ситуації розробляються спеціальні 

програми (наприклад, спрощена система оподаткування підтримки 

малого підприємництва). Багато вчених працюють над проблемою 

вдосконалення системи оподаткування в Україні. На жаль, 

результати цих досліджень поки що не призвели до підвищення 

ефективності діяльності підприємств. Також на сьогодні не вирішено 
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головну проблему – проблему створення системи оподаткування, 

адекватної сучасним умовам економіки України. 

Всі дослідники оподаткування вважають, що механізм 

стягування податків та податкових платежів на сьогодні має 

переважно фіскальний характер і не стимулює підприємства 

збільшувати свій прибуток. Податковий механізм необхідно 

реформувати у напрямку створення умов для розширеного 

відтворення на підприємствах. 

У розвинених країнах податкові системи формувалися 

протягом тривалого часу, й у становленні можна простежити певну 

етапність і послідовність. В Україні досі не завершено етап 

переходу до ринкової економіки. Тому є об'єктивні причини 

наявності недоліків системи оподаткування: відсутність досвіду 

оподаткування юридичних та фізичних осіб в умовах формування 

ринкової економіки та дефіцит державних фінансових ресурсів, які 

зумовлюють прийняття законодавчих та нормативних документів. 

Перерахуємо основні проблеми оподаткування України на 

сьогоднішній день: 

• висока питома вага податків у валовому продукті; 

• низький рівень національного виробництва та бази 

оподаткування; 

• відсутність чітко налагодженого механізму оподаткування, 

необхідність проведення податкової реформи; 

• широке розвиток «тіньового» сектора економіки; 

• кризовий стан економіки країни загалом. 

Звідси основні напрямки вдосконалення механізму 

оподаткування: 

• розгляд можливості зниження податкових ставок; 

• застосування планування податкових платежів та 

податкового планування; 

• розгляд можливості застосування спрощеної системи 

оподаткування; 

• використання податкового кредиту на податок на додану 

вартість; 

• дослідження необхідності диференціації податкових ставок з 

прибутку і податку додану стоимость; 

• створення імітаційної моделі оптимізації податкових 

платежів підприємства, що знижує податковий тиск та покращує 

роботу підприємства. 
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Таким чином, необхідно уточнити зміст оподаткування 

підприємства, визначити можливість диференціації податкових 

ставок та створити модель оподаткування підприємства, яка 

стимулюватиме його розвиток. 
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3.2. Особливості формування моделі комплексумаркетингу у 

сфері автотранспортних послуг 

 

Сьогодні сфера автотранспортних послуг стає все більш 

значущою в економіці, оскільки вона створює численні робочі 

місця та робить істотний внесок у внутрішній національний 

продукт. Поряд з цим розвивається і такий напрямок економічних 

наук, як маркетинг послуг, який широко висвітлюються в наукових 

колах, вивчаються особливості маркетингу послуг у різних галузях, 

формується комплекс маркетингу послуг. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6011
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6011
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Серед вітчизняних і зарубіжних авторів відсутня 

загальноприйнята модель маркетингу послуг. На сьогодні в 

науковій літературі існує декілька визнаних теоретичних моделей 

маркетингу послуг, які запропоновані відомими вченими, як 

Л. Беррі, М. Бітнер, Е. Гаммессон, К. Гренроос, Л. Ейгліє, 

В. Зейтхамл, Ф. Котлер, Е. Лангеард, А. Парасураман, Д. Ратмел. 

Популярні зарубіжні моделі маркетингу послуг розглянули у своїй 

статті Т. В. Забаштанська та Д. Г. Рогова [1]. Найбільш 

перспективною для автотранспортного підприємства є модель 

маркетингу послуг, запропонована Ф. Котлером [2, 3]. 

Ґрунтуючись на дослідженнях внутрішньоорганізаційних 

комунікаційних процесів і концепції маркетингу відносин, 

Ф. Котлер запропонував розрізняти три взаємозалежні одиниці в 

маркетингу послуг: 1) керівництво підприємства; 2) контактний 

персонал; 3) споживачів. 

Відповідно до трикутної моделі концепції, три ключові 

одиниці утворюють три контрольованих ланки: «керівництво 

підприємства – споживач»; «керівництво підприємства – 

контактний персонал»; «контактний персонал – споживач». 

Маркетингова діяльність для підприємства у сфері послуг 

складається з традиційного маркетингу, внутрішнього маркетингу 

та інтерактивного маркетингу. Для того, щоб ефективно керувати 

маркетингом послуг, необхідно розвивати три стратегії, спрямовані 

на ці три ланки.  

Традиційний маркетинг – це маркетингова діяльність у ланці 

«керівництво підприємства – споживач», ще його називають 

зовнішній маркетинг [4]. Його задачами в сфері послуг є: аналіз 

стану ринку послуг, зовнішніх умов діяльності підприємств і їхніх 

потенційних можливостей надання послуг; визначення основних 

цілей функціонування підприємства; розробка і здійснення 

товарної, цінової, комунікаційної і розподільної політик.  

Внутрішній маркетинг – це маркетингова діяльність у ланці 

«керівництво підприємства – контактний персонал» [4]. У даному 

випадку контактний персонал стосовно керівництва підприємства 

виступає як його клієнти. Для задоволення потреб персоналу 

керівництво підприємства повинне забезпечити можливість 

успішного виконання пропонованих послуг – створити такі 

матеріальні умови, які б дали змогу контактному персоналу якісно 

обслуговувати споживача. Також необхідно розробити таку систему 

стимулювання, що спонукувала б контактний персонал надавати 



263 
 

послуги якісно. На цьому рівні взаємодії створюється 

функціональна якість – якість надання послуг. 

Інтерактивний маркетинг – це маркетингова діяльність у 

ланці «контактний персонал – споживач» [4], ще він має назву 

двосторонній маркетинг. У даному випадку змінюються функції 

контактного персоналу. Він із внутрішнього споживача 

перетворюється стосовно зовнішнього споживача виробником 

послуг. Головною задачею контактного персоналу є формування 

інструментальної якості, яку одержує споживач у процесі 

обслуговування.  

Однак у даній моделі були недостатньо чітко розкриті зв'язки, 

які ви-никають у процесі взаємодії між ключовими одиницями, 

тобто в ній не враховується, що перш ніж задовольняти потреби або 

впливати на одиниці, необхідно спочатку одержати інформацію про 

існуючі потреби. Отже, зв'язки між одиницями повинні бути 

подвійного напрямку. Також дана модель є загальною і не враховує 

специфіки виробництва різних видів послуг.  

Процес надання автотранспортних послуг (перевізний процес) 

неможливий без допоміжних і обслуговуючих процесів. 

Допоміжний процес передбачає проведення технічного 

обслуговування та ремонту рухомого складу, а обслуговуючі 

процеси включають роботи із забезпечення матеріальними 

ресурсами, підігріву автомобілів, опалення, зберігання приміщень у 

чистоті, обслуговування оргтехніки і т.і. Працівники, які 

забезпечують ці процеси, не знаходяться в безпосередньому 

контакті зі споживачами, однак, від якості їхньої роботи залежить 

інструментальна якість обслуговування споживачів (якість 

результату), формування сприятливого іміджу підприємства і т.п.  

Отже, до трикутної моделі маркетингу необхідно додати ще 

одну ключову одиницю, яку назвемо «допоміжний персонал», що 

складається з ремонтних і обслуговуючих робітників, це дозволить 

розширити трикутну модель маркетингу послуг, враховуючи 

специфіку автотранспортних підприємств (АТП). До описаних у 

моделі Ф. Котлера трьох ланок,запропоновано додати ще дві: 

«керівництво підприємства – допоміжний персонал»; «допоміжний 

персонал – контактний персонал». Стратегію їхніх відносин 

описуватимуть відповідно внутрішній маркетинг і специфічна 

частина інтерактивного маркетингу. 

Таким чином, в моделі з’являється специфічна частина 

інтерактивного маркетингу, яка являє собою маркетингову 
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діяльність у ланці «допоміжний персонал – контактний персонал».У 

даному випадку знов змінюються функції контактного персоналу 

(водії, експедитори, менеджери, що приймають і оформляють 

замовлення на послуги та інші). Контактний персонал 

перетворюється у споживача послуг, які надає допоміжний 

персонал, тому щодля якісного надання послуг зовнішнім 

споживачамїм необхідний справний рухомий склад, оргтехніка, 

матеріально-технічне забезпечення процесу та інше. 

Дана модель повинна надати істотну допомогу теоретичному 

осмисленню та підвищенню конкурентоспроможності 

автотранспортних підприємств, що розвиваються в сучасних 

умовах. Запропонований підхід дає змогу виділити специфічні риси 

елементів комплексу традиційного, внутрішнього та інтерактивного 

маркетингу, а також розробити комплекс маркетингу для виділеної 

специфічної частини інтерактивного маркетингу. 

Комплекс маркетингу є традиційною схемою опису тих 

ключових факторів, за допомогою яких підприємство може 

впливати на поведінку споживачів. Однак, якою б гарною не була 

та чи інша модель, як у дослідників, так і у практиків, завжди є 

прагнення доопрацювати її з урахуванням нової інформації.Це 

забезпечить її найкращу відповідність існуючим теоретичним 

розробкам, які б відповідали певним маркетинговим моделямта 

запитам підприємств, що потребують найефективніших 

інструментів управління поведінкою цільової аудиторії. При 

формуванні комплексу маркетингу, відповідно до запропонованої 

моделі маркетингу автотранспортних послуг, спочатку потрібно 

розглянути існуючі у науковій літературімоделі. 

Е. Дж. Маккарті запропонував модель маркетингу, основою 

якої стало комбіноване й координоване використання різних 

інструментів маркетингу (модель «4P»). Ця модель одержала назву 

«маркетинг-мікс» або комплекс маркетингу. Комплекс маркетингу 

– це набір змінних факторів маркетингу, що піддаються контролю, 

сукупність яких підприємства використовують у прагненні 

викликати бажану відповідну реакцію з боку цільового ринку [5]. У 

ній виділено чотири основних елементи комплексу маркетингу 

«4P»: товар (Product), ціна (Price), просування (Promotion), рух 

товарів і розподіл (Place).  

Однак практика засвідчує, що класичне визначення 

маркетингу, яке включає відомі «4P», стає недостатнім, тому що не 

зачіпає процесу взаємодії всіх суб'єктів системи маркетингу. Деякі 
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фахівці з маркетингу пропонують розширити традиційну концепцію 

комплексу («4Р»), вводячи до його складу інші елементи, які 

починаються в англійській мові на літеру Р (people – люди, 

споживачі; personal – персонал; package – упакування; purchase – 

покупка; probe – дослідження, опробування, publicrelations – зв'язки 

з громадськістю), пропонуючи в такий спосіб концепції «5P», «6P», 

«7P», «9Р» [6-8]. Таке розширення комплексу маркетингу не завжди 

виправдане, є все ще дискусійним та відноситься до маркетингу 

товарів. 

У маркетингу послуг комплекс «4Р» відрізняється в назві 

елементів: послуга, ціна, розподіл і просування. У силу специфіки 

послуг, Б. Бумс і М. Бітнер [9] виділили ще три важливих для 

маркетингу послуг елементи: персонал (people), наочне 

підтвердження або матеріальні свідоцтва (phisicalevidence), спосіб 

надання послуг або процес (process). Але ці параметри можна 

віднести до традиційної змінної «Place», оскільки персонал, що 

взаємодіє зі споживачем, характеристики місця придбання товару 

чи послуги, а також організація процесу взаємодії зі споживачем є 

невід'ємними характеристиками кінцевої ланки каналу розподілу. 

На жаль, спроби доопрацювати класичний комплекс 

маркетингу зіткнулися з низкою серйозних проблем, внаслідок чого 

модернізовані варіанти комплексу маркетингу так і не змогли 

заслужити визнання дослідників (за виключенням моделі«7Р» для 

сектору послуг), а найбільшою популярністю продовжує 

користуватися класична версія комплексу маркетингу 

(«4Р»).Оскільки серед учених немає єдності думок щодо складу і 

змісту комплексу маркетингу послуг, то дослідження в цьому 

напрямку є актуальними. Класичний маркетинг-мікс може бути 

доопрацьований з урахуванням особливостей трикутної моделі 

маркетингу послугта специфіки автотранспортної галузі. 

З огляду на існуючий підхід до визначення складових 

маркетингового комплексу, елементи комплексу маркетингу АТП 

набувають свого змісту відповідно до виділених ланок розширеної 

трикутної моделі маркетингу послуг. Зміст складових компонентів 

традиційного, внутрішнього та інтерактивного маркетингу 

розглянуто у ряді досліджень [4, 10]. Таким чином, потребує 

доопрацювання комплекс маркетингу специфічної частини 

інтерактивного маркетингу. 
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Найбільше комплекс маркетингу «4Р» розроблений у 

традиційному маркетингу для ланки взаємовідносин «керівництво 

підприємства – споживач» та має наступну структуру: 

1) продукт (Product) – пакет послуг, якийпропонує 

підприємство; 

2) ціна (Price) – базова вартість послуг; 

3) просування (Promotion) – збутова політика; 

4) спосіб доведення продукту до споживача (Place) – 

структура каналів розподілу. 

Внутрішній маркетингпредставлений у трикутній моделі 

ланкою «керівництво підприємства – контактний персонал» та його 

комплекс маркетингу має наступний вигляд: 

1) продукт (Product) –можливість здійснення послуг; 

2) ціна (Price) – розмір винагороди за якісне надання послуги; 

3) просування (Promotion) – аспекти корпоративної культури; 

4) спосіб доведення продукту до споживача (Place) – 

організаційна структура підприємства. 

Інтерактивний маркетинг, що являє собою маркетингову 

діяльність у ланці «контактний персонал – споживач», може 

використовувати наступний комплекс маркетингу: 

1) продукт (Product) – процес здійснення послуги та її якість; 

2) ціна (Price) – реальна вартість надання послуги; 

3) просування (Promotion) – інформаційні потоки між 

контактним персоналом і споживачем; 

4) спосіб доведення продукту до споживача (Place) – стиль 

взаємодії контактного персоналу зі споживачем. 

Отже, потрібно зосередити основну увагу на розробці 

комплексу маркетингу для сформованої в трикутній моделі 

маркетингу послуг специфічної частини інтерактивного маркетингу 

(для ланки «допоміжний персонал – контактний персонал»).  

У процесі обслуговування споживача контактний персонал 

виконує прийом та оформлення замовлення на автотранспортні 

послуги, безпосередньо надає послуги, виконує заключні операції. 

Тому для формування функціональної та інструментальної якості 

послуги контактному персоналу необхідно забезпечити необхідне 

матеріальне середовище, тобто належний технічний стан рухомого 

складу, якісні матеріальні ресурси і т.п. З огляду на це, «продуктом» 

буде процес забезпечення необхідного матеріального середовища 

для здійснення послуг.  
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Споживачем послуг допоміжного персоналу є контактний 

персонал, однак роботу допоміжного персоналу оплачує 

керівництво підприємства. Отже, «ціною» буде ступінь співучасті 

контактного персоналу в процесі надання послуг ремонтними та 

обслуговуючими робітниками. 

Саме якість такої співучасті і є складовою «ціни», яку 

контактний персонал «сплачує» допоміжному персоналу. Це і 

участь водіїв у підготовці автомобілів до виїзду на лінію, і надання 

ними інформації при проведенні діагностики несправностей, 

виконанні технічного обслуговування й ремонту автомобілів і т.п.  

«Просування продукту» передбачає створення і підтримку 

постійно діючих інформаційних потоків між допоміжним і 

контактним персоналом. 

«Спосіб доведення продукту до споживача» (в даному 

випадку споживачем виступає контактний персонал) визначається 

взаємозв'язком формування і перебігу всіх процесів на АТП, тобто 

неможливістю виконання основного процесу без допоміжного та 

обслуговуючого процесів.  

Очевидно, що всі запропоновані види змінних повинні бути 

обов'язково представлені у сформованому для власних потреб АТП 

комплексі маркетингу. Якщо використовувати комплекс 

маркетингу, запропонований для трикутної моделі маркетингу 

послуг, то для підприємства цілком достатньо буде чотирьох 

елементів традиційного маркетингу-міксу. Реалізація всіх 

складових маркетингового комплексу має особливе значення для 

АТП, тому що в процесі виробництва і реалізації послуги персонал 

повинен найбільш повно і якісно задовольнити запити споживача, 

щоб клієнт прагнув повторити замовлення на перевезення. 

Таким чином, для визначення складових процесу 

маркетингової діяльності на АТП була запропонована адаптація 

трикутної моделі маркетингу послуг Ф. Котлера до специфіки 

автомобільного транспорту. Відповідно до цієї концепції 

маркетингова діяльність для підприємства послуг складається 

відповідно з традиційного, внутрішнього та інтерактивного 

маркетингу. До трикутної моделі маркетингу запропоновано додати 

ключову одиницю «допоміжний персонал», що складається з 

ремонтних і обслуговуючих робітників. Відповідно до описаних у 

моделі Ф. Котлера трьох ланок доданоще дві: «керівництво 

підприємства – допоміжний персонал»; «допоміжний персонал – 

контактний персонал». Відповідно було виділено стратегії, які 
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описують взаємовідносини у цих ланках – внутрішній маркетинг та 

специфічна частина інтерактивного маркетингу. Визначено, що 

оптимальною формою базового комплексу маркетингу є його 

класична структура з чотирьох елементів. Сформовано комплекс 

маркетингу для АТП на основі розширеної трикутної моделі 

маркетингу послуг та обґрунтовано його елементи дляспецифічної 

частини інтерактивного маркетингу. Запропонована концепція 

враховує всі елементи, що були виділені вченими у різних моделях 

маркетингу-мікс («5P», «6P», «7P», «9Р»), та виключає надмірну 

деталізацію класичних змінних комплексу маркетингу. 
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3.3. Сучасна організація збутової політики в системі  

маркетингу підприємства 

 

Трансформація економічних відносин, формування 

стратегічних альянсів, сучасні інформаційні технології принципово 

змінюють умови функціонування маркетингового інструментарію 

для координації та взаємозв’язку маркетингу і збуту між собою.  

Сучасний маркетинг розглядається в рамках побудованої 

піраміди, у якій збут повинен щонайменше бути рівноправним 

елементом всієї маркетингової складової у діяльності підприємства: 

від ідеї формування товару до максимального задоволення потреб 

споживачів.  
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Управління збутом слід розглядати як інструмент для 

досягнення поставлених збутових цілей і стратегій, або, іншими 

словами, для досягнення завдань збутової політики. Збутові цілі і 

стратегії носять оперативний характер відносно маркетингових 

цілей та формуються на рівні маркетингового інструментарію [3]. 

В умовах реалізації маркетингової концепції важливим є 

планування, прогнозування, організація й управління збутовою 

діяльністю згідно з маркетинговими дослідженнями ринку та 

внутрішнього середовища  підприємства [1]. Основний принцип 

маркетингу – орієнтація кінцевих результатів виробництва на 

реальні вимоги і побажання споживачів. 

Збутова діяльність охоплює складову пошуку і завоювання 

клієнтів (продаж), а також логістичну складову (розподіл товарів). 

Під збутом, або збутовою політикою розуміють методи збуту, до 

яких відносили збутову систему, форми збуту та збутовий канал [5]. 

Згідно такого підходу: 

1. Збутова система визначає функції та методи управління 

власною збутовою діяльністю. Маркетингова система розподілу 

продукції включає можливі випадки використання збутової мережі:  

- особистий збут функції роботи з покупцями виконують 

власні органи продажу. У цій ролі виступають переважно 

подорожуючі продавці. Така форма є ефективною, але достатньо 

дорогою;  

- зв’язаний збут функції роботи з покупцями переймають 

відносно самостійні органи продажу, до яких відносять 

торгівельних представників і франчайзингові системи, що 

характеризуються достатньою гнучкістю.  

2. Збутовий канал охоплює збутові рівні від виробника до 

кінцевого споживача. Розрізняють два види збутових каналів: 

прямий (через власні органи продажу підприємства) і непрямий 

збут (залучені) органи продажу. Такий розподіл напряму 

переплітається із збутовими системами.  

Маркетинговий підхід до визначення системи розподілу 

продукції використовують для вирішенні будь-яких збутових 

завдань, що орієнтовані на споживача. Ефективність використання 

маркетингових інструментів залежить від вибору засобів та 

способів розподілу продукції, а також обсягів та частоти 

використання і споживання товару через комбінацію всіх 

маркетингових інструментів.  
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Використання маркетингового підходу є бажане при 

вирішенні будь-якого завдання в будь-якому підрозділі організації.  

При використанні підходу перевагами вибору критеріїв 

маркетингового управління будуть: 

- підвищення якості товару у відповідності до вимог 

споживача; 

- економія ресурсів у споживача за рахунок підвищення 

якості товару; 

- економія ресурсів при виробництві товару за рахунок 

реалізації масштабу та удосконалення системи управління. 

Перенасичення ринків, жорстка конкуренція, ціновий тиск та 

зниження рівня рентабельності зумовлюють тенденції глобалізації, 

диверсифікації та використання технологій збуту завдяки 

синергетичному ефекту. 

Нові засоби комунікації втілюють в життя бажання багатьох 

підприємців, а саме заміну масової комунікації із споживачами на 

індивідуальну цілеспрямовану комунікацію із окремими 

споживачами. У маркетинговій парадигмі особливого значення 

набуває розвиток інтерактивних засобів масової комунікації 

(інтернет), банків даних, нових технологій у програмному та 

технічному забезпеченні, електронній комерції. 

Світова комп’ютерна мережа інтернет різко зблизила 

виробника та кінцевого споживача і призвела до необхідності 

поступового зменшення чисельності працівників в галузі збуту, а 

також їх перекваліфікації. Все більшого масштабу у світі набуває 

продаж стандартизованих виробів (запасних частин, товарів з 

каталогів через продаж по інтернету). Саме тому на багатьох 

підприємствах посилено здійснюються спроби налагодити діалог за 

допомогою електронної поштової торгівлі (Е-Соmmеrсе). Під час 

такого діалогу комп’ютер аналізує поведінку споживача і створює 

автоматизовані рекомендації для спілкування з клієнтом. 

Результатом такої роботи можуть бути спеціальні пропозиції 

товару, пристосовані до індивідуальних потреб споживачів. 

У зв’язку з високим рівнем конкуренції на світових ринках 

спостерігається скорочення життєвого циклу товарів. Тому на 

перший план виходять такі стратегічні величини, як вчасність і 

швидкість у збутовій діяльності.  

Канали збуту, способи і методи просування продукції на ринку 

– найефективніші маркетингові дії в умовах нецінової конкуренції. 

При використанні маркетингового підходу до управління збутовою 
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політикою необхідно враховувати ключові фактори успіху, до яких 

належать цільовий ринок, асортиментна політика, збутовий персонал, 

заходи мерчандайзингу, від яких залежить позиція підприємства на 

ринку і результативність збутової діяльності. 

Управління збутом за допомогою інформаційних систем 

означає управління збутовими процесами за допомогою 

комп’ютерних програм. При цьому автоматизація збуту націлена не 

на досягнення кількісних результатів у збуті, а на якісне 

покращання протікання збутових процесів, зорієнтованих на 

споживача. Основне завдання автоматизованих систем управління 

збутом полягає в максимальній стандартизації збутових процесів із 

одночасним збереженням гнучкості збуту для індивідуальної 

роботи із споживачем.  

Інформаційні технології зумовлюють такі вимоги до збуту: 

- узгодження інформаційних технологій із збутовими 

процесами; 

- пристосування продукту та цін на нього до індивідуальних 

потреб споживача; 

- удосконалення диференціації клієнтів за допомогою 

інформації про структуру потреб та купівельну спроможність 

населення.  

Ефективне управління збутовими процесами та їх оптимізація 

можливі за умови поєднання методичного і системного підходів у 

збуті за допомогою маркетингових інструментів [4]. 

Управління збутовою політикою вимагає створення надійної 

системи інформаційного забезпечення, у зв'язку з чим необхідно: 

- визначити обсяг та структуру необхідної інформації; 

- вибрати методи та джерела збору інформації;  

- розробити ефективну систему опрацювання, передавання та 

збереження інформації;  

- створити необхідні умови для ефективного використання 

інформації у процесі стратегічного управління збутом [6]. 

Розрізняють такі автоматизовані системи управління збутом, 

використання яких дозволяє оперативно і своєчасно представити 

споживачу необхідну продукцію: 

1. Системи з фокусом на наданні в розпорядження інформації. 

Управління процесами збуту пов’язане з обробкою даних. У збуті 

можуть використовуватись дані маркетингової інформаційної 

системи споживачів та покупців. Для цілеспрямованого 

використання інформації особливо на підприємствах, що 
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використовують прямий маркетинг і торгівлю по пошті, великого 

значення набуває впровадження комп’ютерного банку даних 

покупців. Такий банк даних містить соціодемографічні (вік, стать, 

кількість дітей, освіта), соціоекономічні (професія, рівень доходів) 

дані та інформацію про психологічні аспекти поведінки покупців у 

процесі купівлі. На основі створеного банку даних із необхідною 

інформацією розробляються маркетингові стратегії з орієнтацією на 

індивідуального споживача. 

2. Системи з фокусом орієнтації на споживача. Метою цієї 

системи є систематична побудова та підтримка зв’язків з покупцями 

на основі інтеграції процесів орієнтації на споживача за допомогою 

комп’ютерів. Широкого використання у зв’язку з даним підходом 

набули поняття, маркетинг відносин зі споживачем, менеджмент 

відносин зі споживачем та підприємства Система інтегрує всі 

орієнтовані на споживача процеси, що протікають у маркетингу, 

збуті, логістиці тощо в єдину автоматизовану систему управління 

ринком. Крім того, популярними є підходи, що інтегрують 

споживача в процес створення вартості. В даному випадку говорять 

про менеджмент інтеграції споживача [3]. 

3. Системи з фокусом на управління зовнішньою збутовою 

службою. Їх функції полягають в комп’ютерній підтримці продажу 

від завоювання споживачів, через етап підтримки контактів з ними, 

до стратегічного етапу відбору споживачів. У даному контексті 

набули широкого використання поняття менеджмент контакту зі 

споживачами та програмне забезпечення контакту зі споживачами. 

Визначає перспективні та вигідні канали розподілу продукції до 

потенційного споживача. 

Система організації збутової діяльністю повинна відповідати 

головним напрямкам господарської діяльності підприємства, 

забезпечувати такий зміст виробничої, збутової, складської, 

транспортної та іншої діяльності, при якій вчасно реалізовується 

продукція споживачеві [6].  

Ринкові умови спонукають підприємства до необхідності 

підвищення якості протікання збутових процесів і впровадження 

автоматизованих систем управління збутом.  

Ще одним важливим чинником зміни збутової стратегії є 

концентрація в багатьох галузях та диференціація в напрямках 

розподілу продукції. Важливим при використанні автоматизованої 

системи збуту продукції формування  управлінських завдань, які в 

подальшому дозволять направити підприємство на вибір однієї із 
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економічно – вигідних систем розподілу продукції. Управління 

збутом охоплює оперативну область реалізації збутових завдань. До 

завдань управління збутом належать: 

- розвиток концепції збуту; 

- побудова та діяльність збутової організації; 

- контроль збутової організації.   

Отже, враховуючи сучасні особливості розвитку відносин зі 

споживачами, характеру розподілу продукції та визначення 

маркетингового орієнтиру підприємства, можна виділити такі 

тенденції розвитку збуту: зміцнення позицій на ринку за допомогою 

використання вертикального маркетингу, побудови 

франчайзингових систем; підвищення ефективності збуту через 

використання комп’ютерних систем управління; впровадження 

нових форм роботи з клієнтами за допомогою використання 

сучасних засобів масової інформації; збільшення обсягу збуту через 

залучення нових покупців і/або через розширення купівельного 

потенціалу наявних покупців; робота по залученню головних 

покупців конкурентів, а також захист від аналогічної тактики зі 

сторони конкурентів; налагодження контактів з новими збутовими 

партнерами, відсіювання неефективних збутових партнерів, робота 

з торгівельними представниками та розширення електронної 

комерції; зміцнення контактів з покупцями на основі довготривалих 

стосунків та підвищення ступеня задоволення покупців; 

використання логістичного механізму доставки товару та 

отримання відгуку в логістичному сервісі.  

Так як логістика керується принципами раціонального 

управління товарно-матеріальним потоком, то необхідно 

створювати такі організаційні системи, які б відображали цей потік. 

Інтеграція принципів логістики та маркетингу в організаційну 

структуру управління підприємством передбачає зосередження 

функцій, пов’язаних зі збутом виготовленої продукції у відділі 

маркетингу і логістики. 

В залежності від галузі формуються так звані галузеві моделі 

збутових каналів. Важливу роль в сучасних галузевих моделях 

відіграє інтернет-контакт, що пов’язує виробника із кінцевим 

споживачем та торгівлею.  

Сучасна організація збутової політики підприємства, яка 

зорієнтована на потреби ринку, виконує завдання щодо 

раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів, 

завоювання нових покупців, підвищення частоти покупок, 
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підвищення середньої вартості покупок, а також підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. Для досягнення завдань,  

враховуючи цілі, які будуть опиратися на формування раціональної 

автоматизованої системи управління збутом, доцільно визначити 

маркетингову стратегію товаровиробника.  

В рамках збутової організації доцільно використовувати такі 

стратегії: концентрації, диференціації, динаміки місця 

розташування та менеджменту товарних груп.   

Отже, управління збутом знаходиться перед необхідністю 

вирішення складних завдань в області збутових стратегій, нових 

збутових технологій, засобів комунікації та управління персоналом. 

Від правильного формування структур, інформаційних та 

комунікаційних каналів, залучення людських ресурсів залежатиме 

ефективність управління збутом. У центрі нових збутових стратегій 

є кооперація із збутовими партнерами в процесі створення якості та 

вартості товару, інтеграція покупців, кооперація збуту з іншими 

областями підприємства. Від правильного формування структур, 

інформаційних та комунікаційних каналів, залучення людських 

ресурсів залежатиме ефективність управління збутом.  
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3.4. Стратегіологія smart-урбаністикив управлінні суспільно-

територіальними зрушеннями 

 

Тенденція світового розвитку на нарощування чисельності 

населення, яке проживає в містах (нині це вже понад 54% від усіх 

жителів планети, або понад 4 млрд осіб), обумовлює й потребу до 

розгляду цих суспільно-територіальних зрушень. Водночас, не слід 

нехтувати й тим, що загальний рівень урбанізації як за 

кон6тинентальним, так і за державним розподілами є досить 

відмінним. Окрім того, доведено, що місто на кожному етапі 

історичного розвитку займає все вищу сходинку в системі 

соціально-економічних досягнень людства, займаючи свою 

технологічну та й управлінську нішу. Властиво, в теперішній час 

міста виступають вираженим стратегіологічним комунікаційним 

вузлом, діяльність якого активно формується та забезпечується 

розвитком інформаційних технологій. У цьому контексті, на думку 

провідних експертів, тренд урбанізаційних процесів набиратиме 

подальшого нарощування, оскільки протягом наступних декількох 

десятиліть сумарна чисельність міського населення зросте ще на 

50% (до 6 мільярдів осіб, тобто до 2/3 населення планети житиме в 

містах), насамперед в міських агломераційних комплексах. 

Зазначимо, що нині міські агломерації (тобто крупніміста, що 

поступово втягують в свій оборот інфраструктуру менших міст, які 

орієнтовані на місто (чи кілька великих міст) і така узагальнена 

інфраструктурна мережа великого та менших міст стає найбільшим 

виробником валового внутрішнього продукту, характеризується 

переважними ринками збуту та стрімко розростається в них) 

активно формуються на різних континентах. Стратегіологічна 

архітектоніка системи означених соціально-демографічних зрушень 

потребує прийняття зважених управлінських смарт-рішень у 

розвитку інфраструктури міських агломерацій, адже адекватно зі 
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нарощуванням кількості людей в них будуть зростати й негативні 

проблемні наслідки, зокрема, зростаючий рівень забруднення 

довкілля на який накладається підйом рівня світового океану через 

прояв росту середньорічної температури. Проте, втілюючи смарт-

рішення та цілеспрямовано керуючись інноваційними методами 

управління містами з позиції цивілізованої урбанізації можливо 

дотриматись необхідних критеріїв концепції сталого розвитку, 

забезпечуючи тим й відповідний до сучасних вимог рівень життя 

населення за соціально-територіальних зрушень [1-7, 10-11, 13-23]. 

Доцільно відмітити, що проблематиці створення, реалізації та 

розвитку підходів розумних міст (Smart City) присвячено низку 

досліджень науковців й практиків. Зокрема, з виділеною тематикою 

пов’язані наукові праці Д. Вошборна, А. Грінфілда, М. Гріффінгера, 

Р. Дамері, А. Калагліу, Х. Крамара, Р. Холла, М. Бойко, 

А. Жуковича, Р. Небесного та інших [1-2, 5-7, 11, 13, 17-21]. 

Однак, аналіз проведених досліджень доводить, що вони 

стосуються лише окремих аспектів на рівні місцевого управління та 

муніципального розвитку без комплексного розгляду мотивів та й 

управлінського досвіду smart-урбаністики, обмежуючи 

стратегіологічний погляд. Недостатня увага надається розгляду й 

реалізації механізмів імплементації зовнішніх дієвих управлінських 

концепцій для конкретних міст України, які лише починають 

відкривати для себе переваги стратегіологічного розвитку через 

ідеологію використання «Smar tcity», а це актуалізує відповідно й 

означену потребу. Окрім того, на практиці для багатьох українських 

міст згадана ідеологічна концепція постає не лише як виключно 

далекосяжна перспектива, а інколи, навіть, здається певною 

теоретичною утопією в контексті реалізації (до цього нині 

додається й широкомасштабна війна з державою-анексором). Саме 

тому проведення цілеспрямованих як заходів, так і досліджень 

щодо тематики стратегіології smart-урбаністики є перспективним.  

Позитивний світовий управлінський досвід формування smart-

урбаністики за соціально-територіальних зрушень. З розвитком 

інформаційно-комунікаційних технологій, зростанням конкуренції 

між містами та іншими, пов’язаними з міським управлінням 

глобалізаційними процесами, бути «розумними» хочуть дедалі 

більше міст, оскільки основний аспект за функціонування системи 

розумних міст робиться на забезпеченні максимального комфорту 

для місцевих жителів. Зокрема, британська компанія Juniper 

Research у своєму дослідженні визначила, що діюча система Smart 
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City може повернути кожній людині 125 годин щорічно при 

використанні технологій IoT та пов’язаних процесів в основних 

сферах діяльності суспільства (мобільність, медицина, 

адміністративні послуги та безпека) [11].  

Нові технології системи Smart City пропонують містам новий 

спосіб покращення життя їх жителів. Зокрема, Eden Strategy Institute 

розробив незалежний рейтинг 50 найкращих практик місцевого 

врядування, щоб виконавчі органи кожного міста оцінили свою 

готовність бути «смарт», сприяти розвитку впровадження системи 

Smart City та обмінюватись кращими практиками з іншими 

містами [16].  

Для об’єктивної та комплексної оцінки управління містами 

була розроблена спеціальна методологія, зосереджена на ролі 

виконавчих органів на місцевому рівні сприяти розвитку системи 

Smart City. Вперше рейтинг був опублікований у 2018 і включав 

140 міст. Для рейтингу 2021 року кількість міст виросла до 235, що 

пояснюється стрімким розвитком місць за останні 2 роки, а також 

відкриттям регіональних представництв цього Інституту в Європі, 

Африці, США, Близькому Сході та в країнах Азії [18].  

За цією методологією ранжування для міст відбувалося на 

основі ключових 10 факторів: візія (стратегія розвитку); лідерство 

(можливості виконавчих інституцій); бюджет (достатність коштів 

для проєктів формування Smart City); фінансування (фінансові 

стимули гранти, субсидії, конкурси); програми підтримки (заходи, 

інфраструктура, кластери); сприятливе політичне середовище; 

екосистема (розуміння і втілення інновацій); інфраструктура для 

людини міста; готовність втілювати ініціативи; урядовий досвід з 

стимулювання ініціатив Smart City.  

Оцінювання міст відбувалося за шкалою від 1 до 4 на основі 

кожного з цих факторів, які включають в себе низку критеріїв. Високі 

бали отримували міста з найкращими практиками, застосуванням 

інноваційних підходів до управління, глобальними ініціативами та 

успішним результатом їх втілення. Часткове впровадження заходів 

отримувало середній бал, а не готовність міст до імплементації засад 

системи розумного міста оцінювалися найнижче.  

Звіт з рейтингом «розумних» міст містить 5 основних 

розділів [15]: смарт-стратегії для протидії коронавірусу – опис 

передових практик розумних міст для боротьби з пандемією 

COVID-19; досягнення нульового вироблення вуглецю – ефективні 

методи боротьби муніципалітетів з глобальним потеплінням; 
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креативні моделі фінансування – пошук креативних способів 

фінансування проектів для розвитку інфраструктури Smart City; 

вирішення проблем безпеки та конфіденційності – розгляд 

найактуальніших новин у сфері безпеки та конфіденційності, 

шляхів зміцнення довіри громадян до муніципалітету та збільшення 

рівня прозорості органів влади; побудова розумних міст з 

наголосом на інклюзивність – соціально-просторова орієнтація 

розбудови інфраструктури. 

Результати дослідження свідчать, що міста з елементами 

системи SmartCity розвиваються в 3 вимірах: сфера впровадження 

технологій, масштаб проєктів та інтеграція і взаємозв’язок проєктів 

між собою. Згідно рейтингу було сформовано Топ-50 міст з 

розумним врядуванням та наведено кращі практики за кожним з 

цих вимірів [16]. 

Зокрема, у Відні впроваджуються смарт-рішення в галузях 

освіти, медицини, мобільності, енергоменеджменті та загальному 

міському розвитку. Better Reykjavik – це портал бюджету за участі 

містян, який дозволяє жителям пропонувати та голосувати в 

електронному вигляді за проєкти щодо покращення свого 

мікрорайону: підтримано 600 ідей громадян, середній розмір 

проєкту 32 тис. дол. США. Централізоване планування у місті 

Шеньчжень, що у Китаї, дало змогу присвоїти індентифікаційні 

номери до більше ніж півмільйона будівель, 11 мільйонів квартир, 

забезпечити пристроями розпізнавання обличь 700 автобусів, а дані 

ресурсного центру міста налічують більше 14 мільярдів записів. У 

Нью-Йорку влада об’єднала 40 міських відділів кол-центрів та 

створила одну гарячу лінію міста: для цього були проаналізовано 

понад 18 мільйонів запитів. У Гельсінкі розвиток міста 

забезпечують агенції, які впроваджують інновації на місцевому 

рівні: децентралізоване управління спирається на стратегію сталого 

розвитку міста як Smart.  

Якщо порівнювати дані рейтингів за 2020 та 2018 роки, то 

Сінгапур та Сеул піднялись на 1 щабель в рейтингу, Шанхай став 

вище на 2 сходинки, Відень та Амстердам – на 3, а Барселона – 

піднялася в рейтингу аж на 5 сходинок. Єдине місто з першої 

десятки залишилося на тому самому рівні – Гельсінкі. Монреаль 

перемістився на 1 сходинку нижче порівняно з попереднім роком, а 

Лондон та Барселона – на 2.  
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Розглянемо деякі приклади міст з першої десятки 

рейтингу,що характеризують кращі управлінські практики, 

забезпечуючи розвиток концепційних засадsmart-урбаністики. 

Так, розвиток Сінгапуру як Smart City розпочався ще у 

середині ХХ століття, коли уряд почав формувати місто-державу як 

економічно-торговий центр на південному сході Азії. Зокрема, 

Національна стратегія «Smart nation of Singapore» складається з 

трьох основних постулатів: цифровий уряд, цифрова економіка, 

цифрове суспільство [19]. 

Зокрема, до завдань Цифрового уряду віднесено: залучення 

інвестицій в міську інфраструктуру, створення відкритих платформ 

для навчання та розвитку громади. Цифрова економіка спонукає 

інвестувати підприємства в технології та обдарованих людей, тим 

самим стимулюючи зростання в інших державах. Цифрове 

суспільство дає можливість людям розвивати свої таланти та 

використовувати інноваційні технології для максимального рівня 

комфорту життя.  

Також уряд Сінгапуру постійно підтримує сталий розвиток 

технологій, зокрема працюють над «Smart lightning», встановленням 

сонячних панелей на муніципальних будівлях за допомогою міської 

програми «Solar Nova», автоматизованим збором відходів, 

програмою розумного паркування, автоматизованою системою 

транспортування відходів та програмою використання смарт-рішень 

та технологій в плануванні та управлінні містами [6].  

Інший приклад позитивної smart-урбаністики вже у Європі: 

Барселона – це одне з перших міст в Європі, де імплементували 

технології розумного міста. Ще у 2008 році у Барселоні почали 

експериментувати з впровадженням цифрових технологій в 

управління містом. Міська влада встановила розгалужені мережі, 

які забезпечили уряд і громадян даними про транспорт, 

енергоефективність, чистоту повітря, рівень шуму тощо. Нині 

технологічна інфраструктура міста поступається у своєму розвитку 

лише Лондону, Сеулу та Сінгапуру. У місті працює платформа 

Decidim.Barcelona, за допомогою якої місцеві жителі беруть активну 

участь у розвитку міста та взаємодіють з владою. Центр Управління 

Безпеки, що працює в місті, дозволяє миттєво реагувати на міські 

проблеми та ефективно їх вирішувати. Іншим важливим аспектом є 

те, що практично все місто вкрито безкоштовним WI-FI, а отже 

громадяни завжди мають доступ до відкритих даних.  
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Сеул до 2022 року стане розумним містом на 

блокчейні [10, 23]. Блокчейн – це спільний, незмінний реєстр, який 

спрощує процес запису транзакцій і обліку активів у бізнес-

мережі. Актив може бути матеріальним (будинок, автомобіль, 

гроші, земля) чи нематеріальним (інтелектуальна власність, 

патенти, авторські права, брендинг). Відстежувати та продавати за 

допомогою блокчейну можна майже все, що має будь-яку цінність. 

Ця технологія знижує ризики та витрати для всіх задіяних 

сторін [23]. Мер Сеула у 2018 році представив Blockchain Urban 

Plan 2018-2022, який базується на 14 державних послуг в 5 

областях. Передбачається, що на його успішну реалізацію буде 

витрачено 108 млн дол. США. Також було повідомлено, що через 

три роки буде виділено з міського бюджету ще 53 млн дол. США 

для комплексів, до яких увійдуть 200 блокчейн-стратапів [10]. 

Гельсінкі – одне з перших міст, що претендує на звання 

«європейське місто цифрового туризму» [4]. Відповідно до 

ініціативи Угоди Мерів – найбільшого у світі руху за збереження 

клімату [12], Гельсінкі має на меті стати вуглеценейтральним 

містом. Система розумного міста в Гельсінкі активно 

впроваджується, зокрема район Каласатама яскравий приклад 

smart-перетворень: від ділянки практично без комунікацій до 

території, облаштованої розумними міськими ініціативами.  

Загалом, наведені приклади міст з найвищим рівнем 

впровадження «розумних» технологій в управлінські процеси 

показують позитивний вплив діджиталізації на добробут 

конкретної громади. Виконавчі органи влади означених міст 

розуміють необхідність застосування інформаційно-

комунікаційних технологій в міському управлінні, адже тоді 

розвиток міста прискорюється, інвестиції нарощуються, а якість 

життя громадян – зростає.  

Управлінські заходищодо стратегіологіївпровадження 

ідеології smart-урбаністики в Україні за соціально-територіальних 

зрушень. Активне впровадження окремих компонентів системи 

smart-урбаністикиза відповідних часу зрушень в українських 

містах почалося з конкретизації тенденції до цифровізації у 

західних державах. Так, у сучасному світі невід’ємною ознакою 

поняття smart-урбаністикиє: безпека та комфорт місцевих жителів, 

що включає в себе розвинену міську інфраструктуру; доступні 

електронні сервіси; якісне управління муніципалітетом та 

ефективне використання ресурсів міста.  
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Вже за результатами реалізації проєктів з використання 

технологій розумних містможна стверджувати, що управлінська 

концепція smart-урбаністики дозволяє заощадити до 30% 

енергоресурсів, на 15% зменшити втрати води та на 20% 

зменшити час перевезень [1-6]. 

Доцільно при формуванні українського управлінського 

варіантуsmart-урбаністики запозичувати досвід країн-лідерів, 

зокрема: управлінська стратегіологія Smart City повинні бути із 

чіткою людиноцентричною спрямованістю, акцент, при цьому, 

необхідно робити на розвитку smart-населення та людського 

капіталу загалом. Окрім того, не слід нехтувати й потребами 

вирішення конкретних проблем управління, транспорту, екології 

тощо, оскільки це не вже мета, а спосіб її досягнення. Загалом, 

метою є побудова розумного міста нової якості, а використовуючи 

світовий досвід щодо smart-урбаністики можна перейняти 

глобальні тенденції, забезпечуючи розвитокsmart-нації в 

Україні [5].  

Передумовою стратегіології smart-урбаністики в Україні є 

те, що окремі її складові вже сформовано. Так, муніципалітети 

зацікавлені у розбудові розумної інфраструктури, що сприяє 

підвищенню цифровізації міста та його громади. Зокрема, 

технологія розпізнавання обличчя та сканування відбитків пальців 

вже є поширеними технологіями для оплати проїзду в 

громадському транспорті та торгових мережах. Вже існують 

технології розумного освітлення вулиць, розумних світлофорів, 

аналізу якості повітря, автоматичного зчитування показників 

енергоресурсів тощо [7-8, 13, 17, 21-22]. 

Водночас, із зростанням впровадження розумних технологій 

зростають і перешкоди, які заважають успішній реалізації smart-

рішень у залежності від етапу впровадження та суспільних, 

політичних, економічних та інших умов. На жаль, в Україні 

концепція smart-урбаністики на сучасному етапі розвитку 

суспільства не має належної підтримки на національному рівні, 

відповідно вона впроваджується вибірково, а замість ефективного 

загального результату спостерігається локальний розвиток без 

загального соціально-територіального зрушення.  

Еволюційно, то для розвитку системи Smart-урбаністики в 

Україні важливою подією стало започаткування у 2018 році 

міжнародного форуму Kyiv Smart City в Україні. Пріоритетною 

метою цього заходу стала популяризація технологій розумного 
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міста з впровадженням інноваційних рішень у міському 

управлінні.  

Ознаки формування Smart City в Україні мають вже багато 

міст, які працюють як над управлінськими питаннями, так і 

вдосконаленням організаційно-економічної моделі. Зокрема, така 

управлінська практика вже наявна за реалізації системи smart-

урбаністики у Києві, Харкові, Львові, Вінниці, Дніпрі, Полтаві, 

Дрогобичі, Чернівцях, Одесі, Мукачеві, Херсоні та Житомирі. 

Так, у Львові з 2016 року функціонує Програма Цифрового 

перетворення, що дозволяє місту займати лідерські позиції в 

Україні у сфері цифрового врядування та впровадження 

технологій системи Smart City. За останні роки реалізовано велику 

кількість проєктів з метою спрощення доступу мешканців Львова 

до інформації, забезпечення прозорості та відкритості діяльності 

місцевої влади, спрощенню комунікацій між чиновниками та 

жителями, покращенню якості надання послуг та наближенню їх 

до потреб мешканців [9]. 

Зазначимо, що станом на 2022 рік 25% жителів Львова 

надають інформацію про комунальні платежі онлайн, 54% 

сплачують за комунальні послуги через онлайн інструменти чи 

платіжні термінали, а біля 30% оплачують проїзд з громадському 

транспорті безготівково. 

З управлінської позиції то основними забезпечуючо-

технологічними сервісами в місті є: Сайт Львівської міської ради; 

Е-сервіси гарячої лінії міста;Система електронного 

документообігу муніципалітету; Веб-портал «Особистий кабінет 

мешканця»; Система «Відкритих даних Львова; Електронні 

сервіси для відстеження руху транспорту; Система 

муніципального відеоспостереження; Реєстр територіальної 

громади міста як основний ресурс. 

Вагомий вплив на активну управлінську політику 

цифровізації у Львові мало створення Міністерства цифрової 

трансформації України, що сприяло розвитку цифровізації через 

затвердження нормативно-правових документів, а також зростання 

іміджу України як цифрової держави. Оскільки Програма 

цифрового перетворення функціонувала лише до 2020 року, а 

також виходячи з нових викликів у сфері електронного 

урядування, ЛМР ухвалою сесії затвердила продовження дії цієї 

Програми до 2025 року.  
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Зокрема, метою Програми є через ефективне використання 

ресурсів, підвищення рівня прозорості та доступності діяльності 

виконавчих органів та розширенню спектру адміністративних 

послуг досягнути світових стандартів, використовуючи для цього 

інформаційно-комунікаційні технології [9].  

Програма передбачає заходи за наступними напрямами, які 

спрямовані на забезпечення технічної складової впровадження 

системи Smart City на території Львівської міської територіальної 

громади. Важливо зауважити, що є ряд інших важливих 

стратегічних документів, які сприяють впровадженню системи 

Smart City. Зокрема, до них належать: Комплексна стратегія 

розвитку Львова до 2025 року;Інтегрована концепція розвитку: 

Львів 2030; Green City Action Plan (План дій зеленого міста); 

Стратегія прориву; План сталої міської мобільності. 

Іншим важливими складовими, які стратегіологічно 

позитивно сприяють smart-урбаністиці в контексті «розумного 

міста», є енергоефективність та енергозбереження, що є 

ключовими аспектами системи Smart City City. Зокрема, Львів є 

учасником проєкту «Впровадження Європейської Енергетичної 

Відзнаки в Україні», організованим Державним секретаріатом з 

економічних питань Швейцарської Конфедерації (SECO), в рамках 

підписаного Меморандуму про взаєморозуміння між Асоціацією 

«Енергоефективні міста України» та Львівською міською радою.  

З огляду на сучаснісоціально-територіальні зрушення, які 

стоять перед Львівською міською територіальною громадою у 

зв’язку з активною фазою війни, наявністю сотень тисяч 

вимушено переміщених осіб та й нові кліматичні цілі, які 

визначенні Угодою Мерів, у місті розробляється стратегіологічний 

План дій сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК) з 

горизонтом планування до 2030 року та врахуванням кліматичної 

складової. Наявність управлінського документу дасть змогу 

оптимізувати майбутні фінансові видатки на проведення 

енергоощадних заходів у бюджетних будівлях та першочергово 

впроваджувати саме ті управлінські заходи, які дадуть 

максимальний результат у найкоротший термін. Зокрема, ПДСЕРК 

має сприяти досягненню стратегіологічно-управлінської візії міста 

як органічної складовоїконцепції smart-урбаністики, так і 

кліматично-нейтрального простору у майбутньому. 

Окрім того, розвиток науково-технічного прогресу неминуче 

впливає на економічний розвиток міст, а їх розвиток означає 
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розвиток й держави. Для успішного впровадження концепції 

smart-урбаністики діяльність органів місцевого самоврядування 

повинна бути спрямована на застосування інноваційних 

технологій для якісного та комфортного життя у місті. 
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3.5. Особливості управління якістю логістичного 

обслуговування споживачів 

 

Сучасні умови функціонування підприємств автомобільного 

транспорту характеризуються впровадженням європейських 

стандартів вантажопереробки, транспортування та складування; 

створенням на їх базі сучасних логістичних центрів, що можуть 

надавати якісні логістичні послуги. Задоволення кінцевого 

споживача залежить від рівня обслуговування на кожному етапі 

процесу руху матеріальних потоків від виробника до споживача. З 

метою забезпечення якості надання логістичних послуг необхідно 

впроваджувати ефективне управління якістю. 

В сучасній літературі активно обговорюється питання 

управління логістичними бізнес-процесами, логістичним 

обслуговуванням, якістю логістичного обслуговування. Але єдиних 

позицій і методологічних основ вирішення цих питань немає. 

В роботі [1] визначено завдання логістичного управління 

логістичними бізнес-процесами в аспекті інтегрованого управління 

ланцюгами поставок. До їх переліку віднесено: включення 

логістичних підходів до структури стратегічного планування 

підприємства; конкретизацію стратегічних положень у сфері 

реалізації логістичних бізнес-процесів (вхід/вихід логістичних 

бізнес-процесів); логістичний контролінг внутрішніх логістичних 

бізнес-процесів підприємства торгівлі (внутрішні бізнес-процеси); 

визначення відповідальності сторін у ланцюзі управління 

поставками товарів (вхідні/вихідні логістичні бізнес-процеси); 

визначення необхідності логістичного аутсорсингу у процесі 

складування, транспортування, інформаційного потоку (вихідні 

логістичні бізнес-процеси). 

В роботі [2] проведено ретельний аналіз еволюції розвитку 

логістичних концепцій «Точно своєчасно» ("just in time"); 

«Планування потреб та ресурсів»; «Виснажене виробництво» ("Lean 

production" (англ.)); «Реагування на попит»; «Концепція 
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всезагального управління якістю – TQM (Total Quality 

Management)».  

Стосовно управління якістю логістичного обслуговування, то 

багато робіт [4] присвячено формуванню відповідної системи. До її 

складу автори традиційно відносять: сегментацію ринку споживачів 

з точки зору їх особливостей і потреб; оцінку логістичного та 

ресурсного потенціалу підприємства; визначення логістичної 

стратегії обслуговування споживачів; встановлення переліку 

найбільш важливих для споживачів послуг; організація кадрового 

забезпечення; визначення стандартів послуг; встановлення рівня 

сервісу, необхідного для забезпечення конкурентоспроможності 

системи; проведення вартісного аналізу елементів послуг; 

організація матеріально-технічного та інформаційного 

забезпечення; вибір тактики ефективного обслуговування з 

урахуванням загальних витрат на обслуговування; корегування 

елементів логістичного сервісу; забезпечення зворотного зв`язку зі 

споживачами послуг. 

Аналіз існуючого стану формування системи управління 

якістю логістичного обслуговування споживачів показує на 

необхідність подальшого розвитку та удосконалення теоретичних 

аспектів. 

Теоретичні основі управління якістю логістичного 

обслуговування доцільно, на наш погляд, с сформувати, виходячи зі 

на спільних рис логістичного менеджменту та інтеграції основних 

принципів TQM та логістики. 

Логістичний менеджмент та управління якістю є загальним 

процесом організації виробництва на підприємстві, спрямованим на 

підвищення ефективності використання наявних у розпорядженні 

матеріальних, фінансових, інформаційних та кадрових ресурсів. 

При цьому якість визначає, який продукт чи послугу потрібно 

проводити з урахуванням вимог споживачів та норм, а логістика – 

яким чином досягти необхідного рівня виробництва, рівня 

організації процесів та витрат. 

Інтеграції основних принципів TQM та логістики передбачає 

наступні положення: основна увага приділяється клієнтам; 

визначальна роль керівництва у заходах щодо реформування 

підприємств на основі принципів ТQМ; стратегічне планування; 

залучення всіх співробітників; підготовка персоналу, використання 

методів мотивації; управління процесами; якість постачальників; 

інформаційна система; застосування бенчмаркінгу; постійна оцінка 
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ефективності роботи системи управління якістю, процесний підхід 

до логістичного потоку та потоку формування якості. 

Це дозволить забезпечити спільність акцентів в організації 

матеріальних потоків та якості як потоку; створювати та 

підтримувати партнерські відносини взаємодіючих транспортних 

компаній, а також їх клієнтів (вантажовласників) на основі обліку 

взаємних інтересів та компромісів, забезпечувати динаміку їхнього 

зближення. 

Формування основних положень управління якістю 

логістичного обслуговування будемо здійснювати шляхом 

вирішення двох завдань. 

Перше завдання пов'язане з необхідністю розглянути якість 

логістичного обслуговування як об'єкт управління. Якість 

логістичного обслуговування є сукупністю властивостей логістичної 

послуги та процесу обслуговування, що спрямовані та дозволяють 

задовольняти певні вимоги споживачів та певні суспільні потреби. 

Доповнюючи це, якість логістичного обслуговування слід 

охарактеризувати як ієрархічний, багаторівневий комплекс 

характеристик процесу та результату обслуговування, які відносяться 

до здатності задовольняти потреби і вимоги споживачів. Для оцінки 

якості логістичного обслуговування як відповідності певним вимогам 

споживачів потрібна відповідна база значень показників (еталон), а 

абсолютні показники не дають можливості оцінити властивість, 

визначити рівень якості. 

Критеріями якості логістичного обслуговування споживачів, 

використовуючи концепцію процесного підходу, визначимо 

результативність, ефективність та адаптивність. 

Результативність відображає ступінь відповідності 

фактичного результату логістичного обслуговування – надання 

логістичної послуги очікуваному (плановому, тому, що вимагає 

споживач). Результативність характеризується якістю, точністю 

часу та тривалістю виконання логістичної послуги. При цьому під 

логістичною послугою будемо розуміти результат логістичної 

діяльності, спрямованої на задоволення потреб споживачів із 

забезпеченням необхідного товару, в необхідній кількості, 

необхідної якості, в необхідному місці, в необхідний час, з 

необхідною інформацією за мінімально можливої ціни. 

Характеристиками якості логістичної послуги можуть бути 

прийняті різні їх види (це залежить від вимог споживача і 

встановлюється на попередніх етапах, пов’язаних з замовленням 
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логістичного обслуговування). Наприклад, до таких характеристик 

можна віднести: 

- гарантії щодо надійності різних видів поставок, враховуючі 

можливі міни їхніх умов; 

- можливість виконання доставки товарів за першою вимогою 

клієнта; 

- наявність потрібних запасів у логістичній системі; 

- точність та повноту відповідності виконання замовлення 

заявленим вимогам споживачів; 

- зручність представлення замовлення в логістичній системі 

незалежно від часу; 

- прийнятний рівень цін на логістичні послуги; 

- регулярність інформування споживачів стосовно витрат на 

логістичне обслуговування; 

- можливості надання постійним клієнтам кредитів, знижок 

тощо; 

- ефективність застосовуваних технологій вантажопереробки 

на складах та інших трансформаційних об'єктах транспортно-

логістичної системи; 

- забезпечення високої якості пакування та зберігання 

товарної продукції. 

Наступний параметр якості логістичного обслуговування - 

ефективність, відображає наскільки ефективно використовуються 

необхідні ресурси. Ефективність оцінюється як відношення вихідних 

ресурсів процесу логістичного обслуговування до вхідних, тобто Е = 

вихід/вхід. Як правило, враховуються витрати часу і ресурсів, які 

повинні бути мінімізовані, тобто розглядається завдання мінімізацію 

витрат та швидкості виконання замовлення споживача. 

Адаптивність пов'язана із пристосуванням до змін зовнішніх і 

внутрішніх умов. Адаптивність логістичного обслуговування 

характеризується швидкістю відклику на зміни вимог споживачів 

або умов поставки тощо. 

При цьому час відклику доцільно аналізувати за видами змін: 

зміни форми замовлення; зміни способу передачі замовлення; зміни 

виду тари та упаковки; відкликання заявки на поставку; отримання 

клієнтом інформації про стан його замовлення; відношення до скарг 

при некомплектних поставках та ін. 

Друге завдання присвячено розробці інформаційного процесу 

управління якістю логістичного обслуговування споживачів. Такий 

процес включає збір, передачу, обробку, використання інформації. 
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В процесі управління якістю логістичного обслуговування 

споживачів пропонується виділити наступні взаємопов'язані етапи. 

Перший етап присвячений збору інформації про рівень якості 

логістичного обслуговування споживачів, а також відбувається її 

передача керуючому органу. Зібрана інформація потребує 

належного впорядкування та систематизації. Виконання цього 

завдання можна робити в розрізі джерел інформації, об’єктів 

надання інформації (категорій та груп споживачів), каналів її 

розподілу, іншим параметрам. 

На другому етапі пропонується здійснювати оперативне 

управління якістю логістичного обслуговування. При цьому 

основними параметрами регулювання буде виступати інформація 

про динаміку зміни параметрів якості, а саме результативності, 

ефективності та адаптивності. Необхідно встановити кількісну 

оцінку відповідності фактичних значень показників 

функціонування запланованим. 

Порівняння запланованого рівня параметрів з фактичним 

(третій етап) дозволяє сформулювати висновки про рівень якості 

логістичного обслуговування, його «слабкі сторони» та 

першочергові напрямки поліпшення. 

Четвертий етап пов'язаний з оцінкою значущості одержаних 

відхилень у рівнях якості логістичного обслуговування. При цьому 

така оцінка дозволяє визначити необхідний напрямок регулюючого 

впливу, що є складним логічним завданням. Його вирішення 

базується на результатах розрахунків, які виконано на попередніх 

етапах, а також інформації про динаміку розвитку. Окрім цього, 

вибір оперативного рішення, його ефективність залежить від 

кваліфікації того, хто приймає рішення, його особистих якостей, 

креативності та використовуваних підходів. 

Далі (п'ятий етап), визначається область прийняття рішення, 

загальний напрямок і характер регулюючого впливу. При цьому 

можливі два варіанти прийняття рішень: розробка коригуючих або 

попереджуючих дій. Попереджувальні дії є виявленням можливих 

невідповідностей і усуненням їх причин з метою попередження 

повторного виникнення. Вироблення попереджувальних впливів 

полягає в пошуку потенційно можливих проблем і удосконалюванні 

процесів з метою попередження виникнення цих проблем. В основу 

розробки попереджувальних впливів покладено принцип компенсації 

чи управління за збурюваннями (управління з упередженням або 

запобіганням). Відповідно до нього при виробленні попереджуючих 
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впливів в управлінні якістю процесів логістичного обслуговування 

споживачів необхідно передбачити можливість (ступінь залежності) 

виконання даного процесу від параметрів (поточних чи планових) 

інших процесів формування якості. 

Коригувальні впливи є вирішенням виниклої проблеми 

шляхом усунення причин невідповідностей логістичного 

обслуговування споживачів встановленим вимогам з метою 

недопущення їхнього повторного виникнення. 

Вироблення коригувальних впливів включає пошук причин 

недосконалості процесів логістичного обслуговування споживачів і 

впровадження відповідних доробок. 

На шостому етапі визначається набір варіантів можливих 

рішень, рівень вхідних та вихідних параметрів, розмір необхідних 

витрат на реалізацію коригуючих або попереджуючих заходів. 

Прийняте рішення повинне бути доведене до виконавця, а 

також об’єктивно виражене та зафіксоване. 

Етап виконання рішення (сьомий етап) пов'язаний зі збором 

нової інформації про зміни, що відбуваються в процесах у 

результаті регулюючих впливів. Даною інформацією починається 

новий цикл управління. 

Таким чином, обґрунтовано теоретичні аспекти управління 

якістю логістичного обслуговування споживачів, а саме особливості 

якості логістичного обслуговування як об'єкта управління, та 

розроблено порядок оперативного управління цим процесом. 
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3.6. Профілактична робота поліцейського з дитиною, яка 

перебуває у конфлікті з законом 

 

Часто дитина не усвідомлює тяжкості своїх вчинків, не 

володіє знаннями в правовій сфері, не обізнана щодо юридичної 

відповідальності та наслідки за свої неправомірні вчинки. На неї 

великий вплив мають вихователі, педагоги, шкільне середовище, 

сімейне оточення. Дитина залишається дитиною навіть тоді, коли 

оступилась та вчинила погано. Інколи через відсутність життєвого 

досвіду, перебування у складних життєвих обставинах, позбавлення 

батьківського піклування, неспроможність правильно й об’єктивно 

оцінити ситуацію, в який опинився підліток, він вступає у конфлікт 

із законом.  

Діти у конфлікті з законом мають право на спеціальні 

підходи, відповідно до їхнього віку. Якщо таких дітей підтримувати 

індивідуально, їхня реінтеграція у суспільство і попередження 

повторних порушень будуть більш успішними. Вчинення 

правопорушень дітьми, звісно, не є винятково проблемою для 

України. Дослідженням даної проблеми займаються наукові та 

практичні працівники багатьох європейських держав світу досвід 

яких ми повинні використовувати у профілактиці та подоланні 

вчинення правопорушень дітьми.  

Залишається актуальним та потребує свого наукового 

дослідження на державному рівні проблематика причин вчинення 

правопорушень дітьми, створення дієвого правового механізму 

проведення ефективної профілактичної роботи з ними, розробка та 

впровадження шляхів подолання чинників ризику, що призводять 

до вчинення правопорушень неповнолітніми, вдосконалення та 

деталізація алгоритму дій працівників поліції щодо організації 

роботи з дитиною, яка перебуває у конфлікті з законом.  

Юридичне визначення «дитина у конфлікті з законом» 

відсутнє. Погоджуємось з думкою Т. В. Журавель, що дитина, яка 

перебуває у конфлікті із законом, – це неповнолітня особа, яка 

скоїла правопорушення і/або перебуває на профілактичному обліку 

у відділі/секторі ювенальної превенції, або відбуває покарання за 

вироком суду (пов’язане з позбавленням волі чи ж альтернативне 
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покарання) [1, с. 313]. О. В. Ковальова вважає, що дитина у 

конфлікті з законом – дитина, що підозрюється або 

обвинувачується у вчиненні дій, за які передбачена кримінальна або 

адміністративна відповідальність для дітей відповідного віку або 

дорослих [2, 27].  

На шлях порушення закону найчастіше стають сироти, 

безпритульні, діти, позбавлені батьківського піклування, жертви 

злочинів тощо. Однак серед ключових чинників ризику щодо 

можливості скоєння правопорушень неповнолітніми можна назвати 

й наступні:  

 негативний вплив у сім’ї: 

 тривала бездоглядність; діти можуть самовільно залишати 

місце постійного проживання;  

 зайва опіка і строгість; 

 конфліктні сімейні стосунки, ослаблення сімейних зв’язків, 

неналежне виховання в сім’ї, що посилює несприятливі умови 

життя; безпосередня зневага з боку батьків до виховання та 

проблем дітей; 

 розлучення батьків; асоціальна поведінка батьків; ухилення 

або відсторонення батьків від виконання своїх обов’язків з 

виховання дітей; жорстокість і насильство в сім’ях; 

 наявність криміногенного досвіду у батьків або інших 

членів сім’ї; 

 безконтрольоване проведення дозвілля: 

 необмежний доступ неповнолітніх до ігрового бізнесу; 

 проведення вільного часу в групі однолітків або старших 

товаришів разом з алкоголем та цигарками; 

 немедичне вживання наркотичних засобів та інших 

психотропних речових; 

 недоліки у системи організації дозвілля дітей; 

 відсутність особистих інтересів; 

 конфлікти між підлітковими угрупуваннями; 

 підбурювання з боку старших товаришів до вчинення 

правопорушень; 

 вплив засобів масової інформації (ЗМІ): 

 поширення в ЗМІ ідей і поглядів, що призводять до 

зростання нетерпимості, насильства, обману, наркоманії, 

алкоголізму, проституції, безтурботного легкого життя; 
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 неконтрольований перегляд інтернет-сайтів, що містять ігри 

та сюжети з елементами насильства, жорстокості, розпусти; 

 вчинення правопорушень з використанням Інтернету або під 

впливом негативного контенту (інформація про виготовлення і 

розповсюдження наркотичних речовин, способи крадіжки грошей, 

виготовлення вибухових речовин, залучення до проституції тощо); 

 фактори шкільного середовища: 

 низькій рівень безпеки школи; доступ на територію школи 

сторонніх; 

 продаж на території школи психотропних речовин тощо; 

 надмірно жорсткі вимоги до успішності навчання; 

 булінг – цькування дитини однолітками або іншими 

учасниками освітнього процесу; 

 конфлікти між шкільними підлітковими угрупуваннями; 

 протиправна поведінка у найближчих шкільних друзів; 

 соціальні чинники:  

 утрата моральних принципів суспільного життя, 

антигромадський спосіб життя; 

 недостатній рівень правосвідомості та правових знань; 

 недостатня мережа об’єктів культурно-побутового 

призначення, спортивних установ, обмежені ресурси для 

відпочинку; 

 міграційні процеси (батьки їдуть на заробітки, з метою 

забезпечення освітою дітей, тим самим залишають їх без належного 

виховання); 

 бездоглядність і відсутність належного контролю з боку 

відповідних служб за поведінкою, зв’язками і характером того, як 

підліток проводить час; 

 недоліки у системі працевлаштування неповнолітніх; 

 високий рівень злочинності у районі проживання дитини; 

 відсутність державної чи громадської соціальної допомоги, 

родина залишається наодинці зі своїми проблемами. 

Кваліфікація правопорушень, які найчастіше вчиняються за 

участю дітей: 

- незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без 

мети збуту в невеликих розмірах (ст.44 КУпАП); 

- дрібне викрадення чужого майна (ст.51 КУпАП); 

- дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП); 
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- куріння тютюнових виробів у заборонених місцях (ст. 175-1 

КУпАП); 

- розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у 

заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у 

п'яному вигляді (ст. 178 КУпАП); 

- умисне вбивство (ст.115 КК); 

- умисне тяжке тілесне ушкодження (ст.121 КК); 

- згвалтування (ст. 152 КК); 

- крадіжка (ст. 185 КК); 

- грабіж (ст. 186 КК); 

- розбій (ст. 187 КК); 

- шахрайство (ст. 190 КК); 

- хуліганство (ст. 296 КК); 

- незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК); 

- викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом 

шахрайства або зловживання службовим становищем (308 КК); 

- незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, 

психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (309 КК). 

Доведено, що ефективне здійснення профілактичних заходів 

впливають на попередження вчинення правопорушень і конфліктів 

у дитячому середовищі, попередження соціальної проблеми чи 

подолання окремих її факторів. Організована профілактична робота 

мотивує дітей до правомірної, безпечної поведінки, формування у 

них знань щодо здорового способу життя, яке позитивне вплине на 

їх майбутнє.  

Основними суб’єктами котрі здійснюють профілактичну 

роботу серед дітей є представники органів державної влади, серед 

них: служба у справах дітей, заклади соцзахисту, освіти, охорони 

здоров’я, молоді та спорту, уповноважені підрозділи органів поліції 

тощо. На сьогодні, також поруч з державними фахівцями ефективну 

профілактичну роботу здійснюють волонтери. Серед представників 

органів державної влади важливу роль в цьому напрямку відіграє 

Національна поліція України, які здійснюють заходи як загальної, 

так і індивідуальної профілактики. В системі Національної поліції 

основним суб’єктом, який виконує повноваження з профілактики 
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правопорушень у дитячому середовищі є підрозділи ювенальної 

превенції. 

Міжнародний термін «профілактика» (від грецьк. 

рrophylaktikos – запобіжний) перекладається як «попередження». 

Його синонім – превенція (від лат. – preventio). Останній 

використовується в іноземних джерелах частіше, аніж 

профілактика. В вітчизняній літературі ним користуються 

переважно вчені-кримінологи, а практики частіше вживають термін 

«профілактика». Однак в більшості випадків, зокрема, при 

прийнятті законодавчих та нормативних актів та при обговоренні 

питань боротьби з протиправною поведінкою, застосування терміну 

«профілактика» переважає [3, с. 65].  

У Тлумачному словнику С. І. Ожегова і Н. Ю. Шведової слово 

«профілактика» визначається як сукупність попереджувальних 

заходів, спрямованих на збереження і зміцнення нормального стану, 

певного порядку. Там же «запобігти (чомусь)» означає – заздалегідь 

відвернути, усунути ранніми заходами завчасно [4, с. 514]. У 

тлумачному словнику В. І. Даля термін «попереджати (що-небудь)» 

означає – вжити попередні заходи, усунути, відхилити, позбавитися 

від чого-небудь завчасно. У академічному тлумачному словнику 

української мови слово «попереджати» визначається як наперед 

повідомляти кого-небудь про щось; сповіщати що-небудь комусь 

передусім, перш за все; вказувати на що-небудь; означати що-небудь; 

застерігати кого-небудь від чогось; передувати чому-небудь; 

своєчасними заходами запобігати здійсненню або виникненню чого-

небудь, переважно небажаного [5]. 

Законодавчо визначено, що під профілактикою 

правопорушень серед дітей слід розуміти діяльність органів і служб 

у справах дітей, спеціальних установ для дітей, спрямовану на 

виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню 

дітьми правопорушень, а також позитивний вплив на поведінку 

окремих дітей на території України, в її окремому регіоні, в сім’ї, на 

підприємстві, в установі чи організації незалежно від форм 

власності, за місцем проживання [6]. 

Основною метою профілактики правопорушень є: 

- виявлення та усунення причин протиправної поведінки, її 

різновидів, умов що сприяють її вчинення; 

- виявлення та нейтралізація ситуації, яка є мотивуючим 

фактором для прояву протиправної поведінки в соціумі; 
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- виявлення в суспільстві окремих груп, які відносяться до 

груп підвищеного протиправного ризику; застосування заходів, 

щодо подолання проявів такої поведінки у відповідних групах; 

- виявлення осіб, які можуть вчинити правопорушення, 

реалізація відносно них ефективних заходів виховного характеру. 

Працівник ювенальної превенції здійснює профілактичну 

роботу як з дітьми так і з дорослими (батьками, особи які їх 

замінюють). Законодавство нашої країни зобов’язує батьків (осіб 

які їх замінюють) належним чином виховувати дитину, поважати її 

права та свободи, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний й 

моральний розвиток, створювати належні умови проживання та 

навчання. Держава в обов’язковому порядку надає допомогу 

батькам (особам які їх замінюють) у реалізації ними своїх прав та 

обов’язків щодо належного виховання дітей. У випадку 

неналежного виконання своїх обов’язків щодо виховання дітей 

батьки несуть відповідальність згідно з законом.  

Зазвичай, метою здійснення профілактичної діяльності 

поліцейськими полягає вплив на поведінку дитини, виявлення та 

усунення чинників та умов, що сприяють вчиненню дітьми 

правопорушень, здійснення правового виховання дітей. 

Ефективність профілактики багато в чому залежить від 

комунікативних навичок спілкування поліцейського з дитиною.  

Законодавству відомо таки види профілактики: первинна, 

вторинна й третинна профілактика. На кожному з рівнів 

профілактики інспектор ювенальної превенції може здійснювати 

заходи індивідуальної профілактики, які спрямовані щодо 

конкретної дитини, яка проявляє девіантну поведінку. Вважаємо, 

що саме індивідуальна профілактика є запорукою позитивного 

результату щодо попередження вчинення правопорушень дітьми, та 

недопущення повторного прояву протиправної поведінки з боку 

дитина, яка вже перебуває на профілактичному обліку. Заходи 

індивідуальної профілактики спрямовані на конкретну дитину, яка 

схильна вчиняти правопорушення або вже вчинила.  

Повністю підтримуємо твердження В. Л. Андрєєнкової – «на 

індивідуальному рівні проводиться профілактично-виховна, 

корекційна робота, спрямована на створення умов для повноцінного 

розвитку і життєдіяльності дитини, задоволення її потреб у такий 

спосіб, що не призводить до негативних наслідків, формування 

правосвідомої поведінки» [5, с. 37]. 
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З вищезазначених причин вчинення правопорушень дітьми 

можемо запропонувати наступні завдання, які необхідно вирішити в 

межах індивідуальної профілактики: 

- дослідити причини вчинення правопорушень, що саме 

спонукало дітей здійснювати протиправну діяльність; 

- із залученням інших суб’єктів захисту прав дітей виявити 

причини негативного впливу сім’ї, встановлення умов (складних 

життєвих обставин), в яких перебуває дитина та негативно 

впливають на її життя, поведінку, розвиток; встановлення причин 

жорсткого поводження з дитиною, втягнення у злочинну діяльність 

з боку дорослих членів родини; діагностика психологічного клімату 

сім’ї;  

- запобігти негативному впливу середовища однолітків чи 

старших за віком в якому знаходиться дитина, виявлення осіб, що 

залучають дитину до вживання алкоголю, наркотичних засобів, 

психотропних речових, використання дитини в жебрацтві; 

виявлення обставин та ризиків які можуть призвести до вчинення 

правопорушень з боку дітей; 

- збільшити можливості до проведення дозвілля; сприяти 

розробці та впровадженню програм, які організовують дозвілля 

підлітків та залучення дитини до повноцінної життєдіяльності; 

залучення працівників поліції, волонтерів до спільних заходів щодо 

проведення дозвілля з дітьми (спортивних змагань, конкурсів); 

проведення масових і групових культурних заходів, заняття 

фізичної культурою і спортом; 

- соціально-психологічне і психологічне індивідуальне 

консультування неповнолітніх, які вживають наркотичні засоби, 

психотропні речовини та алкогольні вироби. 

Особливий вплив на позитивний розвиток дитини відіграють 

також батьки (законні представники) та педагоги. Важливо, щоб 

співробітники підрозділів ювенальної превенції періодично 

здійснювали профілактичну діяльність з такою близькою для 

дитини категорією осіб. Відповідні профілактичні заходи можуть 

реалізовуватись через таки форми, як лекції, відео лекторії, бесіди 

тощо. Пропонуємо наступні попереджувальні заходи, які у процесі 

реалізації можуть стати шляхами подолання вчинення 

правопорушень дітьми: 

- із залученням медичних працівників, соціальних педагогів, 

психологів, працівник поліції повинен систематично проводити 

профілактичні бесіди, демонструвати відео та мультимедійні 
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презентації щодо впливу шкідливих звичок на здоров’я дитини, 

пропагандувати здоровий спосіб життя, комплексне і систематичне 

викладання всіх знань має стати частиною обов’язкового навчання 

у школі, розпочинаючи з молодших класів, профілактика інфекцій, 

які передаються статевим шляхом, та ВІЛ/ СНІДу ; 

- проводити роз’яснювальну роботу серед вчителів, батьків, 

громадськості про недопустимість паління і вживання наркотичних 

речовин у присутності дітей; 

- підвищувати рівень просвітницької роботи з батьками щодо 

ризиків, які приховує глобальна мережа Інтернет; 

- залучати кіберполіцію для проведення превентивних заходів 

з метою надання допомоги батькам з питань захисту дітей від 

впливу шкідливої інформації (під час батьківських зборів, 

проведення онлайн лекцій, індивідуальної бесіди тощо); 

- надавати батькам та педагогам допомогу стосовно питань 

захисту дітей від ризиків Інтернету, надання переліку 

рекомендованих онлайн-ресурсів, що допоможуть дізнатися який 

сайт відвідує дитина, як встановити контроль за діяльністю дитини 

в мережі Інтернет, які програми встановити на комп’ютер, щоб 

надати захист дитині в Інтернет просторі; 

- проведення профілактичних лекцій працівником поліції у 

шкільних закладах з учнями та педагогами щодо налагодження 

стосунків між учнями та педагогами, низького рівня успішності у 

навчанні, конкуренції між учнями, ставлення до навчання; 

- організувати цикл лекцій і бесід із правових тем та 

проведення заходів з правової освіти (працівник поліції може 

залучати науково-педагогічний склад вищих навчальних закладів).  

В сучасному світі діти багато часу проводять в соціальних 

мережах. Вважаємо, що ефективними формами профілактичних 

заходів є саме соціальна реклама, розробка та розповсюдження 

інформаційно-освітніх матеріалів. Працівники поліції також 

повинні залучати ЗМІ до пропаганди здорового способу життя, 

поваги загальнолюдських цінностей, підвищення рівня правової 

культури, роз’яснення головних аспектів, що стосуються 

відповідальності неповнолітніх. Це можливо реалізовувати шляхом 

прийняття безпосередньої участі працівником поліції у теле- та 

радіопередачах з цих проблем, висвітлення актуальних питань у 

пресі, залучати наукову спільноту для розробки методичних 

рекомендацій, наочних посібників з цієї проблематики. Позитивним 

є розроблення та розповсюдження працівниками поліції друкованих 
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інформаційних матеріалів, які містять інформацію щодо настання 

наслідків за вчинення булінгу, вживання психотропних та 

алкогольних речовин, настання особистих наслідків для 

неповнолітнього за скоєння ним правопорушення тощо. 

У кожному випадку вибір працівником поліції форм 

проведення профілактичної роботи з дитиною повинно залежати від 

індивідуальних потреб останнього та мети профілактичної 

діяльності. Вибір форми превентивних заходів також залежить від 

того, проводиться робота індивідуально чи з групою.  

Отже, Українське суспільство почало усвідомлювати, 

наскільки поширеним явищем є вчинення правопорушень дітьми та 

відносно дітей. Незалежно від того чи дитина правопорушник, чи 

жертва це травмує дітей, шкода завдається як дитині так і 

суспільству. Органи Національної поліції України займають 

провідну роль у захисті прав та інтересів неповнолітніх.  

Вищезазначене зумовлює той факт, що однією з основних, 

специфічних та найскладніших видів діяльності органів 

Національної поліції є повне й швидке виявлення, попередження і 

документування правопорушень, що вчиняються відносно дітей та 

дітьми, постійний розвиток комунікативних навиків, систематичне 

підвищення знань спрямовані на удосконалення профілактичної 

поліцейської діяльності, що сприяє запобіганню вчинення 

правопорушень дітьми.  

З урахуванням вище зазначеного пропонуємо науковій 

спільноті наступні висновки:  

- необхідно удосконалювати механізм здійснення 

превентивної діяльності підрозділом ювенальної превенції, оскільки 

вони є саме тими службами, які першочергово реагують на випадки 

вчинення правопорушень дітьми та захищають їх інтереси; 

- періодично проводити курси підвищення кваліфікації з 

працівниками ювенальної превенції, щодо вдосконалення вмінь та 

навичок у здійсненні профілактичної діяльності; залучати 

працівників поліції до проведення тренінгів, конференцій та 

обговоренню з науковою спільнотою практичних проблем для 

подальшого внесення пропозицій щодо вдосконалення чинного 

законодавства у напрямку здійснення превентивної 

(профілактичної) роботи з дітьми; 

- розробляти профілактичні програми, які б були спеціально 

розроблені та передбачали алгоритм дій працівників поліції у 

різних напрямках профілактики та залучення до її реалізації 
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фахівців різних спеціальностей, котрі володіють знаннями та 

зацікавлені у здійсненні ефективних заходів щодо попередження 

вчинення дітьми правопорушень та підвищення у них правової та 

моральної культури, що позитивно вплине на їх духовний та 

фізичний розвиток.  
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3.7. Юридичний захист прав людей 

 

В умовах розвитку України як правової, соціальної, 

демократичної держави найвищу цінність має життя людини, її 

здоров’я, честь, гідність, безпека, недоторканість. Одним з 

важливих показників розвитку держави є створення ефективної 

системи захисту прав громадян та гарантії їх здійснення. Недарма, 

Конституція України затверджує забезпечення прав і свобод 

людини й громадянина як головний обов’язок держави. Саме, 

Конституція України та діюче національне законодавство 

передбачає систему компетентних органів державної влади 

завданням яких є захист прав і свобод громадян України, що слугує 

гарантом та надає можливості кожному громадянину без 

виключення звернутися до уповноважених органів за захистом свої 

порушених прав. 

Проблема захисту прав і свобод людини, завжди мали свою 

актуальність для цивілізованого суспільства, як у минулому так і в 

теперішньому часі. Кожна розвинута країна світу намагається на 

http://sum.in.ua/p/7/187/2
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?page=1&nreg=60%2F95-%E2%F0
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належному рівні створювати юридичні механізми захисту прав 

людини й громадянина. Останнім часом спостерігається підвищена 

тенденція нашої держави щодо запозичення міжнародних 

нормативно-правових норм, які регулюють питання в сфері 

забезпечення прав людей. Це пов’язано з тим, що періодично 

відбуваються порушення захисту прав людини на національному 

рівні, тому прийняття та реалізація міжнародних механізмів є 

істотно необхідною в умовах сьогодення.  

Правова природа прав та свобод людини полягає у тому, що 

незалежно від того в якій країні проживає чи перебуває людина, вона 

знаходиться під міжнародним захистом, а також захистом тієї 

держави громадянином якої вона перебуває. Якщо права людини 

передбачені нормативно-правовими актами та залежать від публічної 

влади, то стан свободи не дарується органами державної влади й 

належить від народження кожній особі незалежно від її раси, статті, 

релігійних та інших переконань, етнічного походження тощо.  

Доктрина правової держави опирається на ряд принципів, які 

стосуються двох основних положень: людини, її прав і свобод; 

державної влади, правового обмеження її діяльності [1, с. 5]. 

Гарантом прав і свобод людини і громадянина є Президент України. 

В межах своєї компетенції організаційну діяльність по захисту прав 

і свобод людини, громадянина, відповідно до Конституції 

здійснюють Кабінет Міністрів України, місцеві державні 

адміністрації, прокуратура, Конституційний Суд України та суди 

загальної юрисдикції, органи місцевого самоврядування. Отже, 

забезпечення реалізації та захисту прав людини здійснюється, 

передусім, через відповідні механізми, які включають судові та 

позасудові способи захисту і гарантуються державою.  

Повністю погоджуємось з А. С. Ніцевич, що однією з 

найавторитетніших міжнародних установ є Європейський суд з прав 

людини, який створено для розгляду заяв громадян європейських 

країн, що ратифікували Європейську конвенцію про захист прав 

людини і основоположних свобод [2, с. 118]. Україна приєдналась до 

цієї Конвенції в 1997 році і відтоді її громадяни дістали право 

звертатися за захистом своїх прав до зазначеного Суду. 

Статтею 55 Конституції України встановлено: «Кожен має 

право після використання всіх національних засобів правового 

захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій, членом або учасником яких є України». 
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Наша країна вже багато років тримає орієнтир на європейську 

інтеграцію, наслідком цього виникли зобов’язання щодо 

відповідності національного законодавства європейським та 

міжнародним стандартам у галузі захисту прав людини. Наша 

держава вже ратифікувала ряд міжнародних документів з питань 

забезпечення захисту прав людини.  

Можемо виокремити наступні міжнародно-правові акти, що 

визначають міжнародно-правові стандарти захисту прав людини: 

Загальна декларація прав людини, був затверджений і проголошений 

Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.; Міжнародний пакт 

про економічні, соціальні і культурні права, схвалений ООН 

16 грудня 1966 р.; Міжнародний пакт про громадянські і політичні 

права схвалений Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р.; 

Конвенція про попередження злочинів геноциду і покарання за нього 

(1948 р.); Конвенція про політичні права жінок (1952 р.); Конвенція 

про статус біженців (1951 р.); Європейська конвенція про захист прав 

і фундаментальних свобод людини з протоколами (1950 р.); 

Європейський соціальний статут (1961 р.); Міжнародна конвенція 

про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1965 р.); Конвенція 

про права дитини (1989 р.) тощо. 

Держава, яка взяла обов’язок виконувати міжнародні 

конвенції, повинна розробляти та приймати національне внутрішнє 

законодавство керуючись принципами та положеннями 

ратифікованого нею міжнародного законодавства. Практично всі 

сучасні конституції демократичних, правових держав містять 

основні положення, що захищають та гарантують основні права 

людини й громадянина. Згідно з Міжнародними пактами про права 

людини 1966 р. Україна взяла на себе зобов'язання привести своє 

законодавство у відповідність до міжнародних стандартів, 

закріплених у цих пактах. 

В механізмі національного захисту прав людини, дійсно, не 

все так бездоганно, існують певні недоліки на які необхідно 

звернути увагу, серед них: 

- неналежне забезпечення незалежності суддів та інших 

суб’єктів з захисту прав людини; 

-  відповідний відсоток нормативно-правових актів мають 

неузгодженість у національній правовій системі; 

- є необхідність у підвищенні професійних вимог до суб’єктів 

судової гілки влади під час обрання їх на відповідальні посади, 

відбір повинен бути прозорим та відкритим; 
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-  встановлення суворої відповідальності та забезпечення 

притягнення до відповідальності суб’єктів (судових та позасудових 

механізмів захисту), які покликані захищати права й свободи 

громадян; 

- необхідно реалізовувати тісну взаємодію громадськості з 

міжнародними організаціями на всіх етапах реформування правової 

системи. 

Звертаємо увагу, що багато років поспіль Україна посідала 

одне з перших місць серед країн-учасниць Ради Європи за кількістю 

скарг до Європейського суду. Це є показником неефективної 

діяльності національної правозахисної системи, яка не спроможна 

забезпечити своїм громадянам на належному рівні захист їх прав та 

свобод. Найбільш поширеними причинами для звернення є 

порушення права на справедливий судовий розгляд 

(ст. 6 Європейської конвенції), незаконне затримання або 

позбавлення волі (ст. 5 Європейської конвенції), спори про право 

власності, невиплата заробітної плати, жорстке поводження 

(ст. 3 Європейської конвенції) та ін. 

Підтримуємо точку зору Ю. С. Размєтаєвої, що національна 

правова система потребує реформування у різних сферах, за 

допомогою якого може бути поліпшено забезпечення та захист прав 

людини в Україні. Особливі проблеми виникають щодо 

ефективності захисту прав на усіх рівнях правової системи. 

Функціонування судових та позасудових механізмів захисту прав 

людини повинно ґрунтуватися на засадах незалежності, 

ефективності та професійної компетентності. При цьому в 

діяльності відповідних елементів механізмів має переважати 

сутнісний і ціннісний, а не вузько-формальний підхід [3, с. 231]. 

З урахуванням вище зазначеного пропонуємо науковій 

спільноті наступні висновки:  

- за роки незалежності Україна створила систему захисту прав 

людини, юридичним підґрунтям якої є Конституція, нормативно-

правові акти національного законодавства та ратифіковані 

Верховною Радою України міжнародні угоди; 

- від якості законодавства, рівня правового виховання та 

правової культури громадян, дотримання та розвитку принципів 

права залежить забезпечення реалізації прав і свобод людини, як 

складова суверенної, правової, демократичної держави; 
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- зменшення кількості скарг до міжнародного суду з захисту 

прав людини є показником ефективної системи національного 

захисту прав людини;  

- враховуючи високий рівень регулювання прав людини на 

міжнародному просторі, рекомендуємо у подальшому ще більше 

надавати пріоритетне значення міжнародному праву по 

відношенню до внутрішньодержавного законодавства, так як це 

надасть змогу поліпшити механізм регулювання прав людини з 

усуненням наявних недоліків і помилок; 

- необхідно поєднувати найкращі норми міжнародного права 

та найкращі норми національного права, які регулюватимуть та 

відповідатимуть проблемам сьогодення;  

- втілюючи міжнародні норми у національне законодавство 

необхідно звертати на те, щоб така норма повинна бути практично 

реалізована та мала реальний, а не формальний вплив на 

покращення суспільних відносин. 
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3.8. Етичні аспекти професійної діяльності юриста 

 

Поруч із правом найважливішу роль у житті людини відіграє 

мораль (моральність). Мораль виникла разом із появою людського 

суспільства. Вона включає ті норми та принципи, якими керуються 

люди у взаєминах один з одним; характеризує здатність людей жити 

спільно і є формою відносин між членами суспільства. 
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Під мораллю (моральністю) розуміють правила поведінки, що 

історично склалися в даному суспільстві відповідно до розуміння 

його членів про добро і зло, справедливість, гідність і честь. 

Моральні норми – це вимоги суспільства до людини щодо 

дотримання ним цих правил. 

З іншого боку, мораль – це певна форма суспільної 

свідомості, громадський інститут, вироблені в процесі багатовікової 

практики норми та принципи, що визначають поведінку людини у 

суспільстві, відповідно до встановленого порядку, тобто, звичаї. 

Предметом вивчення етики є мораль, її сутність, природа та 

структура, закономірності виникнення та розвитку, місце в системі 

інших суспільних відносин. Етика − це наука про мораль. 

Певний інтерес представляє вивчення етичних засад будь-якої 

професійної діяльності. Для суспільства дуже важливо, наскільки 

дотримуються моральних правил під час виконання своїх 

професійних обов’язків лікарі, вчителі, журналісти, люди інших 

професій, з якими проблемами вони зіштовхуються.Ми зупинимося 

на вивченні етичних проблем, з якимистикаються юристи. 

Професійна етика юриста вимагає вірності не лише духу і 

букв і закону, але і справедливості, відповідальності, стійкості під 

час виконання службових завдань, тобто, дотримання 

моральнихнорм [9]. 

Слушною є думка В. О. Лозового та О. В. Петришинпро те, 

що юридична етика покликана обґрунтувати зміст морального 

ідеалу юриста – спеціаліста, дослідити причини і форми деформацій 

морально – професійної свідомості та запропонувати засоби їхнього 

подолання. До її предмета має бути включено також вивчення форм 

і методів морального виховання юридичних кадрів, шляхів 

удосконалення їхньої моральної і професійної культури [4, с. 15]. 

На думку Р. А. Токарчика, юридичну етику формують етичні 

норми, а саме: фаховість, лояльність, щирість, ввічливість [7, с. 41]. 

Отже, юридичну етику можна визначити як науку про 

моральні основи правозастосовної діяльності, що включає вчення 

про специфіку дії етичних норм у цій сфері трудових відносин, і 

особливо моральні норми, що виникають як результат своєрідності 

відносин при реалізації обов’язків судді, прокурора, слідчого, 

адвоката. 

Завдання юридичної етики полягають насамперед у 

науковому обґрунтуванні моральних принципів слідчої, судової та 

адвокатської діяльності, розкритті морального змісту правових 
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норм, що визначають порядок кримінального та цивільного 

судочинства, у створенні вчення про цінності правосуддя, про 

моральний обов’язок його учасників. 

Система юридичної етики за ознаками спеціалізації 

дослідниками [1-8] в області юридичної етики поділяють на такі 

складові: 

1. Етичні аспекти професійної діяльності юриста. 

2. Проблеми морального характеру оперативно-розшукової 

та слідчої діяльності. 

3. Моральні аспекти судової діяльності. 

4. Моральні засади діяльності прокурора. 

5. Етичні засади адвокатської діяльності. 

6. Етичні аспекти діяльності нотаріуса. 

7. Етичні засади діяльності юристконсульта. 

Проблема професійної етики юриста в умовах побудови 

правової держави, громадянського суспільства набуває особливої 

гостроти. Його професійна діяльність тільки тоді буде корисна 

суспільству, якщо спиратиметься на моральні принципи. 

Моральна культура юриста є основою правової 

етикитамістить внутрішній наказ особі дотримуватись прийнятих у 

суспільстві моральних принципів та норм та визнаних ним як 

загальнообов’язкові. 

Професор В. С. Бліхар у структурі моральної культури 

юриста виділяє наступні особливі на його погляд елементи:  

- морально-етичні почуття, знання та потреби;  

- моральні переконання, звички давати оцінки поведінці 

інших осіб; 

- готовність діяти, керуючись моральними знаннями та 

переконаннями, тобто чинити морально, по совісті [5, с. 47].  

Як показує практика, досить серйозно у професійній діяльності 

юриста, особливо співробітника оперативних служб, слідчого, 

дізнавача стоїть проблема співвідношення цілей та засобів. 

Одне із найважливіших завдань зазначених посадових осіб – 

розкрити злочин, забезпечити покарання винному, захистити 

законослухняних громадян. У ході реалізації цього завдання в 

окремих співробітників правоохоронних органів виникає спокуса 

досягти цієї, безумовно, моральної мети, застосовуючи негідні, 

аморальні засоби. Тільки високоморальна особистість зможе в такій 

ситуації встояти перед спокусою таким чином «розкрити» злочин, 
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доповісти керівництву про «успіх», розраховуючи на заохочення, 

підвищення по службі тощо. 

Проблеми етичного характеру виникають у зв’язку з 

принципом презумпції невинності, який є певним бар’єром від 

обвинувального характеру кримінального судочинства. Окремі 

моральні проблеми мають місце у процесі професійного 

спілкування співробітників правоохоронних органів із людьми, які 

порушили і злочинцями закон, які сповідують у зв’язку з цим свої 

життєві цінності. 

Моральні проблеми мають місце у діяльності адвокатів, які 

іноді зобов’язані захищати людей, які вчинили тяжкі злочини, 

людей глибоко їм неприємних. 

Враховуючи те, що далеко не всі сторони діяльності юристів, 

що особливо працюють у правоохоронних органах, можна 

регламентувати правовими нормами, всю свою службову діяльність 

вони повинні здійснювати у суворій відповідності не лише з 

правовими, а й з моральними нормами, прийнятими в даному 

суспільстві. 

У своїй роботі В. С. Бліхар зазначає, що моральні вимоги до 

юриста полягають у:  

- ставленні до людини як до найвищої цінності, повазі та 

захисті прав, свобод і людської гідності громадян; 

- суворому дотриманні законності; 

- ідейній переконаності в необхідності і правоті своєї справи;  

- глибокому розумінні соціальної значущості своєї ролі, своєї 

відповідальності перед суспільством, державою за підтримання 

правопорядку і закону;  

- розумному та гуманному використанні наданих законних 

прав у суворій відповідності до цивільного, службового і 

морального обов’язку;  

- принциповості, безкомпромісності, об’єктивності та 

неупередженості у прийнятті рішень;  

- свідомій дисципліні, професійній солідарності, 

взаємодопомозі, підтримці;  

- сміливості і морально-психологічній готовності до 

розумного ризику в екстремальних умовах;  

- непідкупності, турботі про професійну честь, суспільну 

репутацію; 
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- постійному професійному і моральному вдосконаленні, 

підвищенні рівня культури, обов’язковому дотриманні норм 

службового етикету;  

- бездоганності особистої поведінки на службі і в 

побуті [5, с. 47]. 

Мораль і право виникають у зв’язку з необхідністю 

підпорядкування людей єдиній системі правил поведінки, що 

потреба суспільства для забезпечення його життєдіяльності. 

Правова наука – це навіть наука про належну поведінку 

людини у суспільстві на користь суспільства, держави, інших 

людей. Таким чином, і мораль і право регулюють поведінку людей 

у суспільстві, вони є обов’язковими для виконання, є частиною 

культури суспільства, сприяють підтримці громадського порядку; 

низка правових норм практично закріплюють моральні вимоги. 

Норми права мають відповідати загальновизнаним та апробованим 

усім ходом розвитку суспільства нормам моралі. 

І етика, і право мають на меті забезпечити моральний 

розвиток суспільства та окремої особистості, але ця мета може бути 

повніше досягнута, якщо ці науки діють спільно. Джерелами і 

моралі та права є звичаї, табу, релігія. 

У процесі регулювання суспільних відносин мораль та право 

тісно взаємодіють. Вони мають багато загальних ознак. І право і 

мораль є регуляторами суспільних відносин, вони мають однакове 

призначення, оскільки виникли з метою впорядкування та 

вдосконалення суспільного життя, мають одну й ту саму соціальну 

основу і є засобом забезпечення балансу інтересів різних 

соціальних груп та окремих осіб. 

Разом про те між мораллю і правом є суттєві відмінності. 

1. За часом виникнення; мораль виникла з появою людського 

суспільства, задовго до формування держави та права. 

2. За механізмом виникнення; норми моралі складаються в 

суспільстві історично, на основі сформованих уявлень про добро і 

зло, справедливість, честь, обов’язок і т.ін. Правові норми 

встановлюються державою і після цього набувають обов’язкової 

сили для виконання. 

3. За обсягом регульованих відносин; мораль охоплює 

область відносин ширшу, ніж право. З регульованих моральними 

нормами людських відносин право, хіба що вибирає, з погляду 

держави, найважливіші. 
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4. За формою виразу; норми права закріплюються у 

нормативних актах. Моральні норми живуть у свідомості людей. 

5. За способами забезпечення; моральні норми реалізуються у 

зв’язку з особистою переконаністю людини, її ставленням до добра 

і зла, інших категорій моральності. Мораль – це такий тягар 

відповідальності, який людина сама змушує себе нести. Право 

реалізується завдяки примусовій силі держави. 

6. Крім цього, право контролює вчинки людей, їхню 

поведінку. Воно не поширює свого регулюючого на спосіб думок, 

погляди, настрої, схильності членів суспільства. Мораль ж дає 

критерій для оцінки поглядів, почуттів, характеру людини та мети, 

до якої він прагне. 

Основними, фундаментальними поняттями моралі є добро і 

зло. Добро − це все, що відповідає моральним цінностям цього 

суспільства. Зло − поняття, протилежне добру. Це те, що аморально. 

Це аморальні вчинки окремих особистостей, їхні людські якості, які 

засуджуються серед людей. 

До найважливіших категорій етики також належить категорія 

честі. Честь – це позитивна оцінка моральних якостей, життя, 

поведінки людини із боку інших людей. 

Честь окремого працівника юридичної установи, міліцейського 

колективу, суду або прокуратури прямо впливає на оцінку з боку 

навколишніх моральних якостей усіх, хто працює в цій установі. З 

цієї причини юрист не повинен допускати аморальних вчинків, 

причому не лише у службовий, а й у особистий час. 

Гідність − почуття, пов’язане з самооцінкою особистості, це 

те, яким уявляє себе людина в порівнянні з іншими членами 

суспільства. 

Жити по совісті – означає мислити та чинити відповідно до 

вимог моральних норм. Можна вчинити не за сумлінням, можна, 

щоб ніхто з оточуючих цього не помітив, але не можна обдурити 

самого себе. Совість – це суддя всередині нас. Зроблене іншій 

людині зло викликає у більшості випадків муки совісті, які 

проявляються у вигляді сорому. 

Почуття сорому переживається як перед іншими людьми за 

аморальну поведінку, яка стала відомим цим людям, так і перед 

собою – за вчинок чи діяння, про які оточуючі можуть і не 

підозрювати. 

Одна з найважливіших категорій моралі – це категорія боргу. 

Борг − моральний обов’язок людини перед державою, суспільством, 
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іншими людьми. Чесно виконуваний професійний обов’язок є 

основою морального задоволення процесом і результатами своєї 

роботи, шлях до правильного розуміння таких етичних категорій, як 

щастя, сенс життя. 

Здійснення боргу нерідко пов’язані з подоланням моральних 

конфліктів. Члени суспільства, які мають високе почуття обов’язку, 

у низці життєвих ситуацій жертвують своїми потребами, 

бажаннями в ім’яобов’язку. 

На особливу увагу заслуговує така найважливіша категорія 

моральності, як справедливість. Справедливість – це насамперед 

необхідність відповідності між вчинком людини та відплатою за 

неї, сукупністю особистих та професійних якостей члена 

суспільства та тим місцем, яке він посідає серед людей, а також 

сумою матеріальних та духовних благ, які вона отримує, між її 

правами та обов’язками і т.ін. 

Для юриста, особливо представника правоохоронної системи, 

справедливість – це професійний та моральний обов’язок. Тому 

поняття справедливості має як моральний, так й правовий характер. 

Слідчий, прокурор, суддя в ході судового розгляду зобов’язані 

враховувати не лише обтяжуючі, а й пом'якшувальні вину 

обвинуваченої обставини. 

У кримінально-процесуальному законі справедливість 

розглядається головним чином як співвідношення між злочином та 

покаранням. 

Прояв справедливості у суддів полягає в тому, що вони з 

однаковою увагою ставляться до всіх учасників судового розгляду, 

зокрема до обвинуваченого. 

Поряд із справедливістю, основним принципом юридичної 

діяльності є етична категорія гуманізму. Гуманізм − це визнання 

того, що найвищою цінністю світобудови є людина. У юристів, 

представників правоохоронних органів гуманне ставлення до людей 

у ході їхньої професійної діяльності має виявлятися у тактовному, 

поважному, уважному ставленні абсолютно до всіх учасників 

кримінального процесу, зокрема до обвинувачених, а особливо – до 

потерпілих. 

Для професійної діяльності юриста, співробітника 

правоохоронних органів характерні моральні конфлікти. 

Серйозним моральним конфліктом для адвоката буде 

професійна необхідність захищати людину, яка скоїла тяжкий 

злочин, особистість йому глибоко неприємна. 
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Співробітник оперативних служб нерідко змушений 

спілкуватися з особами, які є глибоко аморальними за своєю 

натурою, надають конфіденційну інформацію щодо інших людей, 

явно керуючись низькими мотивами та спонуканнями (помстою, 

жадібністю, заздрістю, ревнощами тощо). 

Працівник міліції, який отримав вказівку керівництва 

припиняти торгівлю осіб поза встановленими для цієї мети місць, 

відчуває іноді моральні страждання, почуття жалості до 

порушників, особливо до жінок похилого віку, які таким чином 

заробляють собі на життя. 

Суддя, виносячи обвинувальний вирок жінці за вбивство 

чоловіка, який протягом ряду років катував її та дітей, і 

призначаючи суворе покарання, відчуває мимовільне співчуття до 

обвинуваченої, яка, на його думку, перебувала в ситуації, коли, 

здійснюючи протиправне діяння, не могла вчинити інакше . 

У ситуаціях морального конфлікту юристу, який приймає 

рішення, доводиться зважувати вимоги професійної потреби і які у 

протилежному напрямі особистих бажань, заснованих на поняттях 

справедливості, честі, гуманізму. 

Для будь-якої особи моральний вибір, зрештою, – це ухвалення 

рішення про визнання верховенства однієї цінності перед іншою. 

Проблема співвідношення цілей та засобів – одна з 

найважливіших у суспільстві. Сам моральний закон не може 

досягти своєї мети, якщо він реалізується аморальними методами. У 

чинному кримінальному процесі відкидається формула: «мета 

виправдовує засоби», вважається неприпустимим досягнення нехай 

моральної мети аморальними засобами. 

Засоби обумовлені метою і повинні їй відповідати, при цьому 

мета відіграє вирішальну роль, а поведінка людей у таких випадках 

є позитивною, хоча окремі цілі чи засоби можуть бути негативними. 

Розкриття злочину як ціль – це морально позитивне явище, а 

кримінально-процесуальне примус стосовно потерпілому, свідку – 

наприклад, проведення його примусового огляду – як із засобів, 

задля досягнення цієї мети, не завжди можна оцінити позитивно. 

Також не у всіх випадках, з погляду моральних основ, буде 

розцінене позитивне застосування до обвинуваченого такого 

запобіжного заходу, як утримання під вартою з метою розкриття 

злочину, якісного та своєчасного розслідування кримінальної справи. 

У наведених прикладах кримінально-процесуальної 

діяльності мета (розкриття та розслідування злочину) є позитивною 
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і визначальною для засобів, що застосовуються при її досягненні, 

які не можуть або не можуть бути визнані цілком моральними. 

У цілому ж поведінка посадової особи, яка здійснює 

професійну діяльність щодо досягнення зазначеної мети засобами, 

зазначеними в законі, визнається позитивною та моральною. 
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3.9. Запобігання вчинення адміністративних правопорушень на 

державному кордоні технічними засобами 

 

Важливим завданням будь якої суверенної держави є захист її 

кодонів та національних інтересів. Національні інтереси України у 

прикордонній сфері полягають у створенні політичних, правових, 

організаційних та інших умов для забезпечення надійної охорони 

державного кордону України. 

На думку Лисого М. І. охорона державного кордону України 

уявляє собою систему прикордонних, технічних та інших заходів 

щодо забезпечення недоторканності державного кордону України й 

захисту національних інтересів держави у прикордонному просторі 

у мирний час [1]. 

Науковий прогрес та пов'язаний з ним стрімкий розвиток 

технічних засобів контролю і охорони у світі, поява нових загроз і 

небезпек у прикордонній сфері проявили низку невідповідностей 

зіставлення сучасного стану техніки загрозам і небезпекам, які 

виявляються і яким можна протидіяти в прикордонній сфері із 

застосуванням таких технічних засобів. Це викликало необхідність 
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у проведенні, наукового дослідження з питань застосування 

технічних засобів прикордонного контролюдля охорони кордону та 

запобігання правопорушенням. 

Водночас аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить, 

що питання з застосування технічних засобів прикордонного 

контролю для охорони кордону та запобігання правопорушенням у 

своїх працях досліджували такі вітчизняні науковці: Бабій Ю. О., 

Балицький І. І., Бамбуляк М. П., Дейнеко С. В., Золотов В. П., 

Лисий М. І., Мацько О. Й., Міловідова С. В., Остапенко О. І., 

Поліщук В. В., Половніков В. В., Помозов В. В., Савенко І. М., 

Серватюк В. М., Серватюк Л. В., Фтемов Ю. О., Філіппов С. О., 

Цимбалістий Т. О. та інші. 

Запобігання адміністративним правопорушенням посідає 

суттєве місце у загальнодержавній системі боротьби зі злочинністю. 

Необхідність посилення діяльності в цьому напрямку пояснюється в 

першу чергу тим, що адміністративні правопорушення завдають 

значної шкоди суспільним відносинам, існуючій системі публічного 

адміністрування, перешкоджають зміцненню належного 

громадського порядку та публічної безпеки.  

На нашу думку, запобігання правопорушенням є найбільш 

дієвим шляхом забезпечення правопорядку і законності, головним 

чином тому, що сприяє виявленню та усуненню їх витоків, коренів, 

попередження самої можливості вчинення протиправного діяння. 

Запобігання вчиненню адміністративних правопорушень − це 

соціально спрямована діяльність держави, її органів та їх посадових 

осіб, громадських організацій та окремих громадян з виявлення 

причин та умов вчинення адміністративних правопорушень, 

ліквідації факторів, які сприяють формуванню антигромадських 

установок громадян, та забезпечення під час здійснення такої 

діяльності прав та свобод громадян [2, с. 82-94]. 

Основними цілями запобігання адміністративним 

правопорушенням є такі: обмеження дії негативних соціальних 

явищ та процесів, які є причинами та умовами вчинення 

адміністративних правопорушень; виховання громадян у дусі 

неухильного додержання вимог законності, формування високого 

рівня правової культури; вплив на осіб, які належать до групи 

ризику щодо вчинення ними адміністративних правопорушень з 

метою зниження вірогідності вчинення ними протиправних діянь. 

Запобіжна діяльність у сфері прикордонних відносин 

покладається законом «Про Державну прикордонну службу» на цей 

http://biblio.umsf.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PERIOD&P21DBN=PERIOD&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1.%20%D0%9E.
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орган. У п. 5 статті 19, зазначеного закону, закріплюється в якості 

одного з обов’язків ДПСУ «організація запобігання кримінальним 

та адміністративним правопорушенням, протидію яким 

законодавством віднесено до компетенції ДПСУ, їх виявлення та 

припинення, здійснення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення згідно із законами», а у п. 9 цієї статті на 

прикордонну службупокладається обов’язок «виявлення причин та 

умов, що призводять до порушень законодавства про державний 

кордон України, вжиття в межах своєї компетенції заходів щодо їх 

усунення» [3]. 

Таким чином, запобігання адміністративним 

правопорушенням здійснюється у сфері управління охороною 

державного кордону України з метою забезпечення дотримання 

врегульованих нормами адміністративного права суспільних 

відносин, які виникають в цій сфері державної діяльності.  

Запобіжна діяльність відбувається в процесі реалізації 

адміністративних функцій ДПСУ щодо охорони правопорядку на 

державному кордоні та у прикордонні, тобто з метою запобігання, 

виявлення та припинення порушень законодавства про державний 

кордон та лінії розмежування з тимчасово окупованими 

територіями України, а також забезпечення притягнення винних 

осіб до адміністративної відповідальності. 

Перед тим, як почати розглядати сутність конкретних заходів 

запобігання правопорушенням, вважаємо за необхідне визначитися, 

зі змістом поняття «заходи адміністративного запобігання».  

У вітчизняній науці під заходами адміністративного 

запобігання розуміються, зокрема, дії уповноважених органів або 

посадових осіб, спрямовані на примусове забезпечення виконання 

громадянами обов’язків перед суспільством, забезпечення суспільної 

безпеки й громадського порядку, недопущення та боротьбу зі 

стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями й ліквідацію їх наслідків. 

Єдиного підходу до визначення понять «адміністративні 

засоби» в літературі не існує. Згідно із словником [4, с. 326], засіб – 

це спеціальна дія, що дає можливість здійснити що-небудь, досягти 

чогось, що служить знаряддям у якійнебудь дії, справі. Як бачимо, в 

загальному вигляді під засобом можна розуміти те, що своїм 

застосуванням сприяє досягненню певної мети. Тому коли мова йде 

про систему приймів і способів здійснення адміністративного впливу 

держави у сфері охорони важливих для суспільства відносин, благ та 
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інтересів, забезпечення правомірної поведінки, більш доречним буде 

використання поняття «адміністративні заходи».  

Адміністративно-запобіжні заходи застосовують тоді, коли 

правопорушення тільки передбачається. Усі ці заходи мають чітко 

виражений превентивний характер. Їх основне завдання полягає у 

не допущенні порушення адміністративно-правових норм та 

запобіганні настання більш тяжких наслідків. Особливість таких 

заходів полягає в тому, що для їх застосування не обов`язкова 

наявність факту порушення, а необхідне настання умов, 

передбачених відповідною нормою права. Це можливо за таких 

ситуацій: коли є реальні підстави передбачити, що може бути 

здійснене правопорушення і потрібно його не допустити, або коли 

потрібно забезпечити необхідний правопорядок у особливих та 

надзвичайних (екстремальних) умовах [5, с. 10]. 

У правоохоронній діяльності ДПСУ використовуються як 

правові, так і не правові дміністративні засоби до який принято 

відносити організаційні, технічні, виховні та ін.  

Аналіз правоохоронної діяльності ДПСУ показує, що 

значимим компонентом ДПСУ є технічне забезпечення охорони 

кордону із залученням усіх видів контролю і спостереження в 

пунктах пропуску та уздовж лінії державного кордону. 

Підрозділи ДПСУ при здійсненні оперативно-службової 

діяльності використовують технічні засоби прикордонного 

контролю (далі – ТЗПК) відповідно до вимогзаконів «Про 

державний кордон України», «Про Державну прикордонну службу 

України», «Про прикордонний контроль», «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інженерно-

технічного облаштування та утримання державного кордону», 

«Інструкції з організації і здійснення прикордонного контролю» [6], 

«Інструкції з організації інженерного забезпечення охорони 

державного кордону України» [7], «Про затвердження Положення 

про інформаційно-телекомунікаційну систему прикордонного 

контролю «Гарт-1» Держприкордонслужби» [8], які були 

затверджені відомчими наказами. 

Стаття 2 Закону «Про прикордонний контроль» закріплює 

перелік організаційних засад здійснення прикордонного контролю, 

серед яких у підпункті 2 п. 5 зазначається «застосування технічних 

засобів прикордонного контролю, використання службових собак та 

інших тварин» [9]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/232-IX
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/232-IX
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/232-IX
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Подальша деталізація правового забезпечення використання 

інжинерно-технічних засобів під час здійснення прикордонного 

контролю надається у ст. 19 наведеного Закону.Так у п. 10 за 

підрозділами ДПСУ закріплюється право створювати і 

використовувати інформаційні системи, у тому числі банки даних 

щодо осіб, які перетнули державний кордон України, осіб, які 

вчинили правопорушення, протидію яким віднесено до компетенції 

ДПСУ, осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в 

Україну або тимчасово обмежується право виїзду з України, при 

виявленні недійсних, викрадених і втрачених документів на право 

виїзду за кордон та в інших випадках, передбачених законами 

України [9]. А у п. 47 наведеної статті закріплено право ДПСУ 

закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах 

автоматичну фото- і відеотехніку та використовувати отриману з 

неї інформацію для запобігання, виявлення або фіксування 

правопорушень та забезпечення публічної безпеки і правопорядку в 

пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон 

України, контрольних пунктах в’їзду-виїзду, а також у 

контрольованих прикордонних районах та у межах виключної 

(морської) економічної зони України.  

Пунктом 49 ДПСУ надається право «використовувати та 

застосовувати з метою забезпечення захисту та охорони державного 

кордону України засоби візуального і технічного спостереження та 

фіксації, технічні засоби прикордонного контролю, світлотехнічні 

та сигналізаційні засоби, інші технічні засоби охорони державного 

кордону, а також інженерні боєприпаси, споруди і 

загородження» [9]. 

До адміністративно-запобіжніх засобів на державному 

кордоні, на нашу думку, належать наступні засоби технічного 

контролю:засоби візуального і технічного спостереження та 

фіксації, світлотехнічні та сигналізаційні засоби, інші електронно-

технічні засоби охорони державного кордону, а також 

засобиінженерно-технічного контролю (інженерні боєприпаси, 

споруди і загородження), інформаційні, довідкові системи та 

електронні банки даних. 

Інженерно-технічне забезпечення в підрозділах ДПСУ 

організовується та здійснюється з метою: 1) безперервного, повного 

і ефективного виконання завдань з охорони державного кордону; 

2) створення підрозділам прикордонної служби сприятливих умов 

для своєчасного виявлення і затримання правопорушників; 
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3) ефективного застосування озброєння та техніки; 4) прихованого 

та своєчасного висування, розгортання, маневру резервів; 

5) підвищення ефективності захисту підрозділів та об'єктів від 

засобів ураження; 6) для запобігання вчинення адміністративних і 

кримінальних правопорушень. 

Застосування ТЗПК один з ефективних засобів забезпечення 

прикордонної безпеки та створення технічних умов для запобігання 

вчиненню правопорушень. 

Таким чином, ТЗПК призначені для підвищення надійності, 

якості, оперативності й культури прикордонного контролю а також 

для запобігання вчинення адміністративних і кримінальних 

правопорушень. 

Слід зазначити, що застосування ТЗПК мають наступні 

технологічні і процедурні особливості: 1) застосовуються 

підрозділами ДПСУ та їх посадовими особами на підставі діючих 

підзаконних нормативних актів; 2) вимагають наявності 

сертифікованого технічного обладнання та спеціалістів з їх 

обслуговування; 3) дотримання встановлених стандартів до 

утворення інженерних споруд та їх поточного обслуговування. 

Слід відзначити, що на сьогоднішній день єдиної загальної 

класифікаційної моделі структури ТЗПК немає. На нашу думку, 

причинами такого стану слід шукати не тільки у бурхливому 

розвитку техніки та радіоелектроніки у галузі охорони, а й у 

невизначеності понятійного апарату щодо оперативно-службової 

діяльності ДПСУ стосовно таких функцій як охорона та захист 

кордону. 

На наш погляд, ТЗПК можна розподілити на: 1) технічні 

засоби для перевірки паспортних документів; 2) технічні засоби для 

огляду транспортних засобів та вантажів; 3) технічні засобиз 

виявлення зброї та небезпечних предметів, документування; 

4) технічні засоби з виявлення радіоактивних речовин та ядерних 

матеріалів (радіаційного контролю); 5) технічні засоби з виявлення 

наркотичних, хімічних, біологічних та вибухових речовин; 

6) спеціальні програмні засоби; 7) сигналізаційні засоби 

(комплекси) охорони; 8) світлотехнічні засоби; 9) технічні засоби 

спостереження; 10) спеціальне обладнання та мобільні комплекси 

прикордонного контролю; 11) засоби (комплекси) телекомунікації 

та інформаційно-телекомунікаційні системи. 

ТЗПК складаються з технічних пристроїв та складових 

інженерної інфраструктур, створених для забезпечення здійснення 
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заходів прикордонного контролю. Прикордонна інженерна 

інфраструктура – система інженерних споруд та загороджень, 

призначених для підвищення ефективності охорони державного 

кордону [7].  

Значну роль у запобігання правопорушенням відіграють 

інженерні технічні засоби охорони кордону. Вони створюють 

технічні умови для своєчасного виявлення правопорушників та 

документування обставин вчинення а також утворюють перешкоди 

для реалізації протиправного наміру. Інженерні технічні засоби 

охорони кордону – це засоби сигналізаційного, радіолокаційно-

прожекторного озброєння, оптико-електронні засоби спостереження 

та світлотехнічні засоби індивідуального користування.  

Мета, за якою відбувається застосування ТЗПК виходить не 

тільки з загальних завдань з забезпечення безпеки кордону, що 

стоять перед підрозділами ДПСУ, але й виходячи з конкретних 

умов географічного розташування охороняємої ділянки 

прикордонної території або об'єкту.  

Засоби (комплекси) телекомунікації та інформаційно-

телекомунікаційні системи призначенні для забезпечення 

безперервного обміну інформацією з органами управління органу 

охорони кордону; безперервного управління службою на ділянці 

відповідальності відділу; накопичення і обробки інформації, 

здійснення інформаційного обліку; зв’язку із сусідніми відділами, 

підрозділами органу охорони державного кордону, літаками, 

вертольотами, кораблями та катерами, місцевими органами влади, 

взаємодійними органами, цивільними та військовими суднами. 

Інженерні споруди та загородження призначені для 

позначення державного кордону на місцевості; фіксації слідів та 

інших ознак подолання рубіжу, який прикривається; для 

затримання та утруднення дій правопорушників; створення 

сприятливих умов для ефективного застосування озброєння і 

технічних засобів охорони державного кордону, транспорту; 

забезпечення сталості управління підрозділами, підвищення їх 

захисту від засобів ураженн. 

До інженерних споруд належать: прикордонні знаки, 

інформаційні покажчики державного кордону, контрольно-слідові 

смуги на окремих рубежах, споруди для візуального, 

радіотехнічного, тепловізорного, оптико-електронного та інших 

видів спостереження (далі – технічного спостереження), дороги, 

стежки, контрольні пункти, мости, переправи, посадкові площадки 
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для вертольотів, причали для малих катерів, опалювальні пункти; 

удавані споруди. 

Прикордонні знаки (прикордонні стовпи, піраміди, створні 

знаки, буї, віхи тощо), інформаційні покажчики призначені для 

точного позначення проходження державного кордону на 

місцевості. Наявність, стан і положення на місцевості 

прикордонних знаків періодично перевіряються. 

Зазначені інформаційні технічні засоби не тільки виконують 

функцію визначення окремих ділянок кордону та встановлення 

режимних обмежень, але й мають велике значення для забезпечення 

проведення проваджень у справах про адміністративні 

правопорушення та створення умов для чіткої фіксації факту 

правопорушення, а також для запобігання вчинення певних 

правопорушень.  

Вони дозволяють визначити суб’єктивну сторону окремих 

видів прикордонних правопорушень, визначити ступінь вини 

правопорушника, його наміри і мотиви, кваліфікувати проступки 

(на вчинені умисно, чи з необережності).  

Наступним інженерно-технічним засобом є контрольно-

слідові смуги, які встановлюються на окремих рубежах призначені 

для фіксації ознак незаконного перетинання державного кордону та 

інших правопорушень. Споруди для візуального і технічного 

спостереження включають приховані та відкриті пункти 

спостереження, позиції тепловізійних, радіолокаційних, 

прожекторних та інших станцій (комплексів). Вони призначені для 

забезпечення спостереження та підвищення ефективності 

використання засобів спостереження, технічних станцій 

(комплексів). 

Малопомітні та інші загорожі призначені для створення 

перешкод правопорушникам, захисту сигналізаційних і 

контролюючих засобів від дій тварин. Вони можуть бути 

постійними або тимчасовими (переносними). Малопомітні загорожі 

створюються в поєднанні з іншими загорожами та природними 

перешкодами [7].  

Для забезпечення охорони державного кордонуДПС активно 

використовує технічні засоби збору та перевірки інформації за 

відповідними базами даних. Сучасним представником такого виду 

засобів є автоматизована система паспортного контролю «Гарт-1». 

Система «Гарт-1» – це сукупність організаційно-розпорядчих 

заходів, програмно-технічних та телекомунікаційних засобів, що 
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забезпечують обробку інформації (уведення, записування, 

зчитування, зберігання, знищення, приймання, передавання) щодо 

прикордонного контролю осіб і транспортних засобів, які 

перетинають державний кордон України, та автоматизований 

доступ до інформації, що зберігається в базах даних системи «Гарт-

1» [8]. 

Основними завданнями та функціями системи «Гарт-1»є: 

1) формування баз даних про осіб, які перетнули державний кордон 

Україні, у тому числі з фіксуванням їх біометричних даних, осіб, 

яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або 

тимчасово обмежено право виїзду з України, у тому числі згідно з 

дорученнями правоохоронних органів, осіб, які переховуються від 

органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття 

кримінальних покарань, недійсних, викрадених і втрачених 

документів на право виїзду за кордон та інших баз даних, що 

створюються та використовуються відповідно до законодавства; 

2) автоматизація процесів перевірки відомостей про осіб, які 

перетинають державний кордон України, за базами даних осіб, яким 

згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або 

тимчасово обмежено право виїзду з України, у тому числі згідно з 

дорученнями правоохоронних органів, осіб, які переховуються від 

органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття 

кримінальних покарань, недійсних, викрадених і втрачених 

документів на право виїзду за кордон та іншими базами даних, що 

створюються та використовуються відповідно до законодавства; 

3) надання користувачам доступу до інформації, що зберігається в 

системі «Гарт-1» [8]. 

Для підвищення якості застосування технічних засобів при 

здійсненні оператвивно-службової діяльності у пунктах пропуску 

на державному кордоні та з метою створення технічних умов для 

проведення заходів запобігання правопорушенням, на наш погляд, 

слід запровадити у пунктах пропуску через державний кордон 

підсистеми розпізнавання обличчя інформаційно-

телекомунікаційної системи прикордонного контролю «Гарт-1». Це 

на наш погляд, дозволить забезпечити протягом найближчих років 

подальше розгортання високошвидкісних цифрових потоків до 

органів та підрозділів ДПСУ на найбільш активних ділянках 

протиправної діяльності.  

З метою підвищення ефективності пропускних операцій на 

державному кордоні слід прискорити діяльність ДПСУ з: 



321 
 

1) впровадженя в експлуатацію нового програмного забезпечення та 

переведення пунктів пропуску на режим роботи он-лайн; 

2) розробкии та запровадження в експлуатацію системи 

автоматичної перевірки наявності страхових сертифікатів на 

транспортні засоби, які перетинають державний кордон; 

3) удосконалення та розповсюдження по всіх пунктах пропуску 

програмного забезпечення автоматизованої системи постановки на 

контроль і виявлення осіб, яким тимчасово обмежено право виїзду з 

України на підставі постанов державних виконавців (боржники, 

платники аліментів); 4) продовжити модернізацію відомчої мережі 

автоматичного телефонного зв’язку, розгортання сучасного 

цифрового (УКХ) зв’язку і системи криптографічного захисту 

інформації у підрозділах ДПСУ.  

Перелік заходів з інженерно-технічної складової з питань 

удосконалення системи забезпечення охорони державного кордону 

та запобігання правопорушенням у прикордонній сфері був чітко 

прописаний у розділах «Стратегії інтегрованого управління 

кордонами на період до 2025 року» [10]. 

Виходячи із викладеного ми можемо зробити наступні 

висновки: 1) під технічними засобами прикордонного контролю 

автор пропонує розуміти сукупність технічних засобів охорони 

державного кордону та складових інженерної інфраструктури, яка 

призвана забезпечити ефективність та якість їх застосування для 

забезпечення охорони державного кордону тазапобігання вчинення 

правопорушень. 2) Своєчасне та належне застосування 

підрозділами ДПСУ та їх посадовими особамитехнічних засобів 

прикордонного контролю дозволяє створити технічні та 

забезпечити технологічні умови для забезпечення виконання 

службово-оперативних завдань, запобігання вчинення більшості 

видів адміністративних та кримінальних правопорушень, 

організацію ефективної взаємодії правоохоронних органів у сфері 

прикордонних відносин. 3) ТЗПК можна розподілити на: технічні 

засоби для перевірки паспортних документів; для огляду 

транспортних засобів та вантажів; з виявлення зброї та небезпечних 

предметів, документування; з виявлення радіоактивних речовин та 

ядерних матеріалів (радіаційного контролю); з виявлення 

наркотичних, хімічних, біологічних та вибухових речовин; 

спеціальні програмні засоби; сигналізаційні засоби (комплекси) 

охорони; світлотехнічні засоби; технічні засоби спостереження; 

спеціальне обладнання та мобільні комплекси прикордонного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80/print#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2019-%D1%80/print#n13
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контролю. 4) Застосування сучасних зразків технічних засобів 

прикордонного контролю та нових методик їх використання 

наддасть змогу привести систему охорони державного кордону 

України до європейських стандартів та забезпечити ефективну 

протидію сучасним загрозам національній прикордонній безпеці. 
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3.10. Проблеми професійної деформації  

працівника прокуратори 

 

Робота прокурорів завжди пов’язана з людським чинником, 

зокрема, потребами, бажаннями, індивідуальними особливостями, 

особистими переживаннями громадян, із якими доводиться 
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зіштовхуватися прокурорам у виконанні своїх посадових обов’язків. 

Не завжди цей процес проходить гладко, оскільки нерідко для 

прокурорської практики випадки як відкритих, так і прихованих 

форм протидії, наприклад, правопорушників, які намагаються 

уникнути відповідальності.  

Будь-який прокурор, який прагне виконувати свої обов’язки на 

високому рівні, часто стикається з проблемою дефіциту часу та 

нервової перенапруги. Напруженість праці пояснюється труднощами 

планування роботи при виникненні великої кількості ситуацій, які 

потребують швидкого вирішення (запити, заяви, раптові події); 

нестандартністю багатьох завдань; конфліктністю відносин, 

пов’язаної з різноманітністю і навіть протистоянням інтересів осіб, 

які перебувають чи можуть опинитися у сфері прокурорської 

діяльності; лобіювання різних інтересів, що супроводжується 

постійним тиском на прокуратуру. Все це вимагає значних витрат 

праці та часу, високої нервової напруги, великої самовіддачі [2, с. 63]. 

Усі перелічені події, чинники втійчи іншій мірі є причинами 

виникнення професійної деформації в працівників прокуратури. 

На жаль, у нормативних актах Генеральної прокуратури 

України, що регулює діяльність прокуратури, не тільки не закріплено 

визначення терміну «професійна деформація», але вінвзагалі не 

вживається [1, с. 130]. 

На наш погляд, професійна деформація працівників 

прокуратури – це процес зміни психологічних та морально-етичних 

характеристик особистості прокурора, його характеру, поведінки та 

інших якостей у гірший бік, які виникають внаслідок впливу 

різноманітних негативних факторів за час тривалого виконання ним 

своїх професійних обов’язків. 

Для того, щоб правильно зрозуміти природу професійної 

деформації та правильно виробити шляхи усунення її наслідків, 

потрібно з’ясувати причини її виникнення. 

Т. Охрименко наголошує на тому, що вчинення працівниками 

правоохоронних органів службових злочинів і, зокрема, перевищення 

влади або службових повноважень є професійна 

деформація [6, c. 232]. 

На думку О. Кирбят’єва, до суб’єктивних причин професійної 

деформації працівників правоохоронних органіввідносить наступні:  

- низький рівень професійних знань;  

- відсутність відповідних ціннісних орієнтацій;  

- неадекватну професійну мотивацію;  
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- відсутність нормальних умов для здійснення професійної 

діяльності;  

- невідповідність між службовими функціями та обов’язками 

працівника і його повноваженнями і правами;  

- напруженість стосунків, яка викликається конфліктами з 

керівництвом, працівниками, громадянами [5, с. 207]. 

В свою чергу І. Билиця виділяє наступні причини професійної 

деформації прокурорів:  

- вплив нездорового морального клімату в суспільстві, 

поширення споживацьких настроїв у певних суспільних прошарках, 

корупційних проявів і сфері державної служби і поблажливість до 

них, які не обминули і прокуратуру в цілому, і колективи прокуратур; 

- примиренське ставлення до професійної деформації 

прокурорського загалу і окремих прокурорів, особливо з боку тих 

керівників, професійна свідомість яких теж є деформованою [1, 

с. 130]. 

В своєму дисертаційному дослідженні З. Кісіль відзначає, що 

основними чинниками екстремальності професійної діяльності, які 

можуть призвести до розвитку негативних особистісних якостей 

працівників органів внутрішніх справ та їх професійної деформації 

тепер є:  

- високий рівень варіативності службових обов’язків;  

- дефіцит, невпорядкованість, різноманітність джерел і якість 

інформації (ймовірність дезінформації);  

- необхідність підтримання високого рівня мобілізаційної 

готовності і миттєвої зібраності; нестабільність робочого режиму та 

його ненормований характер;  

- обмеження особистої свободи; постійне почуття небезпеки й 

ризику (фізичного і психологічного);  

- можливість застосування зброї та засобів спеціального 

захисту; 

- очікування загроз психологічного і фізичного характеру щодо 

працівників органів внутрішніх справ та їх близьких з боку 

злочинних угрупувань; 

- складність взаємовідносин з об’єктами професійної 

діяльності;  

- психоемоційні перевантаження під час роботи [4, с. 20]. 

Ознаки професійної деформації можуть з’явитися не лише в 

процесі перебування особи на службі в прокуратурі, але на більш 

ранній стадії [3, с. 62-63]. 



325 
 

Визначивши причини та фактори, що впливають на появу 

такого негативного явища як професійна деформація, виникає 

логічне питання, яким чином можна запобігти виникненню 

професійної деформації у працівників прокуратури та які можливі 

дієві шляхи усунення її наслідків. 

Процес усунення наслідків професійної деформації включає 

широкий спектр заходів непсихологічного та психологічного 

характеру, які, у свою чергу, складаються з заходів усунення 

наслідків та профілактики професійної деформації, адже 

профілактика цього явища покликана попередити виникнення 

останньої. 

До групи заходів непсихологічного характеру можна віднести: 

організаційно-управлінську та виховну роботу в органах 

прокуратури.  

Для правильного напрацювання методологічних та практичних 

інструментів реалізації заходів щодо усунення професійної 

деформації працівників прокуратури спочатку необхідно провести 

комплексний аналіз такого явища. Слід зазначити, що аналітико-

методична робота, яку не слід розглядати як виключно елемент 

усунення наслідків професійної деформації, виступає і як 

підготовчий етап, що дозволяє правильніше планувати заходи щодо 

усунення наслідків, попередження та профілактики даного феномену. 

Ця аналітико-методична робота має бути спрямована на оцінку 

причин плинності кадрів в органах прокуратури, визначення 

кількісних та якісних характеристик професійної деформації, аналіз 

причин порушень працівниками прокуратури норм професійної 

етики та поведінки, встановлення кількості вчинених прокурорами 

правопорушень, які є наслідками розвитку професійної деформації. 

На основі отриманих даних можлива розробка комплексу 

нормативних та методологічних заходів, які визначать напрями, 

форми та способи здійснення роботи з усунення наслідків, а в 

майбутньому – профілактики професійної деформації особи 

співробітника прокуратури. 

Особливе значення має виховна робота в органах прокуратури 

як з особами, які вже зазнали впливу професійної деформації, так із 

тими, які ще не потрапили під її вплив. Для цього в першу чергу 

потрібно проводити роз’яснювальну роботу з керівним складом 

окремих структурних одиниць прокуратури для того, щоб вони, у 

свою чергу, могли проводити виховну роботу зі своїми підлеглими. 

Керівники прокуратур повинні постійно підвищувати свої навички 
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культури управління підлеглими, вивчати засоби протидії та 

усунення наслідків такого явища як професійна деформація та 

застосовувати отримані знання на практиці. Для цього необхідно 

проводити для них спеціальні інформаційно-методичні семінари з 

роз’яснення причин та умов виникнення професійної деформації, 

шляхів усунення її наслідків.  

Особливе місце у виховному процесі професійно-

деформованих працівників має зайняти процес їхнього професійно-

морального та правового виховання. Правове виховання є 

комплексом заходів, які впливають на світогляд, свідомість і 

поведінку працівника прокуратури з метою формування в нього 

правової освіченості, ціннісно-правової орієнтації, соціально-

активної правомірної поведінки, прищеплення навичок практичного 

використання правових знань у повсякденній діяльності та житті. 

Другим важливим напрямом усунення негативних наслідків 

професійної деформації є засоби психологічної допомоги. 

Психологічна допомога щодо усунення наслідків професійної 

деформації є системою заходів, покликаних усунути негативні 

наслідки професійної деформації та запобігти виникненню даного 

явища в майбутньому. Суб’єктами психологічної допомоги можуть 

лише фахівці-психологи. Заходи психологічної допомоги можуть 

здійснюватися шляхом консультацій зі спеціалістом-психологом, 

корекції аморальної та негідної поведінки, проведення психологічних 

та соціально-психологічних тренінгів, а також шляхом проведення 

групових лекцій та колективних бесід з працівниками прокуратури 

про передумови та наслідки професійної деформації, заходи 

психологічної підтримки сімей працівників прокуратури, 

стимулювання особистісного зростання, навчання прийомів та 

методів психічної саморегуляції. Реалізація індивідуальних заходів 

психологічної допомоги має ґрунтуватися на методах психологічної 

діагностики як інформаційної підсистеми, яка дозволяє отримувати 

достовірні відомості про рівень професійної деформації особистості 

прокурора. 

Нормальне функціонування прокуратур всіх рівнів залежить, 

передусім, від працівників, які в них працюють, насамперед, від своїх 

особистісних професійно-етичних і психологічних характеристик, 

психологічного мікроклімату у колективі. Сьогодні, в умовах 

підвищеного навантаження на працівників прокуратури, проблема 

усунення та мінімізації наслідків професійної деформації прокурорів 

набуває особливої актуальності. Адже через психологічні 
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перезавантаження у працівників прокуратури починає розвиватися 

професійна деформація. 

Вивчення проблеми професійної деформації працівників 

прокуратури дозволяє зробити такі висновки: 

- професійна деформація працівників прокуратури – це процес 

зміни психологічних та морально-етичних характеристик особистості 

прокурора, його характеру, поведінки та інших якостей у гірший бік, 

які виникають внаслідок впливу різноманітних негативних факторів 

під час тривалого виконання ним своїх професійних обов’язків; 

- основними причинами виникнення професійної деформації у 

працівників прокуратури виступають такі фактори: причини 

соціально-організаційного характеру; недосконалість правових і 

підзаконних актів; специфіка найближчого соціального оточення та 

інші; 

- профілактика та усунення наслідків професійної деформації 

працівників прокуратури включають широкий спектр заходів 

непсихологічного та психологічного характеру. 

До перших можна віднести організаційно-управлінську та 

виховну роботу в органах прокуратури, до других – психологічну 

допомогу, яка може бути у вигляді: індивідуального консультування 

з психологом, корекції аморальної та негідної поведінки, проведення 

психологічних та соціально-психологічних тренінгів, організації 

колективних лекцій та бесід з працівниками прокуратури про 

передумови та наслідки професійної деформації, а також заходи 

психологічної підтримки сімей працівників прокуратури, 

стимулювання особистісного зростання, навчання прийомів та 

методів психічної саморегуляції. 
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3.11. Взаємодія Держприкордонслужби з іншими 

правоохоронними органами як складова захисту державного 

кордону: теоретичний аспект 

 

Надійна охорона державного кордону як невід’ємний елемент 

національної безпеки неможлива без взаємодії 

Держприкордонслужби (далі по тексту – ДПСУ) з іншими органами 

публічної влади, правоохоронними органами України та суміжних 

держав. Безперечно кожний із цих органів відповідає за виконання 

завдань у визначеній конкретній сфері, але разом з тим їх діяльність 

неможлива без злагодженої співпраці у між відомчих питаннях, 

крім того, без надання взаємодопомоги й взаємопідтримки. 

Створення сучасної моделі охорони кордону вимагає й нової 

моделі взаємодії ДПСУ з органами публічної влади, а також 

механізмів залучення їх сил і засобів до виконання службово-

бойових завдань. Аналіз останніх публікацій свідчить про 

різноманітні підходи до формування ефективних механізмів 

державного управління у сфері прикордонної безпеки, що 

перебувають в колі наукових інтересів багатьох українських 

учених, які активно розвивали й розвивають науку державного 

управління: В. П. Горбуліна, М. М. Литвина, А. С. Сіцінського, 

Г. П. Ситника, С. О. Філіппова, В. В. Шамрая та ін.  

Водночас аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить, 

що питання правового статусу ДПСУ, а також окремі аспекти її 

взаємодії з правоохоронними органами у своїх працях досліджували 

такі вітчизняні науковці: О. С. Андрощук, І. І. Байдюк, 

В. О. Білецький, О. О. Гриньків, С. В. Гронський, Р. А. Гуменюк, 

В. Л. Зьолка, О. В. Ільченко, Р. А. Калюжний, М. О. Король, 

І. Ф. Корж, В. І. Курило, О. Б. Курилюк, І. П. Кушнір, 

В. В. Ліпинський, Р. М. Ляшук, К. В. Мостова, А. Ф. Мота, 

Ю. С. Михайлова, С. В. Онищук, М. П. Плахотний, 

В. В. Половніков, А. М. Притула, І. М. Савенко, В. В. Чумак, 

П. А. Шишолін та інші.  
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Сьогодні, під час відкритої військової агресії Росії, активізації 

проявів загроз тероризму, сепаратизму, обстановка значно 

ускладняється, проявляється нестабільністьна значній частині 

прикордонної зони, в наслідок чого проблема взаємодії ДПСУ з 

правоохоронними органами, інституціями публічної влади України, 

громадськістю на державному кордонінабуває ще більшого 

значення та актуальності. 

Основою адміністративно-правового забезпечення взаємодії 

ДПСУ з правоохоронними органами та органами публічної влади є 

ст. 27-1 Закону України «Про державний кордон», якою вона 

уповноважена координувати діяльність державних органів, що 

здійснюють різні види контролю при перетинанні державного 

кордону України або беруть участь у забезпеченні режиму 

державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах 

пропуску через державний кордон України, а також 

п. п. 2, 3, 16, 20 ст. 19 Закону України «Про Державну прикордонну 

службу України» [1, 2]. 

Незважаючи на багатогранне застосування поняття 

«взаємодія», до сьогодні не існує загально принятого його 

визначення. Термін «взаємодія» широко використовується в теорії 

та на практіці, оскільки відображає характер колективных зусиль 

різних правоохоронних структур та інших суб’єктів публічної влади 

у вирішенні завдань, що постають перед ними.  

«Великий тлумачний словник» сучасної української мови 

надає поняття взаємодії як: взаємний зв'язок між предметами у дії, а 

також погоджена дія між ким-небудь [3, с. 157]. 

Таким чином, взаємодія виступає полі галузевою категорією. 

«Взаємодія – одна з основних філософських категорій, яка 

відображає процеси впливу різних об'єктів один на одного, їх 

взаємну обумовленість, зміни стану, а також породження одного 

об'єкта іншим. Взаємодія являє собою вид безпосереднього або 

опосередкованого, зовнішнього або внутрішнього відношення, 

зв'язку» [4, с. 75]. 

На нашу думку, загально філософське розуміння взаємодії є 

справедливим і безпосередньо для взаємодії ДПСУ з 

правоохоронними органами та іншими суб’єктами по здійсненню 

спільної превентивної діяльності, співпраця між якими являє собою 

складний процес, що полягає у вчиненні взаємних дій, поєднанні 

ресурсів, інформації і досвіду та обміну ними один з одним. При 

цьому, якість та ефективність цієї взаємодії залежить від ряду 
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факторів, у тому числі, від методів її здійснення, які дуже тісно 

пов’язані з її формами: з одного боку форма дає життя методам, а з 

іншого методи наповнюють форму, надають їй змістовності. 

Одночасно з поняттям «взаємодія»у спеціальній юридичній 

літературі використовується термін «координація» (від лат. 

сoordinatio- погодження, упорядкування) – узгодження, приведення 

у відповідність, встановлення взаємозв'язку між діями, поняттями, 

рухами тощо. Відзначимо, що термін «координація» 

використовують тоді, коли мова йдеться про погоджену спільність у 

діяльності різних органів, організацій, установ або їх структурних 

підрозділів, які беруть участь у будь-якій справі. 

На перший погляд, наведені поняття взаємодії і координації 

принципово не відрізняються. У них так само акцент робиться – на 

спільній діяльності, узгодженому її характері, наявності спільних 

мети або завдань, розмаїтті суб'єктів цієї діяльності тощо. Однак, на 

думку І. М. Мінаєвої є певні відмінності, під час здійснення 

взаємодії можна виділити два види структурних зв’язків: 

координаційні та субординації. Відповідно вертикальні відносини, 

де один з учасників підпорядкований іншому, виникають між 

супідрядними суб’єктами, коли один із них наділений 

повноваженнями впливати на іншого, незалежно від волі 

останнього, а горизонтальні відносини – між учасниками, не 

підпорядкованими один одному (між несубпідрядними 

суб’єктами) [5, с. 7].  

Слід зазначити, що в юридичній літературі відсутня єдина 

точка зору щодо сутності «взаємодії» та «координації» як правових 

категорій. Водночас, підсумовуючи наведені підходи, ми вважаємо 

доцільним погодитися з думкою В. В. Чумака, який пропонує 

розмежовувати поняття «взаємодія між суб’єктами охорони 

державного кордону» та «координація між суб’єктами охорони 

державного кордону» за двома критеріями: перший критерій 

передбачає наявність чи відсутність відносин влади – 

підпорядкування між суб’єктами охорони державного кордону. За 

цим критерієм під час взаємодії всі суб’єкти рівні, тобто не мають 

владних повноважень один стосовно одного, тоді як під час 

координації один із суб’єктів охорони державного кордону має право 

давати обов’язкові для виконання вказівки іншим учасникам; другий 

критерій охоплює цілі координації та взаємодії [6, с. 161-165].  

Аналіз співвідношення назви та норм ст. 27-1 Закону України 

«Про державний кордон України» дає підстави вважати поняття 



331 
 

взаємодії та координації однаковими за змістом [1]. У будь-якому 

разі, паралельне використання законодавцем цих категорій 

закріплює участь у прикордонному просторі певної кількості 

уповноважених суб’єктів, які повинні взаємодіяти та координувати 

свою діяльність, хоча можуть мати різне соціальне 

призначення [7, с. 193 ].  

На наш погляд, розглядаючи взаємодію в управлінському 

аспекті, важливо розмежовувати взаємодію між суб’єктом та 

об’єктом управління і взаємодію між суб’єктами управлінського 

процесу щодо досягнення спільної мети. 

Взаємодія полягає у певній організаційній діяльності як шлях 

до мети на основі узгодженості дій суб’єктів і на організаційному 

етапі взаємодії здійснюється: 1) нормативно-правове забезпечення 

взаємодії; 2) реалізація нормативно-правового забезпечення – як 

приклад, створення координаційних центрів; 3) безпосереднє 

планування заходів із взаємодії. 

Приблизно такої позиції дотримується С. В. Гронський, який 

вважає, що взаємодія ДПСУ з правоохоронними органами полягає в 

узгоджених у просторі і часі спільних діях двох або більше 

правоохоронних органів, які вирішують загальне завдання та 

надають допомогу один одному в процесі захисту недоторканності 

державного кордону та охорони суверенних прав держав в їх 

виключній (морській) економічній зоні. Ініціатором в такому разі 

можуть виступати один або декілька учасників спільної діяльності. 

Найважливішою умовою встановлення реальної взаємодії є 

спільний інтерес у суб’єктів взаємодії [8, с. 315-318] 

На думку Ю. С. Назар обов’язковою ознакою взаємодії є 

наявність у взаємодіючих суб’єктів спільної мети, адже лише 

наявність загальних для суб’єктів інтересів може привести до 

пересікання їх діяльності. Однак, спільність мети не означає 

однаковості функцій та завдань, а навпаки – передбачає їх 

диференціацію. Кожний суб’єкт наділений певною компетенцією і, 

відповідно, здійснює свою діяльність властивими йому методами. 

Якщо одна із взаємодіючих сторін буде вирішувати питання, які 

неналежать до її компетенції чи замість запланованої взаємодії 

самостійно здійснюватиме заходи, – це не тільки не прискорить 

досягнення спільної мети, але й може спричинити негативні 

наслідки [9, c. 14 ]. 

На наш погляд, більш точним є визначеннявзаємодії, 

якенаводять І. П. Козаченко та В. Л. Регульский. Автори вважають, 
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що змістом взаємодії є концентрація сил, засобів і методів для 

досягнення поставленої мети, здійснення відповідних спільних 

заходів, виборі таких тактичних прийомів або їх комбінацій, які 

найкраще забезпечують виконання завдань у винятковокороткі 

терміни силами і засобами, що є в розпорядженні суб’єктів 

взаємодії, при найменших затратах і при безумовному дотриманні 

чинного законодавства [10, с. 178-203]. 

Аналізуючи наведені визначення поняття «взаємодії», можна 

узагальнити, що взаємодія – це цілеспрямований процес впливу 

суб’єктів (об’єктів) один на одного з метою досягнення певної 

бажаної, узгодженої, спільної мети. 

Взаємодія щодо забезпечення охорони державного кордону 

між суб’єктами публічної влади будується на двох основних рівнях 

внутрішньо-організаційному, який будується на «вертикальних» 

управлінських відносинах імперативного характеру та зовнішньому, 

який передбачає встановлення координаційних зв’язків з іншими 

правоохоронними органами та владними публічними інституціями.  

Внутрішня взаємодія здійснюється у середині системи ДПСУ 

між: різними службами и структурними підрозділами 

(Адміністрацією ДПСУ, департаментами, регіональними 

управліннями, розвідувальним органом, органами охорони 

державного кордону, мобільним прикордонним загіном «ДОЗОР», 

службою дільничних інспекторів прикордонної служби, пунктами 

пропуску (пунктами контролю) через державний кордон, 

підрозділамибойового резерву (прикордонних комендатур 

швидкого реагування, мобільних прикордонних застав) т.ін.). 

Здійснення заходів з зовнішньої взаємодії з питань 

запобігання правопорушенням на державному кордоні 

організовується між підрозділами ДПСУ та: 1) органами влади (ВР 

України, Офісом Президента, Радою національної безпеки і 

оборони України, КМ України, центральними органами виконавчої 

влади, місцевими адміністраціями, органами місцевого 

самоврядування); 2) підрозділами ЗС України; 3) правоохоронними 

органами (Гереральною прокуратурою і її територіальними 

підрозділами, СБУ, МВС та його складовими частинами 

(Національною гвардією, Нацполіцією, Патрульною поліцією, 

Держміграцслужбою), Держмитслужбою, Службою охорони 

правопорядку ЗС України); 4) громадськістю, населенням 

прикордонних територіальних громад; 5) громадськими 

об'єднаннями правоохоронної спрямованості; 6) прикордонними 
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службами сусідніх держав та їх з правоохоронними органами; 

7) засобами масової інформації та провайдерами мережі Інтернет. 

Суб’єкти системи забезпечення охорони державного кордону 

реалізовують свої функції за допомогою управлінського впливу на 

об’єкти. При цьому зовнішній вираз такого впливу набуває ознак 

форм управлінських правоохоронних заходів.  

Поняття «форма» є однією з основних категорій філософії і 

має кілька тлумачень. У правознавстві використовують, в 

основному, поняття «форма» як: 1) зовнішній вид, зовнішній обрис; 

2) устрій, структура будь-чого, система організації [11, с. 334]. 

Безперечно, в науковій доктрині існують також інші 

розуміння адміністративно-правових форм, водночас відсутній 

єдиний підхід як до зазначеного поняття, так і до класифікації таких 

форм. Найбільш поширеним є поділ форм взаємодії органів влади 

на правові та організаційні. Правова форма – це діяльність, 

пов’язана зі створенням юридичних актів. Організаційна форма – це 

фактична діяльність, пов’язана з установленням зв’язків між 

різними суб'єктами [12, с. 177]. 

Р. М. Ляшук серед форм діяльності відділів ДПСУпропонує 

виділяти також: 1) зовнішні форми: прикордонний контроль, 

оперативно-розшукову діяльність та прикордонну службу, 

структурними під формами якої є робота змісцевим населенням, 

контрольні, патрульні, режимні та спеціальні заходи зпошуку 

правопорушників; 2) внутрішні форми, що не мають юридичних 

наслідків і зазвичай здійснюються в системі відділів прикордонної 

служби (організаційні заходита матеріально-технічні 

дії) [13, c. 405]. 

В теорії управління виділяють такіскладові форм взаємодії як: 

1) обмін інформацією; 2) спільна розробка управлінських рішень; 

3) реалізація розроблених управлінських рішень (при настанні 

певнихстроків та виникненні відповідних ситуацій); 4) проведення 

інших погоджених заходів, не передбачених письмовими 

управлінськими рішеннями. 

На розсуд І. А. Ніколаєва необхідним є виокремлення таких 

форм взаємодії, як обмін інформацією, спільні перевірки, спільне 

навчання кадрів, підготовка спільних аналітичних матеріалів, 

публікація спільних наказів та інших документів, проведення 

спільних офіційних розслідувань [14, с. 34].  

К. В. Антонов відмічає, що вагоме місце належить 

інформаційній взаємодії, важливим засобом якої є саме сучасні 
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інформаційно-технічні засоби. Її вдосконалення та цілеспрямований 

узгоджений аналітичний пошук ознак злочинності з використанням 

таких засобів повинні спрямуватися на формування інтегрованого 

банку даних оперативної інформації. Обмін інформацією 

здійснюється з урахуванням інформаційних потреб і інформаційних 

інтересів, що є окремим напрямком спільної діяльності 

правоохоронних органів в забезпеченні прикордонної 

безпеки [15, с. 174]. 

Улютому 2022 року спільним наказом було затверджено 

«Порядок обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між 

суб’єктами інтегрованого управління кордонами». Зазначеним 

порядком визначаються засади здійснення інформаційного обміну 

між органами виконавчої влади та окремими правоохоронними 

органами, зокрема, МВС, АДПС, МЗС, МІУ, МФУ, ЗСУ, СБУ, 

МЕУ [16].  

На наш погляд, до основнихформ взаємодії ДПСУз 

правоохоронними органами можна віднести: 1) обмін інформацією; 

2) спільні операції (проведення прикордонних операцій); 3) спільне 

патрулювання поза пунктами пропуску на державному кордоні; 

4) спільна координація діяльності інших суб’єктів у межах наданої 

компетенції; 5) проведення спільних навчань співробітників, 

наукових та методичних заходів тощо. 

Таким чином, під формами взаємодії ДПСУ з 

правоохоронними органами з питань забезпечення охорони 

державного кордону необхідно розуміти зовнішній прояв, 

заснованих на нормах законодавства України, узгоджених за часом, 

місцем, і з найбільш раціональним й ефективним використанням 

можливостей, дій та рішень взаємодіючих суб’єктів, що 

забезпечують підтримання умов для охорони визначених законом 

інтересів людини, суспільства та держави на державному кордоні й 

у межах прикордонних територій, своєчасного реагування на 

загрози, що можуть чи вже завдали шкоди таким інтересам, їх 

нейтралізація та ліквідація наслідків. 

П. А. Шишолін та І. В. Кукін зазначають, що організація 

спільної діяльності, взаємодія та координація зусиль суб’єктів 

інтегрованого управління кордонами здійснюється з використанням 

правових та адміністративних методів державного 

управління [17, с. 12-15]. Розглянемо найважливіші методи взаємодії 

і координації правоохоронної діяльності на державному кордоні. 
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Одним із організаційних методів є планування. Відповідно 

доцільно звернути увагу, що В. Волоско, розглядаючи зміст 

планування взаємодії органів внутрішніх справ, наголошує на тому, 

що зазначений метод полягає у визначенні: 1) спільних завдань 

органів внутрішніх справ та інших суб’єктів на запланований 

період; 2) сил і методів, комплексу заходів, здійснення яких 

забезпечить виконання поставлених перед зазначеними суб’єктами 

завдань; 3) термінів виконання запланованих завдань і 

виконавців [18].  

Безсумнівним підтвердженням використання методу 

планування під час організації та здійснення взаємодії ДПСУ з 

правоохоронними органами України є також зміст «Плану заходів 

на 2020-2022 роки щодо реалізації Стратегії інтегрованого 

управління кордонами на період до 2025 року», яким передбачено 

таке завдання, як створення механізму ефективної взаємодії в 

інтересах охорони кордону поза пунктами пропуску, як 

розроблення та своєчасне уточнення планів взаємодії. Відповідно 

для реалізації цього завдання на МВС, ЗСУ, НГ, НП, Адміністрацію 

ДПС, ГП, СБУ (за згодою) та інші суб’єкти було покладено 

розробку планів взаємодії між суб’єктами інтегрованого управління 

кордонами, якими було б визначено порядок взаємодії між ними з 

питань забезпечення охорони державного кордону [19].  

З методом планування нерозривно пов’язаний метод 

прогнозування. У словниково-довідковій літературі прогнозування 

визначено як процес передбачення майбутнього стану предмета чи 

явища на підставі аналізу його минулого і сучасного, систематична 

інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку цього 

предмета чи явища в перспективі [20]. 

Прогнозування – це один із найактивніших елементів 

оперативно-аналітичної роботи. Воно додає результативності 

діяльності правоохоронних органів і їх структурних підрозділів усіх 

рівнів. Прогнозування сприяє прийняттю рішень щодо пріоритетних 

напрямів взаємодії підрозділів ДПСУ, Держміграцслужби, НПУ, 

СБУ, ГПУ, ДПС, ДМСУ, УДОУ з питань припинення та запобігання 

правопорушенням на державному кордоні. 

Необхідно звернути увагу, що методи прогнозування та 

планування мають істотне значення в забезпеченні виконання 

ДПСУ покладених на неїзавдань з охорони державного кордону. А 

наявність зазначених методів ще раз підтверджує доцільність 

ефективної взаємодії ДПСУ з правоохоронними органами. 
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Отже, проаналізувавши погляди науковців відносно 

розуміння поняття та сутності взаємодії, виділимо її ознаки 

відносно спільної діяльності правоохоронних органів у сфері 

охорони державного кордону, а саме:  

1) Законність  зумовлює здійснення спільних дій 

взаємодіючими суб’єктами у рамках чинного законодавства. 

Зобов’язує використовувати при цьому передбачені в нормах права 

форми, методи, сили і засоби. 

2) Багатосуб’єктність і різноманітність їх законодавчих 

повноважень. Характеризує стан взаємозв’язків, за якого суб’єкти 

здійснюють взаємний вплив один на одного та на діяльність у сфері 

охорони державного кордону. 

3) Взаємодія здійснюється у процесі реалізації ними своєї 

компетенції, обсяг і характер якої визначає зміст такої взаємодії, 

опосередковує її форми. 

4) Погодженість є невід’ємною складовою взаємодії. 

5) Наявність спільної мети, яка виходить за межі діяльності 

одного органу і мотивує до спільної діяльності по реалізації 

функцій держави. 

6) Ініціативність як мініму моднієї зі сторін і наявність 

зустрічних пропозицій другої сторони стосовно ініціатора та 

спільної мети діяльності. 

7) Взаємний (партнерський) характер відносин і обов’язково 

рівність сторін, їх незалежність одна відодної в підпорядкованому 

відношенні. 

8) Взаємодія повинна носити системний і постійний характер, 

зафіксований у відповідних програмах взаємодії. 

Виходячи із викладеного ми можемо зробити наступні 

висновки: 1) взаємодія ДПСУ з іншими правоохоронними органами 

це здійснення ДПСУ та правоохоронними органами держави в 

межах визначених завдань і наданих повноважень та на підставі 

положень нормативних актів, узгоджених за місцем та часом 

спільних дій та заходів з метою забезпечення безпеки та 

правопорядку на державному кордоні України; 2) основними 

формами взаємодії ДПС з правоохоронними органами є: а) обмін 

інформацією; б) проведення прикордонних операцій; в) спільне 

патрулювання поза пунктами пропуску на державному кордоні; 

г) спільна координація діяльності інших суб’єктів у межах наданої 

компетенції; д) проведення спільних навчань співробітників, 

наукових та методичних заходів тощо; 3) необхідність взаємодії 



337 
 

ДПСУ з іншими правоохоронними органами визначається ст. 27-1 

ЗаконуУкраїни «Про державний кордон» та п. п. 2, 3, 16, 20 ст. 19 

Закону України «Про Державну прикордонну службу України». 
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3.12. Дипломатичний протокол і етикет міжнародної 

ввічливості в умовах мондіалізованого світоустрою  

ХХІ століття: теоретико-методологічний і практичний дискурси 

наукової та освітньої дипломатії 

 

Наукове обґрунтування і концептуалізація таких соціальних 

регуляторів сучасного світоустрою, як дипломатичний протокол, 

церемоніал та етикет міжнародної ввічливості – це новий 

перспективний напрям досліджень у сфері міжнародних відносин, 

публічного управління та адміністрування, світової економіки, 

економічної дипломатії, інституціональної історії, міжнародної 

політики, публічної дипломатії, міжкультурної комунікації, 

юриспруденції, філософії зовнішньої політики та дипломатії, 

компаративної та лінгво-дискурсної філології, міжнародного права 

в умовах поліцентричного світоустрою ХХІ століття [1, с. 32-37]. 

У глобалізованому і кроскультуральному соціумі 

ХХІ століття з’являються нові наукові проблеми, а науковці, 

відповідно – пропонують свої інноваційні підходи для їх 

інституціонально-системного аналізу, обгрунтування, розв’язання і 

вирішення. Метою статті є репрезентація інституту дипломатичного 

протоколу як дієвого та ефективного інструментарію в арсеналі 

сучасної дипломатії, як структурного елементу моделі дипломатії та 

функціональної складової дипломатичних систем держав світу, а 

також характеристика співставності та компаративного аналізу 

особливостей елементів національного і міжнародного етикету, 

церемоніалу та дипломатичного протоколу в політико-

дипломатичних практиках сьогодення [2]. 

На сьогодні в Україні в правовій площині дипломатичний 

протокол та етикет інституціонально унормовано відповідно до 

Положення про Державний Протокол та Церемоніал України», 

затвердженого Указом Президента України від 22 серпня 2002 року 

N 746/2002 (у редакції від 15.02.2010 р.). Але станом на сьогодні, 

даний нормативно-правовий акт уже потребує оновлення, оскільки 

в цій царині є багато новел і нових дипломатично-соціальних явищ, 
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що мають бути закріпленні чинним законодавством, а не керуватися 

усталеністю, модельністю або традиційністю дипломатичних 

практик. 

Концепт «Дипломатичний протокол», концепт «Церемоніал» і 

концепт «Етикет міжнародної ввічливості» на сьогодні є 

дослідженими ще не в повній мірі як теоретико-методологічно, так і 

узагальнено-практично: відсутнє комплексне узагальнення та 

аналітика зазначених соціально-комунікативних явищ 

дипломатичного середовища і сучасних дипломатичних практик. 

Автор продовжує попередні свої дослідження теорії, історії та 

практики дипломатичного та державного протоколу, церемоніалу і 

етикету міжнародної ввічливості як в історичній ретроспективі, так 

і в умовах мондіалізованого світоустрою ХХІ століття та 

трансформації дипломатичних систем держав світу [1, с. 32-

37; 3, с. 268-274]. 

Знання основних правил спілкування між державами 

(міждержавної комунікації) і народами (міжкультурної комунікації) 

забезпечує взаємовідносини між ними, що є необхідною 

константою для вирішення різноманітних найскладніших проблем у 

сучасному глобалізованому світі, для налагодження ефективних 

інформаційно-комунікативних зв’язків у сучасному суспільстві. На 

сьогодні актуальною проблемою і важливою складовою етапу 

інституціоналізації міжнародного співробітництва в сучасному 

суспільстві і міждержавних відносинах, є розвиток практичної 

дипломатії, моделей дипломатії та дипломатичних систем держав, 

зокрема організація державного і дипломатичного протоколу, 

церемоніалу та міжкультурної комунікації. 

Незважаючи на зміни, що відбуваються у світовому 

співтоваристві, стабільними залишаються форми, методи та 

інструменти дипломатичної роботи, серед них – дипломатичний 

протокол. Його нормативно-правові акти, правові норми та правила 

етикету застосовуються державами, міжнародними міжурядовими 

організаціями, учасниками міжнародних конференцій, а також 

правоохоронними органами іноземних держав [3, с. 66-79]. 

У дипломатичній практиці неприпустиме порушення норм 

дипломатичного протоколу та церемоніалу [4]. В умовах 

сьогодення актуалізувалося питання особливої мови 

дипломатичного протоколу (знакової, семантичної, семіотичної), 

що чітко окреслюється необхідністю нормативного та 
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прецедентного дотримання правил і норм дипломатичного етикету 

як складової частини протоколу [5; 6, с. 37-41]. 

Компаративний аналіз взаємозв’язків між протоколом, 

етикетом та міжнародною ввічливістю та необхідності дотримання 

етикету в дипломатичних відносинах – є одним із напрямів 

досліджень науковців. У міжнародних дипломатичних контактах 

особливе місце приділяється протоколу та етикету [7]. 

Протокол (державний протокол і дипломатичний протокол) 

регулює міжнародні відносини і є обов’язковою складовою сучасної 

дипломатичної системи держави. Державний протокол і 

дипломатичний протокол ґрунтуються на принципах міжнародної 

ввічливості та здійснюються за допомогою етикету, етикету 

міжнародної ввічливості. Мета міжнародної ввічливості, концепту 

«міжнародна ввічливість» – установити шанобливі, вельмишановні 

і взаємоповажні стосунки між двома чи більше особами чи 

державами [8; 9]. 

Не викликає сумнівів важливість дотримання 

дипломатичного етикету. Практична аргументація та 

обґрунтування: по-перше, існуючі протокольні критерії є 

результатом довготривалих процесів співробітництва, що протікали 

в різних соціальних сферах між різними категоріями суспільства; 

по-друге, багато протокольних та етикетних норм ідентичні в 

різних державах; по-третє, дотримання протокольних норм не є 

категоричною вимогою. Вони варіюються залежно від місця, часу, 

обставин, традицій та соціокультурних умов [10]. 

Необхідно акцентувати увагу, що однією із характеристик 

державного і дипломатичного протоколу є обов’язкове врахування 

традицій, культури, звичаїв і національних особливостей країн. 

Етикет (етикет міжнародної ввічливості) – це правила поведінки 

учасників міжнародних контактів. Ці норми ґрунтуються на 

морально-етичних засадах. Етикетні норми не мають юридичної 

сили, але є безумовно обов’язковими у відносинах. Порушення 

правил дипломатичного етикету може призвести до дій у відповідь 

не тільки з боку держави, щодо якої їх було допущено, а й від третіх 

держав, що відзначають недипломатичний характер дій держави, 

яка порушила дипломатичний етикет [11; 12]. 

Будь-яка держава, як у історичному минулому, так і в умовах 

сучасного суспільства, має національні власні звичаї та традиції, що 

складаються під впливом умов життя народу. Сьогодні у світі для 

встановлення політичних, економічних, соціокультурних, 
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культурних і навіть сімейних контактів необхідно дотримуватись 

протокольнихта етикетних норм. 

Протокол означає люксорне (розкішне) проведення 

дипломатичного прийняття, урочистого прийому, святкової 

презентації чи ювілейного заходу. Протокол є невід’ємною 

частиною соціальної комунікації та міждержавних відносин. 

Протокол включає ті норми, яких необхідно дотримуватися 

всім представникам, дипломатам і політикам різних держав. Кожна 

країна, залежно від своїх звичаїв, традицій і політико-соціальних, 

етноконфесійних і культурних умов, має право внести до 

протокольних норм відповідні зміни (національні особливості 

дипломатичного протоколу та етикету міжнародної 

ввічливості) [13, с. 546-554]. 

Сьогодні у світі величезного значення набувають міжнародні 

контакти та міждержавні відносини. Офіційні делегації відвідують 

іноземні держави щодо переговорів у дипломатичній, соціальній, 

економічній, гуманітарній та інших сферах. Міжнародні контакти 

регулюються міжнародними конвенціями, договорами та іншими 

нормами, які мають обов’язкову юридичну силу і без яких 

здійснення контактів неможливе. 

Головна роль регулювання відносин відводиться протоколу, 

який базується на принципах міжнародної ввічливості та 

реалізується в різних формах, однією з яких є етикет [14]. 

Дотримуватись протокольних норм – зовсім не означає нехтувати 

національними та релігійними традиціями; насправді це означає, що 

всі повинні діяти за чіткими принципами, що виражають 

ідентичність інституції [15]. 

Складовою частиною протоколу є етикет (концепт «етикет 

міжнародної ввічливості»). Протокольні норми здійснюються з 

допомогою етикету, правил поведінки учасників міжнародних 

контактів. Ці норми базуються на морально-етичних засадах. 

Етикетні норми не мають юридичної сили, але дотримання їх 

безумовно є обов’язковою умовою в міжнародних відносинах і 

дипломатії [16]. 

На сьогодні, за умов досягнення науково-технічного прогресу 

та інституціонального розвитку сучасного суспільства, соціуму, 

прискорюються темпи дипломатичного життя, що, природно, 

неминуче позначається на загальних тенденціях до раціоналізації та 

демократизації протоколу, і навіть спрощення деяких 

церемоніальних елементів, відмови від їх зайвої урочистості. Ці 
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інституціональні зміни є результатом необхідності економії часу 

керівництва держав, дбайливим ставленням до витрачання коштів. 

Але неминучі зміни в протоколі з часом не повинні торкатися його 

основних норм, які пов’язані спочатку з принципами суверенітету 

держав, невтручання у внутрішні справи одна одної та рівності на 

міжнародній арені та ін. [1, с. 34-35; 17, с. 30-33].  

Теоретико-методологічні аспекти дослідження державного і 

дипломатичного протоколу, церемоніалу та етикету міжнародної 

ввічливості полягають у формулюванні дефініцій, категорій і 

понять (категорійно-понятійний апарату).  

Одна із пріоритетних складових частин і змістового концепту 

протоколу (державного протоколу і дипломатичного протоколу) – 

урахування та дотримання норм, традицій, культури, звичаїв і 

національних особливостей держав, їх відповідність дипломатичній 

системі та системі державних і дипломатичних органів 

держави [1, с. 36-37; 2; 16]. 

Дипломатичний етикет – це правила поведінки дипломатів та 

інших офіційних осіб під час різних дипломатичних заходів та 

взаємодії. Більшість етикетних норм є узагальненими і співпадають 

у дипломатичному, діловому, світському та інших видах етикету. 

З огляду на важливість дефініцій «державний протокол», 

«дипломатичний протокол» і «етикет», фахівці у сфері 

міжнародних відносин повинні досконало знати всі тонкощі 

протоколу та етикету. 

У результаті професійного навчання – студенти, слухачі, 

здобувачі, державні службовці, дипломатичні працівники – мають 

опанувати такі професійні компетентності, зокрема як: 

характеризувати методи та засоби дипломатичної комунікації; 

характеризувати основні види документів і дипломатичного 

листування; описувати специфіку протокольної практики 

двосторонньої та багатосторонньої дипломатії (міжнародних 

організацій, міжнародних нарад, конференцій, самітів 

тощо);характеризувати основні правила і норми дипломатичного 

етикету як складових іміджу сучасного дипломата, офіційної 

особи;складати підсумкові документи за результатами проведення 

дипломатичних бесід;моделювати схеми проведення різного роду 

представницьких і протокольно-організаційних заходів; розробляти 

програми візитів; моделювати схеми розміщення під час нарад, 

переговорів, самітів, конференцій, дипломатичного прийняття та 

урочистих прийомів, зокрема – у транспортних засобах; 
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використовувати отримані знання під час майбутньої роботи за 

фахом у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики і 

дипломатії. 

Професійна діяльність і професійне поле для 

працевлаштування фахівців у сфері міжнародних відносин у 

сучасному суспільстві досить широке і різноаспектне: система 

органів дипломатичної служби (Міністерство закордонних справ 

України, представництва Міністерства закордонних справ України 

на території України, закордонні дипломатичні установи України), 

державна служба, бізнес-структури, інституції міжнародного 

туризму, міжнародні департаменти міністерств і відомств, місцевих 

органів самоврядування, провідних фірм, засоби масової 

інформації, інституції закладів вищої освіти (ЗВО), які 

функціонально реалізують освітньо-наукові завдання у сфері 

міжнародного співробітництва і міжнародних зв’язків. тощо. Саме в 

цих організаціях, установах, інституціях їм і знадобляться знання 

дипломатичного протоколу та етикету міжнародної ввічливості на 

професійному рівні. Функції держави, пов’язані зі здійсненням 

зовнішньополітичної діяльності та практичної дипломатичної 

роботи, реалізуються з використанням інструментарію 

дипломатичного протоколу та етикету міжнародної ввічливості. 

Сучасне суспільство постійно задіює для свого 

інституціонального розвитку нові види і форми дипломатії. В 

умовах сьогодення та поліцентричного світоустрою, у діяльності 

закладів вищої освіти (ЗВО), у процесі інтернаціоналізації сучасної 

освіти, ефективно використовуються – освітня дипломатія і наукова 

дипломатія. 

На сьогодні у світовому освітньому просторі концепт 

«інтернаціоналізація освіти» та інтернаціоналізація діяльності 

закладу вищої освіти (ЗВО) є одними із ключових напрямів його 

ефективної діяльності та забезпечення функціонування дієвої 

системи якості освіти. На численних наукових і навчально-

методичних заходах активно обговорюється питання щодо якісного 

забезпечення виконання цього важливого інституціонального 

критерію.  

Це питання є пріоритетним як для керівників закладів вищої 

освіти (ЗВО), так і для експертів і гарантів освітніх програм. 

Інтеграційні процеси, як на європейському, так і на світовому 

рівнях, дають стимул і активізують діяльність закладів вищої освіти 

(ЗВО) у напрямі вдосконалення змістовного наповнення освітніх 
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програм, приведення національних освітніх програм у відповідність 

із апробованими моделями кращих узірців світового й 

європейського рівнів, оновлення організаційного потенціалу 

закладів вищої освіти як на індивідуальному, так і на 

інституціональному й системному рівнях.  

В умовах мондіалізації світового освітнього простору, коли 

відбувається процес формування транснаціонального 

інтелектуального простору, питання інтернаціоналізації освіти, 

ефективне використання інструментарію освітньої дипломатії та 

наукової дипломатії, зокрема в діяльності ЗВО, набуває особливої 

актуальності.  

Концепт «інтернаціоналізація вищої освіти», послуговуючись 

визначенням канадської дослідниці Джейн Найт – це «… є процес 

інтеграції міжнародних, міжкультурних і глобальних елементів в 

освітні (педагогічні), наукові й адміністративні функції окремо 

взятої організації» [18, р. 6-7]. 

Важливим фактором у реаліях сьогоденної інтернаціоналізації 

вищої освіти, який впливає на закономірне зростання конкуренції та 

освітньої змагальності між закладами вищої освіти (ЗВО) за свого 

вступника як на національному, так і на світовому просторі ринку 

послуг, є освітня модель бізнес-індустрії та креативної моделі освіти. 

Для оцінки ефективної, конкурентоспроможної та 

результативної діяльності будь-якої освітньої інституції мають бути 

дотримані два першочергові оціночні показники: якісне надання 

освітніх послуг і позитивний усталений імідж закладу вищої освіти 

(ЗВО) у світі, т. б. заклад вищої освіти повинен бути достатньо 

презентативним і відомим, мати авторитет серед світових лідерів в 

освіті й посідати високі місця в міжнародних освітніх рейтингах. 

Одним із ключових чинників виконання цих умов є системна 

інтернаціоналізація освіти кожного закладу вищої освіти (наявність 

базової інституції та Стратегії інтернаціоналізації як 

короткострокової, так і довгострокової та ін.) і комунікації ЗВО на 

всіх інституціональних рівнях, як в межах своєї держави, так і за 

кордоном, надання якісних освітніх послуг, презентація закладу 

вищої освіти (ЗВО) у соціокультурному та інформаційно-

комунікаційному просторі суспільства  [19]. 

Підвищення кваліфікації українських викладачів за кордоном, 

упровадження освітніх практик викладання та проведення майстер-

класів іноземними лекторами на освітніх програмах (ОП) в Україні, 

як правило, створює умови для підвищення їх цілісної якості та 
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змістовного наповнення, упровадження перспективних іноземних 

практик та інноваційних методик викладання навчальних дисциплін 

і навчання іноземних мов. 

Мобільність здобувачів вищої освіти є важливою якісною 

складовою інтернаціоналізації освітніх програм (ОП) і може 

реалізуватися через їх участь у відповідних освітніх програмах 

(програми двох дипломів, програми подвійних дипломів), 

конференціях, онлайн-практикумах, індивідуальних грантових 

програмах, тренінгах тощо. Системні процеси інтернаціоналізації 

вищої освіти забезпечують бенчмаркінг стосовно відповідних 

освітніх програм (ОП) у закордонних ЗВО-партнерах, а також 

імплементацію конкурентоспроможних практик і покращення 

якості освітніх програм (ОП) [20, с. 29-32]. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

(відділ міжнародних зв’язків) одним із своїх пріоритетних завдань 

зазначає розширення мережі освітнього партнерства із 

закордонними закладами вищої освіти (ЗВО), зростання чисельності 

іноземних здобувачів вищої освіти в Університеті та створення 

умов для інституціонального розвитку спільних програм із 

зарубіжними партнерами, застосування всього різноманіття 

моделей, методів і форм інтернаціоналізації освітніх програм (ОП), 

урізноманітнення інструментарію дієвості інтернаціоналізації 

закладу вищої освіти (ЗВО) та ін.  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 

один із двох українських вишів, які увійшли до міжнародного 

рейтингу найкращих ЗВО світу за можливостями працевлаштування 

випускників у 2020-2022 роках. А гарантоване й успішне 

працевлаштування випускників закладів вищої освіти (ЗВО) – це 

один із показників якості освіти. 

Системна і поетапна інтернаціоналізація вищої освіти в 

закладі вищої освіти (ЗВО) безумовно має свої позитивні наслідки 

для його інституціонального розвитку й набуття освітньої 

статусності, зокрема: актуалізація освітніх програм; обмін кадровим 

і науково-педагогічним потенціалом між ЗВО, що сприяє 

формуванню у викладачів такої професійної компетентності як 

здатність діяти в міжкультурному професійному середовищі; 

підвищення результативності наукових досліджень та їх 

ефективного впровадження в практику і т.д.  

Реалізація Стратегій (Концепцій) інтернаціоналізації вищої 

освіти і відповідних планів заходів із їх реалізації закладами вищої 
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освіти (ЗВО) забезпечує їх ефективний розвиток, 

конкурентоспроможність ЗВО на ринку освітніх послуг, 

конкурентоздатність випускників ЗВО, просування позитивного 

іміджу держави. Навчання іноземних студентів є важливим 

джерелом прибутку для національних економік, а також важливою 

умовою для сприяння культурній експансії та міжкультурній 

комунікації в освітньому просторі, обмінові найкращими освітніми 

практиками між закладами вищої освіти тощо [21, с. 112-

114; 22, с. 44]. 

Освітня дипломатія, наукова дипломатія та інтернаціоналізація 

вищої освіти – це новий перспективний напрям досліджень у сфері 

історії, політики, міжнародних відносин, філології, права, публічного 

управління та публічного адміністрування. Метою проведеного 

дослідження є аналіз ефективності та дієвості інструментарію 

освітньої дипломатії та інтернаціоналізації освіти у сфері 

міжнародних відносин та в умовах мондіалізованого світоустрою 

ХХІ століття [2; 14; 21, с. 112-114]. 

У сучасному суспільстві, у нових реаліях сьогодення 

інтернаціоналізація освіти виступає як важливий фактор 

забезпечення інституціоналізації системи забезпечення якості 

освіти в закладах вищої освіти, основа для ефективного 

використання у сфері міжнародного співробітництва і міжнародних 

зв’язків закладів вищої освіти (ЗВО) інструментарію освітньої 

дипломатії та наукової дипломатії [23, с. 66-79]. 

Отже, варто констатувати, що процес інтернаціоналізації 

вищої освіти (ІВО) є безперервним та інституціонально 

багаторівневим, який постійно модернізується. Цей процес 

продовжує набирати свій потенціал і в Україні (і на державному 

рівні, і на рівні ЗВО), але певною мірою ще недостатньо 

стратегічно, комплексно й системно.  

Для подальшого інституціонального розвитку та 

стимулювання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні, як 

пріоритетної складової забезпечення дієвості системи якості освіти, 

доцільно впроваджувати в системну практику як кращі надбання 

українських закладів вищої освіти (ЗВО), так і здобутки зарубіжних 

освітніх закладів, зокрема: таргетування пріоритетів міжнародної 

співпраці; інституціональна мобільність національного, 

європейського і світового освітнього простору; формування 

міжкультурних компетенцій і публічного іміджування; 

забезпечення високоякісних результатів наукових досліджень 
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міжнародного рівня; постійна присутність закладів вищої освіти 

(ЗВО) у публічному освітньому просторі та системні комунікаційні 

зв’язки і контакти із партнерськими інституціями; упровадження 

креативних освітніх моделей у сучасному суспільстві та публічному 

освітньо-науковому просторі, тощо. 

У міжнародних дипломатичних контактах особливе місце 

приділяється дипломатичному протоколу, церемоніалу та етикету 

міжнародної ввічливості. Державний протокол і дипломатичний 

протокол регулюють міжнародні відносини та дипломатичні 

практики, і ґрунтуються на принципах міжнародної ввічливості та 

здійснюються за допомогою норм і правил етикету.  

Мета міжнародної ввічливості – інституціоналізація та 

практичне встановлення відносин взаємоповаги між двома і більше 

особами чи державами у дипломатичній системі (дипломатичних 

системах). 

Теоретико-методологічне обґрунтування та наукова складова 

дослідницьких розвідок протокольних та етикетних практик – це 

інституціоналізація і внормування дипломатичного протоколу, 

церемоніалу та етикету міжнародної ввічливості в сучасному 

суспільстві, в умовах поліцентричного та глобалізованого 

сьогодення, в умовах трансформації сучасної дипломатичної 

системи світу та національних дипломатичних систем держав 

ХХІ століття. 
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3.13. Мотивація персоналу організації базуючись  

на концепції теорії поколінь 

 

Добре продумана система мотивації дозволяє об'єднати цілі та 

місію організації з інтересами та потребами працівників. При роботі 

з персоналом важливо враховувати їхні цінності, погляди та 

потреби, але для кожного працівника вони будуть індивідуальні. 

Важливо при створенні системи мотивації та стимулювання 

враховувати особливості кожного покоління, що працює в 

організації. Теорія поколінь розглядає основні риси поколінь, їх 

цінності та зовнішні фактори (історичні та соціально-економічні), 

що вплинули на становлення представників кожного покоління. 

Якщо враховувати цю теорію під час створення системи мотивації і 

стимулювання, це дозволить організації підвищити продуктивність 

праці працівників, збільшити прибуток, знизити плинність кадрів і 
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залучити нових співробітників, оптимізувати витрати, пов'язані зі 

стимулюванням працівників. 

Теорія поколінь була створена американськими вченими 

Нейлом Хоувом та Вільямом Штраусом у 1991 році [1]. У своєму 

дослідженні вони виявили певні періоди часу, де простежуються 

подібні цінності у людей. 

На сьогодні виділяють шість поколінь  [2]: покоління GI 

(1900-1923 р.н.), мовчазне покоління (1923-1943 р.н.), покоління 

Бебі-Бумерів (1943-1963 р.н.), покоління Х (1963-1983 р.н.), Y 

(1983-2000 р.н.) та Z (з 2000 р.н.). На думку багатьох вчених, 

періодичність появи нового покоління становить 20-25 років. 

Цінності всіх поколінь формуються у віці до 10-12 років, під 

впливом різних подій: суспільних, політичних (стосунки держави з 

іншими країнами), економічних (криза), соціальних, технологічних 

(нові технології, розвиток науки) та виховання в сім'ї (що добре і 

погано, що можна робити і що не можна, у яких умовах зростає 

дитина). Кожне покоління людей є унікальним. Воно має свої 

власні цінності, світогляд, поведінку. На все це, безсумнівно, 

вплинули соціально-економічні та історичні чинники на той час, 

коли відбувалася соціалізація того чи іншого покоління. 

Незважаючи на унікальність та відмінності між ними, вони 

взаємопов'язані та взаємозалежні один від одного. На кожне нове 

покоління впливають цінності та досвід попереднього. 

Відмінності між поколіннями у світі утворюють складне 

завдання перед службами з управління персоналом, оскільки 

доводиться співвідносити цілі й завдання організації з інтересами 

людей, які мають різні цінності [3]. 

Далі представлена основна характеристика поколінь, що 

переважають на ринку праці, і тип економічної системи того 

періоду, коли вони народилися. 

Перше покоління, «Бебі-бумери» (1944-1963 роки 

народження, тобто наразі їм приблизно 58-77 років), зростали під 

час правління планової економічної системи. Представники цього 

покоління ставлять роботу перше місце, готові працювати 

понаднормово, цінують командну роботу та передають свій досвід 

іншому поколінню. Вони готові підлаштовуватися під робочий 

графік, поєднувати кілька професій та вчитися новому. Це 

покоління має великий досвід, воно стабільне і лояльне, що дуже 

цінують роботодавці. 
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Друге покоління, «X» або «хоум-лендери» (1964-1984 роки 

народження, віком 37-57 років), зростали під час правління 

планової економічної системи. Представники цього покоління 

добре керують людьми та організовують роботу в команді. Вони 

працездатні, цілеспрямовані, гнучкі та стресостійкі, готові постійно 

розвивати свої професійні навички. Їм необхідна стабільність та 

захищеність на робочому місці. 

Третє покоління, «Y» або «міленіуми» (1985-2000 років 

народження, тобто віком 21-36 років), зростали під час переходу від 

планової до ринкової економічної системи. Представники цього 

покоління готові працювати понаднормово, швидко пристосовуються 

та навчаються (висока адаптивність), мають схильність до вивчення 

іноземних мов та нових технологічних програм. Вони здатні 

переключатися на різні завдання, люблять проектну та фрілансерську 

роботу, можуть одночасно працювати у кількох абсолютно різних 

сферах бізнесу, готові розвивати свої професійні навички. Їм важливо 

бачити перспективи своєї праці, цінують дружню та невимушену 

атмосферу на роботі, але погано справляються із стратегічними 

завданнями (завданнями на далеку перспективу). 

Четверте покоління, «Z» або «альфа» (починаючи з 2000 року 

народження, тобто трохи більше 20 років), зростали вже при 

ринковому типі економічної системи. Для представників цього 

покоління у пріоритеті саморозвиток та самовдосконалення. Вони 

не готові працювати понаднормово та ставити роботу на перше 

місце, яка повинна приносити задоволення та високий дохід. Вони 

не думають про суспільне благо, для них їхнє життя та близьких 

має бути комфортним. Це дуже комунікабельні особи, що бояться 

звичайного, рутинного життя. Вони не думають про довгострокові 

плани та плани на перспективу, змалку взаємодіють з усіма видами 

техніки і сильно залежні від мережі та сучасних гаджетів. 

Представники цього покоління здебільшого запам'ятовують не саму 

інформацію, а шлях, яким можна її відшукати, з чим пов'язана і 

низька концентрація уваги.Інформація сприймається ними швидко, 

але коротшими «порціями». 

На основі характеристики поколінь, що знаходяться на ринку 

праці, можна визначити їх основні цінності та співвіднести їх для 

кожного покоління. На формування цінностей індивіда впливають 

історичні події його покоління. На основі оцінки значущості 

цінностей для кожного покоління можна визначити, які саме 

фактори більшою мірою впливають на мотивації працівників тієї чи 
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іншої вікової групи та соціально-історичний контекст, який вплинув 

на їхнє формування. 

Покоління «Бебі-бумери» отримало свою назву у зв'язку зі 

сплеском народжуваності, характерним для 1943-1963 рр. Їхні 

цінності почали формуватися в повоєнний період, коли 

суспільство було налаштоване досить оптимістично, а основою 

успіху була лише командна робота. Підкорення космосу та перші 

пластичні операції давали відчуття, що людина може абсолютно 

все, а гарантоване медичне обслуговування формувало почуття 

власної безпеки.Пріоритетні цінності для цього покоління: гідна 

заробітна плата, грошова винагорода, соціальні гарантії та 

визнання трудових успіхів. 

Покоління «Х» сформувалося в період «великої ломки», 

бачило багато труднощів. Саме представники цього покоління 

прийняли на себе непросте завдання витягнути себе і сім'ю під час 

формування ринкової економіки у нашій країні. Вони будували 

свою кар'єру крок за кроком, довго і важко йшли до своїх цілей. 

Вони звикли добиватися, доводити, заробляти. Пріоритетні цінності 

для цього покоління: особистісне зростання, освіта, грошова 

винагорода, стабільність та надійність професії та нормований 

робочий графік. 

Покоління «Y», що виросло у відносному добробуті, під 

опікою активно працюючих батьків, зовсім інакше дивиться на 

життя. Вони не хочуть нікому нічого доводити, не готові заробляти 

кров'ю та згодом. Покоління виросло у відкритому світі, де всі межі 

умовні. Вони живуть сьогоденням. Цю межу в поколінні 

сформували вибуховий розвиток технологій та численні теракти, 

що випали на період їхнього дорослішання. Пріоритетні цінності 

для цього покоління: особистісне зростання, освіта, гнучкий графік, 

вільне чи неформальне спілкування на роботі та можливість 

працювати віддалено. 

Покоління «Z» зросли серед цифрових технологій. На їх 

соціальний і філософський світогляд вплинула світова економічна 

криза, розвиток мобільних технологій. Це покоління народилося в 

епоху постмодернізму. Пріоритетні цінності для цього покоління: 

особистісне зростання, освіта, гідна заробітна плата, грошова 

винагорода та можливість працювати віддалено. 

Слід зазначити, що подібними цінностями для різних 

поколінь є: гідна заробітна плата і особистісне зростання, освіта. 

Для кожного співробітника важливо отримувати достатньо грошей 
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за свою роботу, для них це певна оцінка їхніх трудових досягнень. 

Якщо вони отримують високу заробітну плату, отже, начальство 

цінує їхній внесок у діяльність та розвиток компанії, бачить їхню 

наполегливу роботу в цілому. 

Особистісне зростання та освіту також цінують покоління, 

але цей фактор грає абсолютно різну роль для кожного з них. 

Покоління бебі-бумерів і X вважають освіту якимось інструментом 

підвищення своєї значущості і конкурентоспроможності в 

організації. На їхню думку, якщо вони постійно 

вдосконалюватимуть і поповнюватимуть свої знання та вміння, то 

це забезпечить їх високою заробітною платою і дозволить 

утриматися їм на своєму робочому місці.  

Покоління Y не прив'язане до матеріальних цінностей так, як 

їх попередники, з чого виходить, що стабільність не є 

найважливішим визначальним фактором. Найважливішим 

фактором при виборі роботи для представників покоління Y є 

набуття досвіду та підвищення кваліфікації, а можливість 

саморозвитку вважається критично важливою для майбутнього. Для 

покоління Y та Z освіта не тільки спосіб бути 

конкурентоспроможним на ринку праці, а й насамперед спосіб 

життя, який диктує мода. В даний час стає модним саморозвиток і 

самовдосконалення у всіх сферах життя. Це робить людину цікавою 

особистістю для оточуючих. 

При аналізі сутності поколінь не можна не розглянути їхню 

цінність з боку роботодавця. Кожне покоління грає особливу роль в 

діяльності організації з допомогою унікального набору якостей і 

поглядів. Вони мають свої слабкі та сильні сторони, які слід 

враховувати при наймі працівника на певну посаду. 

Покоління бебі-бумерів та X в основному обіймають керівні 

посади у різних сферах праці. Вони досвідчені, стабільні, хочуть 

визнання, репутації та високої заробітної плати. Представники 

даного покоління готові багато працювати і ставити інтереси 

компанії вище за власні, що, безсумнівно, цінує керівництво. Вони 

впевнені в таких працівниках і готові довіряти найскладніші 

завдання і делегувати свої повноваження. Покоління бебі-бумерів 

та X готові передавати свій досвід та спрямовувати у роботі менш 

досвідчених колег. 

Покоління Y займає проміжне положення. Вони вже мають 

якийсь досвід у робочій сфері, але його недостатньо для керівної 

посади. Вони мають величезні амбіції і потенціал для розвитку 
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своєї кар'єри. Представники цього покоління досить швидко 

засвоюють нові знання, потрібні їм у робочому процесі. 

Представники покоління Y заявляють, що кар'єра – це не все їхнє 

життя. Вони не готові жертвувати своїм особистим життям заради 

роботи, вони повинні залишати вільний час на повсякденні речі. 

Вони сповнені ідей та підходів, як реалізувати різні завдання, які 

ставить перед ними керівництво. Особливу увагу варто приділити 

мотивації даного покоління та покоління Z, тому що вони прагнуть 

спробувати себе у різних сферах і далеко не завжди готові 

присвятити своє життя розвитку та процвітанню компанії. 

Варто зазначити, що цінності працівника та роботодавця 

кардинально відрізняються. Роботодавцю важливим є якісне 

виконання працівником його посадових обов'язків, що, безсумнівно, 

впливає на діяльність та конкурентоспроможність організації. З 

іншого боку трудових відносин перебуває працівник, для якого його 

професія є інструментом задоволення потреб у грошах, 

самовираженні, визнанні тощо. 

Саме система мотивації є сполучною ланкою між ними, що 

стимулює працівників досягати цілей, які перед ними ставить 

організація, а натомість вони отримують матеріальні та 

нематеріальні блага. 

Для створення ефективної системи мотивації працівників будь-

якого віку необхідно враховувати їх пріоритетні цінності з теорії 

поколінь, які дозволять спрямувати витрати саме на стимули, які 

необхідні саме конкретному співробітнику. Можна запропонувати 

наступні стимули, що впливають на мотивацію поколінь. 

Для покоління «Бебі-бумери» це: матеріальні винагороди 

(премії), соціальні гарантії (медичне обслуговування, харчування та 

ін.), соціальні пільги, нагороди, грамоти за трудові здобутки, 

путівки та абонементи за рахунок компанії. 

Для покоління «Х» стимулами можуть служити: матеріальні 

винагороди із прозорою системою бонусів та премій, фіксований 

оклад, корисні подарунки (орієнтовані на їх потреби), курси, 

навчання за рахунок підприємства. 

Для покоління «Y» головними стимулами є: неформальне 

спілкування у робочий час, гнучкий графік та можливість 

працювати віддалено, додаткові вихідні, відрядження, конференції 

у інших країнах, містах, крім того, можливість застосування 

соціальних мереж, корпоративного порталу, різноманітних 

технологій у робочому процесі. 
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Для покоління «Z» основними стимулами будуть: система 

наставництва, можливість реалізувати свій творчий потенціал та 

можливість застосування соціальних мереж, корпоративного 

порталу, різноманітних технологій у робочому процесі. 

Таким чином,провівши порівняльний аналіз основних 

характеристик, цінностей та їхньої значущості для працівників 

різних поколінь, можна відзначити, що всі вони унікальні за своєю 

сутністю. В ході дослідження було розглянуто соціально-

історичний контекст та події, які могли вплинути на формування 

цінностей та життєвих принципів представників різних поколінь. 

Показано цінність кожного покоління для компанії з погляду 

роботодавця. З урахуванням особливостей поколінь, сильних та 

слабких сторін їхніх представників як співробітників, визначено 

види та характеристики робіт, де вони зможуть максимально 

розкрити свої здібності та трудовий потенціал. На основі теорії 

поколінь запропоновані стимули, які найбільшою мірою мають 

позитивно вплинути на мотивацію працівників. Застосування цієї 

теорії у системі мотивації дає можливість задовольнити потреби та 

співвіднести інтереси як працівників, так і роботодавців. 
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