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Передмова 
 
У колективній монографії буде розглянуто актуальні напрями 

удосконалення соціально-гуманітарних відносин в сучасних умовах 

розвитку України та світу через призму педагогічних, соціологічних, 

філософських, психологічних, мистецтвознавчих, культурологічних, 

філологічних, історичних, спортивних, туристичних, рекреаційних, 

економічних, управлінських та правових аспектів. 

Авторський колектив монографії представляють наступні науковці 

(інформацію подано мовою оригіналу рукопису автора): Angelica Vitaliivna 

Kurchatova, Arsenenko Iryna Anatolіivna, Donchenko Larуsa Mykhailivna, 

Donets Iryna Anatolіivna, Hryshko Svitlana, Kateryna Anatoliivna Shapochka, 

Khrystova Tеtіana, Kotova Olena, Levada Olga, Nepsha Oleksandr, Olena 

Berezovska-Chmil, Prokhorova Larysa, Sopotnytska Olena, Sukhanova Hanna, 

Yuliia Kobets, Zavialova Tetiana, Антонишин Андрій Павлович, Арестенко 

Віталій Валерійович, Бабушко Світлана Ростиславівна, Безносюк Олена 

Іванівна, Березовська Наталя Леонідівна, Галицька Майя Михайлівна, 

Гапотій Віктор Дмитрович, Гаріфуллін Максим Валерійович, Герасименко 

Людмила Борисівна, Глінчук Юлія Олександрівна, Дюжикова Тетяна 

Миколаївна, Дячкова Валерія Борисівна, Іванюк Уляна Володимирівна, 

Кирієнко Олександр Геннадійович, Козар Юрій Юрійович, Космін Леонід 

Георгійович, Кочан Василь Михайлович, Кравчук Ольга Юріївна, 

Кроншталь Галина Степанівна, Кулик Ірина Олександрівна, Лущик Марія 

Василівна, Маньковська Руслана Вікторівна, Олійник Ірина Сергіївна, 

Олійник Михайло Олександрович, Опанасюк Наталія Анатоліївна, 

Охріменко Алла Григорівна, Панасюк Марія Олександрівна, Пеняк Павло 

Степанович, Пітель Наталя Дмитрівна, Попович Сергій Іванович, 

Приймаченко Наталія Василівна, Продіус Юлія Іванівна, Проценко Андрій 

Анатолійович, Рекун Наталія Михайлівна, Сокол Тетяна Георгіївна, 

Старікова Галина Геньївна, Стеца Наталія Володимирівна, Суханова Ганна 

Петрівна, Фастовець Оксана Олексіївна, Ціватий Вячеслав Григорович, 

Чухланцева Наталя Вікторівна, Юрчук Людмила Василівна. 

Інформаційну базу дослідження становили правові норми чинних 

законодавчих та інших нормативно-правових актів України та 

закордонних держав, щорічні звіти профільних установ, методичні та 

статистичні матеріали підприємств, закладів, установ, Державної служби 

статистики України, матеріали експертних досліджень, аналітичні огляди, 

опитування, анкетування, наукові та методичні публікації авторів. 
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1.1. Formation of cartographic competence of students of universal 

educational institutions when studying a school geography course 

 

Cartographic knowledge remains the main element of modern 

geographical education. Despite the fact that electronic media are replacing the 

ways of displaying objects and processes on paper media, the ability to use a 

geographic map has not lost its importance. In school geography, considerable 

attention is paid to the formation of cartographic competences. The geographical 

map directs the educational process to the development of students‟ spatial 

thinking, the implementation of creative approaches in self-education. Modern 

teaching methods provide for the formation of competences, in particular, 

cartographic ones, as one of the priority directions in the educational 

process [11, 19, 26]. 

Cartographic competences represent a combination of knowledge, skills 

and practical skills, ways of thinking, which determines the ability of students to 

successfully understand the spatial patterns of the development of society with 

the help of geographical maps, to carry out practical actions for solving 

problems based on them [2, 12, 21, 23, 25]. 

The study of cartographic topics requires more and more attention in 

school geography courses. State programs developed on the basis of the 

provisions of the State Standard of Basic and Comprehensive Secondary 

Education, according to which school geographic education is a component of 

the educational field «Natural Science» [8]. The structure and content of 

geography programs are based on the principles of continuity and continuity of 

school geographic education, its integration based on intra-subject connections, 
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humanization, humanization, differentiation of educational material depending 

on the age capabilities of students, practical orientation [20]. At the same time, 

unfortunately, taking into account the significant amount of material covering 

knowledge in the field of physical, economic, social, political geography, many 

important concepts and regularities of modern cartography remained 

unexplained for students, which creates difficulties in understanding. It is the 

outlined problems that are prioritized and relevant in modern research. The fact 

that geographic maps occupy an important place in the learning process in 

school geographic education and higher education when working with students 

is undeniable [1, 28]. 

The main element of education is knowledge. Knowledge is a practice-

verified result of knowledge of reality, its correct reflection in human thinking 

in the form of ideas, concepts, judgments, inferences, theories, etc. [2, 25]. 

Formation of knowledge includes several links: perception of new material, its 

comprehension, memorization and application in the knowledge system. On the 

basis of knowledge, competences are formed, in particular, cartographic ones. 

Possession of them when studying other sciences allows to activate students' 

cognitive processes, to systematize actual material in the form of spatial models, 

contributes to increasing the efficiency of practical work [4, 5]. 

The analysis of the content of school geography [3] makes it possible to 

highlight the following cognitive features of cartographic knowledge: 

1) knowledge about the properties of the object, i.e. the map; 

2) knowledge of the main properties of geographical maps; 

3) knowledge of the cartographic method. 

School geography in its content reflects the structure and content of 

geographical science. At certain stages of the development of society, 

corrections were made to the educational programs taking into account the 

changes in society itself and the achievements of science. The cartographic 

component of its content felt precisely such programmatic dynamics of school 

geography for a long period of time. Current geography programs have a linear 

structure that ensures continuity in students' knowledge between individual 

courses. They are characterized by the constant complication of the content with 

each year of study, that is, each subsequent material is based on the previously 

learned. This structure ensures systematic and continuous formation of 

knowledge and skills, a logical connection between individual school courses. 

The formation of knowledge regarding the understanding of a geographical map 

should be aimed at mastering the main properties of the map: spatial-temporal 

similarity, content correspondence, abstractness, selectivity, unambiguity, 

syntheticity [6, 9]. 

The outstanding scientist-geographer M. M. Baranskyi called the map the 

second language of geography. The role of the map in teaching and quality 

control of geographic education is difficult to overestimate, because working 

with cartographic images not only forms in students a spatial idea of the location 

of geographic objects, but also lays the foundations for analytical perception of 
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information thanks to the comparison of various geographic objects, processes 

and phenomena, mapped in various ways [7, 10]. 

Knowledge of the map is formed by memorizing the symbols (signs, 

colors) that display geographical objects on the map. They form a special 

language of the map and are represented by standard designations of physical-

geographical (marks of heights and depths, icons of minerals, volcanoes, 

swamps, sands, etc.) and economic-geographical objects (punsons of cities, 

designations of capitals of states, economic objects − power plants, transport 

routes , ports, environmental and social facilities; colors indicating sectors of the 

economy, language families and groups, religions, etc.) [11]. 

In the practice of pedagogical assessment, most teachers widely use 

cartographic materials to control the level of knowledge, skills and abilities of 

students. Modern school atlases contain a sufficient number of thematic maps 

provided by the program, so that a student, having the skills to work with them, 

can make a detailed physical or economic-geographical description of any area, 

analyze the dynamics of socio-economic processes, draw conclusions about the 

potential and prospects of its development and development. First of all, the 

teacher needs to pay attention to work with contour maps. Visual memory 

usually enables students who mark appropriate objects and phenomena on 

contour maps to subconsciously remember their locations and associate them 

with theoretical knowledge. In order to answer the question correctly, it is often 

enough for the student to be able to read the thematic maps of the atlas. In this 

process, elementary cartographic competences are laid. Systematic work with 

maps develops spatial representations, makes it possible to determine the 

territorial location of objects and phenomena based on verbal geographical 

characteristics. Forming cartographic competences of students takes place on 

the basis of a system of logically formed cause-and-effect relationships, 

including cross-subject ones [13, 14]. 

Usually, tasks using cartographic images check not only the level of 

knowledge about the spatial location of geographic objects or the state of certain 

phenomena, but also their characteristics (tasks for the formation of 

correspondences). For example, such tasks may involve establishing 

correspondence between the names of industrial centers placed on the map and 

the names of the products produced there. Industrial centers are indicated by 

numbers, and product names are indicated by letters. To perform this task, the 

student needs to know not only the location and name of a certain production 

center, but also its specialization. Therefore, the use of such summary tables is a 

convenient and effective way of structuring knowledge for logical memorization 

of the material. 

The first acquaintance of students with cartographic concepts according 

to modern educational programs takes place in the 6th grade. The main content 

of cartographic knowledge is assigned to this course, but it continues in the 8th 

grade [3]. 
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The geography program of the 6th grade contains an introductory part of 

cartographic concepts. They are assigned the task of forming fundamental 

concepts: «geographic map», «scale», «geographic coordinates», «latitude», 

«longitude», «parallels», «meridians», «orientation on the terrain», «compass», 

«azimuth» etc. According to the assigned program, students learn all concepts in 

combination with practical activities. Practical exercises include finding map 

elements (parallels, meridians), calculating geographic coordinates based on them, 

performing exercises on converting a numerical scale into a nominal scale, etc. In 

the tasks aimed at forming the ability to determine geographic coordinates, 

students must find points according to the given coordinates, as well as determine 

the coordinates according to maps constructed in different projections. The ability 

to determine geographic coordinates is also necessary when calculating the length 

of an object using a degree grid. In the topic «Orientation on the terrain», different 

methods of orientation are called, use a compass to determine the sides of the 

horizon, determine the azimuth and directions to various objects on the terrain 

near the school, compare instrumental and visual methods of orientation on the 

terrain, explain the methods of orientation on the terrain, evaluate the practical the 

importance of the ability to navigate the terrain. 

In the methodological literature [15, 17], when analyzing various types of 

students‟ work with a map, it is said about understanding, reading and knowledge 

of the map. Reading a geographic map is the ability to learn reality, the real world 

in a set of conventional signs, that is, to take information from the map about the 

qualitative and quantitative characteristics of the territory depicted on it. This skill 

is formed in students for several years. Reading a map is different from reading a 

geographic text. To read a map means to be able to recognize the geographical 

reality by its image on the map by conventional symbols, their combinations and 

spatial placement. The ability to use maps correctly makes it possible to make 

imaginary journeys, which leads to the development of creative memory, logical 

thinking, and the formation of a holistic spatial image of the elements of 

geographical space. 

Understanding a map includes having cartographic knowledge: what is a 

geographic map, what are its main properties, how does it differ from other 

types of images of the earth's surface. In addition, in order to understand the 

map, it is necessary to be able to work with the scale and degree grid. Thus, 

understanding the map should not be confused with understanding the cause-

and-effect relationships between the objects and phenomena depicted on it. 

To consolidate knowledge during frontal and individual control, it is 

advisable to use the so-called «dumb map» method − a contour image of a 

certain territory, on which the student must indicate the location of one or 

another geographical object. It is also convenient to use the projected image 

(provided there is a multimedia projection complex). The use of a «dumb map» 

in test tasks does not require students to know the exact location of certain 

geographical objects. As a rule, they should know the region and determine the 

necessary object within its boundaries, orienting themselves by the contours of 
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continents, rivers, seas, etc. Such tasks check the student's knowledge of the 

territorial features of the placement of natural objects and possession of the 

necessary cartographic skills, etc. 

Particular attention should be paid to the peculiarities of students‟ 

perception of maps of different scales. Often, a student, correctly indicating the 

location of objects on medium- and small-scale maps, experiences certain 

difficulties when determining them on large-scale maps or very generalized map 

schemes. Students are not always able to correctly determine the connection of 

economic-geographical objects to physical-geographical ones, that is, they do 

not correlate economic and physical maps. In this regard, it is necessary to pay 

more attention to the formation of the skills of independent determination of 

reference points on the map, by which it is easier to navigate in maps of 

different scales. The use of geographical maps in school should solve at least 

two main and interrelated tasks, namely, to promote the study of physical and 

socio-economic geography and to form cartographic skills and abilities in 

students. The ability to work with a geographic map comes with mastering the 

techniques and methods of working with it, which are components of the 

cartographic research method. A geographical map is a model that replaces the 

student's object of study − the globe. At the same time, it should not be 

forgotten that this model, on the one hand, preserves the studied features of 

phenomena and processes, and on the other hand, reproduces clarity. Modern 

pedagogues and psychologists emphasize that the study of the model in terms of 

effectiveness is almost equivalent to the study of the object itself, if this model 

contains the main properties presented in the object [27]. 

A significant variety in the educational activities of schoolchildren is 

introduced by design and model cartographic tasks, which activate their mental 

skills and increase interest in the subject. They allow students to act as 

independent researchers, applying their own creative method of their 

implementation, to achieve the desired result. In the process of completing these 

tasks, students not only consolidate the knowledge they already have, but also 

acquire new theoretical knowledge, develop their general educational and subject 

skills, improving them. At the same time, it is impossible to absolutize the method 

of project cartographic modeling in teaching school geography, it is necessary to 

approach its application in the classroom and in extracurricular activities 

selectively, in accordance with the age-related psychological and pedagogical 

characteristics of students and the existing level of understanding of the subject. 

The teacher must carefully develop the content and algorithm for performing these 

tasks, test them in advance. 

The cartographic method of research is a method of scientific knowledge 

based on the use of maps as models of the object under study and an 

intermediate link between the object and the researcher. The cartographic 

method has a large number of methods for analyzing maps, including 

descriptions on maps, graphic constructions on them, cartometric definitions, 

and mathematical modeling. Individual maps, atlases, series of maps, as well as 
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photographs are used for research. Using the cartographic method, they study 

the structure and morphology of phenomena, their dynamics and interrelations, 

functioning, give forecasts of development and placement in time and space. 

One of the areas of application of the cartographic method in school 

geography in non-standard educational situations are tasks related to the 

elements of cartographic and topographic modeling and design. They are 

expressed in the creation (development) of topographic and cartographic images 

according to the description of the area, their transformation according to given 

conditions and finding possible options for the placement of geographical 

objects in a certain area and their mapping in the constructed model. The 

relevance of such tasks is given by the creative, active nature of the activities of 

students in their implementation, which allows you to diversify the methods of 

working with geoimages in geography lessons and test the relevant theoretical 

knowledge and practical skills of schoolchildren [11, 16]. 

Elementary tasks of topographic design and modeling can be used 

already in the initial course of geography when studying the terrain plan. After 

acquainting students with the conventional signs of the terrain plan, methods of 

orientation and cartometry, conducting visual survey of the area, they can be 

offered the task of drawing up a plan of the area according to its description. By 

successively reading this description, students draw the corresponding fragment 

of the plan, thereby compiling a spatial model of the given territory, while 

updating the fact that both the area plan and the geographical map are models of 

space. 

Cartographic knowledge and skills of schoolchildren have a significant 

potential for the application of design and model tasks. In grades 7-8, after 

studying the course of geography of continents and oceans and the physical 

geography of their country, cartographic design and model tasks can be 

complicated and more diversified. So, seventh-graders can be offered, based on 

the general geographical patterns of the emergence and distribution of wind and 

runoff currents, to design a system of warm and cold currents in a hypothetical 

ocean, presenting a conditional map of its coastline, indicating on it the location 

of an imaginary equator, meridians and parallels. Summarizing knowledge 

about latitudinal zonality, students can design the placement of natural areas on 

the territory of the proposed (hypothetical) continent, presenting its image 

(contours) in the form of a graphical model. 

A task that integrates the physical and geographical knowledge of 

students can be a project of a hypothetical continent. Work on it begins with 

inventing the contour of the mainland. Students depict it on a contour map in 

order to correlate its size and length with real continents, determine its 

geographical position, and calculate its area using a self-applied degree network 

of the map. Based on the knowledge of the general geographic patterns of the 

nature of the Earth, schoolchildren consistently model the relief, linking it with 

the proposed tectonic structure, climatic conditions, water bodies, natural zones 

of the invented continent, as well as the possibilities of economic activity of the 
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population in these natural conditions. The project materializes in author's maps 

compiled by students and collected in the «Geographical Atlas of a Hypothetical 

Continent», a brief description of its nature. 

In high school, when studying socio-economic geography, design 

cartographic tasks and models are usually of little demand in lesson work due to 

the large amount of material studied in the content of individual topics and 

sections of the subject and an acute shortage of study time [24]. However, the 

use of tasks of this kind at this level of education allows you to consolidate and 

test students' knowledge about the factors of population and economy location, 

technical and economic features and conditions for the development of 

individual sectors of the economy. 

Forecasting as a method of scientific prediction of the prospects for the 

development of geographical objects in the future also cannot do without maps. 

As an example, it suffices to give maps used to display the weather forecast, 

showing areas (centers) of high and low pressure, cyclones and anticyclones, 

and air temperature. 

Usually, cartographic products play a secondary role in the preparation of 

geographical forecasts, since their role in this is to illustrate the results of 

forecasting in the form of some kind of forecast indicators. At the same time, in 

a school geography course, it is possible to activate the use of maps for 

forecasting purposes by offering students tasks to develop geographical 

forecasts, precisely based on a map. For example, «Given the trend of global 

warming and the hypothetical possibility of active melting of the glaciers of 

Antarctica and Greenland, predict how the face of our planet will change if the 

level of the World Ocean rises by 50 m − for this, use the contour map, on 

which indicate the areas that will be flooded». 

Techniques for working with a geographical map lay the foundations for 

deep knowledge about it. Knowledge of the map is expressed in the fact that 

students remember and clearly represent in their minds the location, relative size 

and shape of objects. To do this, it is successful to use the methods of working 

with mental maps, which are original silhouettes of the territory under study, in 

which schoolchildren depict certain geographical objects from memory [18, 22]. 

It is also successful to implement the «conscious drawing» technique in 

the lesson, when the teacher, explaining certain geographical patterns (for 

example, the distribution of constant winds on Earth due to the formation of 

belts with different pressures) or the features of the studied territories 

(continents, countries, regions), draws on the board (and the students, following 

him, in their notebooks) schematic maps, commenting on them along the way. It 

is the schematic nature of the maps performed by the teacher when explaining, 

the absence of details on them due to significant generalization and 

simplification, that allow students to easily reproduce them in a notebook and at 

the same time memorize their content, including on the basis of mental 

associations and links between geographical location and history. mainland 
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exploration; relief, climate and surface waters of the territory, geological 

structure and minerals. 

Therefore, the formation of cartographic competences in geography 

lessons is a necessary element of modern education. Consolidation of 

cartographic educational materials will allow to create an educational and 

methodological base of knowledge necessary for the formation of cartographic 

competences in students. 
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1.2. Ecological tourism in nature-protected areas as a means of education 

for those seeking higher education 

 

Human impact on the natural environment is becoming more and more 

noticeable every year. Anthropogenic intervention, affecting natural processes, 

leads to global changes on the planet [10]. The state of the natural environment 

in Ukraine is assessed by experts as critical, when its self-regeneration and self-

cleaning are no longer possible. In this regard, there are acute problems related 

to the fight against the consequences of harmful production, irrational use of 

nature, improper everyday behavior of citizens, in other words, the urgent task 

of today is to eliminate the causes that lead to such negative environmental 

consequences. To solve it, it is necessary to raise ecological consciousness, to 

form an ecological culture of the population, i.e., every person should follow the 

rules of nature use in everyday life, in the bosom of nature, at the 

workplace [4, 18]. 

In the most important international documents of the last decade, devoted 

to the problems of the environment and the harmonious development of 

mankind, great attention is paid to ecological culture and consciousness, 

awareness of people about the ecological situation in the world, region, at the 

place of residence, their awareness of possible ways of solving various 
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environmental problems, with conceptual approaches to the preservation of the 

biosphere and civilization. 

The solution to the problem of increasing ecological culture lies in the field 

of education. It is recognized that the formation of ecological culture in the 

process of education is the optimal way of ecological education, the main function 

of which is the optimization of relations between nature and society, and the 

prerequisite for this is the mastery of the system of moral norms concerning both 

the human world and the natural world [12, 15, 16, 17]. Without changes in the 

culture of nature use, one cannot count on positive changes in the ecological 

state;culture can bring human activity into compliance with biosphere and social 

laws. 

The main goal of environmental education of students is the formation of 

awareness that a vital global problem of the environment and everything related 

to it has arisen, awareness that the environment needs to be taken care of and 

that for this one must have the appropriate knowledge, experience, skills, 

motivations and obligations ligaments [3]. The special importance of the 

development of environmental education and culture has been given all over the 

world in recent years, when it became obvious that one of the main reasons for 

the non-implementation of the resolutions of international environmental 

forums, agreements and conventions on nature protection is precisely the low 

environmental culture of the majority of the planet's population, the low level of 

environmental education and consciousness , in particular, persons who make 

important decisions. It is of great importance for our country to solve the 

outlined problems today, when Ukraine is trying to integrate into the European 

Community, where special attention is paid to the issues of greening of all 

spheres of activity. 

A broad understanding of the need for environmental education and 

upbringing began to come after the independence of Ukraine. In 1991-1996, 

G. O. Bilyavskyi, V. M. Brovdiy, A. S. Volkova, P. N. Ivonchyk, 

V. P. Kucheryavy, V. Yu. Nekos, and N. O. Pustovit worked on the 

development of conceptual foundations. etc. 

Realizing the need to create prerequisites for balancing the interests of 

society and the possibilities of nature, further socio-economic development and 

the state of the surrounding environment, the Concept of Ukraine's transition to 

sustainable development was developed. However, it is impossible to implement 

the main postulates of this Concept without forming a system of ecological 

knowledge. In other words, since our life cannot be separated from the 

surrounding natural environment, it is necessary for the education system to 

have an ecological orientation. 

In order to accelerate the process of environmentalization of the 

consciousness of the country's citizens, it is necessary to introduce a complex 

and systematic approach to continuous environmental education through the 

family, kindergartens, schools, and higher educational institutions in accordance 

with the «Concept of Environmental Education in Ukraine» adopted in 
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2002 [14]. The system of continuous education provides for logical 

development and deepening of environmental knowledge at each of these 

stages. 

Environmental education is a combination of the following components: 

ecological knowledge – ecological thinking – ecological outlook – ecological 

ethics – ecological culture. Each component corresponds to a certain level 

(degree) of ecological maturity: from elementary ecological knowledge, ideas of 

preschool level to their deep awareness and practical implementation at higher 

levels [7, 16]. 

Thus, environmental education is considered as a continuous process that 

covers all age, social and professional groups of the population and is based on 

the following principles: 

- systematicity, systematicity and continuity, which ensure the 

organizational conditions for the formation of the ecological culture of the 

individual between individual links of education, the unity of formal and 

informal education of the population; 

- orientation to the idea of the integrity of nature, the universality of 

connections of all natural components and processes; 

- an interdisciplinary approach to the formation of ecological thinking, 

which involves the logical combination and deepening of systematic natural 

knowledge, the logical subordination of versatile knowledge to the main goal of 

environmental education; 

- the relationship between local studies, national and global thinking, 

which contributes to a deeper understanding of environmental problems at 

different levels; the local lore principle of environmental education should be 

improved and laid as a basis; 

- concreteness and objectivity of knowledge, abilities and skills; 

- a combination of highly professional environmental knowledge with 

highly moral universal values [2]. 

The methodological aspect of the problem of environmental education of 

students of higher educational institutions involves the use of an 

interdisciplinary approach, which makes it possible to comprehensively analyze 

any negative phenomenon in the environment that arose under the influence of 

anthropogenic activity, to more deeply understand the theory of the relationship 

between society and nature, and to build practical activities in all spheres of the 

country‟s economy based on the principle of harmonization of such 

relationships. This will ensure the appropriate environmental training of 

specialists, which will contribute to the formation of an active public position on 

solving the problems of environmental protection and the transition to 

sustainable socio-economic development of the country [8]. 

A modern approach to environmental education should also be 

manifested in the field of tourism. Tourism is one of the most powerful and 

ecologically demanding branches of the world economy. In connection with the 

growing anthropogenic influence, the problem of preserving the natural 
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character of landscapes in areas of mass tourism and people's recreation is very 

urgent. Dozens of years ago, knowledge and skills of correct behavior in the 

natural environment were formed in the training system of organizers of tourist 

and recreational activities. Currently, in the program of training students in the 

«Tourism» direction, great attention should be paid to issues related to human 

ecology, social ecology, ensuring the ecological safety of resort and recreation 

areas, and greening of tourist activities. 

It is possible to single out a number of tasks facing the system of 

environmental education of students of the specialty 242 Tourism: 

- awareness of the peculiarities of the natural and man-made components 

of the environment; 

- obtaining information about the impact of tourist and recreational 

activities on the environment in both positive and negative aspects; 

- formation of organizational skills and implementation of ecologically 

safe tourist and recreational activities in various natural complexes – sea coasts, 

mountain regions, forest areas; 

- acquisition of knowledge and skills of ecological and cultural behavior. 

The forms of environmental education of students can be different: 

lectures, debates, practical and seminar classes, holding round tables on 

environmental topics, conducting ecological business games, visiting natural 

monuments, propaganda work on nature protection, and others [20]. In our 

opinion, one of the most effective forms of environmental education is the 

organization of trips for the purpose of visiting natural territories unchanged by 

man, objects of the nature reserve fund, in other words, ecological tourism (or 

ecotourism) is an important component of ecological education of students. 

The term ecotourism is interpreted in different ways. Since the prefix 

«eco” means the study of the general laws of the functioning of ecosystems, 

ecotourism can be considered as a trip for the purpose of recreation and getting 

to know new regions and objects and realizing oneself as a component of a 

natural or artificially modified ecosystem. In other words, ecotourism is cultural 

recreation in nature, which does not cause damage to the environment and 

allows to preserve and restore biological diversity and abiotic conditions of 

existence of living organisms. Ecotourism focuses on visiting the territories of 

nature reserves, and this requires strict compliance with the rules of 

environmental protection [11]. 

Ecological tourism is based on the following conceptual provisions: 

- minimization of the negative impact of tourists on the natural 

environment and its components with maximum recreational use; 

- harmonious combination of people, natural environment and 

recreational infrastructure; 

- visiting recreational nature reserves and facilities; 

- scientific and cognitive development of natural (biological, landscape, 

landscape) diversity and humanistic potential of recreational areas [2]. 
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Having analyzed the existing definitions and characteristic features of 

ecological tourism,it is possible to highlight the main principles of ecological 

tourism activity: 

- ecological tourism stimulates and satisfies the human need to 

communicate with nature by visiting areas unchanged or almost unchanged by 

human activity; 

- ecological tourism is characterized by an insignificant impact on the 

environment. It is for this reason that ecological tourism trips can be conducted 

to strictly protected natural areas; 

- ecological tourism activity prevents negative impact on nature and 

culture and contributes to nature protection and harmonious socio-economic 

development of territories; 

- ecological tourism is travel that combines recreation and ecological 

education and contributes to increasing the cultural level of the relationship 

between man and nature, forming a sense of personal responsibility for the state 

of the environment [2]. 

The main thing for the promotion of ecological tourism is that it combines 

tourism and environmental protection, thus providing economic incentives for 

nature protection. It is also useful to increase public awareness and understanding 

of the relationships between the environment and a wide range of cultural 

perspectives for society. The key value of ecotourism lies in the ability to ensure a 

balance between the commercial viability of the tourism industry and 

environmental safety. 

There is another aspect of this problem. A person who knows and 

understands nature will make every effort to cause minimal damage to it. 

Therefore, it is necessary to pay attention to environmental education in 

educational institutions, it is necessary to teach to understand and love 

nature [18]. 

Public monitoring, which can be carried out by ecotourists, is now 

becoming more and more important. Therefore, the educational value of 

ecological tourism is difficult to overestimate. Participants of ecotourism trips 

learn the laws of ecology on their own experience, and not on abstract book and 

newspaper examples. As a result, people begin to feel part of nature, which is a 

necessary condition for the development of society as a whole. 

In the context of the concept of sustainable development, which was 

recognized as an effective model of organization by the absolute majority of 

countries in the world, the concept of «sustainable tourism» was formed in the 

field of tourism. Sustainable tourism − the youngest concept of ecological 

tourism − in its essence is a partial application of the concept of sustainable 

development, which involves the integration of social, economic and ecological 

aspects in practical activities. The need for the sustainable development of 

tourism is becoming more and more evident every year, because the negative 

aspects of the impact of tourism activities are becoming obvious. The impact of 

certain segments of the tourism industry is manifested both in the direct 
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chemical, physical or biological pollution of natural components, and in the 

indirect impact on their quality. It is clear that losing ecological attractiveness, 

traditional tourism objects lose their importance, and the entire tourist 

infrastructure begins to work inefficiently [11]. 

Now society is developing a mindset oriented towards sustainable 

development, which leads to the emergence of new motivations in the tourism 

sector as well, which are due to the acquisition of such a tourist experience that 

would be ecologically and socially responsible. Thus, the transformation of 

thinking in society determines the evolutionary development of tourist activity, 

which is manifested in the popularization of nature-oriented types of tourism. 

Therefore, it is not surprising that in recent decades, ecological tourism 

has become the most dynamically developing type of tourist activity. In 

Ukraine, there are also prerequisites for the development of such activities. In 

our opinion, Zaporizhzhia region is one of the most promising areas for the 

development of ecological tourism in Ukraine. 

Zaporizhzhia region is one of the largest regions of Ukraine in terms of 

territory. A significant part of the protected areas has been preserved in the 

territory of the region. As of January 1, 2021, the nature reserve fund of the 

Zaporizhzhia region had 348 objects and territories with a total area of more 

than 138183,4433 hectares. Of them, 24 objects are of national importance, and 

324 are of local importance. The percentage of conservation is 5,07% [9]. At the 

same time, with the presence of such a significant natural potential, ecological 

tourism in the Zaporizhzhia region is only at the initial stage of development. 

The reasons for this are different. One of the main reasons lies in the fact that 

nature protection and scientific activities have always been in the first place in 

the protected territories, rather than ecological-educational and ecological-

tourism. Ukrainian national parks have a fairly recent history compared to the 

national parks of the world, especially the USA. The level of visits to reserves 

and national parks in Ukraine is quite low, some of them have almost no buffer 

zones, which are objects of ecological tourism in other countries. 

However, recently more and more attention is paid to the development of 

ecological tourism in protected areas. Profits from the development of such 

activities can be directed to the development of nature protection and scientific 

activities. In the protected territories of the Zaporizhzhia region, programs for 

the development of natural and educational tourism are gradually being 

developed and implemented, ecological and educational centers are being 

created. But the lack of capital in most protected areas for the creation of 

ecological centers and the development of environmental education programs 

does not allow to fully realize the main task of ecological tourism − ecological 

education of visitors. Unlike many countries of the world, where there is a 

whole network of tourist companies specializing in ecological tours, in the 

Zaporizhzhia region only in recent years several tourist companies have started 

work in this direction. 
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Estuarine complexes are promising for the development of ecological 

tourism in the Zaporizhzhia region − special natural formations that in most 

cases represent a transition zone between different ecosystems. Such unique 

areas are characterized by maximum diversity of plant and animal organisms, 

high biological productivity. Most estuarine complexes are protected by law as 

natural objects of special importance. There are several such complexes on the 

territory of Zaporizhzhya region, for example, Utlyutskyi and Molochniyestuary 

and others. The diversity of landscapes and natural communities, favorable 

climatic conditions, and the presence of natural monuments within the estuarine 

complexes open up significant opportunities for the development of ecological 

tourism and the development of many water and land routes. 

The most popular place for eco-tourism trips in the Zaporizhzhia region 

is, without a doubt, the Pryazovsky National Natural Park. The Azov National 

Nature Park as a unique natural object with rich flora and fauna attracts visitors. 

Tourist activities are economically beneficial and have a significant educational 

function. Visitors to the park are offered a number of ecological routes 

accompanied by qualified instructors who conduct excursions and familiarize 

vacationers with the basic principles of ecological tourism. 

The recreational and touristic potential of the park requires the 

implementation of nature protection measures aimed at observing the regime of 

use of the territories of the nature reserve fund in accordance with the status and 

use in tourist activities. The tasks of these measures are as follows: 

establishment of protection districts; beautification of the territories taking into 

account the preservation of the territories themselves and the convenience of 

organizing tourist activities andexcursions; a ban on the placement of rest stops 

and parking lots near natural monuments; ensuring the high culture of tourists 

and excursionists; the use of these objects for educational and environmental 

purposes [13]. 

Within the boundaries of the Pryazovsky National Nature Park, it is 

necessary to carry out a number of measures aimed at the protection of natural 

and anthropogenic resources: explanatory work, popularization of ecological 

knowledge, attracting tourists to participate in planting trees, in the forest, the 

month of silence, etc. On planned routes, it is necessary to mark trails, equip 

places for overnight stays, prepare places and firewood for bonfires, create a 

stock of equipment. The closer to the city, the more strictly regulated tourist 

routes and parking lots. The main directions of the rational organization of tours 

are as follows: to ensure the creation of a road and trail network for tourists; to 

equip the routes with areas for rest and possible overnight stays; parking lots, 

where it is allowed; to involve specialists in the tourism field in carrying out 

tourist activities and excursion programs. 

Thus, the successful development of tourism within the Pryazovsky 

National Nature Park is hindered by such factors as: lack of adequate funding 

from state bodies; the impossibility of providing paid services and their 

appropriate quality to visitors in a significant area of the park; imperfection of 
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detailed information about the tourist possibilities of the park territory, their 

advertising (in particular, as booklets) and popularization in mass media; lack of 

a tourist product that meets the standards of the international tourist market; 

insufficient number of employees in the relevant departments for organizing 

tourist activities on the territory of the park; limiting the popularization of nature 

standards through excursion activities, educational and local history activities 

and some other ecological tourism functions; lack of socio-economic and 

political conditions favorable for investments in the development of tourist 

activities within the park; the practical absence of tourist and excursion 

enterprises, primarily tour operators who would organize tours in agreement 

with the park administration; non-compliance of the development of tourist 

infrastructure with world standards [1, p. 788]. 

Within the boundaries of thePryazovsky National Nature Park, tourists 

are mostly attracted to those territories that are of cognitive and educational 

interest, where the natural environment has been relatively little changed by 

human activity, where there are rare and unique natural objects. It is necessary 

to determine the weak and strong aspects of the organization of tourist activities 

within the boundaries of the Pryazovsky National Nature Park. 

Weaknesses: there is no unified system for marking ecological trails; low 

quality of equipped stops and tourist sites, shelters on ecological trails; the 

required number of instructors is missing; imperfection of comprehensive 

information in mass media and the Internet about the possibilities of organizing 

tourist activities in the territory of the park; non-compliance by tourists with the 

rules of staying on the territory of the park; insufficient number of tourist 

enterprises that would offer tours within the park (upon agreement with the 

administration. 

Strengths: the presence of unique nature reserves and objects; preserved 

environment; unique flora and fauna; in the administrative structure of the park, 

specialized departments have been created that deal with the arrangement of 

ecological trails and the promotion of the tourist potential of the territory; 

favorable geographical location of the park contributes to the creation of various 

types of interregional tourist routes; active cooperation between protected areas 

and public organizations in the development and implementation of 

international technical assistance projects; organization and conduct of scientific 

and educational, ornithological, ethnographic (country tourism), skiing, cycling, 

equestrian, water (underwater (diving), ecological, geoecological, landscape, 

botanical, zoological, hydrological, excursion-walking, resort-balneological, 

congress , business tourism activities, as well as paragliding, hang-gliding, 

ballooning; organization of tours for active recreation of the population in the 

natural environment; familiarization of visitors with natural values, 

environmental education, education and participation in environmental 

protection measures. 

Thus, within the boundaries of the Pryazovsky National Nature Park 

there are sufficiently favorable conditions and resources for the development of 
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various types of tourism, this is evidenced by strong objective prerequisites for 

the organization of tourist activities: the originality of natural complexes that are 

of cognitive interest for tourists and excursionists with ecologically significant 

content; rich traditions in the field of harmonizing human relations with nature, 

which were reflected in the practice of rational nature use and nature protection, 

protected affairs on the territory of the park; tourist-excursion enterprises, 

offering various tours, will be able to attract tourists and excursionists from 

many sectors of the tourist market, which will thereby contribute to the 

organization of new jobs for the local population, increasing its level of well-

being [1]. 

We believe that the Pryazovsky National Natural Park needs the 

construction of an ecological and educational visitor center and the creation of 

modern expositions in order to carry out environmental education of the 

population, attract tourists and sightseers. For the further development of tourist 

activities within the borders of the PryazovskyNational Nature Park, we offer: 

Educational ecological route «Harmony of life from «A» to «І», for those 

who want to go on a tourist trip and environmental education of pupils and 

students along the route: Berdyansky district (landscape reserve of state 

importance «Berda River Floodplain») − city of Prymorsk (landscape reserve of 

state meaning «Obуtichna spit») − the village of Mykolaivka («Granite Rocks» 

geological monument of state importance) − the city of Primorsk («Obуtichna 

spit» landscape reserve of state importance) − the village of Novo-Pylypivka 

(«Staroberdyanskyi» landscape reserve of state importance) − the village of 

Terpinnya («Healing springs») − the urban-type village of Myrne (geological 

monument of nature of state importance «Stone Tomb») − the city of Melitopol 

(park of culture and recreation named after Gorky (park-monument of garden 

and park art of state importance )) − the village of Radyvonivka (forest reserve 

of state importance «Radyvonivskyi», ornithological reserve «Tashchenakskyi 

Pod») − village Bogatyr (hydrological reserve yk of state importance 

«Molochnуi estuary», zoological reserve of state importance «Altagirskyi 

landform») − village of Atmanai (landscape reserve of state importance 

«Syvashik») − Kyrylivka resort (Park of sanatorium «Kyrуlіvka», landscape 

reserve of state importance «Fedotova spit») – sea water excursion through the 

water area of the Sea of Azov within the boundaries of the Azov National 

Nature Park (from the landscape reserve «Fedotova spit» to the landscape 

reserve «Flooding of the Berda River») [6,19]. 

The purpose of the route: preservation of the natural and cultural heritage 

of the Azov National Nature Park, development of environmental awareness in 

educational institutions of the Zaporizhzhia region. 

Tasks of the route: organization of a pedestrian ecological tourist route; 

solving certain environmental problems within the boundaries of the Pryazovsky 

National Nature Park by the efforts of pupils and students (cleaning up 

household waste, cleaning water resources, etc.); activation of the creative 
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potential of students; harmonization of ecological tourist relations in the tourist 

group. 

Observing the pristine nature, seaside beaches, islands newly created on 

the shoals of the sea and the Azov spits of Fedotova, Byryuchiiisland, 

Berdyanska and Obytichna spits, and the rich fauna of the area will contribute to 

raising the environmental culture and consciousness of pupils and students. 

The further development of Ukraine requires a balanced solution of 

social and economic tasks under the condition of preservation of the 

environment and natural resource potential with a priority of the ecological 

component. 

Such an approach should be based on deep ecological knowledge and 

increased universal environmental awareness. The task of forming an ecological 

worldview, i.e. rebuilding human consciousness, requires a change in the 

formed life paradigm, a change in thinking, the reformation of old and the 

formation of new spiritual institutions of society, a cultural revolution in human 

qualities. Changing ideology is a very difficult process. But it is necessary for 

the survival of civilization. 

We believe that a person's conscious understanding of his place and role 

in nature will contribute to the understanding of the global nature ofmankind‟s 

ecological problems and the possibility of solving them through joint efforts. 

Thus, environmental education of the third millennium should become a 

necessary component of harmonious, ecologically safe development, and the 

training of specialists with a high level of environmental knowledge, 

environmental awareness and culture, as a component of the system of national 

and public education of all strata of the population of Ukraine, should become 

one of the main levers in solving extremely acute environmental and socio-

economic problems of our country. 

Summarizing the results of the analysis of research materials, the 

following conclusions can be drawn. 

1. There is an urgent need to create an effective method of forming the 

environmental culture of students by means of improving the quality of 

environmental education and attracting future specialists to ecological and 

practical activities. 

2. Training of students of the specialty 242 Tourism with a high level of 

ecological knowledge, ecological consciousness and culture based on new 

criteria for assessing the relationship between human society and nature should 

become one of the main levers in solving extremely acute ecological and socio-

economic problems of modern Ukraine. 

3. Ecological tourism is one of the most effective forms of environmental 

education of students. The organization and conduct of eco-tourism trips 

provide a unique opportunity to transform an anthropocentric worldview into a 

biocentric one, because it allows a person to understand his place and role in the 

surrounding natural environment. 
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4. The development of ecological tourism contributes to both 

environmental education and the attraction of financial resources to the regions 

of the country. In other words, the development of ecological tourism can be a 

stimulus for the sustainable development of economic activity in the 

Zaporizhzhia region, have a significant impact on the preservation of the natural 

environment, and carry a powerful educational and educational function. 
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1.3. Professional training of future physical education teachers to use 

energy-saving technologies in physical education lessons 

 

One of the central places in social development is occupied by the 

problems of preserving the nation‟s gene pool, forming a healthy growing 

generation, preparing children, adolescents and young people for a full 

independent life. The level of health of schoolchildren plays an important role in 

the formation of labor and intellectual potential of Ukraine. Statistics of the 

Ministry of Health in recent years indicate that 90% of school-age children have 

health abnormalities, more than 50% of them have unsatisfactory physical 

fitness. Negative trends in the decline of schoolchildren's health require the 

search for effective ways to strengthen it. Based on modern ideas about the 

significant dependence of the state of health, level and length of life on the way 

of life, we see that the main direction of educational and medical and 

educational work in general educational institutions. 

The main task of the school today is not only to teach children the basics 

of science, but also to educate a healthy personality oriented towards a healthy 

lifestyle; organizing such an educational and educational process that will not 

harm the child‟s health. A new quality of education can be achieved only by 

creating certain conditions aimed at preserving and strengthening the health of 

students. All this requires special approaches in education and upbringing from 

teachers, based on the principles of health care. Knowledge of the preservation 

and development of health is an important component of the professional 

competence of a modern teacher, who must possess a wide range of health-

preserving educational technologies in order to be able to choose those of them 

that will ensure the success of a particular student in these specific 

conditions [5, p. 90 ]. 
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Issues of health care education at the modern stage became the subject of 

research by M. Antropova, I. Brehman, D. Voronin, M. Honcharenko, P. Husak, 

L. Zhukovskaya, N. Zavidivskaya, V. Kaznacheeva, L. Kozhevnikova, 

V. Kolbanov, M. Nosko, V. Pehova, V. Petlenko, O. Samchuk, V. Serzhantova, 

and others. At the same time, in real educational practice, the issue of preserving 

the health of schoolchildren is solved mainly through the use of medical and 

hygienic measures, while the issue of preserving the health of students in the 

process of physical education remains insufficiently implemented. 

According to E. M. Yefimova, according to the logic of considering 

health-preserving technologies as an educational phenomenon and modern 

approaches to the definition of pedagogical technologies in general, the concept 

of "health-preserving technologies" should be considered as a part of 

pedagogical science, which studies and develops the goals, content and methods 

of teaching a healthy lifestyle, which is aimed at solving health care issues in the 

education system; as a method of organization, a model of the educational 

process that guarantees the health of all subjects of the educational process; as a 

toolkit of the educational process, as a system of instructions that should ensure 

the effectiveness and efficiency of education along with the preservation of the 

health of students [2, p. 59] 

Learning technology is, first of all, a systematic method of creating and 

applying knowledge, taking into account technological and human resources 

and their mutual influence, the purpose of which is to optimize forms of 

education (UNESCO); the field of application of system principles to the 

programming of the learning process and their use in educational practice with a 

focus on detailed learning goals that allow for their evaluation [6, p. 116]. 

Health-saving technology is favorable conditions for children‟s education 

at school, which include a favorable microclimate in the classroom, adequacy of 

requirements and methods used in the educational process; rationally organized 

training in accordance with the age, gender, individual characteristics of the 

student, balance of training and physical load [1, 7]. 

Health-preserving pedagogy is a branch of pedagogy, which pays special 

attention to the priority of health among other areas of educational work of the 

school, includes the consistent formation of a health-preserving educational 

space in the school (or other educational institution) with the obligatory use of 

health-preserving technologies by teachers , so that students have the 

opportunity to acquire knowledge without harming their own health, as well as 

the education of a culture of health in children, by which we understand not only 

literacy in health matters, which is achieved as a result of education, but also the 

practical embodiment of the need to lead a healthy lifestyle, taking care of one's 

own health [6]. 

The goal of health-preserving pedagogy is to provide high school 

graduates with a high level of real health, equipping them with the necessary 

knowledge, skills and abilities necessary for leading a healthy lifestyle, and 

instilling in them a culture of health. 
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The goal of health-preserving educational technologies is to provide 

students with the opportunity to preserve their health during the period of 

schooling, to form in them the necessary knowledge, skills and skills of a 

healthy lifestyle, to teach them how to use the acquired knowledge in everyday 

life. 

Taking care of the health of students at our school is one of the priorities 

of the work of the entire teaching staff, including future physical education 

teachers. How are health-saving technologies used in physical education 

classes? 

Health-saving educational technologies include technologies that are 

based on the age-specific characteristics of children's cognitive activity, learning 

at the optimal level of difficulty (complexity), variability of methods and forms 

of learning, the optimal combination of motor and static loads, learning in small 

groups, the use of visualization, the combination of various forms of providing 

information, creating an emotionally favorable atmosphere, forming positive 

motivation for learning («pedagogy of success»), cultivating students‟ 

knowledge of health issues. The physical culture teacher should establish a 

relationship with the school‟s medical worker, get acquainted with the results of 

medical examinations of children, take into account the testimony of medical 

workers in the health certificate of schoolchildren in their work. 

The analysis of health-preserving activities of educational institutions 

shows that the available technologies are implemented through the following 

areas of educational activity: 

- creation of conditions for strengthening the health of schoolchildren 

and their harmonious development; 

- organization of the educational process taking into account its 

psychological and physiological impact on the student‟s body; 

- development and implementation of educational programs for the 

formation of a culture of health and prevention of harmful habits; 

- correction of somatic health disorders using a complex of health and 

medical measures; 

- medical-psychological-pedagogical monitoring of the state of health, 

physical and mental development of schoolchildren; 

- functioning of the psychological assistance service for teachers and 

students to overcome stress and anxiety; a humane approach to each student, the 

formation of benevolent and fair relations in the team; 

- control over the observance of sanitary and hygienic norms of the 

organization of the educational process, regulation of the educational load and 

prevention of student fatigue; 

- organization of balanced nutrition of students at school [8, p. 107-111]. 

It is very important for a future physical education teacher to properly 

organize a physical education lesson, as it is the main form of the pedagogical 

process. The essence of the health-preserving lesson is that this lesson provides 

the child and the teacher with the preservation and increase of their vitality from 
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the beginning to the end of the lesson, and also allows you to use the acquired 

skills independently in extracurricular activities and in later life. 

When planning and conducting a lesson, future physical education teachers 

should rely on the main modern requirements for a physical education lesson with 

a complex of health-saving technologies: rational density of the lesson; the 

inclusion of questions related to the health of students in the lesson contribute to 

the formation of the values of a healthy lifestyle and the needs for it in 

schoolchildren; optimal combination of various activities; the choice of teaching 

methods and techniques that contribute to the activation of initiative and creative 

self-expression of students; formation of external and internal motivation of 

students' activities; implementation of an individual approach to students taking 

into account personal capabilities; creation of a favorable psychological climate, a 

situation of success and emotional release; the inclusion in the lesson of 

techniques and methods that contribute to self-discovery of the capabilities of 

one's body, the development of self-assessment skills of the level of one's physical 

development; purposeful reflection of one‟s activity throughout the lesson and in 

its final part [1,6]. 

When conducting lessons, future teachers of physical education should 

focus on the principles of a health-preserving lesson aimed at strengthening 

physiological and psychological health: the principle of motor activity; the 

principle of health regime; the principle of forming the correct posture, rational 

breathing skills; the principle of implementation of effective hardening; the 

principle of psychological comfort; the principle of relying on individual 

characteristics and abilities of the child [3, p. 134]. 

To implement these principles, the following pedagogical methods and 

teaching techniques are used: 

1. Increasing the motor activity of children. 

2. Emotional climate of the lesson. 

A comfortable beginning and end of the physical culture lesson ensures a 

positive emotional mood of students. This method helps children master the 

following ways of self-healing: 

a) the use of positive attitudes towards success in the activity 

«Everything will work out for me! I will manage! I can do anything! »; 

b) the ability to set yourself up for a positive wave «Smile to 

yourselfitself». 

The emotional climate of the lesson largely depends on the benevolent 

tone of the teacher, on the humorous component of pedagogical communication. 

The teacher‟s task is to try to help the child correctly use the colossal resources 

of humor to gain joy and health. 

No matter how wide the arsenal of motor actions that a student learns 

during school, in physical education lessons, no matter what the form of classes, 

in all cases organized motor activity solves a complex of tasks aimed at 

preserving and strengthening health and prevention of a certain range of 

diseases. 
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The main tasks that are used in physical education lessons for the 

purpose of improving the health of students, and the methods of solving them 

are as follows: 

- prevention of hypokinesia − normalization of motor mode by increasing 

the volume of dynamic physical activity; 

- prevention of posture disorders − use of special sets of exercises aimed 

at strengthening the muscular corset of the spine; 

- injury prevention – training in the technique of performing physical 

exercises and rules, safety techniques during physical exercises; 

- prevention of diseases of the cardiovascular system − training of an 

aerobic and anaerobic nature, aimed at increasing the adaptation capabilities of 

the body; 

- prevention of colds − use of physical education, water procedures and 

other hardening components; 

- the basics of life safety − teaching motor actions of an applied nature, 

which make it possible to use the acquired knowledge and practical experience 

in real life situations [6, p. 118] 

Music therapy. Music can be used as a background design for a physical 

education lesson and as an accompaniment to some of its moments. Quiet 

melodic music, which is used in the final part of the lesson, has a sedative 

(sedating effect that promotes the development of inhibition processes) effect 

and normalizes the functions of the cardiovascular system. The rhythmic music 

used by the teacher in the introductory part of the lesson causes an increase in 

the tone of the skeletal muscles and has a beneficial effect on the activity of 

internal organs and systems. Major melodies in a physical education lesson will 

add cheerfulness to a schoolchild, improve well-being, psycho-emotional 

state [4, p. 41]. 

Organization of self-reflection. Keeping a health diary. Each physical 

education lesson can begin and end with a record in a special diary of children‟s 

health and changes that occurred in their well-being during the lesson. Skillfully 

conducted reflection makes it possible to understand: to what extent children are 

aware of what and how they did in class, what helped them, and what they can 

use in their lives to strengthen their health outside the classroom and school. 

«Health Tree» for visual promotion of a healthy lifestyle. On that «tree» 

the names and surnames are entered, students never got sick during the quarter. 

At the end of the year, the healthiest students receive awards and incentives. 

A healthy lifestyle does not yet occupy the first place in the main human 

valuesin our society. But if we teach children to value, protect and strengthen 

their health, and demonstrate a healthy lifestyle as a personal example, then we 

can hope that the future generation will be healthy and developed, not only 

spiritually, but also physically, and will cope with the great goals that 

determined for him by the state. 

Therefore, health-saving technologies are an integral part and a 

characteristic feature of the entire educational system. Therefore, everything that 
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belongs to an educational institution (the nature of education and upbringing, 

the level of pedagogical culture of teachers, the content of educational 

programs, the conditions of the educational process) is directly related to the 

problem of the health of students. It has been theoretically proven that properly 

organized motor activity is the most important factor in forming a healthy 

lifestyle and strengthening a person‟s health regardless of his age. Therefore, we 

consider physical activity as one of the fundamental factors of preserving and 

strengthening the health of students of general educational institutions. 

Thus, health-preserving technologies can be considered as one of the 

most promising systems, their use in work will increase the effectiveness of the 

educational process, will form value orientations in teachers and parents aimed 

at preserving health and harmonious development of pupils. 
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1.4. Функції професійної діяльності вчителя фізичної культури в 

умовах нової української школи 

 

Процеси оновлення освітніх систем відбуваються у багатьох країнах 

світу. Сучасне реформування системи освіти в Україні вимагає 

переосмислення всіх факторів, від яких залежить якість освітнього процесу, 

його результативність і спрямування на перехід до нового типу освіти. Ці 

явища впливають на суспільство загалом і наслідком цього, зокрема, є 

підвищення рівня вимог до професійно значущих якостей особистості. 

Професійна діяльність педагогічного працівника потребує постійного 

підживлення духовних, інтелектуальних сил, загальноосвітньої й 

загальнокультурної підготовки, тобто систематичного навчання і не лише 

шляхом самоосвіти. Саме тому серед основних шляхів реформування освіти 

є «підготовка нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їх 

професійного та загальнокультурного рівня» [8, с. 83]. 

Вчитель − вирішальна постать перебудови сучасної загальноосвітньої 

школи в умовах Нової української школи. Це твердження звучить як ідіома. 

Школа завжди починалася з учителя. Він завжди був для дітей головною 

дійовою особою в їхньому шкільному житті. Сьогодні роль вчителя 

незмірно зросла, оскільки вирішується доля підготовки до життя поколінь 

дітей, які мають продовжити справу демократизації країни, перебудови 

суспільства [1]. 

Концепція «Нова українська школа» чітко окреслила вектори 

професійної діяльності педагога. У компонентній формулі Нової української 

школи провідне місце відводиться педагогу нової формації, що перебуває в 

авангардні суспільних і освітніх перетворень, умотивованому, 

компетентному, кваліфікованому, який має академічну свободу й 

професійно розвивається впродовж життя. Зауважимо, що під професійним 

розвитком особистості розуміється процес цілісного розвитку особистості, 

як суб‟єкта професійної діяльності, що детермінований організацією 

освітнього процесу в закладі освіти та активністю самого вчителя. 

Професійний розвиток – це дидактична категорія, що характеризує сутність 

системи знань, умінь, навичок, норм і цінностей, котрі відображають 

особистісно – діяльності основи професіоналізму і забезпечують 

формування у вчителів професійної компетентності [8, с. 84]. 
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Звання «вчитель», за великим рахунком, − це причетність до 

великого, пристрасність пропагандиста, окриленість поета, інтелект 

дослідника, енергія розуму і при цьому оголеність духовних і душевних 

рухів назустріч довірливим дитячим поглядам і серцям. 

Напевно, під цими словами можуть передплатити всі справжні 

педагоги. Для них настав час дій, час вільного виявлення своїх почуттів та 

думок, утвердження свого творчого «я», своєї школи педагогіки. 

Вирішальною фігурою перебудови усієї системи української шкільної 

освіти є вчитель. Від його знань, педагогічної майстерності, активності, 

переконаності, пристрасної позиції вирішальною мірою залежить успіх 

намічених перетворень [9]. 

Авторитет будь-якого шкільного предмета перебуває у руках учителя. 

І авторитет предмета «Фізична культура» теж насамперед у руках вчителя 

фізичної культури. Але рамки даного предмета, порівняно з іншими, 

набагато ширші − адже фізична культура навіть суто формально несе у собі 

великий заряд загальнолюдської культури, можливість гуманізації 

виховання дітей [1]. І, головне, це предмет максимально наближений до 

найнагальніших завдань часу – зміцнення здоров‟я дітей [2]. 

Динаміка загальної захворюваності школярів характеризується 

неухильним зростанням, як морфофункціональних патологій, і психічних 

розладів. Це свідчить про зниження адаптаційних (захисних) можливостей 

організму, що росте [2, 3]. Високий рівень захворюваності у школах і 

недостатньо високий рівень успішності пов‟язані не так з причинами 

поширення психосоматичних дисфункцій, що є зростанням інформаційно-

освітнього навантаження, як з хронічними фізичними недовантаженнями. І 

ця ситуація погіршується з року в рік. Сьогодні немає сенсу переконувати 

будь-кого в тому, що педагогічна праця − справа, перш за все творча. Не 

секрет, що дослідницький, пошуковий початок притаманний і повсякденній 

педагогічній роботі вчителя фізичної культури. 

Це він завдяки високому професіоналізму і глибоким знанням 

домагається засобами свого навчального предмета того, щоб школярі росли 

всебічно розвиненими людьми, рухова активність яких істотно 

освітлювалася б думкою. 

Професіоналізм вчителя − це вміння працювати так, щоб з перших 

днів перебування дітей у школі сформувати у них міцний пізнавальний 

інтерес до свого предмета [1, 7, 10]. 

Обов‟язки учителя фізичного виховання, за Положенням «Про 

організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України» [4] 

- несе відповідальність за виконання навчальної програми з предмета 

в тих класах, де викладає; 

- спрямовує свою діяльність на виховання в учнів свідомого 

ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих як до найвищої 

соціальної цінності; формування звичок здорового способу життя; засобів 
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збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров'я 

школярів; 

- створює умови для об'єктивної самооцінки і самовдосконалення 

учнів; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог та вимог техніки 

безпеки під час проведення урочних та позаурочних форм фізичного 

виховання; 

- систематично здійснює моніторинг фізичного розвитку учнів у тих 

класах, де викладає, та подає матеріали голові методичного об'єднання; 

- використовує в своїй роботі сучасні методики навчання та 

виховання; 

- організовує та проводить позакласну спортивну та фізкультурно-

оздоровчу роботу з учнями класів, в яких викладає, відповідно до 

загальношкільного плану; 

- здійснює підготовку та участь команд класів, в яких викладає, у 

позашкільних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах; 

- бере участь у роботі шкільного клубу (осередку) Спортивної спілки 

учнівської молоді; 

- здійснює облік учнів, що не вміють плавати, та при сприянні 

адміністрації організовує їх навчання; 

- проводить заняття з учнями, віднесеними за станом здоров'я до 

спеціальної медичної групи (за наказом керівника навчального закладу); 

- надає методичну допомогу вчителям початкових класів, вчителям-

предметникам, вихователям груп продовженого дня щодо проведення 

фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня; 

- проводить роботу з підготовки із числа учнів суддів з видів спорту; 

- підтримує зв'язки з батьками та тренерами учнів. 

Не можна забувати, що методика предмета безпосередньо з ідеєю 

оптимізації навчання, але вчителі нерідко нехтують основними елементами 

методичного творчості. Звичайно, сумно, коли в епоху науково-технічного 

прогресу в школах немає елементарних умов для занять: обладнання, 

інвентарю, технічних засобів навчання, але ще сумніше, коли вчителі не 

мають внутрішнього горіння, яке тягне за собою пошук нових методичних 

прийомів. 

Реформування системи української шкільної освіти, погіршення 

стану здоров‟я дітей та учнівської молоді, використання інноваційних 

технологій у галузі фізичної культури висуває високі вимоги до 

професіоналізму діяльності вчителя фізичної культури. Яким би арсеналом 

форм, засобів, методів та інноваційних педагогічних технологій не 

користувалися сьогодні у шкільному фізичному вихованні, головною 

ланкою у роботі покращення фізичного стану підростаючого покоління є 

вчитель фізичної культури. Від нього, переважно, залежить позитивне 

вирішення питання зміцнення здоров‟я, становлення фізичної культури 
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особистості, оволодіння учнями вміннями і навичками у різних рухових 

процесах, створення мотивації для самостійних занять фізичними вправами. 

Нами визначено основні функції професійної діяльності сучасного 

вчителя фізичної культури в умовах Нової української школи: 

- навчальна функція полягає у трансляції знань про фізичну культуру 

як складову культури суспільства та цінність особистості, про здоров‟я та 

здоровий спосіб життя; формування умінь і навичок руху як засобів 

фізичного самовиразу та самовдосконалення, формування звичок щоденної 

рухової активності у різних видах діяльності і так далі; 

- розвивальна передбачає створення сприятливих умов для розвитку 

фізичного потенціалу дитини, формування навичок фізичного саморозвитку, 

самореалізації та самовдосконалення, проведення активного відпочинку; 

збільшення функціональних можливостей її організму через розвиток 

основних фізичних якостей і природних здібностей; гармонійне поєднання 

фізичного розвитку з естетичним, моральним, трудовим, розумовим з 

урахуванням індивідуально-психологічних та вікових особливостей учнів, їх 

задатків та здібностей;  

- виховна функція пов‟язана із спрямованістю професійної діяльності 

учителя фізичної культури на узгодження цілей, що ставить перед школою 

суспільство із потребами особистості у самовиразу та самореалізації; 

використанням засобів фізичного виховання у формуванні системи 

фізичних, моральних, естетичних, громадянських та інших якостей, 

цінностей, ставлень та переконань; виховання патріотизму, працелюбності, 

відповідальності, культури розумової праці, активного дозвілля тощо; 

- оздоровча функція пов‟язана із формуванням загальних уявлень про 

значення фізичної культури в житті людини, збереженні та зміцненні 

здоров‟я, набуттям елементарних знань про функціонування організму 

людини, роботу його систем органів; прищепленням пріоритетів здорового 

способу життя, оздоровчо-гігієнічних навичок та звичок; розвиток рухової 

активності, правильного дихання, корекція постави; привчання до 

використання засобів фізичної культури для профілактики та зняття втоми; 

привчання та формування навичок контролю та самоконтролю за станом 

здоров‟я та самопочуттям, динамікою показників фізичного розвитку; 

створенні умов для зміцнення здоров‟я та попередження травматизму тощо; 

- гностична функція передбачає пізнання вікових особливостей та 

закономірностей розвитку учнів, визначення змісту і способів педагогічного 

впливу на них; аналізу процесу і результатів власної діяльності, її недоліків 

та переваг, визначення на цій основі шляхів коригування педагогічного 

впливу; вільне володіння та відновлення предметних знань, методичного 

інструментарію; постійне підвищення професійної майстерності; 

планування та організація власної науково-методичної та дослідної роботи 

тощо; 

- прогностична полягає у прогнозуванні на основі діагностики 

перспектив розвитку особистості та групи, постановці на цій основі цілей та 
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завдань професійної діяльності; визначенні на діагностичній основі шляхів 

оптимізації та корекції засобів педагогічного впливу, змісту, методики 

педагогічної діяльності;  

- комунікативна полягає в організації професійного педагогічного 

спілкування, встановленні взаємин та дотримання ділових і неформальних 

стосунків учителя з учнями, учнівськими групами, усіма суб‟єктами 

педагогічного впливу; організації ефективної взаємодії з колегами, 

адміністрацією, батьками, громадськими та спортивними організаціями, 

службами охорони здоров‟я; дотримання контактів з державними і 

громадськими фізкультурно-спортивними організаціями, спонсорами тощо; 

- діагностична полягає у цілеспрямованому та спеціально 

організованому вивченні стану та рівню фізичного розвитку учнів, їх 

індивідуальних особливостей, емоційно-вольових станів, здібностей і 

схильностей; виявленні особливостей учнівської групи; визначенні на цій 

основі проблем загального та фізичного розвитку особистості та їх причин;  

- спонукальна функція полягає в активізації навчально-спортивної, 

рухової діяльності учнів; стимулюванні їх самостійної, ініціативної роботи, 

підтриманні та розвитку інтересу школярів до фізичної культури і спорту, 

фізичного удосконалення, зміцнення здоров‟я, дотримання здорового 

способу життя; передбачає формування суб‟єктності учня у власній 

життєдіяльності, саморозвитку та самореалізації тощо; 

- орієнтаційна функція передбачає допомогу учням у осмисленні та 

усвідомленні ідеалів фізичного розвитку, самовдосконалення, здоров‟я і 

здорового способу життя як складників загальнолюдських цінностей; 

формування ціннісне-орієнтаційного досвіду щодо цих ідеалів та 

особистісної ціннісної картини світу; допомозі учням з вибором професії, 

визначенням життєвого шляху; розвиток мотиваційної сфери особистості і 

таке інше; 

- конструктивна функція пов‟язана із перспективним та поточним 

плануванням навчально-виховного процесу, власної майбутньої діяльності і 

поведінки у педагогічні взаємодії; добором засобів, методів, прийомів, форм 

організації навчання та навчально-спортивної, виховної, тренерської роботи 

адекватних індивідуальним особливостям школярів, стану їх здоров‟я, 

можливостям та здібностям; зміцнення матеріально-спортивної бази 

навчально-виховного процесу тощо; 

- управлінська передбачає управління під час уроку та у позаурочний 

час діяльністю школярів, спрямованою на фізичний розвиток та 

самовдосконалення, керування їх саморозвитком, привчання дітей до 

самоуправління власною діяльністю та діяльністю групи у процесі уроку, 

занять спортивних секцій, шкільних спортивних змагань, роботі 

фізкультурного активу школи; управління всією спортивною діяльністю 

учнів та закладу освіти;  

- коригувальна функція передбачає створення та підтримання 

постійного зворотного зв‟язку в системі «учитель-учні», аналіз власної 
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педагогічної діяльності, що робить можливою вчасну корекцію засобів 

педагогічного впливу, змісту та організації процесу навчання і виховання 

відповідно до його результатів; 

- організаційна полягає у залученні учнів до різноманітних видів 

занять фізичною культурою; організації та згуртуванні учнівського 

колективу; матеріально-технічне забезпечення педагогічного процесу; 

доцільній організації професійної діяльності тощо; 

- координаційна функція передбачає узгодження впливів усіх 

суб‟єктів фізичного виховання у закладі освіти та за його межами задня 

забезпечення оптимальних результатів та розвитку потенціальних 

можливостей учнів тощо; 

- профілактична функція передбачає формування знань, привичок та 

навичок здорового способу життя, щоденної фізичної активності як засобу 

попередження захворювань та фізичних порушень; 

- спортивно-рекреаційна функція полягає у формуванні в учнів, а 

також популяризації серед батьківської та педагогічної спільноти різних 

видів спорту та активного дозвілля; 

- просвітницько-популярізаційна функція полягає у поширенні та 

популяризації серед учнів, батьківського та педагогічного колективу, 

найближчого соціального оточення знань щодо фізичної культури, спорту, 

щоденної фізичної активності, здорового способу життя, а також про їх 

значення для підвищення працездатності, покращання самопочуття, 

майбутньої професійної діяльності; залучення учнів до популяризації 

подібних знань у позаурочній та позакласній роботі і так далі; 

- рухова функція спрямована на розвиток моторного потенціалу учнів 

та передбачає формування в них вмінь виконання рухових дій, творчості та 

імпровізації у фізично-оздоровчій та спортивній діяльності; привчання учнів 

до фізичного удосконалення; розширення рухового досвіду, вдосконалення 

навичок життєво необхідних рухових дій та застосування у різних видах 

діяльності (ігровій, самообслуговування, трудовій тощо); 

- методична функція передбачає оптимальний добір змісту, засобів, 

методів, приймів, форм організації навчання та видів діяльності учнів у 

процесі навчання відповідно до мети і завдань навчання та виховання, 

індивідуальним можливостям та потребам учнів у саморозвитку; постійне 

професійне зростання, оновлення та удосконалення професійної 

компетентності та педагогічної майстерності [5, 6]. 
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1.5. Особливості використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в інклюзивній освіті 

 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується посиленням 

ролі інформації та знання, які стають чинниками суспільного прогресу та 

добробуту. Розвиток інформаційного суспільства зумовлює зміни практично 

у всіх сферах життєдіяльності: від політики й управління до освіти і 

культури. Доступність інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 

кардинально змінює способи роботи з даними, спрощує процеси отримання 

знань, обміну досвідом та взаємодії між людьми. Міждержавні та 

міжкультурні кордони стають прозорішими у віртуальному світі 

комп‟ютерних мереж [18]. 

Перехід до інформаційного суспільства докорінно змінює звичні 

устої: отримуючи з різних джерел все більше інформації, ми змушені 

постійно переглядати наші уявлення, що формуються в свідомості під їх 

тиском, інакше наші дії не відповідатимуть потребам реальності [1]. 

Необхідність формування у підростаючого покоління навичок самостійного, 

критичного, оперативного мислення, адаптації та орієнтування у 

інформаційно-насиченому просторі висуває нові вимоги до змісту освіти, 

його оновлення та модернізації. 

Розвиток освіти на основі принципів безперервності, доступності, 

особистісної спрямованості формує концептуально нову модель – відкриту 

освіту. Відкритість освіти – це її здатність забезпечити відкритий простір 

для розвитку особистості, розгорнутість освітньої системи до інтересів і 

потреб особистості та суспільства. Відкрита освіта покликана реалізувати 

принцип навчання протягом всього життя, що визнається Радою Європи 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0909-05
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одним із найсуттєвіших соціальних елементів, який охоплює, окрім 

освітньої, ще й сфери професійної зайнятості, економічного росту, 

конкурентоспроможності, соціального забезпечення тощо. Вона має 

базуватися на засадах загальнодоступності наукових знань і відкриттів, 

спільному прагненні до вдосконалення та розширення меж непізнаного. 

Відкрита освіта є своєрідною реформою, переходом до більш неформальних 

різновидів навчання, важливим принципом яких є переконання, що людина 

прагне навчатися і робить це природно, якщо запропонувати їй більшу 

свободу [14, с. 6]. 

Розвиток і впровадження принципів демократизму, гуманізму та 

відкритості в освіті сприяє соціальному прогресу і всебічному 

інтелектуальному та духовному розвитку особистості. Реагування на 

потреби окремої людини та суспільства в цілому наближають нас до 

утвердження освітньої парадигми, яка полягає у необхідності забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти для кожного індивіда, незалежно від 

його/її особливостей і обмежень. 

За даними Всесвітнього Банку, 10-12% населення світу від- носяться 

до категорії осіб з особливостями психофізичного розвитку [17]. При цьому, 

кількість дітей, молодших 16 років, які відносяться до цієї категорії, 

оцінюється в 140-165 млн осіб. З них 62 млн – діти молодшого шкільного 

віку. Для отримання освіти вони змушені стикатися з безліччю перепон, у 

зв‟язку з чим рівень відвідування навчальних закладів і відсоток тих, хто 

успішно завершив навчання, значно нижчі порівняно з їх однолітками. З 

75 млн дітей з усього світу, які не відвідували школу, третину складають 

діти з інвалідністю. В країнах, що розвиваються, виключення (ексклюзія) з 

системи освіти є значно суттєвішим для осіб з особливостями 

психофізичного розвит- ку, з яких близько 97% не вміють ані читати, ані 

писати [7]. 

Неспроможність здобути освіту позбавляє осіб з інвалідністю 

можливості отримати професію, гідну заробітну плату й суспільне визнання. 

За оцінками Всесвітнього Банку 20% найбідніших людей в світі мають різні 

форми інвалідності. Рівень грамотності серед осіб з особливостями 

психофізичного розвитку (у глобальному вимірі) складає всього 3%, а 

безробіття – 80% [14]. 

Відповідно до Національної програми інформатизації в Україні 

визначено «стратегію розв‟язання проблеми забезпечення інформаційних 

потреб та інформаційної підтримки» у різних сферах життєдіяльності [11].  

Це значною мірою стосується сфери надання освітніх послуг різних 

категоріям громадян. Серед основних напрямів державної політики у цьому 

аспекті визначено: «розроблення методологічного забезпечення у частині 

використання комп‟ютерних мультимедійних технологій у процесі 

викладання предметів та дисциплін»; «удосконалення навчальних планів, 

відкриття нових спеціальностей з новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій, втілення принципу «освіта протягом усього життя»; 
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«забезпечення вільного доступу до засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій та інформаційних ресурсів, особливо у сільській місцевості та 

важкодоступних населених пунктах»; «підвищення рівня комп‟ютерної 

грамотності населення, зокрема пенсіонерів, малозабезпечених осіб та осіб, 

що потребують соціальної допомоги та реабілітації» та ін. [13]. 

Часткове вирішення зазначених соціальних і освітніх проблем 

можливе за рахунок підвищення доступності ІКТ для окремих категорій 

населення [10], запровадження репозитаріїв відкритого доступу з освітнім і 

науковим контентом, що уможливить альтернативні шляхи отримання знань 

попри часові чи просторові обмеження. 

ІКТ може стати суттєвим чинником позитивних змін, адже їх 

застосування дозволяє залучити більшу кількість учасників освіти з 

меншими витратами, задовольнити вимоги соціальної справедливості для 

всіх груп населення, відкриває широкі перспективи для покращення якості 

освіти, її доступності для осіб з особливостями психофізичного розвитку, 

сприяючи рівному доступу до інформації та освітніх послуг, повноцінній і 

плідній суспільній інтеграції [14, с. 7-8]. 

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті – це представлені у 

цифровій формі навчальні матеріали. До яких відносять: 

- демонстраційні засоби ІКТ: відео-фрагменти, анімаційні сюжети, 

графічні зображення, звукові фрагменти, текстові матеріали; 

- інформаційні джерела ІКТ: електронні довідники та словники; 

інструментальні цифрові видання навчальної спрямованості; графічні 

редактори і конструктори, музичні редактори, конструктори ігор, електронні 

таблиці та інше; 

- комп‟ютерні ігри, що сприяють розвитку у здобувачів освіти 

провідних психічних процесів: сприймання, пам‟ять, увага, мислення. 

Функції ІТК в сучасному закладі освіти:  

1. Засіб навчання, що дозволяє мобільно користуватись відео, 

звуковим і графічним документом, текстом тощо, якісно подавати 

інформацію та працювати з нею. 

2. Засіб корекційного навчання, що полягає у індивідуалізації змісту 

і завдань навчального матеріалу, у наданні можливості самостійної 

діяльності, що забезпечується необхідною системою допомоги. 

Сучасний рівень розвитку ІКТ: 

- значно розширює можливості педагогів та учнів/студентів, 

спрощуючи доступ до освітньої і професійної інформації; 

- розширює функціонал засобів навчання та ефективність управління 

освітнім процесом; 

- сприяє інтеграції національних інформаційних освітніх систем у 

світову мережу, доступу до міжнародних інформаційних ресурсів в галузі 

освіти, науки і культури. 

Упровадження інклюзивної освіти, що інтенсивно входить у практику 

сучасних закладів навчання та виховання, зумовлює багато складних питань 
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і нових завдань, які необхідно вирішувати як на теоретичному, так і на 

практичному рівнях [8].  

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на 

принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її 

за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими 

освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу. Інклюзія 

передбачає пристосування шкіл та їх загальної освітньої філософії та 

політики до потреб усіх учнів як обдарованих дітей, так і тих, які мають 

особливі потреби. Інклюзія потребує змін на всіх рівнях освіти. Суспільство 

повинно враховувати та пристосовуватись до індивідуальних потреб людей, 

а не навпаки [9, c. 123]. 

Значною мірою низька якість упровадження інклюзивної освіти 

обумовлена низьким рівнем підготовки вітчизняних освітянських кадрів (як 

педагогів, так і управлінців), які не мають навичок професійної діяльності в 

умовах інклюзивного навчального закладу, не володіють відповідними 

методиками, недостатньо обізнані щодо можливостей і потенціалу 

використання новітніх засобів, зокрема ІКТ в інклюзивній освіті.  

Сучасний рівень розвитку ІКТ значно розширює можливості для 

вчителів та учнів, спрощуючи доступ до освітніх та професійних даних і 

відомостей; покращує функціональні можливості та ефективність 

управління засобами навчання; сприяє інтеграції національних 

інформаційних освітніх систем у світову мережу; сприяє доступу до 

міжнародних інформаційних ресурсів в галузі освіти, науки і культури. 

Компенсаторна властивість нових технологій дозволяє дітям з 

особливими потребами брати активну участь в навчальному процесі попри 

функціональні обмеження. Завдяки використанню ІКТ, ці діти здатні 

подолати бар‟єри на шляху до навчання, оскільки отримують доступ до 

різноманітних дидактичних матеріалів у доступному прийнятному форматі, 

а також демонструвати свої навчальні досягнення.  

Ю. Запороженко виокремлює такі шляхи і можливості застосування 

ІКТ в інклюзивному процесі: 

- у компенсаційних цілях(означає застосування їх у якості технічної 

допомоги, підтримки, яка дозволяє учням з особливими потребами 

залучатись до процесів взаємодії та спілкування. Наприклад, дитині з 

порушенням рухового апарату вони можуть допомогти при написанні, 

дитині з проблемами зору – при читанні і т.ін. Таким чином, ІКТ здатні 

значно полегшити учням доступ до навчальної інформації, їх взаємодію з 

найближчим оточенням та зі світом, частково компенсуючи або заміщуючи 

відсутність природних функцій); 

- у комунікаційних цілях (ІКТ як інструмент, що полегшує особам з 

комунікативними розладами обмінюватися інформацією у більш зручний 

спосіб, можуть також слугувати посередником у спілкуванні між людьми з 

особливими потребами, як альтернативна форма зв‟язку. Допоміжні 

прилади і програмне забезпечення для задоволення потреб учнів з 
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комунікативними розладами є специфічними для кожного виду 

функціонального обмеження);  

- у дидактичних цілях(можливість дистанційного навчання дозволяє 

впровадити спеціальні послуги для географічно віддалених учасників 

освітнього процесу. Сучасний спектр цифрових інструментів і ресурсів 

уможливлює проєктування різноманіття педагогічних стратегій для 

навчання дітей з особливими потребами) [6, с. 141]. 

Основні типи ІКТ, доцільні для використання в якості засобу 

підтримки інклюзивного навчання, виокремлюють: 

1) Стандартні технології – персональні комп‟ютери (настільні ПК, 

переносні ПК (ноутбуки, нетбуки), планшетні ПК (планшети) та ін.) 

2) Асистивні (допоміжні) технології – слухові апарати, пристрої для 

читання з екрану, клавіатури зі спеціальними можливостями, системи 

альтернативної комунікації і т. ін. 

3) Доступні формати даних, або альтернативні формати – наприклад, 

доступний HTML; DAISY – стандарт цифрового формату для запису 

цифрових аудіо книг (digital talking books); брайлівські принтери, дисплеї і 

синтезатори мови тощо [16]. 

Сучасні дослідження визначають переваги що-до використання ІКТ у 

навчанні дітей з інвалідністю [14, с. 28-29]: серед загальних переваг – 

розширення учнівської автономії, подолання комунікаційних бар‟єрів в 

освітньому процесі, створення можливостей для виявлення та оцінювання 

результатів навчання у зручний спосіб, урахування індивідуальних 

особливостей учнів та ін.  

Водночас вчені О. Б. Будник, О. С. Кондур, І. Б. Дяків у своїх 

дослідженнях відзначають, що використання комп‟ютерних технологій і 

цифрових інструментів має значні переваги передусім для учнів з 

обмеженими можливостями здоров‟я:  

- доступ до освітніх ресурсів з допомогою ІКТ як компенсаторного 

засобу у зручний для них час і місці для індивідуального навчання в 

домашніх умовах, у тому числі з батьками (опікунами); 

- виконання навчальних завдань з урахуванням особливостей свого 

розвитку, у власному темпі; за потреби – багаторазове повторення 

теоретичного чи практично-го матеріалу (експерименти у віртуальних 

лабораторіях) і т.п. (в асинхроному режимі); 

- створення умов для особистісного самореалізації, розвитку 

цифрової компетентності, комунікативної культури онлайн і т.п.; 

- підвищення мотивації навчання учнів, їх зацікавленості у вивченні 

нового матеріалу; 

- можливості для пошуку різної навчальної інформації, обміну 

повідомленнями й мультимедійними даними та ін. Адже це дає доступ до 

таких ресурсів, як: навчально-методичні, художні і наукові тексти, 

мультимедійні презентації, електронні посібники, комп‟ютерні програми, 

мультимедійні проекти, тестові завдання, звукові й музичні файли, цифрові 
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копії та авторські розробки художніх і науково-популярних фільмів, аудіо-

книги, мультимедійні ігри та конкурси, відео майстер-класи, графічні 

зображення, фото, таблиці, картографічні системи, інформаційні довідки 

тощо [2, с. 41]. 

Стрімкий розвиток Інтернету та інформаційно-комунікаційних 

технологій дає можливості для освіти всіх людей, в тому числі, для дітей з 

особливими потребами. 

Розвиток Інтернет-технологій, електронного навчання дало поштовх 

для виникнення SMАRT-освіти – це нова філософія навчання, так зване 

«розумне навчання». Воно об‟єднує заклади освіти, педагогів та викладачів 

цих закладів для здійснення спільної освітньої діяльності в мережі Інтернет. 

SMАRT-навчання – це гнучке навчання в інтерактивному освітньому 

середовищі із використанням контенту, який перебуває у вільному доступі. 

Отже, інформація стає широко доступна для усіх верств населення. Процес 

навчання переміщується в електронне середовище, а це, в свою чергу, 

забезпечує повний доступ до ресурсів кожному бажаючому, що приводить 

до розширення кількості бажаючих навчатися з будь-якого місця і в будь-

який час [4]. 

SMАRT-технології для дітей, які потребують інклюзивного навчання 

– це інтерактивний програмний навчальний комплекс, який активізує 

пізнавальну, творчу та активну діяльність учнів на уроках. 

Перевагами SMАRT-технологій в інклюзивному середовищі є те, що 

вони допомагають розвинути та розкрити творчі здібності дітей з 

особливими потребами, навички комунікації, професійні знання, 

грамотність у сфері інтерактивно-комунікаційних технологій; вдосконалити 

уміння ефективної спільної праці та взаємного розуміння, лідерства, 

сформувати критичне мислення [5, c. 9]. 

Сучасні персональні комп‟ютери, SMАRT-дошки, мережа Інтернет, 

зараз є необхідними засобами в освітньому процесі. Окрім цього, 

застосування SMАRT-технологій для дітей з особливими освітніми 

потребами в процесі навчання дає можливість більш широко і повноцінно 

розкрити творчий потенціал кожної дитини. Наприклад, застосування в 

освітньому процесі інтерактивної (смарт) дошки та проектора дозволяє 

використовувати різноманітні кольорові гами як ряд гармонійно 

взаємопов‟язаних відтінків одного кольору. Використання сенсорних 

панелей та планшетів допомагає стимулювати тактильні відчуття – відчуття 

тиску і доторку, взаємодії з навколишнім середовищем того чи іншого 

подразника, який контактує з поверхнею тіла. Таким чином, можна 

прослідкувати за актуальністю використання SMАRT-технологій для дітей з 

особливими освітніми потребами в навчальному процесі: учні з особливими 

потребами сприймають інформацію швидше, залучаються активними 

учасниками групових дискусій, виконують спільну роботу, проходять 

індивідуальну перевірку знань; встановлюється ефективний зворотній 

зв‟язок у системі «діти-учитель» [10, c. 10]. 
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Уже буденно є проведення навчального зайняття з використанням 

мультимедійних презентацій, які виконані за допомогою програмних пакетів 

Mіcrоsоft Роwer Роіnt або Mаcrоmedіа Flаsh (зорове сприйняття). Але, разом 

із звичними для нас презентаційними технологіями у сферу освіти 

проникають нові, так звані, інтерактивні технології, що дозволяють 

демонструвати презентації у вигляді слайд-шоу, які супроводжуються 

звуковими файлами (слухове сприйняття). Також з‟являється нова форма 

подання матеріалу за допомогою інтерактивного обладнання: інтерактивні 

дошки SMАRT Bоаrds, інтерактивні дисплеї Sуmроdіum (тактильні відчуття) 

є презентацією, що створюється доповідачем під час свого виступу, – 

презентацією, що створюється тут і зараз [4]. 

На даний час найпопулярнішим засобом навчання є інтерактивна 

дошка або smаrt інтерактивна дошка, яка має такі переваги: 

1. Гнучкість. Інтерактивні дошки дають можливість використовувати 

інформацію різного виду. Це можуть бути фотографії, ілюстрації, карти, 

графіки, анімація та відео. Різні типи інформації не тільки збагачують 

засвоєнню нових знань, а й сприяють розширенню контенту, який може 

бути використаний в процесі навчання. Окрім цього, smаrt інтерактивні 

дошки роблять процес навчання більш динамічним за рахунок використання 

різних форм представлення інформації. 

2. Розширення можливостей навчання або викладання. Smаrt-дошки 

забезпечують нові траєкторії викладання для педагогів, а для учнів нові 

траєкторії навчання. Ці інструменти дають змогу вибору широкого спектру 

стилів, форм і методів навчання. Наприклад, елементів за допомогою яких 

можна одночасно слухати і диктувати. Також сенсорний екран дозволяє 

через дотик взаємодіяти з дошкою. 

3. Взаємодія. Інтерактивний характер smаrt-дошки дає можливість 

брати участь у навчальному процесі, створює для учнів платформу на якій 

можна продемонструвати своє розуміння предмета через дотик, письмо або 

малюнок. 

Кожен учень має змогу взяти участь у спільному створенні 

документів, зробивши свій внесок у розробку презентації і/або обговорення 

за допомогою ноутбуків та планшетів. Крім цього, з‟являється 

можливість швидкого оцінювання учнів, одержання негайного зворотного 

зв‟язку. Цим самим забезпечується рефлексія щодо індивідуальних сильних 

і слабких сторін учасників спілкування в різних предметних галузях, 

виокремлення тем, яким необхідно приділяти більше уваги або 

неодноразово повторювати. 

4. Низькі експлуатаційні витрати. Smаrt-дошки прості і ергономічні у 

застосуванні, не потребують складного обслуговування, інформацію на 

екрані можна змінювати за допомогою спеціального інструменту для 

підсвічування, електронного пера або стилусу. 

5. Доступ до інформації в мережі Інтернет та використання 

різноманітних інструментів. Smаrt-дошки дозволяють учням легко отримати 
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доступ до багатої бази інтернет-ресурсів. Вчителі та учні можуть 

використовувати широкий спектр онлайнових джерел інформації, таких як 

бази даних і бази знань, онлайн-відео і новини, фото тощо. 

6. Екологічна чистота. Інтерактивні дошки дозволяють учасникам 

навчання представити інформацію зовсім іншим способом, який виключає 

необхідність писання, друкування або копіювання. Цей спосіб не дає 

відходів, унеможливлює забруднення від надмірного використання паперу і 

чорнил, допомагає зекономити природні ресурси. 

7. Інтеграція технологій. Smаrt-дошки допомагають інтеграції різних 

технологій навчання з метою підвищення інтенсивності освітнього процесу. 

Наприклад, до інтерактивної системи можна прикріплювати інструменти, 

такі як мікроскоп, документ камери, відеокамери тощо. Крім того, можна 

інтегрувати інтерактивні засоби навчання з широким спектром програмних 

додатків. 

8. Забезпечення надійного зв‟язку. Інтерактивні дошки дають 

можливість здійснювати підключення з різних місць, що робить їх 

ідеальними для спільної роботи і дистанційного навчання [6, c. 141]. 

Для ефективного впровадження ІКТ в інклюзивну освіту необхідно 

забезпечити належний рівень ІК-компетентності педагогічних працівників, 

їх готовності до розроблення інноваційних методів навчання, оновлення 

існуючих підходів для реалізації концепції інклюзивної освіти з 

використанням ІКТ. 

Користь використання ІКТ для педагогічних працівників системи 

інклюзивної освіти: 

- обмінюватися досвідом з колегами незалежно від їх географічного 

розташування шляхом мережної комунікації; 

- отримати доступ до різноманіття електронних дидактичних засобів, 

вільно розповсюджуваних педагогічними спільнотами у глобальному 

Інтернет-просторі, зокрема, до специфічних видань з використанням 

шрифту Брайля і т.ін.  

Для реалізації інклюзивної освіти з використанням ІКТ, підвищення її 

якості і доступності для дітей з особливими потребами, урядовим і керівним 

органам системи освіти необхідно зосередитись на забезпеченні відповідних 

умов, зокрема: 

- упровадження належної інфраструктури ІКТ, яка задовольняла б 

принципи доступності, зручності використання, гнучкості й ефективності 

витрат;  

- модифікація компонентів навчального плану (включаючи зміст, 

методи навчання й оцінювання успішності), інтегруючи ІКТ, враховуючи 

освітні потреби учнів; 

- підвищення рівня ІКТ-компетентності педагогів інклюзивної освіти, 

їх обізнаності щодо можливостей використання нових технологій у 

педагогічній взаємодії з дітьми з особливими потребами. 



46 
 

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій може бути 

вагомим чинником змін на краще у навчанні дітей з особливими освітніми 

потребами, адже вони відкривають широкі можливості для покращення 

якості освіти, її доступності. Як вказано в одному із документів ЮНЕСКО, 

сучасний рівень розвитку ІКТ значно розширює можливості для вчителів та 

учнів, спрощуючи доступ до освітніх та професійних даних і відомостей; 

покращує функціональні можливості та ефективність управління засобами 

навчання; сприяє інтеграції національних інформаційних освітніх систем у 

світову мережу; сприяє доступу до міжнародних інформаційних ресурсів в 

галузі освіти, науки і культури [12]. 

На думку Л. Л. Борисенко, можливість використання ІКТ у 

дидактичних цілях зумовила потребу перегляду традиційних підходів до 

навчання, започаткувавши нову віху в освітніх перетвореннях. Інноваційні 

технології привнесли різноманіття педагогічних стратегій для навчання 

дітей з особливими потребами, ставши реальним інструментом 

упровадження інклюзивної освіти. Для сприяння особистісному розвитку, 

освітні ініціативи в рамках інклюзивного підходу з використанням ІКТ 

повинні бути спрямовані на задоволення індивідуальних потреб, розкриттю 

індивідуальних здібностей, розвитку прийнятних для кожного учня 

індивідуальних ефективних освітніх стратегій. Обізнаність щодо різних 

видів засобів ІКТ, способів і шляхів їх використання відкриває нові 

перспективи як для учнів з особливими потребами, так і для педагогів. Для 

ефективного впровадження ІКТ в інклюзивну освіту необхідно забезпечити 

належний рівень ІК-компетентності педагогічних працівників, їх готовності 

до розроблення інноваційних методів навчання, оновлення існуючих 

підходів для реалізації концепції інклюзивної освіти з використанням ІКТ, 

що вимагає подальших ґрунтовних наукових розвідок [3, с. 28].  

Для ефективного використання ІКТ в інклюзивній освіті, підвищення 

її якості і доступності для осіб з особливостями психофізичного розвитку 

першочерговими є забезпечення наступних умов: упровадження належної 

інфраструктури ІКТ, яка задовольняла б принципи доступності, зручності 

використання, гнучкості й ефективності витрат; модифікація компонентів 

навчального плану (включаючи зміст, методи навчання й оцінювання його 

результатів), адаптувавши ІКТ до нозологій здобувачів освіти; підвищення 

рівня ІКТ-компетентності педагогів інклюзивної освіти, їх цифрової 

грамотності щодо налагодження педагогічній взаємодії з особами з 

ООП [6, с. 142]. 
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1.6. Архетип кордону у культурі пограниччя 

 

Роль кордонів в історії людства важко переоцінити. Кордони, як 

стверджував Г. Зіммель, «є для нас орієнтирами в нескінченному просторі 

нашого світу» [5, с. 6]. Всю історію людства його супроводжували 

кордони: просторові та тимчасові, між дозволеним і засуджуваним, між 

відомим, зрозумілим і невідомим, неясним, між страхом, небезпекою та 

безпекою, між своїм та чужим. Усе це зумовлює необхідність розкриття 

архетипової природи кордону у культурі з урахуванням аналізу архаїчних 

уявлень та результатів антропологічних досліджень. Тому С. Хоружий і 

стверджує, що «... досвід сучасності ставить під питання, а то й прямо 

заперечує цю наявність незмінного сутнісного центру – і проблема людини 

неспроможна більш поставати як проблема відшукування та вивчення 

такого центру. ... Якщо людину не можна більш характеризувати 

«центром» – її залишається характеризувати «периферією», а точніше 

кордоном. За класичною філософською логікою, загальний спосіб 

http://dpsz2018.blogspot.com/2018/11/blog-post25_18.html
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визначення предмета полягає у вказівці його Іншого, того, що відмінно від 

нього і, тим самим, конструює його межу...» [20, с. 39]. 

Кордони структурують безмежне різноманіття людського світу, 

виконуючи різноманітні функції. За словами Ю. Лотмана, функції кордону 

полягають у тому, «щоб контролювати, відфільтровувати та 

пристосовувати зовнішнє до внутрішнього». Це, своєю чергою, передбачає 

«відділення «свого власного» від «чийогось чужого», фільтрацію того, що 

приходить зовні і трактується як текст чужою мовою, і переклад цього 

тексту на свою власну мову. Таким чином, зовнішній простір 

структурується» [9, с. 175]. Тобто кордон формує культурний простір і 

може відокремлювати осілих від кочівників, живих від мертвих, місто від 

степу чи лісу. 

Антропологічна значимість розмежування та обмеження, 

формування за допомогою кордону свого та протиставлення його чужому 

показана в концепції територіалізації Ж. Делеза та Ф. Гваттарі. «Ми 

знаємо, – пишуть ці автори, – які важливі вже у тварин такого роду дії, які 

перебувають у формуванні територій, які потім можна полишати, 

виходити за їхні межі і навіть створювати собі нову територію в чомусь 

зовсім відмінну за природою... Ще більше це стосується людиноподібних: 

вже від народження вони детериторіалізують свою передню лапу, 

відривають її від землі і перетворюють на руку, яка потім 

ретериторіалізується в гілках і зброї. У свою чергу, палиця – це 

детериторіалізована гілка. Можна помітити, що будь-яка людина – в будь-

якому віці, як у побутових дрібницях, так і в найвідповідальніших 

випробуваннях, шукає собі територію, переживає або сама здійснює 

детериторіалізації, а потім ретериторіалізується практично в чому 

завгодно – спогаді, фетиші, мрії. ... Не можна навіть сказати, що тут 

первинне: можливо, будь-яка територія передбачає вже 

детериторіалізацію, що відбулася, або ж вони одночасні. Соціальні поля є 

заплутаними вузлами, де переплітаються всі три ці рухи...» [3, с. 88-89].  

Образ кордону завжди грав важливу роль у побудові картини світу, 

знаходячи найяскравіший вираз у продуктах архаїчної міфологічної 

свідомості. Адже кордон, будучи результатом роботи психіки людини, 

відбиває підсумки соціального і культурного конструювання на основі 

усвідомлення факту взаємодії з іншим. Міфи, як відомо, виражають 

фундаментальні прототипи, зразки структур людської життєдіяльності та 

можливостей психіки. Тому можна стверджувати, що кордон є своєрідним 

архетипом, який відповідальний за виконання функцій структурування та 

розрізнення при побудові картини світобудови. Розглядаючи початковість 

архетиповості системи протиставлення свого і чужого в людській психіці, 

А. Якимович пише: «Сама мова культурної людини, знакові системи 

«світової культури» являють своєрідну суперечку, що затягнулася, з 

якимось древнім гомінідом (на зразок «гейдельберзької людини»), який 

колись це був головною загрозою для існування Хосапі. Чи пишеться 
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картина, чи складається філософський трактат чи вірш, чи знімається 

фільм, ці знаки сплітаються в нескінченний зв‟язок суперечки з Чужим. 

Ми безупинно утверджуємо себе на противагу ненашим, жахливим чужим 

нелюдям» [22, с. 48]. 

Межі – найнапруженіша, конфліктна, і водночас смислоутворююча 

ділянка соціокультурного простору, що визначає відносини Свій-Чужий. У 

філософії екзистенціалізму, наприклад, було запроваджено поняття 

пограничної ситуації, у якій виявляється суть існування. Кордон – місце 

вибору подальшого шляху людини, саме тут його підстерігають небезпеки 

та випробування, оскільки це місце найбільшого віддалення від центру 

«свого» світу, отже, це зона найменшого впливу власних захисних сил, це 

простір дії законів іншого, чужого світу [1, с. 34]. У міфологічній моделі 

світу поріг (кордон будинку) – місце проживання домового. У наївній 

картині світу можна простежити вплив даного уявлення на життя людини 

через наявність і слідування різним прикметам: не можна стрибати через 

поріг, сидіти, стояти у ньому, передавати через нього щось. Так, 

наприклад, у багатьох народів існує звичай переносити наречену через 

поріг. На думку антрополога М. Дуглас, перебувати в пограничному стані, 

означає стикатися з небезпекою і наближатися до джерела сили [4, с. 182]. 

Архетип кордону в міфологіях нерідко знаходив персоніфікацію в 

образах різних божеств, які, зазвичай, займали найважливіші місця в 

пантеоні. У давньогрецькій міфології покровителем кордонів полісів був 

сам Зевс, якого Платон характеризував як божественне уособлення 

кордону [12, с. 750]. У «Законах» Платон називає законом Зевса – перший 

закон, який він формулює таким чином: «Перший закон, закон Зевса – 

охоронця рубежів, буде гласити так: нехай ніхто не порушує земельних 

кордонів свого найближчого сусіда, чи то громадянина, чи чужоземця... 

Нехай кожен скоріше спробує зрушити величезну скелю, ніж межовий 

стовп чи навіть маленький камінь, заклятий перед обличчям богів і 

розмежовуючий ворожнечу і дружбу» [12, с. 296-297]. 

Одним із проявів архетипу кордону можна вважати і бога Термінуса 

(одна з іпостасей Юпітера-Зевса) в давньоримській міфології, який і був 

божеством-кордоном, сакральним концептом, що демонструє значущість і 

непідвладність кордонів профанного людського буття. У свято Терміналій 

жителі сусідніх межуючих ділянок, спільно приносили жертву Термінусу 

(в яму біля межового каменю виливали молоко і мед), спільно 

бенкетували, причому багаття запалювалися від вогню домашнього 

вогнища [11, с. 50]. Тим самим підкреслювався смисловий зв‟язок між 

«своїм», «чужим» і сакральним початком, що їх розмежовує. Ушкодження 

купи каміння чи кам‟яного стовпа, що означали наявність межі, кордону 

вважалося святотатством. Римські закони оголошували простір, що 

розділяє поля, священними.  

Одним з імен давньоіранського бога Митри, який був творцем 

природного космосу, творцем соціального порядку, законів, етичних норм 
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та принципів згоди між людьми, було «вирівнювач кордонів» [11, с. 154]. 

За повір‟ями багатьох племен, душі тих, хто не дотримується святості 

кордонів, пересуває межові камені, є проклятими і після смерті блукають 

без свого місця, не знаючи спокою [7, с. 84]. Таким чином, кордони в 

міфологічних системах давнини розумілися не як створення людини, а як 

божественне встановлення (згадаймо сучасний троп «священні рубежі 

батьківщини»). Проведення кордонів було «справою богів», здійснювалося 

шляхом складних ритуалів та обрядів, до яких допускалися лише 

посвячені [18, с. 97]. Аналогічно і перетин кордону супроводжувався 

певними ритуалами. Нерідко у міфологічному розумінні вихід за межі 

своєї замкнутої території прирівнювався до смерті, що потребувало 

застосування аналогічної ритуальної символіки. Ритуалізм кордону дожив 

до наших днів. І. Ільф та Є. Петров дають своєрідну інтерпретацію 

перетину кордону, кажучи, на сторінках «Золотого теля», що «закордон – 

це міф про потойбічне життя». Таким чином, для міфологічного мислення 

властиве розуміння кордону як священного початку, яке або перебуває під 

владою вищих надприродних сил, або виражає їхню волю. 

У більш архаїчних культурах, де нерідко була відсутня суміжність 

між людськими спільнотами, кордон актуалізувався на межі освоєного, 

захищеного нормативним порядком і «дикого» простору. В. Я. Пропп 

зауважив, що в казках позамежний, «потойбічний» світ нерідко описується 

як місце достатку, де є і «молочні річки» і «кисільні береги» та 

«скатертини самобранки», але цей достаток таїть у собі 

небезпеку [14, с. 369]. Це означає, що у міфологічній свідомості кордон 

носить амбівалентний характер – відкриває можливості й несе у собі 

загрозу. Така амбівалентність подвійним чином відрізняє «закордонний» 

світ від звичайного, який не віщує в собі нічого екстраординарного, 

відмінного від повсякденної рутини виживання, але гарантує при цьому 

безпеку. 

В архаїчних культурах межі просторового ареалу племені являли 

собою межу між власне людським упорядкованим життям і нелюдським, 

для якого властива відсутність твердих підвалин, структурованості. 

Перетин таких кордонів змінював реальність, нормативний порядок та 

сутність життєдіяльності. Х. Беренд вказує на відмінності у виконанні 

подібних дій у кенійського племені Туген у межах «свого» і «дикого» 

просторів: «Туген розрізняють два види свят поїдання м‟яса – chore та 

arimor. В обох випадках жінки виключаються. Якщо під час arimor все 

проходить усередині kokwonin, обжитого простору, то під час chore 

чоловіки зустрічаються в дикому просторі. Вони забивають бика або козла 

і продовжують їсти і спати доти, доки не проковтнуть все м‟ясо. Якщо під 

час arimor чоловіки розсідаються відповідно приналежності до вікової 

групи, то під час chore не існує жодного встановленого порядку. Чоловіки 

сідають як кому подобається, тоді як в обжитому світі за столом 

дотримуються суворих правил ієрархії і кожен поводиться за правилами. 
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Однак у дикому просторі будь-яка міра та правила позбавлені сили. 

Чоловіки зустрічаються, щоб непомірно їсти» [23, р. 56].  

Один із родоначальників культурної антропології Арнольд ван 

Геннеп у своїй книзі «Обряди переходу» ще в 1909 році справедливо 

зауважив, що перетин будь-якого кордону, що розділяє людей, є 

сакральним актом, але все, що знаходиться по обидва боки такого 

переходу – реальний звичайний світ [2, с. 10]. Слід погодиться з 

Б. Ф. Поршневим, який, характеризуючи значення кордону для групової 

самосвідомості в архаїчному мисленні, стверджував, що «найглибшою 

сутністю етнічних (чи то етнопсихологічних, етнокультурних чи 

етнолінгвістичних протиставлень є самий кордон. Етнічна самосвідомість 

однієї спільноти і її уявлення про іншу виступлять як похідні від цього 

ініціального факту: від наявності між ними рубежу. Дивна логічна 

властивість кордону полягає в тому, що вона належить одночасно обом 

явищам, що розмежовуються. А якщо ж ці явища непросто помітні, а й 

протилежні одне одному, то кордон поєднує у собі 

непоєднуване» [13, с. 12]. 

Кордон займає центральне місце у побудові та структуруванні 

картини світобудови в архаїчних культурах. І. Д. Рожанський виділяє ряд 

особливостей структури міфологічної картини світу, серед яких для 

предмета нашого дослідження актуальні такі: перше – це уявлення про 

первинний, безформний стан Всесвіту та його еволюції у бік більшої 

впорядкованості, як правило, за рахунок поділу та множення елементів 

сущого і друге – ідея про поділ єдиного злитого простору на 

протилежності [17, с. 9]. 

Якщо резюмувати різноманітні стародавні міфи про створення світу, 

то можна стверджувати, що, згідно з міфологічною картиною світу, 

початковий стан сущого був аморфним станом, однією з характеристик 

якого було розмитість і невизначеність кордонів, а першим етапом 

створення структурованого світу стало первинне оформлення кордону, що 

розділило початкову невизначеність на протилежні, але взаємодоповнюючі 

початки. Тобто кордон – це те, що знадобилося міфологічному мисленню 

для усвідомлення причини, джерела формування світу, наявності в ньому 

різноманітності. Отже, можна зробити висновок про наявність у структурі 

психіки людини архетипу кордону, який багато в чому відповідальний за 

організацію досвіду людського досвіду. 

Кордон знаходить своє місце в архетиповій структурі психіки 

внаслідок дії бінарного архетипу [16, с. 8-15], відповідального за 

розрізнення свого та чужого. Є. М. Мелетинський показав, що міфологічна 

логіка широко оперує бінарними опозиціями, які «семантизуються та 

ідеологізуються, стаючи різними способами вираження фундаментальних 

антиномій типу життя/смерть тощо» [10, с. 168-169]. На думку 

В. В. Іванова, «бінарні структури, в принципі подібні до тих, які 

виявляються в природній мові, виявлені також у знакових системах міфу і 
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ритуалу [6, с. 206]. Значення бінарних опозицій наголошував і Й. Хейзінга: 

«Етнологія в наші дні все більш переконливо показує, що в основі 

суспільного життя на архаїчних стадіях культури лежав антитетичний і 

антагоністичний устрій самого суспільства, що весь мислячий світ такого 

суспільства організований за протилежностями цієї дуалістичної 

структури» [19, с. 68]. Отже, кордон – це структура свідомості людини, 

заснована на глибинному архетипі дихотомічного поділу.  

В. Тернер стверджує, що бінарні опозиції в архаїчній культурі та 

свідомості призначені для «встановлення відносин двох символічних 

засобів, чиї явні протилежні якості або кількості припускають, у поняттях 

асоціативних правил культури, семантичну опозицію» [15, с. 37]. При 

цьому В. Тернер не вважає бінарне протиставлення у культурі 

універсальним. Більш значущим з його точки зору виявляється тричленна 

класифікація опозицій. Універсальність тричленної класифікації він 

пов‟язує із символікою білого, червоного та чорного кольорів [15, с. 38]. У 

цьому своєрідному світлофорі і виявляє своє самостійне значення кордон, 

який не просто розділяє, але й являє собою простір переходу. 

Таким чином, значення кордону не визначається лише дією 

бінарного архетипу. Образ кордону у соціокультурному просторі є 

результатом взаємодії архетипів двійчастості та трійчастості. Причому 

останній передбачає щось, що лежить між протилежними началами. 

Внаслідок дії архетипу трійчастості сфера кордону набуває в людському 

бутті особливого сенсу. З погляду Ю. Лотмана, сенс концепту кордону 

завжди двозначний: з одного боку він розділяє, з іншого – об‟єднує, 

належить одночасно двом розділеним началам [9, с. 183]. 

Як слушно вказує Е. А. Воробйова, кордони є інструментом 

маркування протилежних за змістом, але рівнозначних зон, які утворюють 

змістовно-ціннісний зміст культурного простору, що виражається через 

фундаментальні категорії упорядкування світу, народження Логосу з Хаосу: 

мирський / священний (профанний / сакральний) [1, с. 35]. У цьому 

контексті поняття Іншого Світу утворюється внаслідок перегортання 

характерних рис повсякденного життя. Цей Світ та Інший Світ розуміються 

як топографічно окремі простори, розділені пограничною зоною, яка має 

якості обох просторів. Погранична зона є зосередженням обрядової 

діяльності, у міфологічному мисленні погранична зона реалізується у 

створенні просторів переходу, яким властива певна невизначеність щодо 

відмежування зони сакрального від зони профанного. М. Дуглас писала про 

те, що високе і низьке, священне і нечисте є пограничними зонами, цілком 

співвідносними, де суворо розділити одне від одного неможливо. Скоріше, 

помітні будуть уявлення про Власне та Чуже, які дають можливість кожній 

людині ідентифікувати себе відповідно до конкретної культурної 

ситуації [4, с. 174].  

У зв‟язку з цим М. Еліаде і наголошує, що для людського буття 

властива певна внутрішня розділеність, що «завжди так чи інакше є 
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проломом між сакральним і профанним і перехід від одного до іншого, і 

саме існування розриву та переходу лежить в основі релігійного 

життя» [21, с. 405]. У свою чергу, Г. Зіммель говорить про те, що будь-

яким людським проявам властива пограничність: «Цінність і зміст життя і 

кожної його години відчуваються нами лежачими між тим, що вище, і тим, 

що нижче; кожна думка знаходиться між мудрішою і дурнішою, всяке 

володіння між великим і більш обмеженим, будь-яке діяння між більшим і 

меншим за значимістю» [5, с. 6]. 

Трійчастий архетип визначає самостійність образу кордону, як 

деякої сутності, що лежить між протилежними началами і утворюючи 

власний простір пограниччя. Таке розуміння сутності кордону виявляється 

у міфологіях та нормативних системах різних культур. Іншою стороною 

архетипу кордону є його динамічна характеристика. Кордон не є спочатку 

і назавжди встановленою сутністю, він постійно вимагає свого 

підтвердження шляхом того чи іншого ритуалу як процедури обмеження 

та впорядкування хаосу. Одним із таких ритуалів є ритуали переходу, які 

прямо вказують на роль архетипу кордону. Ритуали такого типу будуються 

за стандартною схемою, яка включає три окремі стадії: відділення, перехід 

і включення [8]. Хоча здебільшого ці ритуали стосувалися зміни 

характеристик переміщуваного (наприклад, ініціація), але їх застосування 

виявляється при просторовому переміщенні: це і особливі ритуалізовані 

процедури при від‟їзді та поверненні подорожуючого, і різноманітне 

символічне оформлення як державних, так і адміністративних кордонів, 

покликане впливати на психіку людини, що їх перетинає. 

Таким чином, кордон є не просто лінією, що відокремлює суміжні 

області того чи іншого простору. Архетипове значення кордону для 

людської свідомості виділяє його в особливу зону, формує особливий 

простір пограниччя з властивими лише йому культурними якостями. 

Існування чи неіснування кордону не є результатом свавілля людської 

свідомості чи продуктом обставин. Кордон як архетип культури завжди 

виявлятиме себе через структурування культурного простору, 

соціокультурних взаємодій. Втративши кордон в одному місці, людина 

намагатиметься виявити його в іншому. Адже припущення кордону це і 

спосіб структурування, освоєння і призвичаєння світу, і спосіб подолання 

буденності за допомогою формування поглядів на можливості іншого 

життя, інший реальності. 
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1.7. Проблемне навчання хімії як технологія розвиваючої освіти учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

 

У разі науково-технічного прогресу вимоги до функції навчання 

постійно зростають. Суспільству потрібні люди, які вміють творчо 

мислити, вирішувати поставлені перед ними завдання. Тому навчання не 

може обмежуватись передачею простої суми знань. Не менш важливим 

завданням є формування діалектичного, системного мислення школяра у 

процесі вчення. Серед існуючих методичних підходів найбільше 

відповідає цим завданням проблемне навчання. 

Існує безліч підходів до визначення поняття проблемного навчання. 

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

http://magazine.mospsy.ru/nomer12/s16.shtml
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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 [14, 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 [8]. 

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 [7, с. 17]. 

За визначенням М. М. Фіцули [15] проблемне навчання – один із 

типів розвивального навчання, суть якого полягає у формулюванні 

проблемних завдань, проблемному викладі й поясненні знань, у 

різноманітній самостійній роботі. 

На думку І. В. Коцюрбак зазанчає, що задля ефективного 

впровадження проблемного навчання використовують такі способи  

• Проблемне викладання це спосіб організації при недостатньому 

обсязі знань в учнів, напочатку навчання.  

• Пошукова бесіда форма використання проблемного навчання, 

коли учні, спираючись на вже відомий їм матеріал, під керівництвом 

учителя шукають та самостійно знаходять відповідь на поставлене 

проблемне питання.  

• Самостійна пошукова та дослідницька діяльність вища форма 

самостійної навчальної діяльності, можлива лише для учнів з достатніми 

знаннями та умінням висувати гіпотези [5, с. 182]. 

Більшість науковців та практиків схиляються до того, що проблемне 

навчання − це розвиваюче навчання, оскільки мислити людина починає 

лише тоді, коли він потребує щось зрозуміти [4, 9, 10, 11, 12, 14, 15]. А 

така потреба виникає найкраще за умов проблемного навчання. Отже, 

завдання, яке стоїть перед учителем у рамках проблемного навчання, − 

визначити, як і коли його використати. Учні повинні вирішувати 

проблеми, які ставить перед ними вчитель. Головне під час здійснення 

проблемного навчання − проаналізувати зміст, щоб виявити у ньому 

проблеми, та був побудувати їх у порядку підпорядкування одне одному. І 

тут використання проблемного навчання набуває властивість системності, 

що дуже важливо у розвиток мислення. 

Наприклад, ідея залежності властивостей речовин від їх складу є 

центральною проблемою, що розглядається у різних конкретних темах. 

Вирішення цієї спільної проблеми залежить від більш приватних. Після 

вивчення теорії будови атома загальніша проблема залежності 

властивостей елементів від будови їх атомів може розчленовуватися у 
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процесі розв‟язання на приватні: чому подібні властивості у Літію та 

Натрію? Чому періодично змінюються властивості елементів? Чому, 

незважаючи на порушення послідовності зростання відносних атомних 

мас, Аргон та Калій мають відповідно порядкові номери 18 та 19, а не 

навпаки? Іншими словами, на кожному щаблі навчання свої проблеми, які 

учні вирішують залежно від рівня підготовки з предмету та свого 

розвитку. 

Навчальні проблеми легко виявляються при встановленні зв‟язків 

між теоріями і фактами, між теоріями і поняттями, між окремими 

поняттями та виявленим фактом різної поведінки речовин у розчині, а 

проблема визначення оптимальних умов для виробництва аміаку – на 

основі закономірностей реакції його синтезу та можливостей виробничих 

апаратів – при встановленні зв‟язків між системами понять про хімічну 

реакцію та про основи хімічного виробництва. Проблеми пояснення 

властивостей речовин з урахуванням їх будови і, навпаки, висновок про 

будову речовини з урахуванням його властивостей виникають щодо 

виявлення зв‟язків між теорією будови речовини і системою понять про 

речовину. 

Отже, щоб знайти навчальну проблему, необхідно проаналізувати 

зміст, а щоб це зробити, потрібно передусім розкрити його структуру, 

тобто виділити елементи змісту та зв‟язку з-поміж них, і навіть 

внутрішньопредметногозв‟язку з попередніми і наступними темами. 

Наприклад, щодо властивостей амоніаку спочатку характеризують будову 

атомів елементів Нітрогену і Гідрогену, будову молекули амоніаку, 

визначають ступеня окислення атомів Нітрогену і Гідрогену в амоніак, та 

був хімічні властивості цієї сполуки. 

Тут вирішується кілька проблем. Навіть на першому етапі уроку 

щодо складу амоніаку можна непросто інформативно повідомити, що його 

формула NH3, а зв‟язок між атомами полярна, а запропонувати учням 

обгрунтувати склад цієї сполуки, тобто встановити зв‟язок між складом 

сполуки і будовою його атомів. Пояснити, наприклад, яка існує залежність 

між полярним зв‟язком у молекулі амоніаку та його взаємодією з водою та 

кислотами, припустити, виходячи зі ступеня окислення Нітрогену в 

амоніаку, поведінка його в окисно-відновних реакціях, спробувати 

підібрати приклади таких реакцій за участю амоніаку. 

Установивши на уроках зв‟язокміж властивостями Нітрогену з 

Оксигеном, базуючись на теоретичній концепції про сутність процесу 

дисоціації, пояснити, чому розчинихлоридної і сульфідної кислот мають 

кислу реакцію, а амоніаку − лужну. Це створює умови для подальшого 

узагальнення відомостей про леткі сполуки з Гідрогеном елементів різних 

груп періодичної системи. Постановка проблемного питання про те, до 

якого максимального позитивного ступеня окислення може окислюватися 

атом Нітрогену у складі амоніаку, дозволить здійснити перспективний 

внутрішньопредметний зв‟язок із матеріалом про нітратну кислоту. 
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Таким чином, проблемне навчання практично можливе на будь-

якому етапі навчання, але по-різному реалізується залежно від хімічного 

змісту навчального матеріалу та вікових особливостей учнів. 

Ознаки навчальної проблеми такі: наявність проблемної ситуації, 

готовність суб‟єкта пошуку рішення, можливість неоднозначного шляху 

вирішення. Їх вважатимуть умовами здійснення проблемного навчання. 

Науковці [2, 3, 8, 14] виділяють такі етапи здійснення проблемного 

підходу: 

Перший етап. Підготовка до сприйняття проблеми. На цьому етапі 

проводиться актуалізація знань, які необхідні для того, щоб учні могли 

вирішити проблему, оскільки за відсутності необхідної підготовки вони не 

можуть розпочати вирішення. 

Наприклад, якщо поставити перед учнями питання, чому речовини, 

що мають однаковий кількісний і якісний склад, мають різні властивості, 

ця найважливіша хімічна проблема не викличе потреби її вирішувати, 

тому що їх знань поки що недостатньо. 

Другий етап. Створення проблемної ситуації. Це 

найвідповідальніший і складний етап проблемного підходу, який 

характерний тим, що учень не може виконати завдання, поставлене перед 

ним вчителем, за допомогою наявних знань і повинен доповнити їх 

новими. Учень повинен усвідомити причину цієї проблеми. Проте 

проблема має бути посильною. Клас може бути готовий для її вирішення, 

але учні повинні отримати установку до дії. Вони приймуть завдання до 

виконання, коли буде чітко сформульовано проблему. 

Третій етап. Формулювання проблеми − це результат виниклої 

проблемної ситуації. Вона вказує, що учні мають направити свої зусилля, 

яким питання шукати відповідь. Це пізнавальне завдання, яке ставить 

перед учнями вчитель. Якщо учні систематично залучаються до вирішення 

проблем, можуть сформулювати проблему самі. 

Четвертий етап. Процес вирішення проблеми. Він складається з 

кількох ступенів: а) висування гіпотез; б) побудова плану рішення 

перевірки кожної гіпотези; в) підтвердження чи спростування гіпотези. 

П‟ятий етап. Доказ правильності обраного рішення, підтвердження 

його, якщо можливо, практично. 

Способи створення проблемних ситуацій. 

Етап створення проблемної ситуації вимагає від учителя великої 

майстерності. 

У методиці навчання хімії способи створення проблемної ситуації 

сформульовані в такий спосіб. 

1. Демонстрація або повідомлення деяких фактів, які учням невідомі 

та вимагають для пояснення додаткової інформації. Вони спонукають до 

пошуку нових знань. Наприклад, вчитель демонструє алотропні видозміни 

елементів і вимагає пояснити, чому вони можливі або, наприклад, учні ще 
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не знають, що хлорид амонію може заганятися, а їм пропонують питання, 

як розділити суміш амонію хлориду і хлориду Калію. 

2. Використання протиріччя між наявними знаннями та фактами, що 

вивчаються, коли на підставі відомих знань учні висловлюють неправильні 

судження. Наприклад, вчитель ставить запитання: чи може при 

пропусканні оксиду Карбону (IV) через вапняну воду вийти прозорий 

розчин? Учні виходячи з попереднього досвіду відповідають негативно, а 

вчитель показує досвід із заснуванням гідрокарбонату Кальцію. 

3. Пояснення фактів виходячи з відомої теорії. Наприклад, чому при 

електролізі розчину сульфату Нітрогену на катоді виділяється Гідроген, а 

аноді − Оксиген? Учні повинні відповісти на запитання, користуючись 

довідковими таблицями: рядом напруг металів, рядом аніонів, 

розташованих у порядку зменшення здатності до окислення, і відомостями 

про окислювально-відновну сутність електролізу. 

4. За допомогою відомої теорії будується гіпотеза, а потім 

перевіряється практикою. Наприклад, чи буде етанова кислота як 

органічна кислота виявляти загальні властивості кислот? Учні 

висловлюють припущення, вчитель ставить експеримент, та був дається 

теоретичне пояснення. 

5. Знаходження раціонального шляху вирішення, коли задані умови 

та дається кінцева мета. Наприклад, вчитель пропонує експериментальне 

завдання: дано три пробірки з речовинами. Визначити ці речовини 

найкоротшим шляхом з найменшим числом проб. 

6. Знаходження самостійного рішення за заданих умов. Це вже 

творче завдання, для вирішення якого недостатньо уроку. Потрібно дати 

учням подумати вдома, використати додаткову літературу, довідники. 

Наприклад, підібрати умови для певної реакції, знаючи властивості 

речовин, що вступають до неї, висловити припущення щодо оптимізації 

досліджуваного виробничого процесу. 

7. Принцип історизму також створює умови для проблемного 

навчання. Наприклад, пошук шляхом систематизації хімічних елементів, 

що призвело зрештою Д. І. Менделєєва до відкриття періодичного закону. 

Численні проблеми, пов‟язані з поясненням взаємного впливу атомів у 

молекулах органічних речовин на основі електронної будови, є 

відображенням питань, що виникали в історії розвитку органічної 

хімії [3, с. 38-39; 5, с. 182]. 

Також аналіз наукових джерел показує, що створювати проблемні 

ситуації та розв‟язувати їх можливо за допомогою різних методів, а також 

із використанням різних видів хімічного експерименту – демонстрацій, 

лабораторних дослідів, практичних робіт. 

Проблемний експеримент − це форма застосування хімічного 

експерименту в навчанні, що дає можливість створити проблемну 

ситуацію і викликати інтерес в учнів до пошуку причин спостережуваного 

явища. Проблемний і дослідницький експеримент − поняття неоднозначні. 
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Проблемний експеримент ставить проблему в процесі навчання (шляхом 

створення протиріч, несподіванок, невідповідностей), а дослідницький 

експеримент спрямований на її розв‟язання [1, с. 182]. 

Посилення дослідницької функції експерименту в навчанні хімії 

створює підґрунтя для його застосування у проблемному навчанні. 

Демонстраційні та лабораторні досліди у процесі проблемного навчання 

можуть, по-перше, бути засобом для створення проблемних ситуацій і, по-

друге, використовуватись для їх розв‟язання. З огляду на це, дослідники 

виокремлюють проблемний та дослідницький експеримент, перший із 

яких розглядають як форму застосування хімічного експерименту в 

навчанні, що дає можливість організовувати (створювати) проблемну 

ситуацію та викликати інтерес учнів до пошуку причин спостережуваних 

явищ, а дослідницький експеримент – це експеримент, спрямований на 

розв‟язання проблемної ситуації [6, с. 71]. 

Таким чином, хімічний експеримент в системі проблемного 

навчання хімії дає можливість школярам оволодіти логічним мисленням, 

спостерігати та робити висновки, а також сприяє підвищеннню 

зацікавленості до навчального предмету «хімія». 

При використанні проблемного підходу слід пам‟ятати, що тільки 

тоді можна говорити про розвиток мислення, коли проблемні ситуації 

використовуються регулярно, змінюючи одна одну, тобто 

характеризуються динамічністю. 

Найбільш вдало знайденою проблемною ситуацією слід вважати 

таку, коли проблему формулюють самі учні. 

Вчитель при реалізації проблемного навчання будує взаємини із 

класом так, щоб учні змогли проявити ініціативу, висловити припущення, 

іноді неправильні, але під час дискусії спростують інші учні. 

Кожне припущення має бути обґрунтованим. Слід відрізняти 

гіпотезу від вгадування, що не має нічого спільного із проблемним 

навчанням. 

Питання вчителя повинні обов‟язково мати проблемний характер. 

Якщо вчитель висловлює своє припущення, він його також доводить. Щоб 

уміло керувати дискусією та спрямовувати її в потрібне русло, потрібна 

серйозна теоретична підготовка та глибоке знання предмета. 

Не обов‟язково, щоби на уроці використовувалися всі етапи 

проблемного навчання. У пояснення можна охоплювати окремі питання 

проблемного характеру. Наприклад, щодо електролізу розчину хлориду 

Натрію можна порушити питання, чому на катоді відновлюється не іон 

Натрію, а іон Гідрогену, і запропонувати учням з урахуванням 

електрохімічного низки напруг пояснити причину цього явища. Якщо ж 

питання вимагає лише репродуктивної відповіді, його проблемним 

вважати не можна. 

Як і будь-який методичний підхід, проблемне навчання має не лише 

позитивні, а й негативні сторони. 
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Важливою позитивною стороною проблемного навчання є його 

розвиваючий характер. Виклад матеріалу робиться більш доказовим і тому 

переконливим. Учні мислять творчо, діалектично, привчаються до пошуку. 

Навчання з використанням такого підходу більш емоційне, що сприяє 

підвищенню інтересу до навчання, маєвиховний аспект, так як це формує 

переконання і в кінцевому рахунку світогляд, забезпечує міцність знань, 

так як знання, здобуті шляхом самостійного пошуку, завжди утримуються 

свідомістю довше отриманих у готовому вигляді. 

В результаті здійснення проблемного підходу учні набувають нових 

знань, встановлюють нові зв‟язки між відомими та невідомими фактами та 

поняттями. 

Проблемне навчання можна використовувати як спосіб діагностики 

інтелектуальних можливостей учнів. 

До недоліків проблемного підходу слід віднести слабку керованість 

розумовим процесом. Однак у цьому полягає його перевага, оскільки 

творче мислення вимагає свободи. Здійснення проблемного підходу 

потребує набагато більше часу. 

Із вище зазначеного можна зробити наступні висновки: 

Розвиток учнів у процесі навчання хімії – це частина проблеми, що 

стоїть перед школою, – проблеми формування всебічно розвиненої 

особистості. Для розвитку навчання хімії в школі є всі необхідні 

передумови: у дидактиці та психології розроблені його теоретичні основи, 

у методиці хімії зазначені засоби його реалізації. Завдання методики − 

дати до рук вчителя конкретні рекомендації щодо реалізації принципів 

навчання в курсі хімії середньої школи. 

Навчання хімії, що розвиває, − одна з актуальних проблем сучасної 

методики. Засобами розвитку учнів у навчанні хімії є система змісту та 

активний характер навчального процесу, що забезпечується різними 

шляхами, зокрема проблемним навчанням. 

Проблемне навчання −найважливіший засіб розвитку учнів. 

Методика проблемного навчання визначається змістом предмета та 

пізнавальними можливостями учнів. 

Проблемне навчання, як і навчальний процес загалом, має 

властивість системності. Проблеми може бути поставлені під час 

встановлення зв'язків між структурними елементами змісту, і навіть під 

час використання принципу історизму. 

Головним етапом у проблемному навчанні є створення проблемної 

ситуації у різний спосіб. При проблемному навчанні змінюється методика 

ведення уроку вчителем, який повинен мати вміння вести дискусію на 

уроці. 

Отже, удосконалення процесу навчання учнів шляхом застосування 

технології проблемного навчання є одним із важливих напрямів 

досягнення якісно нового рівня у вивченні шкільного курсу хімії. Воно 

органічно вплітається у пошук інноваційних технологій формування 
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теоретичних і практичних знань школярів з хімії, за яких особистість учня, 

розвиток його інтелекту і творчих здібностей перебувають у центрі 

навчально-виховного процесу. 
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Національний університет «Острозька академія» 

 

1.8. Політична філософія та культура сучасної української молоді 

 

Актуальність .Нас обурює і викликає стійке незадоволення 

проваджувана Російською Федерацією політика мілітаризації дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку. Вивчення дитсадківцями 

напам‟ять пропагандистських віршів з чітким політичним забарвленням. 

Вбирання малюків у військову форму та участь у імітації військових парадів 

до відзначення пам‟ятних дат. Діти не мають можливості заперечити проти 

своєї участі чи поставити під сумнів авторитет вчителів-організаторів – у 

силу віку. Батьків, очевидно, усе влаштовує. Особливо це почало зачіпати 

нас, коли у ідеологічну пастку дорослих почали потрапляти діти з 

окупованих Росією українських територій. Ми інтуїтивно відчуваємо 

хибність картини світу, що багаторічно формується у російських підлітків, а 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/16282/1/25.pdf
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тепер уже, найімовірніше, – дорослих, непохитно відданих політиці Кремля, 

– після перегляду серіалів на кшталт «Солдати», «Кадети» та «Кремлівські 

курсанти».  

Водночас неспростовно значущою є політична фігура Грети Тунберг 

– відносно нещодавно ще школярки. Шведській активістці удалося стати 

обличчям руху «зелених»: екологічних ентузіастів, які виступають проти 

кліматичних змін та глобального потепління. П‟ятничні кампанії Грети з 

прогулювання школи спричинили масовий ажіотаж, зробивши її усесвітньо 

відомою. Інциденти, у які молода шведка потрапляє з досвідченими та 

розпіареними політиками, на кшталт Дональда Трампа, приносять медійний 

зиск як їй, так і останнім. Як праві, так і ліві політичні коментатори 

підвищують власні рейтинги та залученість онлайн-аудиторії, критикуючи 

або схвалюючи підходи, вислови, манеру поведінки чи психологічний стан, 

фактично, ще юної дівчини. Радять їй повернутися до виконання домашніх 

завдань чи чекають на нові появи Грети Тумберг на дискусійних 

платформах провідних світових конференцій. 

Тож яка роль молоді, її світовідчуття, програмування її ціннісного 

апарату попередніми поколіннями – батьками, вчителями, ЗМІ та лідерами 

суспільної думки, у забарвленні знаного нами політичного ландшафту? 

Ступінь наукової розробленості проблеми. Опорні теорії політичної 

філософії були сформульовані Сократом, Аристотелем, Платоном, 

Дж. Локком, Г. В. Ф. Гегелем, Ж.-Ж. Руссо, Д. Г'юмом, Н. Макіавеллі, Ш.-

Л. де Монтеск'є, Дж. Міллем, А. Смітом, Дж. Прістлі,Т. Гоббсом, 

Б. Расселом, Г. Спенсером, Е. Берком, Ж. де Местром, А. де Токвіллем, 

Т. Джефферсоном, Й. Фіхте, О. Контом, К. Марксом, І. Берліном, Г. Арендт, 

А. Ренд, Дж. Роулзом, Р. Нозіком, Ч. Тейлором, Г. Маркузе, Ж. Бодріяром, 

Ж. Дельозом, М. Нуссбаум, М. Фуко, Дж. Батлер, Ф. Фукуямою, Ш. Муфф 

тощо. 

Філософські та соціально-політичні дослідження, присвячені молоді, 

здійснювали М. Мід, А. Августин, П. Абеляр, Т. Мор, Т. Кампанелла, 

І. Кант, Г. Тард, Ж.-Ж. Руссо, З. Фрейд, Е. Шпрангер, К. Маннгейм, 

Ш. Бюлер, Г. Маркузе, Ф. Тенбрук, Е. Маккобі, Г. Шельський, П. Сак, 

Г. С. Голл, Л. Вітгенштайн, В. Штерн, Л. Виготський, Е. Еріксон, 

Л. Розенмайр, Л. Фойєр, Т. Сенгоку, Ю. Бессант, К. Робертс, Дж. Гудвін, 

Майк А. Мейлз тощо. 

Мета – дослідити ідеологічне різноманіття сформованої у молоді 

політичної філософії у просторі наративів сучасної культури.  

1. Науково-теоретичне підґрунтя дослідження політичної філософії 

та культури молоді. 

1.1. Дефініції опорних понять. 

Стаття 1 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні» від 5 лютого 1993 року дає наступне визначення: 

«Молодь, молоді громадяни – громадяни України віком від 15 до 28 

років» [9]. Редакція від 22 травня 2021 року зсуває вікові межі на позначення 
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молоді від 14 до 35 років. Закон України «Про основні засади молодіжної 

політики» також подає це значення [8]. Для порівняння, програма розвитку 

ООН (UNDP) відносить до молоді людей віком від 15 до 25 років. Згідно із 

американським USAID цей період триває від 10 до 29 років [24]. 

Вищезгаданий Закон України «Про основні засади молодіжної 

політики» пунктом 10 Статті 1 зазначає: «Молодіжна політика – напрям 

державної політики, спрямований на створення соціально-економічних, 

політичних, організаційних, правових умов і гарантій для соціалізації та 

інтеграції дітей та молоді в суспільні процеси, що здійснюються в інтересах 

дітей та молоді та за їх участю» [8]. Посібник «Основи молодіжної 

політики» від ЄС (EU) та Ради Європи (CоE) також наголошує на потенціалі 

молоді, для розкриття якого державна політика у сфері молоді є ефективним 

інструментом:«Молодіжна політика – це стратегія, що реалізується 

державними органами влади з метою надання молоді можливостей та 

досвіду, які підтримують її успішну інтеграцію в суспільство та дозволяють 

молодим людям бути активними та відповідальними членами свого 

суспільства, а також агентами змін» [30]. 

Український дослідник Д. Шевчук у своєму посібнику «Сучасна 

політична філософія» визначає останню як: «Політична філософія – це 

філософія, яка пізнає буття та діяльність людини як політичної істоти – 

biospolitikos, як окреслив Аристотель. <…>Політична філософія займається 

осмисленням політичного світу. Тож сучасну політичну філософію можна 

охарактеризувати як феноменологію політичного світу» [23]. Енциклопедія 

Британіка тлумачить політичну філософію так: «Політична філософія – 

галузь філософії, яка займається, на найбільш абстрактному рівні, поняттями 

та аргументами, залученими до політичної думки. Значення терміну 

«політичний» саме по собі є однією з головних проблем політичної 

філософії. <…> Вона неминуче пов'язана із загальною філософією і сама є 

предметом культурної антропології, соціології і соціології знання» [27]. 

Проф. Сміт у курсі «Вступ до політичної філософії» для Єльського 

університету говорить наступне: «У певному сенсі можна сказати, що 

політична філософія – це просто галузь або те, що ми називаємо підсферою 

галузі політичної науки. Так, добре. <…> Але в іншому сенсі політична 

філософія є чимось іншим, ніж просто підполем; це, здається, найдавніша і 

найбільш фундаментальна частина політології. <…> У цьому відношенні 

вона здається мені набагато менше просто розділом політології, ніж 

основою всієї дисципліни» [40]. 

Українська дослідниця Т. Філіна у статті «Культурна політика 

держави в системі забезпечення культурних потреб людини» дає таке 

визначення: «Культурна політика – це сукупність дій, практик та способів 

організації, які реалізуються державою у збереженні, підтримці та розвитку 

національної культури, регіональних та етнічних культур, історико-

культурної спадщини, професійних митців, культурних інституцій, мови, 

засобів масової інформації, спорту, культурної освіти, дозвілля та 
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непрофесійного мистецтва. Культурна політика – конкретне поняття, в 

якому знаходить своє втілення реалізація інтересів держави щодо культури 

як основного чинника виховання, становлення, самопізнання індивіда (групи 

індивідів) як громадянина держави. Культурна політика повинна мати 

інтегративний характер, тобто охоплювати собою всі сфери суспільного 

життя» [21]. Ідея культурної політики була розроблена в ЮНЕСКО у 1960-х 

роках. Платформа моніторингу політики на сайті ЮНЕСКО містить 

матеріал «Національна культурна політика», у якому зокрема йдеться про 

Ісландію: «Національна культурна політика описує участь уряду в питаннях, 

що стосуються мистецтва та культурної спадщини… <…> Вона призначена 

як допомога уряду та законодавцям… <…> Національна культурна політика 

зосереджується на розширенні доступу громадськості до участі або 

споживання культурної діяльності та культурної спадщини; підтримці 

співпраці між державою та установами, які активно беруть участь у сфері 

культури; а також робить особливий акцент на участі дітей та молоді в 

культурних заходах» [33]. 

1.2. Філософські теоретики про залучення молоді у політику. 

У Книзі восьмій «Політики» Аристотеляйдеться: «Те, що 

законодавець повинен з особливою увагою ставитись до виховання молоді, – 

в цьому ніхто не сумнівається, адже в тих державах, де цим нехтують, 

державному устроєві завдається шкода. Для кожної системи правління 

необхідна й відповідна система виховання» [3]. М. Мід висловлювалася 

наступним чином: «Молодь, вільна діяти за своєю ініціативою, може вести 

своїх старших у напрямку невідомого… Діти, молоді, повинні задавати 

питання, які ми ніколи б не думали задати, але необхідно відновити 

достатньо довіри, щоб старійшинам було дозволено працювати з ними над 

відповідями» [36]. Е. Тоффлеру приписують вислів: «Таємне послання, яке 

сьогодні транслюється більшості молодих людей оточуючим їх 

суспільством, полягає в тому, що вони не потрібні, що суспільство буде 

поводитися досить добре, поки вони – в якийсь віддалений момент у 

майбутньому – не візьмуть кермо влади у свої руки. Тим не менш, справа в 

тому, що суспільство працює не дуже добре… тому що решті з нас потрібна 

вся енергія, мізки, уява та талант, які молоді люди можуть використати, щоб 

упоратися з нашими труднощами. Намагання суспільства вирішити свої 

безнадійні проблеми без повної участі навіть дуже молодих людей – 

дурість» [36]. А. Девіс:«Ви ніколи не можете зупинитися, і, як старші люди, 

ми повинні навчитися брати лідерство у молоді, і я думаю, що я б сказала, 

що це те, що я намагаюся зробити зараз» [36]. С. М‟юччі: «Замість того, щоб 

стояти або говорити від імені дітей, ми повинні стояти з дітьми, які говорять 

самі за себе. Нам не потрібен політичний рух для дітей… [нам потрібно] 

створювати середовище та політику для нашого колективного 

майбутнього» [36]. 
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2. Права частина політичного спектру: чи є традиція 

революційною? 

2.1. Консерватизм. 

Ф.-Р. де Шатобріан був першим, хто використав термін 

«консерватизм», видаючи однойменний журнал – «Консерватор» 

(«Conservateur»). Однак француз був більше літератором, аніж політиком. 

Родоначальником британського консерватизму виступить Е. Берк. У своїй 

праці «Розмисли про революцію у Франції» він, обурений жагою до 

повалення традиційного устрою, норм та приписів моралі, напише: «Усі 

інші нації починали створення нового уряду або реформування 

попереднього з укріплення релігії і церкви. Всі інші народи засновують 

громадянські свободи на строгих правилах і системі суворої і мужньої 

моралі; але як тільки Франція скинула узи законної влади, вона подвоїла 

дику розпусту, пустощі, нахабну зневіру – у теорії і на практиці; всі 

верстви виявилися охопленими огидною корупцією» [5]. 

Нині консерватизм отримав «друге дихання» через помітне 

лівішання європейської та американської культури. Як контрнаступ, 

з‟явилися затребувані лідери суспільної думки, що представляють 

традиціоналістську альтернативу і користуються авторитетом серед 

молоді. Наприклад, це Бен Шапіро – ортодоксальний іудей, американський 

консервативний оглядач, що у свої 17 став наймолодшим 

загальнонаціональним колумністом США, та закінчив Гарвардську школу 

права у 2007 році. Або Джордан Пітерсон – критик культури, тоталітарних 

лівих ідеологій на кшталт радянського комунізму, клінічний психолог і 

професор психології, що викладає у Торонтському університеті. 

Українською видано дві його книги «12 правил життя. Як перемогти хаос» 

та «За межами порядку. Ще 12 правил життя». 

2.2. Націоналізм. 

Поняття «націоналізм» запровадив Й. Г. Гердер у 1770-х роках. 

Націоналістична ідеологія історично дуже придається Україні, вимушеній 

довшевиборювати свою незалежність під імперським тиском, аніж 

переважна більшість європейських держав. Націоналізм як право націй на 

самовизначення – з маніпулятивними політичними цілями доволі часто 

перекручується і плутається у суспільному дискурсі з нацизмом – 

державною політикою гітлерівської Німеччини, імперії Третього Рейху. 

Так вчиняє і очільник РФ В. Путін, називаючи вторгнення в Україну, 

незалежну та суверенну державу, – «спецоперацією» із «денацифікації». 

Антинаціоналіст Е. Грейлінг описує нації, як штучні конструкції, «їх межі 

звертаються до крові минулих війн» [29]. Від спокуси зачаровуватися 

подібними думками нас застерігав І. Франко: «Все, що йде поза рами нації, 

се або фарисейство людей, що інтернаціональними ідеалами раді би 

прикрити свої змагання до панування одної нації над другою, або 

хворобливий сентименталізм фантастів, що раді би широкими 
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«вселюдськими» фразами покрити своє духовне відчуження від рідної 

нації» [20]. 

Ідейний потенціал націоналізму для українського суспільства і 

молодого покоління зокрема яскраво відображає С. Стерненко. 

Громадський діяч та активіст із Одеси, він навчається на магістратурі 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право». Був очільником 

одеського обласного осередку «Правого сектора». Акція «Свободу 

Стерненку» узимку-навесні 2021 привернула увагу до проблеми 

кримінального переслідування за самооборону в Україні. Воює у лавах 

ЗСУ України. На травень 2022 його ютуб-канал має 918 тисяч підписників 

та більше 222 млн переглядів [42]. 

2.3. Авторитаризм. 

Запропонували термін «авторитаризм» неомарксисти 

Франкфуртської школи. Так, Т. Адорно випустить цілу працю під назвою 

«Дослідження авторитарної особистості» [26]. Тип цієї особистості, 

ідентифікованої Адорно та іншими дослідниками, розпізнається за 

дев'ятьма ознаками. Вони, як вважалося, формуються внаслідок 

отриманого у дитинстві досвіду. До цих рис належать: конвенціоналізм, 

авторитарне підпорядкування, авторитарну агресію, боротьбу з 

інтрацепцією, марновірство і стереотипність, владу і «жорсткість», 

деструктивність і цинізм, проективність і перебільшене занепокоєння 

щодо сексу. Для вимірювання авторитарної особистості Адорно винайшов 

«Ф-шкалу» ('F scale'), де «Ф» позначає «фашиста» (F for fascist). 

Б. Альтмайєр критикував роботу, пророблену Т. Адорно, за недостатню 

чіткість. Він розробив власну шкалу ('RWAscale') для вимірювання 

показників правого авторитаризму. Над своїм дослідженням він працював 

25 років. Упродовж нього він виявив, що між трьома рисами, 

виокремленими Адорно, спостерігається сильний взаємозв'язок. Ці риси 

Альтмайєр розглядав як «кластер настанов» [16]: авторитарне 

підпорядкування, авторитарна агресія та консерватизм (або 

конвенціоналізм). Авторитарне підпорядкування вказує на високий 

ступінь підпорядкування владі, сприйманої як законній, у суспільстві, у 

якому живе людина. Авторитарна агресія свідчить про допустимість 

визнаною владою загальної агресії та ворожості до представників інших 

груп. Нарешті, консерватизм (або конвенціоналізм) визначається як суворе 

дотримання соціальних норм і традицій, які сприймаються 

санкціонованими визнаною владою [16]. 

Українське суспільство є антиавторитарним, як довели події 

Помаранчевої Революції та самовигнання проросійського екс-президента-

втікача В. Януковича унаслідок Революції Гідності. Під час останньої, на 

жаль, загинула та постраждала якраз переважно молодьЄвромайдану, 

«Небесна Сотня», – студентство, що вийшло на протести проти зміни 

державного курсу України у бік зближення із Росією. 
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2.4. Лібертаріанство. 

Поняття «лібертарій» вперше з'являється у есе В. Белшама «Про 

свободу та необхідність» у 1789 році. Лібертаріанство є антиподом до 

авторитаризму. Лівими лібертаріанцями є анархо-капіталісти. Нас же 

цікавить права частина політичного спектру лібертаріанства. Д. Нолан 

запропонував «Діаграму Нолана» у 1970 році [34]. Вона слугує для 

ілюстрації його твердження, що лібертаріанство пропагує як економічну, 

так і особисту свободу, обмежуючи втручання держави у життя 

суспільства. На думку Нолана, це контрастує з лівим «лібералізмом», який 

виступає лише за «особисті свободи», правим «консерватизмом», який 

виступає лише за «економічні свободи», а також із популістським 

«авторитаризмом», прихильники якого домагаються жорсткого контролю 

держави за життям суспільства та перерозподілу доходів від багатих до 

бідних. А. Ренд свого часу відмовилася від лібертаріанства «через 

відсутність філософської і моральної основи» [19] та висунула власну 

течію – об‟єктивізм. Вона розглядала об'єктивізм як інтегровану 

філософську систему. Одні з основних принципів об'єктивізму наступні. 

Найвища моральна ціль людини – досягання свого власного щастя (або 

розумного егоїзму). Це не означає мати право на використання інших 

заради себе, а реалізація свого потенціалу своїм власним раціональним 

існуванням, і гармонічне існування з іншими людьми, поважаючи їхнє 

право на життя і щастя. Соціальна система, яка відповідає такій моралі та 

людським правам, може існувати лише при вільному капіталізмі [19]. 

Найвідомішим лібертаріанцем є Ілон Маск, генеральний директор і 

головний інженер компанії Tesla, засновник компаній SpaceX, PayPal, 

Neuralink і The Boring Company.Мільярдер, на початку 2022 року його 

статки складали понад $300 млрд. Його відносять до течії кібер-

лібертаріанства – поборників невтручання держави в Інтернет. Навесні 

2022 року Маск розпочав угоду про придбання Твіттера. Він прагне 

повернути свободу слова у найзатребуванішу молодіжну соцмережу та 

припинити цензуру політичних опонентів. Наприклад, у Твіттері 

перманентно забанений акаунт Дональда Трампа. Під ідеологічними 

знаменами лібертаріанства в Україні йшла до влади партія В. Зеленського 

«Слуга народу». Було запропоновано стратегію «держави у смартфоні». 

Ставка робилася на молодь, яка виступила рушійним електоратом партії.  

2.5. Дискусійні питання: право на володіння зброєю, біоетика, 

одностатеві шлюби, трансгендери, релігія. 

Критики політичної правиці найчастіше звинувачують її 

представників у необ‟єктивності та несприйнятті суспільних змін, «час 

яких настав», відданості християнській моралі. Останні вважають це 

нападками на свободу слова та свободу віросповідання. Так, своїх 

світоглядних позицій не приховує Г. Кубі – християнська ораторка, яка 

прийшла до католицизму у зрілому віці, соціолог та публіцистка. У своїй 

«Глобальна сексуальна революція: знищення свободи в ім'я свободи» [12], 
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яка перекладена українською, Кубі робить низку заяв, за які її критикують 

ліві. Шлюб – це союз чоловіка та жінки. Вони створені за образом і 

подобою Бога. Їхнє єднання є слідуванням Божої волі. Гомосексуальність 

– це хвороба. Гомосексуальний шлюб не є правом людини. Держава 

сексуалізує молодь. Порнографія – це нова глобальна епідемія. Аборт – це 

вбивство. Європарламент і Рада Європирухаються курсом ЛГБТІ. 

Джок‟якартські принципи – тоталітарне втручання. Політично 

впроваджується «ґендерний мейнстримінг» (ҐМ). Трансгендеризм – 

брехня. Зміна статі має катастрофічні наслідки. Ідеологізується наука [12].  

Одночасно назвати когось «правим» стало своєрідним клеймом. 

Так, його вдостоївся Ілон Маск, оголосивши про старт перемовин з 

дирекцією Твіттера про покупку соцмережі. Його вчинок обурив ліву 

частину спільноти, яка не забарилася назвати його «правим радикалом», 

«фашистом» та «екстремістом». Маск у відповідь зробив публікацію у 

тому ж Твіттері з графічним поясненням, як впродовж останнього часу він 

не змінював своїх ідеологічних позицій, натомість лівий політичний 

спектр зробив гігантський стрибок уліво. А отже, і його, донедавна ліво-

центристські позиції, опинилися правіше [32]. У приналежності до та 

солідарності з правою політикою обвинувачували і Дж. Роулінг. Дитяча 

письменниця зіткнулася із суспільним цькуванням після того, як у своєму 

дописі відмовилася називати жінок дегуманізуючим означенням 

«менструатори». Транс-активісти закликати бойкотувати книги Роулінг та 

навіть спалювати їх. На підтримку письменниці виступила провідна 

інтелектуальна спільнота сучасності – Е. Еплбаум, Ф. Фукуяма, М. Етвуд, 

тощо [38]. 

У мобільному додатку «Дія» проводиться опитування про володіння 

зброєю. Понад 80% опитаних українців підтримують легалізацію зброї[10].  

3. Політична лівиця: боротьба за свободу чи проти (ворогів) 

свободи. 

3.1. Лібералізм. 

Автори Іспанської конституції від 1812 року, які перебували в 

опозиції до іспанського абсолютизму, ймовірно, першими вжили слово 

«ліберал» для позначення прихильників політичного руху. Починаючи з 

кінця XVIII ст. лібералізм став однією з провідних ідеологій практично у 

всіх передових країнах Європи. Термін «лібералізм» як «вільнодумство» 

довший час носив негативне забарвлення. Наприклад, у французькій та 

англійській мові. Тлумачний словник російської мови за ред. Т. Єфремової 

досі пропонує визначення «лібералізму» як «зайвої терпимості, шкідливої 

поблажливості, потурання» [7]. Дж. Локк вважається батьком-засновником 

лібералізму. Локк формулює три основні вроджені права особистості. 

Спочатку індивіди визнають їх один за одним у природному стані, а вже 

опісля вони гарантуються державою: право на життя, свободу та приватну 

власність [15]. Одна норма перетікає в іншу. Право на вільне 

розпорядження власністю виступає при цьому як підсумкове, результуюче, 
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інтегративне, а правона життя та свободу – як його передумова. Свобода, 

пояснює Локк, існує там, де кожен визнається «власником своєї 

особистості» [15]. К. Поппер у своїй книзі «Відкрите суспільство та його 

вороги» останніми вважає прихильників тоталітаризму. Поппер 

стверджував, що політична система має бути достатньо гнучкою, щоб уряд 

міг плавно змінювати свою політику. Зокрема, суспільство повинно бути 

відкритим для безлічі точок зору (плюралізм) і субкультур 

(мультикультуралізм) [18]. 

Принципово антиліберальною є доктрина «русского мира». У 

попередніх наших дослідженнях ми вдавалися до критики О. Дугіна, 

ідеолога «русского мира». К. Левченко поглиблює розуміння проблеми: 

«Вже згаданий Олександр Дугін пропонує для зміцнення «русского мира» 

та досягнення поставлених цілей відмовитися від наукового світогляду 

(він навіть пише – проклясти його), реабілітувати релігію і сакральність, 

викрити лібералізм як тоталітарну ідеологію і повстати проти нього, 

цілком відкинути ґендерну політику, повернутися до традиційних практик 

сім‟ї – тобто, увійти до цілком нового постзахідного століття» [14]. Такі 

підвалини лібералізму як політкоректність, толерантність та 

мультикультуралізм, – знаходимо у примітках, – Дугін тлумачить як 

«джерело потойбічного зла і смертельну загрозу для «русского мира». Для 

нього західна цивілізація, що базується на індивідуальній свободі, 

«продукує хаос». Протистояти торжеству індивідуума Дугін прагне 

«імперією тотальної несвободи, або ж колективної відповідальності, що є 

одним і тим самим» [14]. 

Водночас отримують значну критику і «російські ліберали» на 

кшталт Ю. Латиніної, які мріють про повернення Київської Русі у 

об‟єднанні Росії з Україною [13]. Чи М. Кац, який виступає за те, що 

«русский мир» як концепція обросло негативними конотаціями через 

експансіонізм В. Путіна, а загалом «триматися разом» усім 

російськомовним «було б непогано» [4]. 

3.2. Анархізм. 

Вперше термін «анархізм» вжив у позитивному значенні П.-

Ж. Прудон у роботі «Що таке власність?» у 1840 році. Анархізм спіткала 

така ж історія, як і лібералізм. Довший час термін «анархія» 

використовувався як лайка для позначення суспільного хаосу. Прудону 

належить знаменита фраза: «Анархія – мати порядку» [1]. Він виступав за 

«третю форму суспільства», синтез спільності й власності – тобто 

суспільство не комуністичне, але й не капіталістичне. Саме цей ідеальний 

стан Прудон і називав анархією. Послідовником прудонівського типу 

анархізму був М. Драгоманов. Подальший розвиток теорії анархізму 

пов'язаний з роботами головного супротивника К. Маркса всередині 

Інтернаціоналу, М. Бакуніна, який зазнав впливу Прудона і розвинув 

ідеологію анархо-колективізму. Л. Толстой сформулював власну, 

ідеологію «ненасильницького» анархізму, закорінену у християнстві. Її 
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викладено у його пізній прозі та етичних трактатах: «Сповідь» у 1879 році, 

«У чому моя віра» у 1882 році та «Царство Боже всередині нас» у 1899 

році [1]. Легендарним українським анархістом є Н. Махно. «Батько 

Махно» очолив збройну боротьбу українських повстанських анархістських 

формувань у 1918-1921 роках часів Української революції. З 1 вересня 

1919 року перейменовано на Революційну повстанську армію України 

(РПАУ). 

Медійним українським анархістом є Антін Мухарський. Відомий 

також під сценічним ім'ям Орест Лютий. Актор, телеведучий, співак та 

поет-пісняр, деякий час був радником міністра культури. Засновник 

мистецької платформи «Український культурний фронт». Найбільшу 

популярність здобув як автор та виконавець пародійних сатиричних 

пісень. Йому належать вислови: «Ми – анархісти по своїй суті, а Росія – 

«мортальне царство», де живуть міфами» [2], «Парадигма нашого буття – 

одвічний державницький націонал-анархізм» [25].  

3.3. Фемінізм. 

Запровадження терміну «фемінізм» належить Ш. Фур'є, що 

відбулося наприкінці XVIII – на початкуXIX ст. Слова «фемінізм» і 

«феміністка» почали з'являтися у Франції та Нідерландах у 1872 році, у 

Великій Британії у 1890-х роках та у США у 1910 році. Оксфордський 

словник англійської мови вказує на 1852 рік як початок для використання 

слова «фемініст» і на 1895 рік – для слова «фемінізм». Періодизація 

жіночого руху у західних країнах поділяється на три (рідше – чотири) 

«хвилі». «Перша хвиля» – це суфражистський рух ХІХ – початку ХХ ст. 

Суфражистки переймалися правом приватної власності для заміжніх жінок 

і правомжінокголосувати на виборах. «Друга хвиля» зародилася на 

початку 1960-х і триває дотепер, співіснуючи з «третьою хвилею». 

Виступає за повну юридичну та соціальну рівність жінок та чоловіків. 

Асоціюється з іменами Б. Фрідан, авторки «Загадки жіночності», та 

С. де Бовуар та її «Другою статтю». «Третя хвиля» є продовженням 

«другої хвилі» і реакцією на ряд її невдач. Термін «третя хвиля» 

приписується Р. Вокер. А саме – її статті у феміністському журналі 

ліберальної активістки Г. Стайнем та афроамериканської феміністки 

Д. П. Г‟юз – виданні Ms. Допис «Настання третьої хвилі» [43] з‟явився у 

1992 році як негативна реакція на призначення звинувачуваного у 

сексуальних домаганнях К. Томаса суддею до Верховного Суду США. 

«Четверта хвиля» розпочалася у 2012 році та характеризується 

розширенням прав та можливостей жінок завдяки інтернет-активізму. 

Наприклад, рух #MeToo, що набув міжнародного розголосу та став 

флешмобом проти замовчування сексуального насильства.  

Фейсбук-група «Фемінізм УА» налічує понад 13 тисяч учасників. 

М. Дмитрієва, її засновниця та модераторка, свого часу вирішила 

використовувати запитання «Чий Крим?» як кодове слово задля 

автентифікації нових заявок на вступ до спільноти. Її стратегія була 
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визнана «контроверсійною» під час приїзду до України з лекцією 

американської феміністки С. Енло. Слухачка у залі поскаржилася на «таку 

небезпечну ситуацію» [6]. Енло підтрилаїї, назвавши запитання про статус 

українського (!) Криму «погано сформульованим питанням», на яке 

«хорошої відповіді не існує» [6]. 

3.4. Вокізм. 

Фраза «залишайся пробудженим» („stay woke‟) з'явилася у 

афроамериканській англійській (AAVE) в 1930-х роках завдяки Л. Беллі та 

Е. Баду. Оксфордський словник простежує історію терміну „stay woke‟ як 

жаргонного, починаючи з 1960-х років, переважно у значенні «бути 

залученим». Словник Вебстера відзначає широке поширення після 

загибелі афроамериканця Майкла Брауна, якого застрелив поліцейський, у 

2014 році. Близько цього ж часу слово стало використовуватися у науковій 

літературі. Починаючи з 2010-х років, термін «пробуджений» (woke) 

охопив ширше усвідомлення соціальної нерівності, такої як сексизм чи 

расизм. Також використовується як слово-скорочення для лівих ідей щодо 

політики ідентичності та соціальної справедливості (social justice), поняття 

«білого привілею» (white privilege) і репарацій за рабство для 

афроамериканців. Виникають нові похідні терміни. «Пробуджений 

капіталізм» („woke capitalism‟) запроваджено колумністом Р. Даутому 

статті для The New York Times [28]. Чи термін «воук-відмивання» („woke-

washing‟) [41]. Вони слугують для опису компаній, які сигналізують про 

підтримку прогресивних справ як альтернативу здійснення справжньої 

реформи. До 2020 року частина центристів та правих у кількох західних 

країнах використовувала термін «пробуджений», часто в іронічному 

ключі, як образу для різних прогресивних або лівих рухів та ідеологій, які 

сприймалися як надмірно завзяті, награні чи нещирі. Члени 

Республіканської партії США все частіше використовують цей термін для 

критики членів Демократичної партії, тоді як більш центристські 

демократи використовують його проти більш лівих членів власної 

партії.Вони звинувачують тих, хто екстремально лівіше від них, у 

використанні культури скасування (cancel culture), щоб зашкодити 

перспективам працевлаштування тих, кого вважають недостатньо 

«пробудженими» (woke). Серед американських консерваторів бути 

«пробудженим» означає «слідувати нетерпимій і моралізаторській 

ідеології». Британський журналіст С. Пул коментує, що цей термін 

використовується для висміювання «надмірно праведного 

лібералізму» [35]. А. Романо пише, що для правого боку США 

«пробуджений» (woke) – як і його двоюрідний брат «скасований» 

('canceled') – свідчить, що «політкоректність» (political correctness) вийшла 

з берегів [37].  

В українському суспільстві «пробудженість» або «вокізм» проявляє 

себе у вигляді флешмобу за «скасування російської культури» ('Cancel 

Russian culture'), скликаному провідними представниками інтелектуальної 
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еліти та культурних інституцій України [39]. Бойкотування виступів 

російських артистів в Україні, ініційоване С. Стерненком ще до початку 

повномасштабного військового вторгнення РФ, а також відмова від 

покупки брендів, які не пішли з Росії після початку війни. 

3.5. Дискусійні питання: політика ідентичності, нова етика, 

культура пробудження, культура скасування, політкоректність. 

Е. Дойл, британський комік, створив пародійний обліковий запис у 

Твіттері для свого альтер-его, Титанії МакГрат. Вигадана Титанія 

Гефсеман МакГрат – 24-річна «радикальна інтерсекціональна поетка, 

віддана фемінізму, соціальній справедливості та збройному мирному 

протесту», та ідентифікує себе як небінарну, «полірасову» та 

екосексуальну. У своєму акаунті в Твіттері МакГрат пропагує 

екстремальну політику ідентичності та політкоректність (political 

correctness) і коментує різні теми, зокрема Брекзит, проблеми ЛГБТ, 

фемінізм та американську політику. Е. Дойл, творець МакГрат, описує її як 

«войовничу веганку, яка вважає, що вона краща поетка, ніж Вільям 

Шекспір». Він розповів The Daily Telegraph, що її було названо на честь 

Титанії, королеви фей із шекспірівського «Сну в літню ніч». Оскільки 

Дойл вважає, що «Вся ця “культура пробудження” ('woke culture') – це 

суцільний фантастичний світ» [31]. Він додав: «Люди, які пропагують цю 

гіперінклюзивну культуру, є фантазерами <…>, тому я вважаю, що цілком 

доречно, що її названо на честь королеви фей» [31]. Коментатори The 

Conversation та Irish Independent порівнюють роботу Дойла з роботами 

кількох сатириків 18 ст., таких як І. Бікерстафф та Дж. Свіфт. 

Як ми вже писали у наших попередніх дослідженнях [17], не менш 

гучною, але ризикованою у плані ризиків для авторів залишитися без 

посад в університеті виявилася соціальна критика, здійснена Дж. Ліндсі та 

Г. Плакроуз. Вони, разом із третім дослідником – П. Богоссяном провели 

академічний експеримент. Він полягав у написанні серії фейкових 

гуманітарних досліджень з умисно гіпертрофованим використання 

прийомів та інструментів постмодерністської критичної теорії. Науковці 

позиціонують себе як ліберали, що симпатизують лівим поглядам та 

сконцентровані на розвінчуванні ідеологічно вмотивованої науки, 

радикального скептицизму та культурного конструктивізму [17].Серед 

статей, які були опубліковані, були аргументи про те, що собаки залучені 

до «культури зґвалтування» (rape culture), що чоловіки можуть зменшити 

свою «трансфобію», ґвалтуючи себе, а також переписану феміністською 

мовою «Майн Кампф» Гітлера. Перша з вищеперерахованих статей 

отримала особливе визнання журналу, який її опублікував. 

Укладачі книги «Кінець звичного світу» застерігають, що «нова 

етика» пропонує занадто прості рішення для складних проблем [11]. 

Дж. Роулінг розкритикувала В. Путіна за порівняння її «скасування» 

(cancelling) за допис у Твіттері із його «вбивствами мирних жителів за 

їхній опір» [22]. 
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Висновки. З огляду на поставлену мету, було здійснено дослідження 

ідеологічного різноманіття сформованої у молоді політичної філософії у 

просторі наративів сучасної культури. Хід дослідження обумовлювали 

визначені дослідницькі завдання. 

Сформовано «ментальну карту» суспільних настроїв молодих 

людей. Молодь цікавиться думкою консервативних політичних оглядачів. 

Молодь зосереджена на національній ідеї. Українська молодь має 

щеплення від авторитаризму після двох революцій та війни Росії. Молодь 

голосує за лібертаріанців. Молодь скептична як до «русского мира», так і 

до російських лібералів. Молодь приглядається до державницького 

націонал-анархізму. Молодь підписана на феміністичні спільноти, де 

знають, «чий Крим?». Молодь готова «скасувати» Росію та російський 

культурний продукт.  
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1.9. Психологічні акценти впливу тривожності на мотивацію 

діяльності старшокласників 

 

У сучасний період соціально-економічних трансформацій 

найбільшу цінність нашого суспільства становить його інтелектуальний 

потенціал ісаме тому забезпечення якісної підготовки фахівців, 

особистісного розвитку молоді, формування та розвиток мотиваційної 

сфери особистості є найважливішими завданнямиосвітньої системи 

України.Успіх, ефективність та результати діяльності залежать не лише від 

здібностей і компетенцій особистості, але й від рівня мотивації досягнення 

(тобто від інтенсивності і послідовностіповедінки, ініціативності, 

докладання зусиль, прагнення самостверджуватися, досягати високих 

результатів). Акцентуємо, саме тому комплексна проблема співвідношення 

тривожності і мотиваційної сфери особистості, зокрема формування 

мотиву досягнення успіху як психологічного чинника, що активізує 

ефективну діяльність є актуальною. Безсумнівним у цьому контексті є те, 

що стрімкі зміни соціального довкілля, зростання темпів життя, 

руйнування традиційних родинних структур, конфліктний характер 

взаємин у суспільстві породжують та формують стійку особистісну 

властивість – тривожність. Особливо яскраво вона виявляється у 

юнацькому віці, адже особистість на порозі дорослого життя має подолати 

низку проблем життєвого і професійного самовизначення, взаємин із 

соціальним оточенням. Життєвий світ старшокласників характеризується 

зорієнтованістю на здобуття статусу самостійної дорослої людини, 

особистісним самовизначенням, механізмами цілетворення, які пов‟язані із 

самопроєкцією на майбутнє, яскравою індивідуальною активністю, що 

зумовлюється домінуючим мотивом досягнення успіху та одночасно 

виснаженістю емоційної сфери, що виявляється у проявахтривожності. 

На наш погляд, інтерес до вивчення зазначеної проблематики 

обумовлений необхідністю її теоретичної розробки та вимогами практики, 

що потребує адекватних методик, психокорекційних програм з метою 

зниження рівня тривожності. 

Результати огляду наукової літератури дозволили зробити висновок 

про те, що у працях вітчизняних і зарубіжних дослідників 

(Д. К. Макклелланд, А. Маслоу, Ч. Д. Спілбергер, З. Фройд, Х. Хекхаузен, 

Ф. Б. Березін, Л. І. Божович, С. С. Занюк, М. Д. Левітов, А. К. Маркова, 

В. Ф. Моргун, В. Е. Мільман, А. М. Прихожан та ін.) розглядались різні 

аспекти тривожності та мотиваційної сфери особистості. Проте, окреслена 
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проблематика у сучасний період набуває надзвичайно актуального 

характеру, потребує особливої уваги та виникає об‟єктивна необхідність її 

подальшого дослідження й обґрунтування. 

Мету наукової роботи ми визначили як здійснення психологічного 

аналізу впливу тривожності на мотивацію діяльності особистості у 

юнацькому віці. Гіпотезою дослідження була думка про те, що високі 

показники особистісної тривожності є чинником, який зумовлює 

дисгармонію у формуванні мотиваційної сфери старшокласника, зокрема, 

переважання мотивації уникнення невдач, що зумовлює гальмівний процес 

особистісної активності. Корекційна програма зниження особистісної 

тривожності розглядалась нами як фактор оптимізації функціонування 

мотивації досягнення успіху. 

У дослідженні ми розглядаємо мотивацію як систему спонукань, 

психічних факторів, які зумовлюють активність, визначають 

спрямованість діяльності особистості та регулюють її поведінку. Саме 

мотивація, що включає потреби, мотиви, прояви емоцій, бажань, прагнень, 

установок у поведінці зумовлює причини і механізми діяльності. 

Мотивація є системою домінуючих мотивів діяльності і поведінки 

особистості, яка має свої особливості у різні викові періоди. В юнацькому 

віці основними є потреби в самореалізації, самовираженні, з‟ясуванні 

сенсу життя. Особистості старшокласника притаманні модифікація змісту і 

співвідношення мотиваційних акцентів, становлення самосвідомості. Ми 

розуміємо мотивацію досягнення як окремий вид мотивації діяльності, 

чинником якої є намагання особистості досягти успіху. У освітній 

діяльності прагнення успіху активізує ініціативу старшокласника та 

зумовлює розумний ризик, анамагання уникнення невдач – вибір пасивних 

варіантів поведінки. 

Тривожність, як готовність до страху та психічне явище вперше 

описав З. Фройд. У дослідженні тривожність ми трактуємо як 

індивідуально-психологічну особливість, прояви якої пов‟язані із 

переживанням стану напруження, тривоги у процесі передчуття загроз, 

небезпек або негараздів. Причинами тривожності у юнацькому віці можуть 

бути як суперечлива взаємодія із соціумом, так і внутрішні конфлікти 

особистості. За даними наших спостережень, тривожність може бути 

ознакою порушень особистісного розвитку, відхилень у поведінці, 

результатом фізичних чи психічних травм, підґрунтям неврозу. 

Зауважимо, що ми розглядаємо також види тривожності за стабільністю 

проявів: особистісну, як базову рису та стабільну властивість особистості і 

ситуативну (реактивну), пов‟язану із конкретною зовнішньої ситуацією, як 

стан особистості в певних умовах із переживанням напруження, тривоги та 

соматичними змінами. Переконані, саме тривожність є суб‟єктивним 

проявом неблагополуччя особистості, одним із основних параметрів 

індивідуальних відмінностей. 
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Для перевірки гіпотези було проведено експериментальне 

дослідження. Контингент досліджуваних – учні одинадцятих класів віком 

15-16 років. Загальний обсяг вибірки становив 47 старшокласників (23 

хлопці та 24 дівчини). Психодіагностичний інструментарій включав 

наступні методики: «Діагностика мотивації до досягнення успіху» 

Т. Елерса, «Діагностика рівня ситуативної (реактивної) іособистісної 

тривожності» Спілбергера-Ханіна, «Діагностика особистості на мотивацію 

доуникнення невдач» Т. Елерса. 

У процесі обробки результатів було виявлено показники трьох 

змінних: особистісної тривожності, мотивації досягнення успіху, мотивації 

уникнення невдач. Для виявлення взаємозв‟язку між цими показниками 

було використано метод лінійної кореляції Пірсона. Внаслідок чого було 

встановлено тісний оберненопропорційний зв‟язок між показниками 

особистісної тривожності та мотивацією досягнення успіху (r = -0,627). 

Тобто високі показники особистісної тривожності відповідають низьким 

показникам мотивації досягнення успіху. Результати дослідження 

підтвердили тісний прямопропорційний зв‟язок між показниками 

особистісної тривожності та мотивації уникнення невдач (r = 0,790). Тобто 

високі показники особистісної тривожності відповідають високим 

показникам мотивації уникнення невдач. Аналіз результатів підтвердив 

нашу гіпотезу про те, що показники особистісної тривожності впливають 

на формування мотивації діяльності старшокласників. 

Для зниження особистісної тривожності старшокласників ми 

підібрали та реалізували програму корекційної роботи у формі соціально-

психологічного тренінгу, автором якого є В. Є. Петренко [2, с. 16]. У 

програмі взяло участь 12 учнів, для яких було організовано 12 занять. 

Повторна діагностика рівня особистісної тривожності була проведена за 

методикою Спілбергера-Ханіна. За допомогою методу t-критерію 

Стьюдента ми виявили, що програма була дійсно ефективною. 

Підкреслимо, що середні значення двох вибірок, які ми порівнювали між 

собою, статистично достовірно відрізняються (t-ст. 2.4>t-кр.2.07), 

допускаючи при цьому похибку, що не перевищує 0,05%. А це свідчить, 

що особистісна тривожність досліджуваних дійсно знизилась внаслідок 

використання корекційної програми. 

Із результатів проведеного дослідження можна зробити наступні 

висновки: психологічний аналіз співвідношення та параметрів 

тривожності тамотиваційної сфери є актуальною проблемоюсучасної 

психології в умовах побудови гуманістичного особистісно-орієнтованого 

освітнього процесу.Підтверджено у процесі дослідження зв‟язок між 

показниками особистісної тривожності і мотиваційної сфери 

старшокласників. Реалізована корекційна програма зниження особистісної 

тривожності характеризується достатньою ефективністю для її 

впровадження та реалізації. 
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Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у дослідженні 

мотивації досягнення як характерологічного конструкту особистості та 

фундаментальної складової освітнього процесу, розробці методів аналізу 

тривожності як результату взаємодії особистості та соціуму. 
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1.10. Формування інклюзивного освітнього середовища у вимірі 

європейських стандартів 
 

У науковій статті досліджуються особливості сучасних підходів до 
формування інклюзивного освітнього середовища у вимірі європейських 
стандартів за умов модернізації української школи. Здійснено класифікацію 
окреслених підходів та обґрунтовано їх роль у підвищенні ефективності 
освітнього процесу, забезпеченні якості освіти для студентів із особливими 
освітніми потребами, розвитку творчого потенціалу та формуванні 
компетентностей особистості. 

Сучасні підходи розглядаються як цілісна система в єдності її 
компонентів і взаємозв‟язків. Важлива роль у реалізації цієї системи 
залежить від рівня професіоналізму та творчого потенціалу кожного 
педагога. Впровадження сучасних підходів є визначальною умовою 
реалізації європейських стандартів освіти в Україні, формування 
інклюзивного освітнього середовища та одним із пріоритетних векторів 
розвитку Нової української школи. Ключові слова: сучасні інноваційні 
підходи та їх класифікація, компетентнісна освіта, освітній процес як 
система, особистісно-центричний освітній процес. 

Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку суспільства, 
євроінтеграційний поступ України, європейські освітні стандарти 
зумовлюють необхідність реформування системи освіти щодо її змісту, 
якості, рівня, шляхів та активних пошуків вдосконалення сучасних підходів 
до формування інклюзивного освітнього середовища. Відбувається 
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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 навчальній діяльності студентів із 
репродуктивної до творчо-пошукової, впроваджуються інтегративні та 
інклюзивні форми навчання. 

Європейські освітні стандарти формують нові вимоги, однією з яких є 

становлення особи з інвалідністю як 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 для осіб з 
інвалідністю, як високий рівень соціально-пластичних механізмів поведінки, 
активність, самостійність, творчість потребує реалізації сучасних підходів 
до формування інклюзивного освітнього середовища підготовки майбутніх 
фахівців. У зв‟язку з цим виникає об‟єктивна необхідність методологічного 
обґрунтування визначеної педагогічної проблеми. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій. 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, розглядали у своїх 
працях Н. Бібік, В. Буряк, І. Малафіїк, О. Овчарук, 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.  

Однак, проблема визначення особливостей сучасних підходів та 
формування на їх основі інклюзивного освітнього середовища ще не була 
предметом спеціального дослідження та потребує подальшого 
обґрунтування. 

Мета статті – визначити, проаналізувати та обґрунтувати 
особливості сучасних підходів до формування інклюзивного освітнього 
середовища, створити їх класифікацію. 

Виклад основного матеріалу. У загальноприйнятому розумінні 
поняття «підхід» означає сукупність прийомів, способів вивчення та впливу. 
У сучасній науці поняття «підходу» розглядається по-різному. Так, 
Н. Стефанов визначає «підхід» як сукупність принципів, які зумовлюють 
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. 
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Сучасні підходи до формування інклюзивного освітнього середовища 
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 адаптацію до потреб людей з інвалідністю. Вони є тим 
підґрунтям, на якому базується оптимальна модель освіти, розвитку та 
самореалізації особистості як складна, динамічна, цілісна система. Її 
впровадження сприятиме становленню особи з інвалідністю як успішного 
фахівця з активною життєвою позицією, усвідомленим почуттям 
відповідальності за себе, здатністю генерувати та втілювати у практичну 
діяльність нові ідеї та рішення. 

Критеріями класифікації сучасних підходів ми визначили їх 
домінуючу спрямованість, тип інновацій, особливості та сферу 
застосування, тобто визначальні структурно-функціональні елементи 
освітнього процесу. 

Особливості сучасних підходів до формування інклюзивного 
освітнього середовища визначено у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Особливості сучасних підходів до формування інклюзивного 

освітнього середовища 

Назви підходів 
Домінуюча 

спрямованість 

Особливості підходів та 

типи інновацій 

Визначальні 

структурно-

функціональні 

елементи освітнього 

процесу 

Інтегративний 

Освітній процес як 

складна система із 

інклюзивними 

формами навчання. 

Реалізація нової освітньої 

концепції для людей з 

інвалідністю. 

Системно-методологічні, 

радикальні. 

Цільовий, 

стимуляційно-

мотиваційний, 

компетентнісно-

змістовий. 

Особистісно-

гуманістичний 

Особистість суб‟єктів 

освітнього процесу. 

Визнання 

індивідуальності кожної 

особи з інвалідністю. 

Соціально-психологічні, 

комбінаторні. 

Стимуляційно-

мотиваційний, 

компетентнісно-

змістовий, операційно-

діяльнісний. 

Компетентнісно-

зорієнтований 

Зміст освітнього 

процесу, формування 

компетентностей. 

Оновлення змісту 

освітнього процесу для 

людей з інвалідністю. 

Локально-технологічні, 

модифікаційні. 

Компетентнісно-

змістовий, операційно-

діяльнісний. 

Оптимально-

діяльнісний 

Технологія та активна 

діяльність суб‟єктів 

освітнього процесу. 

Оновлення форм, 

методів, засобів реалізації 

освітнього процесу. 

Організаційно-

управлінські, 

комбінаторні. 

Операційно-

діяльнісний, 

контрольно-

регулювальний, 

оцінно-результативний. 

Творчо-перцептивний 

Створення 

інклюзивного 

освітньо-зберігаючого 

середовища. 

Гармонізація взаємин 

осіб з інвалідністю із 

суб‟єктами освітнього 

процесу. 

Соціально-психологічні, 

модифікаційні. 

Стимуляційно-

мотиваційний, оцінно-

результативний, 

операційно-

діяльнісний. 
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Охарактеризуємо детальніше особливості сучасних підходів: 

 інтегративний підхід зумовлює орієнтацію на загальнолюдські 

цінності, ідеї гуманізації, природодоцільності, індивідуально-

особистісного розвитку осіб з інвалідністю, 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 людини з інвалідністю як 

майбутнього фахівця до розуміння сутності визначення ефективних 

напрямів, попередження недоліків і вирішення проблем, демократизацію 

педагогічної взаємодії; сприяє формуванню інклюзивного середовища як 

складної, цілісної, соціально-спрямованої системи на засадах гармонійної 

взаємозалежності та взаємодії всіх структурно-функціональних елементів: 

мети, завдань освіти, потреб і мотивів освітньої діяльності людей з 

інвалідністю, змісту навчального матеріалу; переорієнтації в напрямах 

перманентності та оновлення змісту освітнього процесу. 

Виходячи із сказаного вище, зазначимо, що інтегративний підхід 

сприяє правильному моделюванню та прогнозуванню перебігу процесу 

формування людини з інвалідністю як майбутнього фахівця, проведенню 

комплексних розробок технологій, стратегій і тактик теоретичної та 

практичної підготовки до високого рівня професіоналізму із опорою на їх 

самоактуалізацію, самоосвіту, саморозвиток. 

 особистісно-гуманістичний підхід зумовлює необхідність 

підготовки осіб з інвалідністю 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. Підхід 

зумовлює спрямованість та організацію освітнього середовища на 

формування конкурентоздатності людей з інвалідністю на засадах 

визнання індивідуальності, самобутності, самоцінності кожної 

особистості. Він спрямований на взаємодію викладача зі студентом як 

суб‟єктом, здатним до саморозвитку, самовдосконалення професійного та 

особистого життя. Підхід зумовлює посилення особистісної орієнтації 

змісту і технологій навчання, індивідуалізацію освітніх траєкторій осіб з 

інвалідністю, творчу та розвивальну спрямованість освіти, перехід від 

концепції підтримувального навчання до концепції випереджувального, 

тобто орієнтованого на майбутнє – на умови життя та професійної 

діяльності. 

 компетентнісно-зорієнтований 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 людей з інвалідністю системи компетентностей. Нинішня 

ситуація в системі освіти характеризується зміною двох педагогічних епох 

– переходом від маніпулятивної педагогіки до педагогіки співробітництва, 



82 
 

партнерства, взаєморозвитку та співтворчості, від старої авторитарної 

системи освіти до компетентнісно-зорієнтованої. Концепція Нової 

української школи визначає компетентнісний підхід як основу 

модернізації освіти. Компетентніснозорієнтована освіта спрямована на 

комплексне засвоєння знань і способів практичної діяльності, завдяки 

яким особистість успішно реалізує себе у різних галузях життєдіяльності.  

З огляду на це основною метою освітнього процесу визначаємо 

підготовку особи з інвалідністю як 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 людьми з інвалідністю 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 особи 

з інвалідністю в процесі діяльності; 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 людини з інвалідністю, 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 особою з інвалідністю та її соціальним досвідом, а всі 

суб‟єкти навчання є рівноправними і рівнозначними. Підхід зумовлює 

високий рівень внутрішньої мотивації і як наслідок оптимізацію 

освітнього процесу, сприяє створенню інклюзивного освітнього 

середовища, що включає: морально-психологічний клімат, сприятливу 

освітню атмосферу, соціо-емоційну поведінку, гармонійні взаємини 

учасників освітнього процесу; забезпечення ефективної співпраці 

адміністрації викладачів, психолога, соціального педагога, кураторів 
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академічних груп, вихователів, фахівців, студентів, батьків, громадськості 

спрямованої на формування фізичних, психічних, соціально-адаптаційних 

можливостей та творчу реалізацію людей з інвалідністю. 

Інклюзивне освітнє середовище ми розглядаємо як цілісну систему 

взаємопов‟язаних компонентів освітнього впливу, сукупність об‟єктивних 

і суб‟єктивних факторів, що створюють умови життєдіяльності осіб з 

інвалідністю, передачі їм суспільно-історичного досвіду людства, 

національної культури, зумовлюють формування та розвиток особистості, 

процес і повноту її творчої реалізації. Кожна складова інклюзивного 

середовища має свої специфічні особливості, типові умови, які суттєво 

впливають на соціальний розвиток і виховання осіб з інвалідністю, 

характеризується освітнім потенціалом, що розкривається через 

особливості соціокультурного довкілля, соціально-педагогічних умов і 

сукупності можливостей та засобів, які використовуються у процесі 

формування та розвитку особистості. 

Окреслимо шляхи вдосконалення системи підготовки людей з 

інвалідністю як майбутніх фахівців на основі впровадження сучасних 

підходів. Цілеспрямований освітній процес ми здійснюємо за допомогою 

розробки і впровадження спецкурсу «Багатогранність особистості: вектори 

формування та розвитку», використання різних форм і методів навчання як 

традиційних, так й інноваційних, серед них: дослідницькі та креативні 

методи, методи реалізації творчих завдань, кейсів проектів, 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 на 

практичних занять зі студентами, вони дозволяють узагальнити теоретичні 

знання і знайти шляхи реалізації їх у практичній діяльності. Метод 

проектів забезпечує цілісність та системність освітнього процесу, 

відкриває значні можливості для підвищення якості навчання та 

врахування освітніх потреб людей з інвалідністю.  

Ми приділяємо особливу увагу чіткому плануванню занять, 

самостійної роботи студентів та її організації, посиленню зворотного 

зв‟язку у процесі навчання, використанню творчих завдань як засобу 

активізації навчальної діяльності осіб з інвалідністю та управління нею. 

Висновки. Таким чином, сучасні підходи до формування 

інклюзивного освітнього середовища ми розглядаємо як цілісну систему в 

єдності її компонентів і взаємозв‟язків, реалізація якої залежить від 

професіоналізму та творчого потенціалу кожного викладача. 

Впровадження сучасних підходів визначає успішність осіб з інвалідністю у 

майбутній професійній діяльності, процесі соціалізації, реалізації 

особистісної життєвої стратегії та є одним із пріоритетних векторів 

розвитку Нової української школи. 

Підсумовуючи викладений матеріал, зазначимо, що теоретико-

методологічною підставою для дослідження процесу підготовки осіб з 
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інвалідністю як майбутніх фахівців послужили наступні підходи: 

інтегративний, який орієнтує на виділення у педагогічній системі 

інтеграційних 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 освіти осіб з інвалідністю; творчо-перцептивний 

сприяє створенню інклюзивного освітньо-зберігаючого середовища та 

зумовлює гармонійну партнерську співпрацю суб‟єктів освітнього 

процесу. 

У висновку підкреслюємо, що формування сприятливого 

інклюзивного середовища на засадах сучасних підходів і, як результат, 

якісна освіта людей з інвалідністю, складає основу для оволодіння 

людиною оптимальним способом життя, мовою та культурою, підготовки 

до самостійного життя, трудової діяльності, успішної соціалізації та 

інтеграції у суспільство.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в більш детальному 

визначенні, описі особливостей, класифікації, обґрунтуванні та розробці 

цільових установок, організаційних форм, змісту і методів підготовки осіб 

з інвалідністю як фахівців в інклюзивному освітньому середовищі на 

основі впровадження сучасних підходів. 
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1.11. Future educators’professional training organization for the formation 

of creative pedagogical activity 

 

In the period of higher pedagogical education reforming, the search for 

ways to form the creativity of the future educator of a preschool education 

institution in the context of the competent implementation of professional 

functions in general and in particular the development of the creative potential 

of a preschool child is relevant. The article defines that the future educator's 

readiness for professional activity is the result of professional training and is 

reflected in the formation of competencies, among which the ability to develop 

the creative potential and the potential of a preschool child that plays an 

important role. The article analyzes the concepts: "preparation", "readiness", 

"readiness for creative activity"; the essence of the concepts "creativity", 

"pedagogical creativity" and the components are revealed, and their role in the 

preparation of future educators for practical activities is determined. Aspects of 

the formation of the future educator's readiness for pedagogical creative activity 

in the conditions of a higher school are highlighted. The tasks and features of 

professional training of higher education students for creativity are outlined. 

Keywords: professional training, future educators, readiness, creative activity, 

pedagogical creative activity, creative personality, creative activity, self-

realization.  

Ukrainian education system modernization, which is characteristic of the 

21st century, takes place under certain conditions. It is the training and 

professional improvement of pedagogical personnel, in particular for preschool 

education, that is highlighted. Modern Ukraine needs preschool specialists of a 

new formation with a competitively suitable European or world level of 

qualification to achieve a single goal – the formation of a harmoniously 

developed personality. New realities, orientation of Ukrainian society to 

democratic principles, reorganization of the preschool education system (change 

in the ratio of family and public preschool education, diversification of its 

forms, multivariate educational programs) necessitate changes in the system of 

training preschool education specialists. 

A modern educator must be an inspired and strong-willed, emotional and 

expressive person, show creative abilities and skills in various areas of work, 

create original non-standard products of his activity, who not only realizes the 

essence of the creative nature of his professional activity, but also at the same time 

possesses the qualities of a creative personality, necessary knowledge, abilities 
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and skills that allow to implement a creative approach in educational work with 

children and their parents. The implementation of progressive trends in the 

development of preschool education depends on the manifestation of the creative 

potential of all specialists of the preschool education system, their ability to carry 

out professional activities at a fundamentally new – creative level, the most 

optimal way to achieve it – is in the process of professional training. However, the 

foundations for its transformation are emerging, caused by changes in the 

paradigms of implementing the educational process on the basis of creativity. 

Solving these problems is complicated by the significant fragmentation of 

research on creativity in the field of preschool education and the almost complete 

lack of development of the problem of developing the preschool specialists 

readinessfor creative pedagogical activities in the process of professional training 

at all levels of education. In the process of professional training of the future 

educator, the readiness of the teacher for creative pedagogical activity is formed a 

high level of development of the creative personality of a specialist, which 

combines the opportunities for creative pedagogical activity given by nature and 

the acquired knowledge, skills, professional experience and personal qualities 

necessary for the implementation of creative pedagogical activity at ahigh level. 

Motivationplays a significant role in readiness for creative pedagogical activity 

and focus on this activity as a set of external and internal goals, reasons and 

motives, needs that prompt a specialist in the field of preschool education to 

demonstrate the creative abilities in the process of professional pedagogical 

activity. Not the last role in the process of professional training for pedagogical 

creativity is also played by practical professional and pedagogical activity, which 

appears both as a field of application and realization of the creative potential of a 

specialist, and as a way for its further development (Ustynova, 2006: 47). 

The purpose of the professional training of the future educator for the 

formation of creative pedagogical activity is not only to arm with pedagogical 

knowledge and practical skills, but also to instill the necessary to ensure high 

scientific-theoretical and methodical levels of teaching pedagogical disciplines 

in the full scope of the educational program, increase the professional level, 

pedagogical creativity, scientific qualifications of significant professional and 

pedagogical qualities. Among the most important of the latter is the creative 

potential of future educators as a premeditationeffective pedagogical activity. 

In different historical periods, foreign and domestic philosophers, 

pedagogues, psychologists addressed the issue of training specialists in the field 

of education, in particular preschool. Socrates, Democritus, Ja. Komenskyi, 

D. Locke, F. Froebel, H. Skovoroda, K. Ushinskyi, O. Dukhnovych, S. Rusova, 

G. Vashchenko,V. Sukhomlynskyi and othersexpressed the requirements for the 

ability of the teacher and educator to awaken the independence of thought and 

actions of a child. 

Thus, the ancient Greek philosopher Democritus, as an exponent of 

ancient materialism, put forward a fruitful pedagogical idea about the special 
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importance of education in the matter of human formation and, in this 

connection, about the exclusive mission of the educator.  

The pedagogical views of the materialist philosopher and educator John 

Locke attracts the attention, in particular his work "Thoughts on Education", in 

which the role of the mentor, his actions and behavior positively valued as those 

that highly influence the children. 

S. Rusova is the author of the first concept of the national kindergarten, 

advocating for targeted and high-quality training of kindergarten teachers, 

developed a theoretical and provided a practical basis for such training even in 

the initial period of the formation of preschool education in Ukraine.  

The study of scientific achievements of modern scientists Yu. Azarov, 

V. Kan-Kalik, S. Kozlova, T. Kulikova, Yu. Kulyutkina, Y. Lerner, 

N. Nikandrova, G. Petrova, V. Romenets, S. Sysoeva, H. Sukhobskaya and 

others prove the similarity of their opinion about the peculiarities of pedagogical 

creativity: its content is the creation (formation, education) of a person who is 

unique, and is a product of pedagogical activity; this is an active form of the 

teacher's activity, aimed at the creationof qualitatively new values for him, 

which are of social importance, and an indispensable condition of the modern 

pedagogical process, in the center of which is the child, a unique individual who 

grows and develops, requiring special, individualized methods of pedagogical 

influence, interaction, forms of communication.  

The works of I. Bila, L. Drubetska, O. Lystopada, Yu. Manylyuk, 

I. Mikhina, S. Pekhareva, and others formed an important basis for readiness for 

creative activity in the conditions of various types of preschool education 

institutions. The study of the problem of professional training of a preschool 

teacher is presented in the works of L. Artemova, V. Bereka,G. Belenka, 

A. Bogush, K. Volynets, L. Galamanzhuk, and others. However, the 

development of the personality of educators, in particular, their creative 

potential and creative activity, did not become the subject of a separate study.  

Readiness as the final result of the educator's creative professional 

activity reflects the signs of potential professional creative activity and 

combines the unity of motivational, emotional-volitional, intellectual, physical 

and practical components of creative activity; constant readiness to penetrate 

into the essence of a problematic situation; willingness to use non-standard, 

original, but optimal, rational methods and tools; concentration on finding a new 

way of solving creative tasks and implementing it in one's professional activity. 

According to the definition of O. Guzalova, readiness for creative 

activity is a readiness for known, active human activity, which is aimed at 

knowledge and transformation of reality, at the creation of new original objects 

and is expressed in the search for the most effective methods of solving 

problems, their improvement, creation of new projects, including in the field of 

education, constant replenishment of knowledge (Huzalova, 2010: 48).  

Due to readiness for pedagogical activity, this is a complex personal 

formation that combines ideological and moral and professional pedagogical 
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views and beliefs, professional orientation of mental processes, attitude to 

pedagogical work, ability to overcome difficulties, self-evaluation of the results 

of one's own activities, the need for professional self-improvement, which 

ensure high achievements in pedagogical work. As for L. Petrychenko's 

research, readiness for creative pedagogical activity is a special personal state 

that requires a person to have a motivational and valuable attitude to 

professional activity, knowledge, methods and means of achieving his goals 

(Petrychenko, 2007: 31-32). The problems of the professional activity of the 

educator of a children's preschool institution, its specificity, content were 

studied in the works of V. Loginova, Pozdniak, and L. Semushyna.  

The position of scientists regarding the essence of human creativity 

allowed to define the concept of "creativity", considering it in two aspects: 

personal and active. The first includes a set of personal qualities that lead to 

self-actualization, self-realization, and self-affirmation of the individual in the 

process of realizing creative potential. The second is the very process of creative 

activity, which creates qualitatively new material and spiritual values, as well as 

technological pedagogical creativity, which should characterize activity in the 

field of pedagogical technology and design, when the search for and creation of 

new pedagogical systems, pedagogical processes and educational pedagogical 

situations is carried out and contribute to more effective learning.  

Analysis of theoreticalresources regarding the readiness of the future 

educator for pedagogical creative activity made it possible to identify its 

components (cognitive, practical, personal), to determine the meaningful 

characteristics of the components, as well as to highlight the professionally 

important qualities of a specialist, which is a prerequisite for the effective 

implementation of creative activity. Analyzing the psychological and 

pedagogical literature, we identified two approaches to readiness in pedagogical 

creativity. The first one is associated with the realization of the individual's 

potential, the second approach is with innovation in pedagogical activity.  

Analyzing the peculiarities of the professional training of future teachers 

of preschool education institutions, L. Zdanevich notes that its main task is the 

formation of students as subjects of professional activity, those who show, bear 

readiness to perform an activity, to be responsible for its result, implementation 

and development, that is, to be its creator (Zdanevych, 2014). 

In the process of scientific research, it was established that the main areas 

of creativity in the professional activity of an educator are: the organization of 

the educational process as a whole and each of its components in particular; 

organization of various types of activities of preschool children as a basis for the 

creative development of each child; pedagogical interaction with all subjects of 

the educational process; creative personal expression of the educator.  

Further disclosure of the investigated problem requires clarification of 

the essence of the concept of "preparation for pedagogical creativity". The term 

"preparation" is used in the sense of a specially organized process of formation 

and enrichment of instructions, knowledge and skills necessary for a future 
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educator/teacher to work with preschool children in the conditions of a 

preschool education institution.  

To define and characterize the concept of "preparation", let's first of all 

turn to dictionary sources: In the large explanatory dictionary of the modern 

Ukrainian language, the concept of "preparation" is considered as an action with 

the meaning of preparing; stock of knowledge, skills, experience, etc., acquired 

in the process of training, practical activity. In the pedagogical dictionary, the 

term "professional training" is interpreted as a set of special knowledge, abilities 

and skills, personal qualities, work experience and norms of behavior that 

ensure the possibility of successful work in the chosen profession (Modern 

Ukrainian LanguageDictionary, 2001). The result of preparation is readiness, 

which is interpreted in a large explanatory dictionary: "as a state of being ready 

and willing to do something." In the psychological dictionary, the concept of 

"readiness" isdefined as an instruction aimed at performing some action. It 

presupposes: the presence of certain knowledge, abilities, skills, as well as the 

readiness to counter the obstacles that arise during the performance of the 

action; assigning a personal meaning to the performed action.  

Readiness is an important condition for the successful performance of 

any activity, especially valuable its role in the work of a educator. This is due to 

the complexity and multifaceted nature of the educational process. In defining 

the concept of readiness, researchers follow different paths: some focus on its 

structural components, others on its essence.  

Thus, in the works of scientists (A. Linenko, O. Moroz, etc.) it has been 

convincingly proven that the state of readiness of the individual to perform 

professional and pedagogical activities ensures not only its effectiveness, but 

also the possibility of further improvement. That is, training acts as a means of 

forming readiness for activity, and readiness is the result and indicator of the 

quality of training. The same approach is followed by T. Zharovtseva, in her 

opinion, "readiness" is the goal and result of preparation.  

Readiness for educational work in a preschool education institution is the 

basis of professional training for pedagogical activities and requires efforts to 

create a coherent and effective system of this training. Professional training in a 

higher education institution is based on the effective construction of the 

educational process, ensuring the gradual transformation of cognitive activity 

into a professionally oriented one. The readiness of future preschool 

professionals to work with children of preschool age will be higher, taking into 

account the originality and specificity of the teacher's pedagogical activity in the 

process of studying at a higher institution.  

Professional training of the future teacher is a process of formation and 

enrichment of instructions, knowledge and skills necessary for the future 

specialist to adequately perform specific tasks of the educational process.  

One of the most complete definitions of the concept of professional 

training in the doctoral research is given by T. Tanko: professional training is a 

system of organizational and pedagogical measures that ensure the formation of 
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a professional orientation, a system of knowledge, skills, abilities and 

professional readiness in an individual, which, in turn, is defined as the 

subjective state of an individual who considers himself capable and prepared to 

perform a certain professional activity and strives to perform it (Tanko, 2004).  

Preparation for pedagogical activity as a professional activity, it is 

appropriate to use the term "professional and pedagogical training". Most often, 

researchers associate the preparation of students for pedagogical activity with its 

final result – the formation of readinessto a certain type of pedagogical activity. 

Thus, scientists note that the essence of preparing students for pedagogical 

activity is a system of content-pedagogical and organizational-methodical 

measures aimed at ensuring the readiness of the future teacher for pedagogical 

activity.  

One of the main tasks ofprofessional training of future educators is the 

development of such potential qualities of the individual that will provide him 

with the ability to transform the educational environment and improve the 

educational process.  

We will present the main parameters of professionally important qualities 

that should be formed in the process of educational activities, including practical 

ones: awareness of professional choice (interest in the profession, motivation to 

obtain it, awareness of the problems of future professional activity); human 

value orientations (humanism, honesty, decency); psychological qualities (self-

control, intelligence, responsibility, accuracy).  

We are convinced that the definition of an educator's creative potential 

only as readiness to carry out creative activity is insufficient and narrow, since 

readiness, as stated above, mainly reflects a motivational component. We see 

the solution to this task in updating the content of the training of future 

educators from the cycle of pedagogical disciplines based on modern theoretical 

and methodological concepts of creative personality development by 

introducing students to creative educational technologies, pedagogical 

innovations, etc. Orientation of the process of professional training of the future 

educator of a preschool education institution on the development of a creative 

personality, the variety of its manifestations, non-standards and the specialist's 

ability to realize his own creative potential.  

The system of professional training of future educators is a complete 

complex of structural elements that are in certain connections and relationships 

with each other, interact with each other and form a complete unity.T. Tanko 

identified the following areas of professional training for students of specialty 

012 Preschool education: personality development of the future educator; 

creative mastery of the content and means of professional activity through the 

assimilation of systematic knowledge about the child as a subject of the 

educational process, the patterns of his upbringing and development at different 

age stages, the organization of the educational process (Tanko, 2004:15).  

The processes of reform and modernization, which are currently taking 

place in the system of higher pedagogical education, are objectively aimed at its 
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further progressive development, ensuring the needs of societies and the state in 

qualified specialists, which implies corresponding changes in the professional 

and pedagogical training of teachers for working with preschool children.  

As part of professional training for creative pedagogical activity, we can 

distinguish such components as cognitive, motivational, emotional-volitional 

and activity. With the change of educational paradigms, the transition to new 

pedagogical technologies, oriented not on the priority of knowledge and 

reproduction, but on variability, creative forms and methods of education and 

training, the higher school appears as an institute for the development of the 

creative personality of the future educator as an activesubject of creative 

pedagogical activity not only in the conditions of a preschooleducation 

institution. Potential creativity is, in our opinion, an integral characteristic of 

every person, however, only individuals who have reached a high level of 

personal development are endowed with the ability to realize this possibility. In 

this regard, a deep and comprehensive rethinking of the educational process of 

training teachers with a high level of creative potential, who are able to 

successfully adapt to the constantly changing conditions of the educational 

environment, to nurture the need for the development of the creative personality 

of each child, is necessaryone of the most important trends in the development 

of education consists in revising the very concept of the organization of 

professional training of specialists at different educational levels. The 

development of the creative potential of a higher education student specializing 

in preschool education is defined as a necessary component of the professional 

training of a specialist in the field of preschool education.  

The professional training of future educators for creative pedagogical 

activity consists in developing in them a system of modern theoretical 

knowledge and practical skills regarding the organization and management of 

activities in the process of pedagogical disciplines in an institution of higher 

education at a creative level, means of modernization and ensuring their 

effectiveness; moral, cultural, creative development of future specialists of 

preschool education, ensuring their readiness to perform functions and duties, 

which consist in the transfer of knowledge and experience of practical activities, 

the formation of a creative personality capable of expressing an active social and 

professional position and the education of value orientations and personal 

principles that meet the requirements of society's development. In the process of 

professional training of a future teacher, the creative potential develops, namely: 

a system of professional knowledge and skills, psychological characteristics of a 

preschool teacher, motivation and readiness for creative and innovative activity 

in the conditions of an educational institution, for self-improvement and self-

realization, perfect mastery of methods and technologies for diagnosing and 

forming a creative personality is developed.  

An important direction of the pedagogical process in the professional 

training of students is the use of modeling in two aspects: in the activity of the 

teacher and the educational activity of students as a means of successfully 
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organizing the assimilation of knowledge from preschool pedagogy and other 

pedagogical disciplines.  

Modeling learning technology is considered as an effective means of 

self-actualization of students. The future specialist must learn to choose from 

the variety of pedagogical methods exactly those that suit the most; to creatively 

use the experience of colleagues in new conditions, forming in the educational 

process one's style, one's position, and relationships.  

In connection with the fundamental reorientation of the student'srole and 

place in the structure of educational activity, there is a need to rethink 

independent cognitive activity, the basics of its organization in practice. 

Therefore, in a higher educational institution, it is necessary to create such 

conditions and find the methods that would form in the future educator not only 

the need for knowledge and the skills to acquire them, but also the ability to 

teach, to develop the one whom will teach. The formation of personality 

involves its design, but not on the basis of a template common to all people, but 

according to an individual project for each young person, which takes into 

account physiological and psychological characteristics. Self-programming is an 

important way for a person to organize life, which reveals the attitude towards 

the type of social behavior chosen by an individual, the degree of activity and 

creativity in the activity, as well as the orientation to the lifestyle, that is, the 

way of activity based on the implementation of internal motivations, one's own 

understanding of the duty in the process of implementation chosen life path. 

Therefore, one of the important directions in the field of theory and practice of 

education is not only and not so much the acquisition of ready-made knowledge 

by the student, but the teaching of methods of acquiring this knowledge, the 

implementation of self-education throughout the life, that is, the formation of a 

culture of intellectual activity.  

The leading role in the formation of the future educator is entrusted to 

institutions of higher education, where the foundation is laid for the further 

development of the creative personality of the educator, who in the future 

professional activity will be able to form a creative children's personality. An 

important manifestation of the educator's creative personality is pedagogical 

creativity, which acts as a criterion for the pedagogical mastery and contains a 

set of modernized pedagogical methods and techniques. Professional skill is 

characterized not only by work experience, but also by creative abilities that 

develop future educators in higher educationinstitutions. The higher school 

highlights the main qualities of a teacher, which are: general civic and 

professional traits; professional competences, traits of a creative teacher. In the 

process of studying at a higher education institution, teachers introduce students 

the methods of activating cognitive activity and creative thinking of preschool 

children, form the ability to apply modern pedagogical technologies in the 

educational process of a preschool education institution. The institution of 

higher education should not only provide the future teacher with knowledge, the 
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formation of skills and abilities, but also transform the entire system of 

knowledge and skills into professional competence.  

Social-moral, professional-pedagogical and cognitive orientation are 

considered the main professional traits of a teacher. For effective training of 

future specialists in preschool education, modern pedagogical technologies 

should be used in the educational process. It means that success will come only 

when a person with his own inclinations, interests andviews, who has mastered 

the methods of organizing independent work, will be atthe center of the initial 

process. Professional training is only an initial, but fundamentally important 

stage in the formation of future professional educators. The development, 

improvement and deepening of their professional-pedagogical and personal 

qualities will continue throughout the entire further pedagogical activity.  

Summarizing the above, it can be determined that the development of the 

creative potential of future educators is one of the main directions of 

professional training for creative pedagogical activity and appears as a process 

of formation and development of structural components of the creative potential 

of a preschool education specialist in the process of professional training, which 

includes the creation of pedagogical conditions for professional and creative 

formation of the personality. 
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1.12. Аксіологічні аспекти буття науки: історія та сучасність 

 

Сьогодні все більше дослідників згідні з тим, що знання, яке 

звільнено від цінностей та оцінювальних відносин, – це «зручна» 

ідеалізація знання, його спрощення, що робить знання більш доступним 

для дослідника-епістемолога, полегшує створення понятійного апарату, 

формулювання категорій та принципів. Однак подібна абстракція й 

ідеалізація занадто далека від реального пізнання і втрачає суттєві 

особливості «живого», реального процесу пізнання. Для сучасної 

епістемології проблема полягає не лише у тому, щоб вводити розумні 

критерії, принципи й обмеження по відношенню до цінностей і оцінок, але 

й в тому, щоб зрозуміти, як у контексті ціннісної «навантаженості» 

пізнання отримувати відносно істинне знання про реальний світ, а не лише 

його граничні ідеалізації та абстрактні моделі. 

Визнання присутності цінностей у науковому знанні, завдання 

осягнення їх різноманітних форм і з‟ясування наслідків цієї присутності 

стало ознакою подолання стандартної концепції знання, спрощених форм 

фундаменталізму, наближення до реальної ситуації у пізнавальній 

діяльності. У цьому випадку змінюється сама сутність епістемологічних 

категорій, норм і способів пізнання, суттєво зростає об‟єм понятійного 

апарату, з‟являється потреба у нових конструктивних прийомах і 

принципах для цієї сфери філософського знання. Це, у свою чергу, 

призводить до розширення предметного поля загальної епістемології і, 

разом з тим, додатково з‟являється нова конкретна область досліджень 

форм та функції цінностей у пізнанні, у якій формується специфічний 

підхід до цінностей, що розглядаються з точки зору саме епістемологічної 

проблематики. 

Епістемологічна проблема полягає у тому, щоб зрозуміти, як 

ціннісно «забарвлена» активність суб‟єкта може виконувати конструктивні 

функції у пізнанні. Задля вирішення цієї проблеми найбільш плідним стає 

пошук і вияв тих засобів та механізмів, які вироблено всередині самого 

наукового пізнання. Ось чому настільки важливо виявити 

епістемологічними засобами способи входження й існування цінностей 

через різноманітні явні та неявні форми наукового знання. Окрім того, при 

більш детальному та уважному розгляді цінностей у їх різноманітті 

виявляється, що багато з них мають у своєму змісті когнітивну складову, 

не говорячи вже про пізнавально-регулятивну і селективну функції. У 

свою чергу, когнітивні феномени можуть іманентно містити аксіологічні 

компоненти, наприклад, необхідність аргументації витікає зі спілкування і 

«співучасті» читача (слухача) і виконує оцінювальні (нормативно-ціннісні) 
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функції. Слід підкреслити, що існують різноманітні типи цінностей і 

оцінок, які якщо й відносяться до сфери знання, але це – знання іншого 

типу: воно не про об‟єкт з його параметрами, але про суб‟єкт пізнання. 

Саме тому звернення до проблеми цінностей безпосередньо пов‟язане з 

таким завданням, як подолання надмірної абстрактності самої категорії 

суб‟єкту. 

Попри досить короткий історичний період свого розвитку аксіологія 

науки пройшла досить складний і, водночас, великий шлях: від визнання 

наявності аксіологічних аспектів у науковій діяльності через розуміння 

необхідності їх дослідження до багатовекторної і складної структури 

сучасної наукової аксіології. Ціла низка сучасних представників 

епістемології та суміжних з цим напрямків присвятила свої праці аналізу 

певних ціннісних та нормативних компонентів буття сучасної науки. Слід 

відмітити, що більшість дослідників найбільшу увагу приділяє аналізу 

класичних робіт, перш за все, концепції засновника цього напряму 

досліджень Р. Мертона [1]. Запропоновані ним принципи наукової 

діяльності складають основу багатьох робіт з питань аксіології науки. Ряд 

дослідників присвятили свої роботи детальному розгляду теорії, 

запропонованої А. Агацци, та її впливу на етос сучасної науки [2]. Існують 

також досить цікаві праці, які розглядають особливості сучасного стану 

наукової аксіології, перш за все, з точки зору сучасних напрямків у етиці – 

біо- та екоетики, а також розвитку нових напрямків у сучасній науці [3, 4]. 

Проблема співвідношення істинності й цінності 

Важливим аспектом аксіологічної складової сучасної науки є 

питання співвідношення цінності як такої та істинності як суто 

пізнавальної цінності. Дослідники звернули увагу на те, що пізнавальна 

потреба людини майже завжди «забарвлена» іншими відносинами 

людини-вченого, у тому числі й ціннісними. Так, І. Лакатос вважав, що 

уявлення про розвиток науки як виключно раціональний процес, без 

урахування культурно-історичних, соціальних, ціннісних складових, 

призводить до формування «карикатури» на дійсну історію розвитку 

науки. 

Значну увагу у своїй роботі «Розум, істина та історія» приділив цій 

проблемі американський філософ Х. Патнем. Він довів, що сприйняття 

факту як наукового феномену завжди включає до себе певний набір 

цінностей, наприклад, найважливіша цінність – істина, а також пов‟язані з 

нею суто наукові критерії, наприклад, acceptability – раціональна 

прийнятність інформації. Саме такі епістемологічні цінності і є 

специфічними для наукового пізнання, вони були присутні в науці з 

перших кроків її існування та їх присутність доводить той факт, що наука 

ніколи не була ціннісно нейтральною. У науковому співтоваристві такими 

цінностями вважають, перш за все, обґрунтованість, когерентність, 

релевантність, максимально можливе підтвердження результату. 

Специфіка подібних ціннісних особливостей полягає в тому, що вони, по-
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перше, мають доволі об‟єктивний характер, по-друге, пов‟язані скоріше не 

з пошуком, ствердженням та гарантією успішності відповідної теорії, а з 

формуванням й визначенням відношення до цієї теорії, її оцінюванням. 

Подібно до термінів «добро», «краса», «благо», слова «когерентний» і 

«простота» можуть використовуватися також для схвалення певних 

думок [5, с. 114]. 

Ми бачимо, що ціннісні характеристики, на відміну, від суто 

пізнавальних, містять цілу низку притаманних суб‟єкту пізнання 

особливостей, найважливішими серед них можна вважати суб‟єктивні 

ідеали, оцінки та ціннісні орієнтації. Ідеалом в аксіологічному розумінні 

вважається ціннісне відношення до об‟єкту або процесу реальності як до 

належного й правильного, тобто ідеал стає важливим орієнтиром для 

суб‟єкта при співвідношенні того, що існує, з тим, що повинно бути 

належним. Він керує вибором шляхів перетворення існуючого, цілей та 

засобів такого перетворення, пояснює сутність і спрямованість подібної 

людської діяльності. Оцінка вказує на більш вузьку значущість об‟єкту 

дослідження/перетворення для конкретного суб‟єкту або певної групи. З 

нею тісно пов‟язана і так звана ціннісна орієнтація людини-суб‟єкта 

наукової діяльності. Вона визначається не лиш особистими вподобаннями 

суб‟єкта, але й значною мірою залежить від соціокультурних та 

історичних умов його формування та діяльності. Отже, можна 

стверджувати, що ідеали та цінності відіграють значну, інколи й провідну 

роль у керуванні діяльністю як людини, так і суспільних елементів, до 

яких можна віднести, зокрема, й наукові співтовариства. Отже, людське 

пізнання завжди мало для людини і людства не лише пізнавальну, але й 

більш об‟ємну цінність та в усі часи характеризувалося ціннісно-

оціночними параметрами. З іншого боку, очевидно, що ця ціннісна 

складова не є поверхневою характеристикою, вона входить до глибинної 

сутності самого наукового знання. Саме тому для дослідження подібних 

ціннісних феноменів та характеристик необхідним є спеціальний підхід, 

який і сформувався в епістемології останнього століття. 

Цінності та оцінки у пізнавальному процесі забезпечують його 

включення у цілісну систему соціальних, культурно-історичних 

суспільних відносин. Слід підкреслити, що ціннісний компонент 

відношення до навколишнього світу формується у конкретної особистості 

вже на перших етапах її розвитку, суттєво раніше від того моменту, коли 

людина активно долучається до науки як особливого типу професійної 

пізнавальної діяльності. Сучасним дослідникам відомо, що існує так зване 

передумовне знання, у яке входять, разом з іншими складовими, й ціннісні 

установки. Саме вони забезпечуються безпосередній зв'язок між 

соціокультурною реальністю та змістом і напрямками наукової діяльності 

та її результату – наукового знання. Таким чином, проблема спрямованості 

та навіть сенсу наукового пізнання не повинна досліджуватися лише з 
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когнітивної, формально-логічної точки зору, вона потребує використання 

світоглядних, ціннісно-оцінювальних інструментів. 

Сучасна епістемологія відносить до проблем подібного типу такі 

сторони буття науки, як питання моральної, соціальної, культурної та 

навіть естетичної ціннісних орієнтацій науковців, наукових співтовариств і 

відповідних характеристик наукових досліджень, які здійснюють ці 

науковці. Серед цих характеристик найважливішими дослідники вважають 

наступні: 

 питання про істинність як базову цінність наукової, зокрема, 

природничо-наукової діяльності та її співвідношення з такими людськими 

цінностями, як добро і краса; 

 гостра для сучасних науковців проблема взаємозв‟язку між 

соціальною відповідальністю, з одного боку, і свободою наукового 

пошуку, з іншого; 

 складне для вирішення у сучасному світі питання про можливості 

і межі управління наукою й пов‟язана з цим проблема співвідношення між 

наукою і владою; 

 максимально адекватна оцінка результатів наукового пошуку, які 

досить часто мають суперечливий характер, призводять до негативних 

наслідків, порушують принципи гуманізму тощо. 

Відомо, що відношення класичної науки до цих питань базувалося 

на принципово інших підходах. Зокрема, вважалося за необхідне звільнити 

науку від будь-якого впливу суб‟єктивності дослідника, від моральних або 

ідеологічних чинників, впливу особистого світогляду і персонального 

життєвого досвіду конкретного вченого. Ідеалом наукового методу 

дослідження було «деперсоніфіковане споглядання», яке реалізується з 

позиції «узагальненого» суб‟єкта, тобто абстрактної людини майже без 

особистісних характеристик. Це пояснюється фундаментальною, 

сутнісною, принциповою метою наукового пізнання – метою отримання 

достовірного знання. Вважалося, що для досягнення цієї мети необхідно 

повністю позбавитись суб‟єктивного компоненту пізнання, зокрема, й усіх 

ціннісних орієнтацій, окрім істинності. З точки зору науки, максимально 

об‟єктивний підхід, який базується на відкиданні усіх людських потреб, 

мотивів, цінностей, окрім пізнавальних, безсумнівно, вважався єдино 

можливим прогресивним підходом. Тільки таке відношення до 

позанаукових цінностей у часи становлення європейської науки (ХV – 

XVII ст.) дозволяло не звертати уваги на теологічні, повсякденні, 

політичні уявлення й цінності, які, звісно ж, спотворювали реальні факти і 

заважали досліджувати Всесвіт без упередженості й забобонів. В 

результаті між науковою істиною і етичними цінностями було встановлено 

жорстку межу, існування й необхідність якої доводилась навіть на 

високому науковому рівні й була жорсткою, рішучою і безкомпромісною. 

Так, видатний математик А. Пуанкаре, який поділяв цю точку зору, 

вважав, що наукова істина і етичні норми належать до діаметрально 
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протилежних сторін людського буття. Він стверджував, що істина є 

об‟єктом і прерогативою логічно структурованого розуму, а 

мораль/моральність відноситься до афективної, чуттєвої сфери, на якій 

базуються відповідні форми відношення до реальності, наприклад, віра, 

любов, певні переконання тощо. З подібних міркувань він виводив 

висновок про те, що аморальна науки неможлива саме завдяки її 

«беземоціності» й безсуб‟єктності, а, отже, не може існувати і наукова 

етика/мораль [6, c. 72]. 

З іншого боку, відомо, що проблему співвідношення пізнання і 

моральних цінностей було сформульовано й піддано ретельному аналізу 

ще І. Кантом. Його концепція базується на твердженні, що сфера 

моральності (яка ототожнюється зі свободою) за всіма ознаками 

протистоїть сфері природи (сфері жорсткої необхідності). Базуючись на 

такому баченні проблеми, він доводив існування «нової», досі невідомої 

філософам сфери буття – «світу належного» (на відміну від «світу сущого, 

чистого існування»), і в цій сфері базовим є моральний закон, що 

спирається на прагнення до «максимально можливого», майже 

абсолютного добра. Це «царство цінностей» Кант відносив до так званого 

практичного розуму, який принципово відрізняється від розуму 

теоретичного, тобто наукового. Необхідно звернути увагу, що Кант, на 

відміну від більшості своїх колег-науковців, вважав саме практичний 

розум провідною складовою специфічно людського буття, яка відіграє 

(принаймні, повинна відігравати) керуючу роль у будь-якій діяльності 

людини, у тому числі й пізнавальній. Разом з тим більш глибоко було 

проаналізовано можливості, межі, особливості та роль саме теоретичного 

розуму як суто пізнавального інтелектуального «інструменту». Кантом 

було обґрунтовано тезу про те, що претензії теоретичного розуму на 

всеохоплююче знання про Всесвіт занадто перебільшені й вимагають 

певного контролю, який і здійснює моральна свідомість з використанням 

певних моральних принципів та цінностей. Вони, у свою чергу, 

дозволяють встановити досить чіткі моральні межі у науковому пізнанні, 

формулюючи жорсткі моральні заборони на форми і напрямки наукової 

діяльності, які порушують ці моральні принципи. Зокрема, повністю 

заперечується можливість для наукового працівника використання ним 

досягнень теоретичного розуму в корисних цілях, що стосується і будь-

яких інших сфер людської діяльності. З іншого боку, Кант наполягає на 

тому, що людині, яка спирається на практичний розум у пізнанні, 

необхідна певна глибока підготовка задля того, щоб сформувати свій 

власний моральний стиль мислення, «моральний образ думок», за 

висловом Канта. Важливим і принциповим є той факт, що дійсно моральне 

не сприймається як причина для самовдоволення суб‟єкта, воно повинно, 

перш за все, виконувати функцію критичної самооцінки і стати основою 

для формування сталого почуття свого обов‟язку. Спираючись на ці 

підходи й міркування, Кант аналізує діалектику взаємозв‟язків ціннісного і 
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когнітивного у науково-пізнавальній діяльності людини і, таким чином, 

він досліджував особливості проблеми єдності та взаємодії двох 

позначених ним типів розуму – теоретичного і практичного. Він вважав за 

необхідне ввести теоретичний розум у межі й рамки етичних, моральних 

вимог практичного розуму. З іншого боку, необхідно також подолати 

численні ілюзії та хибні уявлення, які базуються на принципах моральної 

справедливості, загального людського блага тощо. 

Поставлене Кантом питання про роль морального закону для 

теоретичного розуму набуває особливої актуальності й гостроти у сучасну 

епоху. Зокрема, сучасний розвиток наукового пізнання у повній мірі довів, 

що уявлення про науку як виключно пізнавальну діяльність, яка керується 

принципом абсолютної цінності «чистого» знання, поза всіма іншими 

людськими цінностями і тому знаходиться «вище» моральних правил, є 

застарілим і не відповідає реальній специфіці сучасної науки. Як в 

епістемології, так і в суспільстві в цілому поширюється впевненість у 

тому, що наукова діяльність не може існувати й плідно розвиватися у 

відриві від культурно-історичних, соціальних, світоглядних і ціннісних 

чинників. Слід звернути увагу, що роботи Канта лише започаткували 

подальші філософські роздуми над питанням співвідношення й зв‟язків 

між пізнавальними засобами і ціннісно-оцінювальними компонентами 

людської діяльності. Однак здебільшого ці міркування залишалися на 

теоретичному рівні й майже не мали ніякого практичного застосування, 

оскільки і науковці, і філософи базувалися виключно на 

раціоналістичному, класичному баченні проблеми, у якому ціннісна 

компонента повністю виключалась з пізнавального процесу. Це можна 

вважати базовим науковим ідеалом епохи раціоналізму, перегляд якого 

потребував радикальних змін як у суспільстві в цілому, так і, зокрема, у 

сфері наукової діяльності. Тільки такі принципові зміни могли призвести 

до реформування сталих, традиційних наукових ідеалів. 

Сучасні дослідники вважають, що саме використання наукових 

досягнень для створення зброї масового знищення стало моментом 

«зламу», точкою відліку для формування принципово нового для науки 

аксіологічного аспекту її буття. Не лише прикладну, але й фундаментальну 

науку позбавляють її ціннісної «недоторканності», відособленості й 

«непідвладності» загальнолюдським цінностям. Проблема полягає в тому, 

що наука дала змогу розробити нищівну зброю, яка здатна не лише 

руйнувати окремі споруди або ворожу зброю, але й повністю знищити 

життя на нашій планеті. Віднині втрачено контроль науки за 

використанням її досягнень, науковці не приймають участі у вирішенні 

долі тих чи інших наукових розробок та відкриттів. Наука дала людству 

нові джерела енергії – і пов‟язану з нею проблему знищення радіоактивних 

відходів, без вирішення якої згодом сформувалася загроза ядерного 

тероризму. Вчені розробили ефективні ліки, чим врятували мільйони 

людей – і, в той же час, вони ж своїми дослідженнями призвели до появи 
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нових мікроорганізмів, які є стійкими до усіх відомих препаратів. Інакше 

кажучи, досягнення і розвиток науки обернулися своєю протилежною 

стороною – цілою низкою глобальних проблем, які вимагають 

якнайскорішого розв‟язання. 

Результатом міркувань над цими проблемами стало чітке розуміння 

того факту, що уявлення про ціннісну «відокремленість» наукової 

діяльності не лише не відповідає дійсній ситуації, але й складає реальну 

небезпеку для усього людства, для його сучасного буття і для його 

майбутнього. Саме тому перед сучасною наукою постала нагальна 

необхідність, з одного боку, чітко усвідомити всі негативні наслідки, до 

яких призвів бурхливий розвиток наукового знання, з іншого, як висновок 

і продовження цих міркувань, – таке ж чітке і суворе визначення 

аксіологічних параметрів сучасної науки і встановлення певного 

«аксіологічного контролю» за науковою діяльністю. Дослідниками 

встановлено, що у постнекласичній науці сформувався принципово новий 

тип раціональності, у якому знання як результат наукової діяльності 

співвідноситься не лише зі своєю істинністю та відповідними методами 

пізнання, але й з мотиваційно-цільовими та ціннісними характеристиками 

такої діяльності. Епістемологи відмічають невпинне зростання уваги до 

ролі й місця соціальних, культурних, зокрема, і ціннісно-аксіологічних, 

аспектів наукової діяльності. В результаті до науково-філософського обігу 

входить поняття «етосу науки», до якого входять такі чинники, як етичні 

норми та імперативи, що розповсюджені у науковому співтоваристві, 

якими керуються наукові працівники у процесі пошуку і збагнення істини. 

Виникає навіть окрема дисципліна досліджень – етика наукової діяльності, 

у якій розглядається не лише можливість, а й необхідність включення до 

цілісної будівлі науки аксіологічних компонентів, які забезпечать зв'язок і 

відповідність наукового знання морально-етичним принципам суспільства, 

зокрема, уявленням про гармонію, людське добро, благо тощо. 

Слід підкреслити, що всі форми людського пізнання світу – і релігія, 

і філософія, і наука – спираються на певні інтереси й цінності, тим самим 

вони відповідають певному типу культури та історичному етапу, на якому 

вони сформувались й продовжують функціонувати. А це, у свою чергу, 

передбачає наявність людських почуттів, устремлінь, інтересів і цінностей. 

Дослідження об‟єктів, пов‟язаних з людським буттям, завжди найтіснішим 

чином пов‟язано також і з необхідністю враховувати гуманістичну 

складову і створювати певні напрямки та стратегії дослідження, які, в 

першу чергу, спираються саме на неї. Подібна ситуація виникає, 

наприклад, у розробці медико-біологічних систем, екологічних об‟єктів, у 

сфері біотехнології та генної інженерії. Об‟єктивне, орієнтоване на істину 

дослідження у цих випадках обов‟язково поєднується із відповідними 

аксіологічними чинниками. 

Наука, як відомо, досить складна за своєю структурою цілісна 

система, яка, з одного боку, включає до себе окремих діячів-вчених, що 
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здійснюють свої дослідження, а, з іншого боку, це також певний 

соціальний організм, соціальний інститут зі всіма притаманними для нього 

характеристиками. Тому при аналізі ціннісних, аксіологічних чинників 

науки їх можна умовно поділити на два типи: по-перше, це морально-

етичні орієнтири науки як соціального інституту; по-друге, це ціннісні 

установки науковців як персональних представників наукового 

співтовариства. 

Специфіка наукових ціннісних орієнтацій. 

Перш за все необхідно звернути увагу на роль і місце науки в 

суспільстві, науки як важливого елементу культури, повязаному з 

інтеллектуальною діяльністю. Слід відмітити взаємний тип цих звязків між 

наукою і суспільством – якщо, з одного боку, суспільство певним чином 

впливає на побудову і здійснення наукового процесу, то і наука, у свою 

чергу, має великий вплив на розвиток суспільства, на прогрес 

матеріального виробництва, на рівень життя і умови праці людей, що 

складають це суспільство. Наукові відкриття призводять до створення 

принципово нових технологій, які, у свою чергу, кардинально змінюють 

сам характер виробничих сил суспільства. Крім того, наукові досягнення у 

пізнанні навколишнього світу мають також великий вплив на розвиток і 

трансформування духовної сфери буття суспільства, а отже, на соціальне 

буття у цілому. 

Слід також звернути увагу на можливість існування різних типів 

цінністних орієнтацій. Так, іх можна поділити на два різновиди – ті, які 

можуть бути досягнуті порівняно просто і безпосередньо, й ті, які 

потребують більш складної і напруженої активності для своєї реалізації. З 

іншого боку, очевидно, що більшість існуючих цінностей не можна 

вважати абсолютними. Наприклад, істина завжди постає як відносна 

цінність, і це розуміли ще давньогрецькі філософи – вони справедливо 

вважали, що філософ/вчений може лише прагнути істини, у своїй 

діяльності може рухатися до неї, але ніколи не досягне повної й вичерпної 

істини. Та чи можливо повязати таку пізнавальну діяльність з прагненням 

до того, щоб бути добрим або чесним? Зрозуміло, що ці речі не повязані 

безпосередньо, це елементи разних сторін особистості, але в тому-то й 

питання – як поєднати у науковій діяльності ці два напрями і чи можливо 

це. Можливий шлях до відповіді на це питання надає просте міркування: 

будь-яка ліюдська діяльність завжди пов‟язана з аналізом того, чи є 

допустимими ті засоби, які використовуються в дослідженні, й наслідків, 

які, можливо, будуть отримані. Такий аналіз, взагалі-то, повинен 

передувати будь-якій соціально значущій діяльності, в тому числі і 

науковому дослідженню. 

Відомо, що наука є невід‟ємною складовою частиною людської 

культури, яка постійно розвивається завдяки розвитку всіх своїх складових 

елементів. Збереження та відтворення культури можна вважати однією з 

найважливіших, майже абсолютних цінностей людства, і саме культура 



102 
 

формує основні ціннісні орієнтири для будь-якої форми людської 

діяльності, у тому числі й наукової. З іншого боку, прагнення до істини є 

однією з найважливіших культурних традицій західної цивілізації, у цьому 

прагненні – витоки і умови формування та розвитку європейської науки, 

воно продовжує активно існувати й у січасних умовах виникнення нових 

ціннісних орієнтирів у пізнавальній діяльності вченого. І в наші часи жага 

до істини є цінністю, яка існує і розвивається поруч з різноманітними 

традиційноми й новими ціннісними установками, які з‟являються у 

сучасній культурі. Та, на відміну від минулих часів, у скчасній культурі 

наукове знання безпосередньо впливає на життя людей, у тому числі й 

повсякденне, при цьому такий вплив є дуже значним і може призвести до 

непередбачуваних і навіть катастрофічних результатів. Тому і сучасний 

вчений повинен враховувати всі можливі наслідки своїх розробок і 

досліджень, їх вплив на буття культури і суспільства у цілому. За останні 

десятиліття багато видатних вчених демонстрували свою стурбованість 

щодо подібних проблем. Їх діяльність у цьому напрямку та їх міркування і 

роздуми над цією проблемою доводять, що сучасна наука, по-перше, 

стрімко втрачає ціннісну відокремленість від інших сфер буття людини і 

суспільства, а, по-друге, як продовження цієї тенденції, все глибже 

усвідомлює значення ціннісних аспектів у своїй діяльності, а також 

особливу роль аксіолгічних складових у науковіх професійній діяльності. 

Наприклад, Макс Борн писав: «Ми повинні турбуватися про те, щоб 

наукове абстрактне мислення не розповсюджувалося на інші сфери, до 

яких воно не пристосовано. Людські й етичні цінності не можуть цілком 

спиратися на наукове мислення» [7, c. 48]. 

В науці, як і будь-якій професійній діяльності, існують певні 

правила і норми, яких необхідно дотримуватися кожному, хто здійснює 

подібну діяльність. Так, вчений повинен керуватися у своїх роздумах 

логічно побудованими міркуваннями, його висновки повинні бути 

узгодженими із існуючими, доведеними законами та концепціями, у своїх 

дослідженнях він має використовувати вже відомі методи або довести 

адекватність та ефективність нових методів, які він розробив та 

запропонував. Якщо вчений не дотримується подібних правил та норм 

викладення матеріалу, його праці не сприймаються як наукові і не 

вважаються такими у науковому співтоваристві. Але, оскільки вчені, як і 

всі люди, є членами суспільства, вони мають також виконувати певні 

культурні вимоги, які існують у тому чи іншому суспільстві, повинні 

дотримуватися норм та ідеалів, які запропоновані культурою людства. 

Таким чином, і у своїй професійній діяльності вчений має дотримуватися 

цих загальнокультурних норм, наприклад, неприпустимості жорстоких 

експериментів, які протирічить культурним настановам. Свого часу 

Ч. Діккенс звернув увагу на те, що публічні страти не зменшують, а, 

навпаки, збільшують кількість правопорушень: «Видовище жорстокості 

породжує зневагу до людського життя й призводить до вбивства». 
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Ці міркування дають нам можливість сформулювати основний 

принцип наукової етики (так само, як і етики будь-якої людської 

діяльності) – наукова діяльність повинна спиратися на найкращі морально-

етичні взірці й таким чином відтворювати їх як у науці, так і в культурі у 

цілому. «Якщо ви спитаєте мене, навіщо я, митець, прийшов у цей світ, – 

писав Е. Золя, – я відповім вам: «Я прийшов для того, щоб прожити своє 

життя так, щоб чули й бачили усі»». Так само і сучасний вчений – його 

діяльність, отримані ним результати та їх втілення на практиці стають 

відомими майже всім людям, тому що він і працює для усього людства. У 

наші часи подібна прозорість наукової діяльності є вкрай необхідною, 

тому що наука може створити занадто багато загроз для людства, як це 

вже було не раз, і віднині неможливо «ховати» науку від суспільного 

погляду на «високій вежі» над суспільством, його цінностями та 

принципами. 

Необхідно підкреслити ще один важливий аспект цієї проблеми – 

загрозу можуть нести не лише результати наукової діяльності, конкретні 

відкриття та їх практичне втілення, навіть сам процес наукової діяльності, 

процес наукового пошуку і дослідження також може загрожувати спокою і 

навіть майбутньому людства. З іншого боку, в науці має значення не лише 

кінцевий результат – певна істина, певне конкретне знання, – але й саме 

прагнення до цієї істини, невтомний і цілеспрямований пошук. Таке 

відношення й подібна поведінка також може вважатися суттєвою цінністю 

для сучасної науки. Генріх Гейне писав: «Не тільки творчість, не тільки 

праці, які залишилися після нас дають право на почесне визнання після 

смерті, але й прагнення само по собі, особливо те прагнення, яке не 

досягло успіху». Творчість взагалі досить часто сприймається, в першу 

чергу, як подолання звичного й відкриття чогось принципово нового, що 

відкидає або заперечує звичні підходи та уявлення. У зв‟язку з цим слід 

підкреслити, що творчість, в тому числі й наукова, пов‟язана не тільки з 

критикою і руйнуванням традицій, але також з їх розвитком і 

збереженням, продовженням їх найкращих рис і надбань в умовах 

сучасного суспільства, яке розвивається, культури, яка повсякчас 

змінюється. Більш того, дослідники встановили, що для збереження 

культурних цінностей однією з необхідних умов є розвиток і постійні 

зміни її базових складових. «Нове виникає не у відміну старому, як це 

звичайно вважають, але зовсім навпаки, у захопленому відтворенні зразку» 

– писав Б. Пастернак, і думку поета підтримує видатний фізик 

В. Гейзенберг: «У науці добру й плідну революцію можливо здійснити 

лише тоді, коли ми намагаємось внести якомога менше змін». Й символом 

найглибшої поваги до спадщини культурного минулого звучать слова 

А. Ейнштейна у його автобіографії: «Прости мене, Ньютоне…». 

Ми бачимо, що тісний зв'язок традицій і новаторства, їх постійна 

взаємодія має вирішальне значення як для культури в цілому, так і, 

зокрема, для науки і специфічної наукової діяльності. Подібний 
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взаємозв‟язок не лише є важливою рушійною силою для розвитку сучасної 

науки, але й витоком великої кількості значних, суттєвих методологічних 

принципів дослідження. І саме на цих принципах базується етос наукової 

діяльності. Слід згадати також про дуже важливий фактор, а саме про те, 

що наука історично формувалась з певною метою, з певним завданням – 

допомагати людству вирішувати його життєві, найважливіші проблеми, 

задовольняти його практичні, когнітивні, емоційні потреби. У Стародавній 

Греції, з одного боку, багато філософів поділяли ідеї Платона щодо 

чистого, споглядального розуму, з іншого, вони ж намагалися не забувати 

про практичні та гуманітарні цінності науки. Натомість, в епоху 

раціоналізму, у часи формування класичної науки на перший план вийшла 

практична складова, безпосередня користь, яку науки здатна принести 

людству. Найбільш послідовно ця точка зору викладена в роботах 

Ф. Бекона, якому належить відомий вислів «Знання – сила». Він 

відносився до науки як до специфічного засобу, що надасть людині владу 

над природою, і приведе суспільство у цілому до майбутнього щастя і 

досконалості. Але вже у середині XIX ст. для деяких мислителів стала 

очевидною недосконалість і неповнота такого підходу, такого уявлення 

про цінності й мету науки, про її місце і роль в суспільстві. В результаті 

формуються дві протилежені, взаємновиключні позиції, які розглядають 

взаємовідносини науки і суспільства та їх перспективи з протилежних 

точок зору – сцієнтизм і антисцієнтизм.  

Як відомо, сцієнтизм відноситься до науки (маючи на увазі 

переважно природничо-науковий комплекс знань) як до найвищої і 

самодостатньої цінності, вважає її найвищим досягненням людства, 

універсальним інструментом, який здатен відповісти на всі без 

виключення питання й вирішити усі проблеми як людства у цілому, так і 

окремої людини. Отже, у сцієнтизмі абсолютизуються можливості 

наукового пізнання та значно перебільшується роль, яку наука відіграє і 

здатна (а на думку сцієнтистів, і повинна) відігравати в культурі й у житті 

суспільства у цілому. К. Ясперс писав з цього приводу, що «…з того 

моменту, як наука стала реальністю, істинність висловлювань людини 

обумовлена їх науковістю. Тому наука – елемент людської гідності, звідси 

і її чари, за допомогою яких вона проникає в таємниці 

світобудови» [8, c. 104]. Це, зокрема, привело до впевненості, що наука 

стоїть над усіми іншими елементами культури, більш того, принципи, 

правила і норми, які прийняті та розповсюджені у конкретній культурі, на 

науку взагалі не розповсюджуються, вони не торкаються наукової 

діяльності , не можуть і не мають права керувтаи нею або регулювати її. 

Звідси, як ми розуміємо, витікає й твердження про те, що наука вища за 

моральні цінності, вони не можіть впливати на здійснення або контроль 

наукової діяльності. 

Представники такого підходу абсолютизують методи та засоби 

пізнання, які розроблені у природничих науках, вважаючи їх 
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універсальними й придатними для дослідження будь-якого об‟єкту або 

феномену Всесвіту, у тому числі й феномен життя, психіки або сутність 

людини. Саме тому в сцієнтизмі взагалі відкидається необхідність, та й 

сама можливість існування соціально-гуманітарного спектру наук, 

зокрема, і тому, що дослідження подібної проблематики неначе не має 

пізнавальної цінності й взагалі не повинно бути предметом цікавості будь-

якої наукової дисципліни. В результаті розвитку цього напрямку думки 

твердження про те, що культурі людства насправді існують дві різні 

культури – науково-природнича і гуманітарна. Цій темі навіть присвячено 

роботу Ч. Сноу «Дві культури». Сцієнтизм звертає увагу перш за все на 

технічну та технологічну сторони наук, повністю ігноруючи суто людські 

цінності. На цьому тлі у другій половині ХХ ст. навіть сформувався 

окремий напрямок в теорії розвитку суспільства – технологічний 

детермінізм та технократизм. Його представники робили висновок про те, 

що, по-перше, основним чинником історії є розвиток технікии та науково-

технічний прогрес і, по-друге, що на чолі суспільства повинні стояти 

представники технічної еліти суспільства, навіть не науковці-теоретики, а 

інженери й діячі у сфері виробництва. Єдиним шляхом й способом 

вирішення усіх людських проблем та досягнення суспільного щастя й 

гармонії, на їх думку, є найактивніше використання техніки на засадах 

раціонально обгрунтованих уявлень про Всесвіт і людину, суспільство та 

його развиток. Результатом розвитку цих ідей і стало формування 

концепції технологічного детермінізму. До його основних рис відносяться 

наступні особливості: 

 впевненість у тому, що лише розвиток техніки та технології 

забезпечить майбутній прогрес людства; більш того, впевненість у тому, 

що саме науково-технічний розвиток став у свій час витоком і основною 

умовою формування людського суспільства; 

 з цього витікає визнання переважної , базової ролі науки і техніки 

у соціальній сфері буття людини; вважається, що науково-технічний 

розвиток з необхідністю, обов‟язково приводить до розвитку соціального і, 

врешті решт, до виникнення/побудови ідеального суспільства 

майбутнього; 

 логічним наслідком стає цілковите заперечення взаємозв‟язків між 

науково-технічним та соціальним розвитком, впливу соціокультурних 

чинників на науково-технічну діяльність людей. 

Серед творців та ідеологів цього напрямку необхідно згадати 

Д. Белла, який говорив: «Ми визначаємо наш час технологією» та 

Л. Уайта: «… соціальні системи в реальному сенсі відіграють другорядну, 

підпорядковану роль відносно технічних систем». Саме Белл та його 

послідовники виокремили три основні стадії у розвитку людства: перша – 

це традиційне, аграрне суспільство; друга – суспільство індустріальне; 

третя – постіндустріальний етап розвитку суспільства. Сучасний, 

постіндустріальний етап одночасно вважається і новим кроком у розвитку 
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історії людства, і, з іншого боку, розглядається як безпосередньо 

пов'язаний із попереднім етапом, як його продовження на основі найвищих 

досягнень наукового і технологічного прогресу. 

У другій половині XX ст. західних мислителі, економісти й 

соціологи, такі, як згаданий Д. Белл, а також Дж. Гелбрейт і У. Ростоу, 

впевнено поширювали концепцію про те, що на засадах наукового 

раціонального управління суспільством, базуючись на найвищих 

технічних досягненнях, стає можливим створення загальнолюдського 

«благоденства», нового типу суспільства, яке буде спиратися виключно на 

владу науковців та технічних експертів. Така влада, на їх думку, 

обовязково приведе до успіху, причому результат вони планували досягти 

у 70-80-і роки ХХ ст. Ми бачимо, що ця технократична утопія не 

здійснилась й, судячи із сучасного стану суспільства, навіть не 

наблизилась до свого здійснення. 

У зв‟язку з цим пізніше, вже у 90-і роки ХХ ст. розробляються наві 

підходи в рамках цієї ж концепції технократичного детермінизму. 

Особливе значення для появи таких концепцій мав значний розвиток 

комп'ютерних та інформаційних технологій, що і призвело до створення 

концепції інформаційного суспільства. Е. Тоффлер, Дж. Несбіт, Й. Масуда, 

Р. Арон вважали реальним вирішення майже усіх проблем людства за 

допомогою сучасних інформаційних технологій, в результаті чого і 

сформкється нове суспільство – суспільство майбутнього. Таким чином, 

сцієнтизм і до останніх часів залишається досить впливовою течією 

наукової думки, основні ідеї якої втілені в певних науково-технічних 

структурах сучасності. 

З іншого боку, антисцієнтизм виникає майже одночасно з 

формуванням сцієнтизму як навпрямку суспільної думки. Представники 

антисцієнтизму впевнені в обмеженності можливостей науково-технічного 

прогресу в питаннях, які повязані із суто людським буттям, у принциповій 

неможливості вирішення за допомогою науки суспільно-історичних, 

культурних проблем людства. Представники антисцієнтизму – 

П. Фейєрабенд, К. Хюбнер, Т. Розак – вважають, що саме науково-

технологічний розвиток, у першу чергу, несе відповідальність за 

виникнення і розповсюдження серйозних негативних проблем глобального 

масштабу. Антисцієнтизм звертає увагу на те, що досягнення науки 

ітехніки можуть використовуватись як на благо людства, так і для його 

знищення – найяскравішим прикладом є розробка і використання у 

реальних бойових діях зброї масового знищення, в результаті чого 

руйнується не лише навколишнє середовище, але й гине велика кількість 

людей, знищується культурні надбання людства. Трагічні події ХХ ст. 

продемонстрували і довели, що скептичне відношення антисцієнтизму до 

важливості й необхідності науково-технічного прогресу для розвитку 

людства має серйозі підстави і справдилося у повній мірі. Тому 

представники ціїє точки зору справедливо вважають, що наука на 



107 
 

сучасному етапі свого розвитку далеко не завжди здатна свідомо і 

повністю контролювати наслідки своїх власних розробок і відкриттів. 

Наука у цьому підході критикується за те, що її розвиток 

призводить до вкрай негативних наслідків для навколишнього середовища 

та суспільного буття, а також за ігнорування й приниження інших, окрім 

наукової, форм людської свідомості. Вони вважають науку у певній мірі 

відчуженим типом мислення й витоком загрозливих для людства 

тоталітарних прагнень, і, відповідно, наполягають на необхідності для 

культурно-історичного розвитку різних, у тому числі й ненаукових 

способів бачення і пізнання світу. Вони не відкидають корисну складову 

науково-технічного прогресу, але наполягають на необхідності жорсткого 

контролю за ним зі сторони позанаукової спільноти, а також на певних 

обмеженнях у практичній та дослідницькій діяльності науковців. 

Антисцієнтизм підкреслює, перш за все, негативні наслідки технологічної 

діяльності, звертає увагу на руйнування великих надій, які покладалися на 

науку попередниками. 

Саме так розмірковував свого часу Б. Рассел, відомий британський 

філософ, логік, математик ХХ ст., лауреат Нобелівської премії, один із 

ініціаторів Пагвоського руху. Він вважав, що перебільшений розвиток 

науки призвів сучасне суспільство до втрати значних гуманістичних 

принципів та ідеалів, притаманних західній цивілізації. Продовжуючи цю 

думку, Г. Маркузе писав про виникнення так званої «одномірної людини» 

як наслідок безмерного панування техніки й технологій, що призводить до 

розповсюдження бездуховності як характеристики буття сучасної людини. 

Навіть у літературі ХХ ст. створюється досить багато романів-антиутопій, 

у яких «супертехнологічний світ», який нібито ототожнюється з високим 

розвитком суспільства, приносить у соціальну реальність тоталітарний тип 

організації соціуму, принижує свободу особистості, навіть ігнорує її 

індивідуальність. 

Слід ідкреслити, що від представників саме цього напрямку думки 

звучать вимоги не лише обмежити науково-технічний прогрес, але й навіть 

загальмувати і спинити його. Натомість вони пропонують сучасному 

суспільству повернутися до традиційної форми організації людського 

буття – але ці традиційні суспільства не здатні вирішувати сучасні 

проблеми, задовольняти потреби людей, не можуть навіть забезпечити все 

населення елементарними життєвими благами. 

У звязку з наявністю подібних складних проблем у 

взаємовідносинах науки та суспільства наприкінці ХХ ст. і науковцями, і 

суспільством в цілому усвідомлюється необхідність гуманізації 

природничо-наукового і технічного знання. Необхідність підвищення 

гуманітарного рівня у сфері техніки та технології обумовлено певними 

чинниками, серед яких найголовнішими можна вважати наступні: 

 Поява і активний розвиток генної інженерії. 
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 Інтенсифікація розробки зброї масового знищенні, яка несе 

смертельну небезпеку для людства. 

 Загострення таких глобальних проблем, як енергетична та 

екологічна криза, демографічний вибух в деяких країнах світу. 

 Вплив на людську свідомість за допомогою різноманітних 

фармакологічних засобів тощо. 

Проблема розвитку гуманітарних компонентів технічних наук 

продовжує вирішуватися і у наші часи. 

Ціннісна складова у діяльності сучасного наукового працівника. 

Аксіологічна складова сучасного вченого обумовлена двома типами 

ціннісних орієнтацій: з одного боку, це загально-наукові цінності, такі, 

наприклад, як істинність (когнітивна цінність), з іншого – особистісні 

цінності, якими керується кожна окрема людина у своїй діяльності, в тому 

числі й науковій; такі цінносіт отримали назву екзистенціальних і 

соціальних цінностей. Головною когнітивною цінністю науки, як вже було 

сказано, традиційно вважається істинність, тобто обгрунтованість та 

об'єктивність отриманого наукою знання. До останніх часів діячі науки 

були впевнені, що морально-етичні принципи науки полягають в 

дотриманні певних суто наукових норм діяльності – відповідальності при 

теоретичних дослідженнях, чистоті експериментальної діяльності, 

науковій сумлінності, повній забороні плагіату, безкорисливості у 

пошуках й відстоюванні істини. Іншими словами, у своєму прагненні до 

істиннни вчений не повинен керуватися особистими матеріальними чи 

кар‟єрними інтересами й вподобаннями або цілями й перспективами 

позанаукових структур, певних соціальних утворень. З історії науки 

відомо досить багато випадків, коли вчений відстоював знайдену ним 

істину навіть перед очима смерті. Тисячі років тому Аристотель так 

висловився на цю тему: «Платон мені друг, але істина дорожча». Отже, 

наука і зараз керується такими принципами, як «грунтовно перевіряй 

гіпотези», «прагни істини», «безжально відкидай хибні твердження», 

«формулюй думки ясно й чітко». Всі ці норми чітко позначені, наприклад, 

у роботах сучасного норвезького філософа Г. Скирбека. 

Принципи наукової діяльності як етичні норми досить рідко 

отримували вигляд чітких моральних кодексів. Але все ж існують 

приклади подібних спроб зафіксувати й проаналізувати подібні нормативи 

наукової поведінки. Такі приклади з‟являлися переважно у ХХ ст., і 

однією з найбільш відомих робіт у цьому напрямку є праця видатного 

американського соціолога науки Р. Мертона «Нормативна структура 

науки» (1942 р) та подальші його роботи у цьому напрямку. У своїй 

концепції Р. Мертон визначає етос науки як певний комплекс, набір норм і 

цінностей, які визнані науковцями ще у минулому, продовжують 

наслідуватися наступними поколіннями вчених і вважаються 

незаперечними для представників науки [9, с. 25]. 
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Р. Мертон вважав, що норми науковоїдіяльності базуються на 

фундаментальних когнітивних цінностях. До таких цінностей він відносив: 

1. Універсалізм – впевненість у тому, що всі явища природи завжди 

і всюди відбуваються однаково, отже, й наукові знання про ці явища 

повинні оцінюватись за характеристикою істини, не зважаючи на 

авторитет, досвід й інші особливості того, хто відкрив це знання. 

2. Спільність – тобто наукові досягнення у вигляді істинних знань 

повииинні бути надбанням всього людства. 

3. Організований скептицизм – мається на увазі діалектики 

традицій та новацій, іншими словами, вчені повинні, з одного боку, 

поважати своїх попередників, а, з іншого, мати критичне відношення до 

результатів, які вони отримали. 

4. Безкорисливість – безперечниим правилом є повне 

відсторонення з наукової діяльності позанаукових факторів, таких, як 

визнання, особиста вигода, грошова винагорода, слава тощо. Ці фактори 

не повинні являтися метою наукової діяльності, вони можуть бути лише 

ймовірними наслідками цієї діяльності. 

Згідно до концепції Р. Мертона, основою професійної наукової 

діяльності і складає так званий етос науки, до якого входять вищеназвані 

цінності й норми. Вчений повинен засвоїти ці правила ще в процессі своєї 

профессійної підготовки, і спиратися на них впродовж усієї поадльшої 

професійної наукової діяльності. Отже, у кожного вченого формується 

почуття професійної відповідальності як перед своїми колегами-вченими, 

так і перед науковою спільнотою та й навіть суспільством взагалі. Ця 

відповідальність стає основою морального вибору, який здійснює 

науковий працівник під час своєї діяльності, вибору, який регулюється 

специфічно-науковими нормами – пізнавальними і методологічними – а 

також, в деякій мірі, й загальнолюдськими цінностями. Нехтування цими 

правилами або їх дотримання стає важливим чинником розвитку сучасної 

науки, тому що демонструє або відкидає цю відповідальність науки за 

результати її професійної діяльності [9, c. 28]. 

Запропонована Р. Мертоном концепція багато разів зазнавала 

критики, наданий ним аналіз норм і цінностей науки вважався занадто 

абстрактним й відірваним від реальної наукової практики. Зокрема, 

критики звертали увагу на той факт, що реальні вчені у своїй професійній 

діяльності дрсить часто порушують правила, які у Р. Мертона представлені 

у якості беззаперечних. Тому Р. Мертон повернувся до аксіологічної 

проблеми в науці пізніше, в середині 1960-х років у роботі 

«Амбівалентність вченого». Він дещо скорегував свою концепцію, 

додавши до неї твердження про існування в реальній науці протилежних, 

взаємновиключних нормативів, які він позначив як «норми» і 

«контрнорми», і саме на них вимушені спиратися реальні вчені у своїй 

професійній діяльності. 



110 
 

Оскільки вимоги цих норм протирічать одна одній, діючий вчений 

досить часто зупиняється у ситуації невизначенності щодо вибору 

«правильного» напрямку дій. Так, з одного боку, вченому необхідно 

якнайшвидше проінформувати колег про результати своїх досліджень, а, з 

іншого, настільки ж необхідною є ретельна перевірка отримнаих 

результатів. Вчений повинен володіти максимально повною інформацією 

щодо робіт своїх попередників й сучасників у тій сфері науки, у якій він 

працює, – і, в той же час, він не повинен некритично ставитися до відомої 

у наукових колах інформації. Крім того, йому необхідно мислити 

самостійно, незважаючи на авторитет попередників, вже відомі знання не 

повинні зашкодити пошуку й виявленню нових законів природи. Таким 

чином, науковий працівник вимушений постійно знаходитися у стані 

амбівалентності, робити свідомий вибір між конкуруючими цінностями й 

нормативами. Демонструвати певну гнучкість під час прйняття подібних 

рішень, оскільки кожний сучасний вчений працює не окремо від інших 

колег, а, як правило, є частиною певного наукового співтовариства. 

Зрозуміло, що, попри всі ці проблеми, існування, важлива роль і 

необхідність певних ціннісних принципів є необхідною для 

функціонування й розвитку сучасної науки. 

Ми бачили, що на класичному етапі розвитку науки вчені спиралися 

виключно на ідеал істини «самої по собі», «чистої істини», до якої не 

мають жодного відношення морально-етичні цінності. Вони вважали, що 

наукова істина ніяк не повязана, не залежить і не впливає на соціальне, 

культурне або персональне буття людей і людства. Саме на цій позиції 

базувалися позитивісти, яки сприймали подібне становище як незаперечне, 

щось на кшталт «наукової догми», в результаті штучно відривалися один 

від одного такі єдині й тісно повязані аспекти наукових досліджень. Як 

контекст відкриття і контекст обґрунтування, контексти пізнання й 

застосування отриманого знання. Якщо підходити до цієї проблеми з точки 

зору повсякденного «здорового» глузду, здається переконливим 

твердеження, що людські пристрасті, субєктивні смаки або вподобання, 

емоції науковців як індивідів не мають і не повинні мати вплив на наукові 

відкриття, які отримали математичний, або науково-формалізований 

вигляд. Інформація, яка втілена у знакових, семіотичних формах, за самою 

своєю сутністю перебуває поза межами «добра і зла», оскільки в ній 

втілені обєктивні закони реальності, які ніяк не залежать ані від 

відношення окремої людини, ані від оцінки людства у цілому. Але 

позитивісти і їх послідвники у ХХ ст. – неопозитивісти, не враховували 

той факт, що наука і наукова діяльність – це завжди і обовязково 

діяльність людини як такої, хоча цей тип діяльності і має власні 

специфічні особливості. А, отже, як і будь-яка діяльність людини, крім 

безпосереднього змісту, завжди пов‟язана з людським відношенням, 

оцінкою і, звісно ж, певними культурно-історичними цінностями, які 

розповсюджені в суспільстві певного часу. Дослідження сучасних 
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епістемологів довели, що на науку як елемент культури значний вплив 

обов‟язково мають і соціокультурний, і антропологічно-особистісний 

вимір буття людини, що пізнає світ. Якщо не враховувати людські 

чинники наукової діяльності, ця діяльність стане формальною, у ній 

з‟являться позалюдські цінності й цілі, і в результаті вона не зможе 

відповідати основній меті науки – принесення користі людству, 

слугування його благу і забезпечення його щасливого майбутнього. 

У сучасній науці всі добре розуміють, що будь-який вчений – це, 

перш за все, людина, яка народжується, виховується і навчається у 

певному, конкретному суспільстві з відповідними ціннісними орієнтаціями 

та морально-етичними принципами, й ігнорувати цей факт неможливо. 

Культура, у якій формується особистість вченого, впливає на його 

внутрішній світ, вона стає витоком основних уявлень людини-вченого про 

Добро і Зло у загальному розумінні, і таке рооозуміння значно 

відрізняється у різних вчених у рііізні часи. Так, сучасний вчений, 

сформований західною цивілізацією, звик поділяти й підтримувати такі 

цінності, як право людини на життя, право кожного на свободу вибоу, 

гуманізм тощо. Натомість в епоху раціоналізму, в часи становлення науки 

як специфічної культурної сфери особливе значення мала така цінність, як 

вміння чітко й послідовно мислити, усвідомлено і відповідально приймати 

серйозні рішення на основі раціонального аналізу. Недарма саме ця 

установка дала назву цілої епохи в розвитку науки і філософії, вона стала 

базовим утворення для культури того часу, вона була присутня і мала 

значний вплив майже на всі сфери людського буття – на економіку, 

промисловість, повсякденність і поетичну творчість, технічне 

винахідництво й філософіську рефлексію. Раціоналізм як цінність став 

певною детермінантою у формуванні наукового пізнаня тих часів, він 

лежав у основі формування механістичного природознавства у XVII ст., 

який вимагав суттєвого перегляду традиційних патріархальни ціннісних 

систем, що панували у суспільстві. Етика механістичної наукової програми 

відкидала дещо сентиментальні уявлення про людину попередніх часів, а 

разом з тим, і саму проблему добра і зла, особистісні пошуки смислу 

буття, покликання, професійної «обраності», які були притаманні епосі 

пізнього середнььовіччя й Відродження. Подібна байдужість до 

традиційної моралі й етичних цінностей знайшла своє яскраве втілення, 

наприклад, у роздумах гетевського Фауста, якого можна вважати типовим 

представников науки епохи раціоналізму і механіцизму. 

Отже, ми бачимо, що для сучасного стилю наукового мислення, яке 

формується в сучасній культурі, принциповим є твердження про 

неможливість відсторонення аксіологічної складової від наукової 

діяльності. Ярким проявом такої ситуації є, наприклад, формування й 

досить широке розповсюдження етичного екологічного імперативу, як в 

біологічних науках, так і, навіть, у науках технічного характеру. 

Запропонований десятиліття тому принцип коеволюції людини і 
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навколишнього світу поступово поширється на найрізноманітніші види 

людської діяльності, у тому числі й наукової. Навіть в астрофізиці й 

космології виникають концепції, які широко використовують людський 

вимір буття у своїх теоретичних побудовах. До створення такої 

теоретичної концепці привів запропонований астрофізиками антропний 

принцип, у якому пропонуються нові шляхи пошуку відповіді на одне з 

найважливіших і найскладніших для науки питань – питання про 

виникнення Всесвіту у тому вигляді, якій відомий для людства, і особливо 

питання виникнення людини, саме на цій планеті й саме з такими 

характеристиками. Іншою, не менш важливою і навіть ближчею до нашого 

повсякденного буття можна вважати концепцію глобального 

еволюціонізму, також запропон фізиками і астрономами. Особливо 

активно ця концепція почала розроблятися наприкінці ХХ ст., а у наші 

часи стала однією з базових в науці. Все це демонструє, що на розвиток 

наукового знання суттєвий вплив мають не лише пізнавальні потреби 

вчених, але й суто людські мотиви у їх діяльності – соціальні, 

екзистенційні, культурні. Якщо згадати «піраміду потреб», розроблену 

А. Маслоу, ми побачимо, що будь-який вчений, так само, як і звичайна 

людина, у своїй діяльності керується певними різновидами потреб. 

Спочатку це так звані «загальновидові» потреби у безпеці, їжі тощо; потім 

«вступають в дію» соціальні потреби в комунікаціях з іншими людьми, у 

любові й повазі; але для вченого особливу роль відіграють потреби 

наступного, більш високого рівня – у самоповазі, самоактуалізації й у 

саморозвитку. 

Тому можна прийняти за істину твердження, що людина-вчений, 

спираючись на перелічені потреби, може відноситися до науки не лише як 

можливості задовольнити свої когнітивні потреби, але й як до способу 

матеріального забезпечення, або навіть способу самовиразу й образу 

життя, задоволення кожної із безлічі його особистісних потреб. На наукову 

діяльність, як і на будь-який вид людської діяльності, можна 

розповсюдити твердження про те, що у своїй діяльності людина, як 

правило, керується не одним, а цілою низкою найрізноманітніших мотивів, 

які можуть діяти одночасно й інколи мати досить відмінні, а й навіть 

протилежні направленості у своїй реалізації. 

Видатні вчені сучасності інколи звертали у своїх творах увагу саме 

на ці компоненти наукової діяльності. Наприклад, А. Ейнштейн наступним 

чином сформулював відношення до наукової діяльності самих вчених: 

«Храм науки – будівля багатоскладова. Різні люди, які перебувають у 

ньому, і різними є духовні сили, які привели їх туди. Дехто займається 

наукою з гордим почуттям своєї інтелектуальної переваги; для них наука є 

тим найбільш прийнятним видом спорту, що має дати їм повноту життя і 

задоволення честолюбства. Можна знайти в храмі й інших: вони приносять 

сюди в жертву продукти свого мозку тільки в утилітарних цілях. Якби 

посланий Богом ангел прийшов і вигнав із храму всіх людей, що належать 
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до цих двох категорій, то храм би катастрофічно спорожнів, але в ньому 

все-таки залишилися б ще люди як минулого, так і 

сучасності» [цит. по 10, c. 268]. Видатний вчений ХХ століття 

підкреслював, що не лише результати й досягнення творчої діяльності 

науковців стають суттєвим внеском в культуру людства, велике значення 

також аксіологічні складові особистостей, які займаються наукою. До 

подібних цінностей А. Ейнштейн відносив об'єктивність та непідкупність, 

високу моральність й вимогливість до себе, відданість своїй справі, 

завзятість у своїй професійній діяльності, вміння долати будь-які труднощі 

на шляху досягнення своєї мети. 

Етапи розвитку аксіологічної проблематики у сучасній науці. 

Перш за все необхідно здійснити певне термінологічне уточнення 

щодо понять «етос» та «етика». Етос, у тому числі й етос наукової 

діяльності, – це досить чітко сформульовані правила дій, способи 

прийняття рішень, особливості здійснення конкретних форм діяльності. 

Відповідно, етос науки – це певна система норм і цінностей, які 

забезпечують функціонування науки як діяльності, здатної продукувати 

об‟єктивне знання та використовувати його на благо людства, тобто етос у 

науці – це дії за встановленими правилами, зразками, відповідно до 

загальноприйнятих у науці нормативів та парадигм, а також специфічно 

наукові, епістемічні цінності, такі, як істинність, об‟єктивність, 

нейтральність науки та науковця. 

У зв‟язку з цим необхідно відмітити, що ці характеристики 

наукового етосу можуть суттєво відрізнятися на різних етапах розвитку 

науки. Між тим майже не існує робіт, які займаються проблемою розробки 

періодизації розвитку аксіологічної теорії у сфері наукового пізнання. У 

зв‟язку з цим необхідно відмітити роботу Л. А. Мікешиної [11], у якій 

пропонується аргументований підхід до розробки подібної періодизації. 

Цей підхід базується на намаганні співставити особливості розвитку 

сучасної науки зі змінами у її аксіологічних засадах. Ми вважаємо таке 

бачення проблеми найбільш плідним, оскільки у ньому враховується 

тісний взаємозв‟язок між наукою, людьми, що працюють у ній, та буттям 

людства у цілому. Розвиток наукової діяльності демонструє зріст тісних 

зв‟язків між безпосереднім, повсякденним буттям пересічної людини та 

суспільства і особливостями функціонування науковців у людському світі. 

Отже, ми бачимо, що на сучасному етапі розвитку наукової діяльності 

необхідним і актуальним стає узагальнення всіх уявлень щодо проблеми 

етосу науки і розробка більш-менш цілісної концепції етапів її розвитку та 

принципових підходів до її дослідження. Для розробки подібної 

періодизації можна спиратися на специфічно-наукові критерії, які 

пов‟язані з правилами поведінки, тобто етосом науки. Серед таких 

критеріїв особливу увагу привертає феномен дисциплінарної матриці, який 

вперше було проаналізовано у роботі Т. Куна [12]. Цей феномен, власне, й 

включає до себе набір певних правил. Відомі різні типи дисциплінарних 
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матриць, пов‟язані з різними етапами розвитку науки. Ми пропонуємо 

використовувати особливості цього феномену для визначення певних 

етапів розвитку наукового етосу, які відповідають аналогічним етапам 

розвитку науки взагалі. Ми продемонструємо, як від певних характеристик 

дисциплінарних матриць залежать особливості аксіологічної сфери на 

кожному з цих етапів. 

Першим етапом розвитку науки і, відповідно, наукового етосу, 

вважають класичну науку, у якій аксіологічні аспекти не виокремлювалися 

у специфічний об‟єкт дослідження. Класичну науку взагалі можна вважати 

чимось подібним до «езотеричної» діяльності у тому сенсі, що вона має 

свій власний внутрішній контроль. Спробами регулювати її ззовні вона 

може бути лише зруйнована. Але якщо вона отримає незалежність й 

адекватну підтримку, то зможе виробляти об'єктивне, а отже, практичне й 

ефективне знання. Об'єктивне знання описувалося як знання, що 

накопичується відповідно до внутрішньої логіки розвитку об‟єкту. Цей 

накопичувальний процес здатний лише уповільнюватися або 

прискорюватися, але не спрямовуватися до соціальних впливів. Такому 

розумінню близьке і поширене у наші дні уявлення про фундаментальне 

знання. Етос як характер науки, за висловлюванням Р. Мертона, 

забезпечує ефективність наукового дослідження і водночас віру, що у 

цьому забезпеченні також і його благо [1, p. 270]. Етос науки містить у 

собі одночасно і технічні, і моральні розпорядження. Проте зміна в 

парадигмі змушує вчених бачити світ дослідницьких проблем в іншому 

світлі. 

Якщо згадати концепцію Т. Куна, класична дисциплінарна матриця 

може відповідати уявленню про «нормальну» науку, в якій існує жорстко 

визначена мережа розпоряджень – концептуальних, інструментальних та 

методологічних, – в рамках якої наука займається рішенням 

«головоломок». 

«Нормальна наука може розвиватися без правил лише доти, доки 

відповідне наукове співтовариство приймає поза сумнівом вже досягнуті 

рішення» [12, c. 72]. Соціалізація вчених, заснована на вірі в основні 

цінності науки, призводить до того, що вчені, не роздумуючи, приймають 

їх. Виходячи з вище сказаного, класична дисциплінарна матриця може 

набути наступного вигляду:  

1. Уявлення про Універсум (наукова картина світу) – природа єдина, 

єдина, собі тотожна.  

2. Переважна цінність – усунення всього суб'єктивного, довільного, 

випадкового.  

3. Правила, закони, теорії стійкі та очевидні.  

4. Дія за зразком у вирішенні «головоломок».  

Оформлення уявлення про дисциплінарну матрицю, як організацію 

виробництва наукового знання, професійну інтелектуальну діяльність, в 

основі якої лежать прийняті співтовариством певні норми та цінності, 
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отримало визнання як великої наукової революції. Вона надає можливість 

зрозуміти феномен міждисциплінарності як відмітну ознаку наступного 

етапу – етапу некласичної науки. 

Наступний етап розвитку науки та відповідної етичної 

проблематики пов‟язано з виникненням та поступовим розширенням поля 

міждисциплінарних досліджень, яке призвело до формування некласичної 

дисциплінарної матриці. При цьому збереження дисциплінарних областей 

знання необхідне як умова ведення діалогу між дисциплінами. Суть цієї 

умови полягає в тому, що, за словами Л. Флека, вона створює стиль 

«прикордонної зони»: «Кожна інтерколективна комунікація ідей 

спричиняє зсув чи зміну ціннісних характеристик цих ідей. Загальний 

настрій посилює ці характеристики, а зміна настрою в той час, коли ідеї 

подорожують між розумовими колективами, може змінити їх цінність у 

дуже широкому діапазоні: від незначних нюансів до повної зміни змісту і 

навіть його зникнення» [2, c. 132]. 

Таким чином, виникає рухлива стійкість структури дисциплінарної 

матриці та її мов міждисциплінарної комунікації (наукової картини світу, 

символічних узагальнень, ціннісних переваг, діючих зразків). 

Дослідники пропонують виділити п'ять типів міждисциплінарних 

стратегій комунікацій, характерних для цього етапу:  

1. Узгодження мов суміжних дисциплін, що мають загальну 

феноменологічну базу, в якій кожна дисципліна використовує свій 

тезаурус;  

2. Трансузгодження мов не обов'язково близьких дисциплін. 

Йдеться про єдність методів, загальнонаукових інваріантах, універсаліях, 

що застосовуються різними дисциплінами.  

3. Евристична гіпотеза-аналогія, що переносить конструкції однієї 

дисципліни в іншу спочатку без належного обґрунтування.  

4. Конструктивний міждисциплінарний проект надскладних систем 

(екологічних, глобальних, антикризового управління, штучного інтелекту).  

5. Мережева чи самоорганізована комунікація. Саме так 

відбувається впровадження міждисциплінарної методології, 

трансдисциплінарних цінностей, інваріантів і універсалій наукової 

картини світу [13, c. 447]. 

Узагальнюючи сказане, можна прийти до висновку, що некласична 

дисциплінарна матриця характеризується наступними параметрами:  

1. Уявлення про Універсум – загальнонаукова картина світу, що є 

динамічною, нестійкою мозаїкою взаємодії дисциплінарних онтологій.  

2. Переважна цінність – контингентне згоду, які у взаємодію 

методів, мов, стилів мислення, парадигм.  

3. Правила, закони, теорії нестійкі та не завжди очевидні.  

4. Дія за зразком, який формується під час вирішення 

міждисциплінарних проблем. 



116 
 

Сучасний період розвитку науки у багатьох дослідженнях отримав 

назву постнекласичного (трансдисциплінарного) етапу. Тому й феномен 

етосу постнекласичної науки слід розглядати у зв'язку з трансформацією 

традиційних дисциплінарних галузей наукового знання під час вирішення 

складних екзистенційних проблем міждисциплінарного характеру. Етос 

постнекласичної науки дає можливість представити сучасну філософію 

науки як цілісність у трансдисциплінарному вимірі [14]. Це не лише 

дисциплінарне та спеціальне знання, яке існує в університетах та 

інститутах або зафіксоване у підручниках. Поява трансдисциплінарної 

спільноти зумовлена необхідністю вирішення життєво-практичних 

проблем. В основі такої організації лежить спільність екзистенційного 

настрою, пов'язаного з ризиками сучасного цивілізаційного стану 

людського буття. Можна сказати, що будь-яка наукова спільнота, зайнята 

виробництвом, розвитком та трансляцією знання у різних формах 

організації, характеризується спільністю настрою. Мається на увазі 

установка, наприклад, на дотримання норм дисциплінарної матриці або 

орієнтація на відстеження їх зміни. Цей загальний настрій відіграє роль 

цементу в специфічних феноменах самоорганізації наукової спільноти, які 

отримали назву «невидимих коледжів» або «республіки вчених» [15]. 

У постнекласичній науці особливо помітною стає роль цієї 

«спільності за настроєм», саме цей «настрій» трансформувався особливо 

активно. Якщо для класичної науці каноном були автономія, 

непроникність кордонів для ненаукового знання, то у постнекласичній 

науці у зв'язку зі зміною характеру предмета дослідження настрій 

кардинально змінюється. Предмет дослідження виникає та формується 

спільними зусиллями як вчених-експертів, так і представників громадської 

думки, у горизонті взаємодії наукової картини світу та реального життя, 

спільного проживання учасниками трансдисциплінарного спілкування. 

Норми набувають динамічного характеру, явно демонструючи залежність 

від цілей, поставлених тим чи іншим науковим співтовариством, від 

прийнятих ним внутрішніх норм. Залежно від доданих обставин, взаємодія 

між конкретними науковими співтовариствами виступає як інтегруючий 

або дезінтегруючий елемент трансдисциплінарного співтовариства. На 

перший план виступає ідея диференційованої на багато страт спільноти зі 

своїми специфічними нормами дослідження – локальними формами етосу. 

Конкретна проблема, стає стимулятором революційних перетворень у 

науці. Слід відмітити, що з розв'язанням обраної проблеми спільнота 

вчених – експертів, менеджерів, політиків від науки, які спільно 

забезпечують дослідження цієї проблеми, – розпадається. Короткочасність 

існування окремого пізнавального колективу, який оперативно та 

ефективно вирішував злободенне завдання, вносить свій стиль у сферу 

виробництва наукового знання. На сучасного вченого участь у таких 

дослідженнях накладає подвійні зобов'язання, оскільки на систему 

цінностей та норм, характерну для наукового пізнання, накладається ще 
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система цінностей та норм, специфічна для тієї організації, яка створена 

для вирішення конкретної задачі. Це змінює персоніфіковану позицію 

вченого класичного етосу науки наступним чином: тепер вчений тримає 

персональну відповідальність за свою позицію не лише перед собою, а й 

перед конкретною науковою спільнотою. Ця подвійна відповідальність 

драматично не рівнозначна. Право «власності», яке проявляється у 

сучасному науковому співтоваристві, створеному, наприклад, із 

комерційними цілями, трансформує норму відповідальності кожного 

учасника трансдисциплінарного спілкування. Відповідальність корпорації 

(колективна звітність перед суспільством), заснована на корпоративній 

власності (матеріально-фінансовому забезпеченні наукового дослідження), 

часом вступає в конфлікт з нормою персональної відповідальності 

вченого. Розгляд проблеми етосу постнекласичної науки повертає до того 

історичного моменту, коли онтологічний та етичний аспект у пізнанні 

навколишнього світу ще не були розірвані. У наші дні це стає можливим 

остільки, оскільки комунікативний аспект (простір морального вчинку), 

що пов'язаний із пізнанням природної реальності, став основою та умовою: 

а) онтологічного опису в трансдисциплінарному підході; б) самого 

наукового ставлення до природи, яке з суб'єкт-об'єктного дедалі більше 

перетворюється на суб'єкт-суб'єктне. 

Для етосу сучасної науки характерна динамічна напруга між ідеями 

панування над природою і діалогу з природою, між уявленнями про риску, 

пов'язаного з недостатністю знання і недосконалості технологій і ризику 

надмірної влади знань і технологій. Етос постнекласичної науки по-

новому визначає статус наукового по відношенню до ненаукового. 

Демаркаційне розмежування з ненауковим змінюється толерантним 

ставленням до нього. Відбувається збагачення сфери життєвого світу 

професійними знаннями, а філософія науки поповнюється нетрадиційними 

формами рефлексії. Некласичні («конкретні», «практичні», 

«синергетичні») форми рефлексії, що за визначенням містять у собі 

момент недовизначеності, відкритості авторському виконанню, певніше 

утримують зв'язок наукового пізнання з людиною, з її практичною 

діяльністю. Етос постнекласичної науки відновлює об'єктивний зміст 

науки як справи розуму, душі та рук людських. 

Таким чином, у постнекласичному науковому дослідженні 

намічається ряд істотних змін, які включають не тільки зміни у 

некласичних ідеалах та нормах пояснення й опису, обґрунтування та 

доказовості, що враховують відносність об'єкта до засобів та операцій 

діяльності, а й ті регулятиви, які пов'язані з подоланням дисциплінарної 

роз'єднаності. Кордон, що розділяє окремі галузі науки, стає середовищем, 

яке об'єднує спілкування, у якому відпрацьовуються трансдисциплінарні 

та транслінгвістичні обмінні процеси, що включають рефлексію над 

ціннісними та нормативними засадами наукового пізнання складові [10, с. 

39]. Ми, таким чином, бачимо, що соціальна відповідальність сучасних 
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учених не є чимось зовнішнім, якимось доваженням, штучно пов'язаним з 

науковою діяльністю. Навпаки, це – органічна складова наукової 

діяльності, що досить відчутно впливає на сучасну проблематику та 

напрями досліджень. Етос трансдисциплінарності набуває обрису 

відкритої системи, орієнтованої на реальні проблеми життєвого світу, що 

вимагають конкретного рішення, що знаходить вираження в особливостях 

матриці її наукового дослідження. 

Дослідники-епістемологи дійшли до висновку, що сучасна 

трансдисциплінарна матриця виглядає наступним чином: 

1. Уявлення про Універсум як про єдність сполучених, множинних і 

світів, які постійно змінюються. 

2. Співвідношення внутрішньонаукових цінностей з цілями та 

цінностями Універсуму, так само необхідно для статусу природничо-

гуманітарного знань. 

3. Закони мінливі, незворотні, діють принципи «спілкування без 

узагальнення», що виходять за межі дисциплінарного знання. 

4. Дія на зразок загальних закономірностей і принципів, які у основі 

процесів самоорганізації у відкритих системах різної природи: фізичних, 

хімічних, біологічних, соціальних тощо. 

Отже, між граничними транспозиціями безпристрасного 

спостерігача (класика) та конкретного учасника (некласика) когнітивно-

комунікативних пізнавальних практик виникає, як можливість, позиція 

бути свідком (постнекласика), яка одночасно утримує в собі обидва 

граничні стани. Ця відповідальна (у відповіді на питання, що задані 

екзистенційною ситуацією) транспозиція свідка робить його не тільки 

науковцем, але й філософом сучасного (постнекласичного) типу. 

Таким чином, проведений нами аналіз проблеми показав, що 

феномен дисциплінарної матриці є зручним і ефективним інструментом 

для дослідження аксіологічних характеристик наукової діяльності та 

розробки періодизації етапів розвитку наукового етосу науки, оскільки до 

нього входять висхідні принципи, на яких базується наукова діяльність на 

кожному з етапів розвитку науки. Розвиток науки стимулює зміни у 

багатьох складових дисциплінарної матриці, ці зміни, у свою чергу, 

знаходять своє відображення у поступових змінах наукового етосу певного 

етапу. Тому аналіз базових особливостей дисциплінарної матриці 

автоматично призводить до винайдення й формулювання особливостей 

аксіологічної сфери наукової діяльності, що дозволило висунути гіпотезу 

про наявність трьох значних етапів розвитку етосу науки: класичний, 

некласичний та сучасний, постнекласичний етапи. Такий підхід може 

стати основою для подальшого дослідження суттєвих трансформацій, які 

відбуваються в аксіологічній сфері наукової діяльності. 

Загалом, дослідження цієї проблеми дозволяють зробити 

припущення, що сучасний етап розвитку науки можна позначити як етап 

зміни парадигм – перехід від традиційних нарративістських підходів до 
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формування когнітивно-гуманістичного образу науки. Формування нового 

етосу сучасної науки відбувається в лоні більш значного процесу – 

процесу становлення нової планетарно-екологічної свідомості, що 

відповідає практиці взаємодії цивілізації і природи в сучасних умовах. 

Саме тому ціннісно-аксіологічний аспект наукового пізнання у сучасному 

етапі розвитку науки є не тільки загальновизнаним, але й розглядається як 

дуже важливий компонент наукової сфери, тісно пов'язаний із сутнісними 

особливостями, цілями та задачами науково-пізнавальної діяльності 

взагалі. Проблеми, пов'язані з соціальною відповідальністю вчених, не 

тільки конкретизуються, а й у певному сенсі універсалізуються, оскільки 

виникають у різних сферах наукового пізнання, включаючи і 

фундаментальне знання. Звідси й актуалізація такого ригоричного 

імператива нового етосу науки: «Не має бути аморальної науки!» – як у 

сенсі наслідків застосування її досягнень, так і в сенсі її етичної 

нейтральності, байдужості до долі цивілізації. 
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1.13. Методологічні підходи до формування працеохоронної 

компетентності майбутніх учителів 

 

Вагомим показником рівня розвитку й благополуччя кожної 

держави є стан здоров‟я її громадян. Для українського суспільства, 

зважаючи на війну та її пролонговані наслідки, проблема здоров‟я 

населення має підвищену актуальність.Проте ще повномасштабного 

російського вторгнення 24 лютого 2022 р. статистичні дані засвідчували 

низький рівень здоров‟я українців, зокрема, й представників зрослого 

покоління як категорії, що визначає генофонд та стратегічний суспільний 

потенціал України, що, звісно, не могло не занепокоювати. 

Основна втрата здоров‟я зрослого покоління відбувається за період 

здобуття загальної середньої освіти [31, с. 53]. Водночас проблема втрати 

здоров‟я є актуальною й щодо інших учасників освітнього процесу – 

вчителів, рівень здоров‟я переважної більшості яких оцінюється як 

критичний [22]. Причиною цього є сукупна дія багатьох чинників різного 

характеру, однак те, що пік погіршення здоров‟я зрослого покоління 

припадає на період здобуття загальної середньої освіти, а втрата здоров‟я 

вчителів відбувається саме в процесі професійної трудової діяльності, 

свідчить, що це пов‟язано передусім зі специфічними освітніми чинниками 

і, найперше, з неготовністю педагогів до створення безпечних і 

здоров‟язбережувальних умов для суб‟єктів освітнього процесу, тобто з 

недостатнім рівнем їх працеохоронної компетентності, під якою ми 

розуміємо динамічну комбінацію цінностей, мотивів, знань, умінь, 

навичок, здатності до безперервної освіти, прогнозування, аналізування та 

корекції професійної діяльності щодо збереження життя, здоров‟я й 

працездатності суб‟єктів освітнього процесу. 

Широта працеохоронної компетентності як феномена зумовлює й 

широту методологічних підходів щодо її формування. 

Про необхідність застосування компетентнісного підходу дозволяє 

стверджувати вже те, що йдеться саме про формування працеохоронної 

компетентності. 

Як зазначає І. Драч, сьогодення вимагає фахівця нової формації, 

здатного адекватно реагувати на умови ринку, виявляти ініціативу, 

творчість і активність. Тому результатом професійної освіти повинна стати 

не лише кваліфікація, а й професійна компетентність, оскільки саме 

компетентність забезпечує наявність професійно важливих якостей, більш 

високий рівень підготовленості. Компетентнісний підхід у вищій освіті, на 

думку автора, передбачає перехід від інформації як предмету 

запам‟ятовування до школи мислення, дії та розвитку здібностей 
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особистості. Він забезпечує визначення більш повного, особистісно та 

соціально інтегрованого результату освіти. Це значною мірою має 

обумовити здатність особистості до оволодіння вміннями працювати в 

нових умовах, до прагнення навчитися жити разом з іншими в умовах 

невизначеності, полікультурності, ефективно і морально справлятися зі 

своїми життєвими проблемами [10]. 

Водночас нами виявлено, що відносна нововведеність 

працеохоронних дисциплін до освітніх програм підготовки майбутніх 

учителів призвела до автоматичного перенесення змісту навчання із 

аналогічних дисциплін, що більш тривалий час викладаються для 

здобувачів вищої освіти інженерних, економічних, аграрних та інших 

спеціальностей. Це сформувало значний розрив між працеохоронними 

компетенціями (як складовими працеохоронної компетентності), що 

формуються в закладах вищої освіти (наприклад, розрахунок захисного 

заземлення, освітлення, вентиляції виробничих приміщень, оцінка 

ефективності акустичної обробки приміщення тощо) та компетенціями, 

необхідними у професійно-педагогічній діяльності (збереження життя, 

здоров‟я та працездатності учасників освітнього процесу). Більше того, 

розрахунок захисного заземлення, освітлення, вентиляції виробничих 

приміщень, оцінка ефективності акустичної обробки приміщень тощо не 

входить до посадових обов‟язків вчителя і контролюється архітектурно-

будівельними та санітарно-епідеміологічними службами.  

На думку Л. Хоружої, сутнісними ознаками впровадження 

компетентнісного підходу в закладах вищої освіти є: формування і 

розвиток компетентностей; можливість побачити результат освітнього 

процесу з позиції запитів суспільства, потреб ринку праці;цільова 

орієнтація освіти; націленість на результат у діяльнісному вимірі; 

активізація суб‟єктності у навчанні; технологічність (створення умов для 

активної соціальної дії, проєктної, дослідницької діяльності). А до функцій 

компетентнісного підходу належать: операційна (виявлення системи знань, 

умінь, навичок, видів готовності, які визначають компетентність); 

діяльнісно-технологічна (конструювання змісту навчання з урахуванням 

майбутньої професії); організаційна (формування ділових якостей, 

управлінського досвіду); діагностична (розробка системи моніторингу 

якості підготовки, сформованості компетенцій) [28]. 

Формування працеохоронної компетентності передбачає опору на 

раніше засвоєнні знання, що належать до різних галузей (правознавства, 

соціології, техніки, санітарії, гігієни, психології, педагогіки тощо), однак їх 

здобуття повинне відбуватись не відокремлено, а зі спільною метою – 

набуттям фахових працеохоронних компетенцій. Це зумовлює 

необхідність застосування системного підходу, який означає продуктивну 

взаємодію всіх елементів змісту та процесу підготовки. 

Провідна ідея системного підходу полягає в розгляді об‟єкта як 

сукупності взаємопов‟язаних елементів. 
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Основою загальнонаукових принципів системного підходу, як 

стверджує О. Трифонова, є система, що складається з елементів, між 

якими існують взаємозв‟язки. Тому системний підхід орієнтується на 

розкриття цілісності навчального процесу та виявлення різноманітних 

типів зв‟язків між його елементами [27]. 

Дуже влучно сутність системного підходу розкриває І. Малафіїк, 

зазначаючи, що система, як форма цілісності, має функціонально-

морфологічну структуру, своєрідний каркас, такий собі системний скелет, 

який у кожній конкретній системі наповнюється конкретним змістом [15]. 

Системний підхід передбачає розгляд процесу чи об‟єкта як 

сукупності елементів, що перебувають у певній взаємодії між собою й 

навколишнім світом. Його основними принципами є: цілісність; 

ієрархічність; структуризація; множинність; системність [4]. 

Кожен етап розвитку наукової думки вкотре підтверджує 

взаємозалежність різних середовищ людського існування, що виступає 

підґрунтям міждисциплінарногопідходу.  

І, якщо в наукових колах раніше більшість досліджень за своєю 

сутністю були моногалузевими, то нині спостерігається стійка тенденція 

до збільшення кількості наукових розробок, виконаних на зламі різних 

наук. 

Широкоформатність трактування поняття здоров‟я, вплив великої 

сукупності чинників освітнього середовища на стан суб‟єктів освітнього 

процесу, їх взаємозв‟язок і зв‟язок між закладом освіти, родиною та 

суспільством, те, що охорона праці є не самостійною наукою, а галуззю 

знань із різних напрямків, визначають необхідність міждисциплінарного 

підходу, який базується на інтеграції наукових концепцій, положень, ідей, 

поглядів, знань, методів, інструментарію з різних галузей.  

Як стверджує В. Докучаєва, основою для продукування нових знань 

в освіті є відомості з різних галузей, утворені шляхом міждисциплінарного 

синтезу [9, с. 356]. 

На переконання О. Красовської, нині система професійної 

підготовки характеризуються різноманітними зв‟язками між галузями 

наукових знань. Через це проблеми оновлення системи професійної, у 

тому числі й педагогічної освіти, постають як комплексні, 

міждисциплінарні, що виникають на межі педагогічних та інших наук [14].  

Два основних сценарії реалізації міждисциплінарного підходу на 

практиці виділяє А. Колот: наведення мостів між різними науками, 

неформальне об‟єднання їхпорушення індивідуальності, унікальності, 

своєрідності; об‟єднання наук і поява інтегрованих продуктів, проєктів, 

міждисциплінарних об‟єктів дослідження. Водночас автор зауважує, що на 

практиці реалізація міждисциплінарного підходу відбувається здебільшого 

за першим сценарієм [13, с. 9].  

Неефективність знаннєвої парадигми, яка довгий час панувала, а 

подеколи проявляється й дотепер у вітчизняній системі освіти, гостра 
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потреба українського суспільства у практико-орієнтованих спеціалістах, 

інтеграція до європейського співтовариства, де самостійна робота 

здобувачів вищої освіти виступає базовим аспектом у системі професійної 

підготовки фахівців, доводять необхідність діяльнісногопідходу.  

Опанування основами діяльності в процесі навчання повинне бути 

не хаотичним, а упорядкованим, що можливе за умови управління 

навчальною діяльністю. Тому поділяємо переконання С. Понікаровської 

щодо того, що саме діяльнісний підхід передбачає управління навчальною 

діяльністю, а не механічну передачу знань [21]. 

Як стверджує С. Щербина, однією із сьогоднішніх вимог до фахівця 

є наявність у нього творчих та пошукових здібностей, а основою для їх 

формування є діяльнісний підхід [30]. 

Необхідність застосування діяльнісного підходу у формуванні 

працеохоронної компетентності майбутніх учителів актуалізована, на наш 

погляд, і багатогранністю працеохоронної діяльності вчителя у 

професійній сфері на тлі відсутності належних навчально-методичних 

розробок.  

Неповторність кожного індивіда, різний рівень підготовки та 

соціальний досвід здобувачів вищої освіти, їх особистісні установки, 

психологічні та фізіологічні відмінності дозволяють стверджувати про 

актуальність особистісно орієнтованого підходу.  

Як стверджує О. Сергійчук, сучасна освіта сьогодні неможлива без 

звернення до особистості [25].  

Методологічною основою особистісно орієнтованого підходу, на 

переконання О. Чепки, є положення про онтологічний розвиток, 

відповідно з яким людина поступово рухається до розкриття всіх якостей, 

закладених у ній природою [29]. 

Особистісно орієнтоване навчання, як вважає Н. Письменна, має 

забезпечити розвиток і саморозвиток особистості як суб‟єкта пізнання і 

предметної діяльності, ґрунтуючись на виявлених його індивідуальних 

особливостях [19]. 

Дослідниця Т. Калюжна впевнена, що технології підготовки вчителя 

повинні забезпечувати суб‟єктну позицію того, кого навчають, у ході його 

пізнавальної діяльності орієнтувати на постійний саморозвиток. Цьому 

сприяє індивідуалізація педагогічної підготовки, в результаті якої 

майбутній учитель працює за індивідуальною освітньою програмою, 

складає професійний автопортрет, учиться формулювати та забезпечувати 

особисту педагогічну концепцію, стратегію й тактику професійної 

життєдіяльності [12]. 

На важливості індивідуалізації в підготовці майбутніх учителів 

наголошує О. Галус, називаючи це важливою умовою підвищення якості 

освіти [7]. 

Роль ціннісного підґрунтя як спрямованого рушія діяльності 

особистості дозволяє стверджувати про необхідність застосування 
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аксіологічного підходу. Тим більше, в умовах модернізації системи освіти, 

її спрямованості у європейський простір. Адже, як стверджує 

С. Безбородих, реформування змісту освіти неможливе без утворення 

нової системи цінностей [2]. 

В унісон цьому звучить думка Н. Ашиток про те, що формування 

майбутнього педагога залежить від ефективності освіти в аксіологічному 

плані [1]. 

Вдало роль аксіологічного підходу у підготовці майбутніх учителів 

обґрунтовує С. Вітвицька: «Визнання майбутнього вчителя суб‟єктом 

культури передбачає не лише готовність засвоїти спеціальні теоретичні та 

практичні професійні знання і навички, а передусім – спроможність взяти 

на себе відповідальність виконувати соціокультурні функції професії, 

осмислити суспільну мету професійної діяльності, сприйняти професію 

вчителя як життєву цінність. Отже, виховання майбутнього вчителя 

потребує аксіологічного підходу. У сучасних умовах кризової ситуації в 

Україні, пов‟язаної з пріоритетами основних цінностей, ні примус, ні 

компроміс не можуть активізувати новий розвиток демократичного 

гуманістичного суспільства, поки не відбудеться переорієнтація ціннісних 

орієнтирів» [6, с. 65]. 

Це означає, що в майбутніх учителів передусім повинні бути 

сформовані цінності життя, здоров‟я та безпеки суб‟єктів освітнього 

процесу. Наявність таких цінностей, на нашу думку, матиме подвійний 

ефект: з одного боку, здобувачі вищої освіти будуть мотивовані до 

опанування працеохоронними знаннями, а, з іншого, до збереження життя, 

здоров‟я та працездатності суб‟єктів освітнього процесу в майбутній 

фаховій діяльності. 

Сьогоденна освітня реальність передбачає вагоме професійне 

навантаження вчителя, що без наявності навичок планування, 

проєктування та оптимізації фахової діяльності бачиться неможливим. Це 

дає підстави стверджувати про необхідність праксеологічного підходу. 

Адже, як влучно зазначає Л. Романишина, праксеологія націлена на аналіз 

раціональної та результативної професійної діяльності [23, с. 448]. 

На тому, що майбутні педагоги мають навчитися передбачати 

результати своєї професійної діяльності, аналізувати їх і приймати 

відповідні самостійні рішення, наголошує К. Осадча [17, с. 166]. 

Доречність застосування праксеологічного підходу в підготовці 

майбутніх фахівців Л. Романовська обґрунтовує тим, що наразі в 

українському суспільстві, загалом, та у системі вищої освіти, зокрема, 

спостерігається прагнення до практичної спрямованості діяльності, що 

зумовлює розвиток праксеології як найважливішої передумови 

підвищення ефективності організації й управління в соціальних 

системах [24]. 

На думку О. Біляковської, саме праксеологічний підхід у контексті 

забезпечення якості професійної підготовки майбутніх вчителів відіграє 
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ключову роль, адже спрямований на головне завдання – вивчення й 

упровадження необхідного знання для здійснення ефективної діяльності, а 

також цінностей і змісту, цілей, дій, процедур, результатів та відповідної 

корекції [5]. 

Актуальність праксеологічного підходу у формуванні 

працеохоронної компетентності майбутніх учителів зумовлена не лише 

необхідністю планування діяльності щодо збереження життя, здоров‟я й 

працездатності суб‟єктів освітнього процесу (наприклад, передбачення у 

структурі уроку зміни видів діяльності, фізкультхвилинок; попередній 

огляд території при організації екскурсій в природу; профілактика 

професійних захворювань чи їх розвитку на основі аналізу генетичної 

схильності чи набутості тощо), а й значною мірою необхідністю гнучко 

реагувати на змінювані умови в освітньому середовищі, які повністю 

неможливо передбачити (поява ознак втоми в здобувачів освіти, 

травмонебезпечних ситуацій, негативних чинників тощо) і, відповідно до 

цього, коригувати свою працеохоронну діяльність.  

Освітня та соціальна значущість працеохоронної компетентності та 

поєднання великого об‟єму необхідних знань, умінь і навичок з часовою 

короткотривалістю працеохоронних курсів («Основи охорони праці», 

«Охорона праці в галузі», «Охорона праці» й ін.) чи, навіть, відповідних 

змістових модулів дисциплін («Безпека життєдіяльності з основами 

охорони праці», «Цивільна безпека» «Основи медичних знань та охорона 

життєдіяльності» й ін.), стратегія підготовки спеціалістів, здатних до 

професійного самовдосконалення та безперервної самоосвіти зумовлюють 

необхідність інтенсифікації та глобального вдосконалення освітнього 

процесу, що, на наш погляд, є можливим за впровадження креативного 

підходу. 

Як стверджує К. Шмідт (K. Szmidt), креативність – це здатність 

людини створювати нові, корисні продукти; корисні, значить більш цінні в 

певному значенні (естетичному, практичному, науковому) порівняно з 

тим, що було до цього часу. Визначною рисою креативності, окрім 

новизни, є цінність: креативна особа у цьому розумінні – це хтось, хто 

здатний генерувати ідеї, які роблять нас кращими, справжніми [32]. 

Рушієм прогресу в людському суспільстві називає креативність 

В. Павленко [18].  

Стосовно значущості креативного підходув системі вищої 

педагогічної освіти, хочемо відмітити статтю В. Іванової «Креативний 

підхід до навчання як засіб формування креативної особистості 

майбутнього вчителя», яка вдало й доречно узагальнює його значущість та 

умови реалізації. Авторка зазначає, що саме завдяки креативному підходу 

в майбутніх фахівців формується міцний сплав знань і умінь та способів їх 

використання для розв‟язання професійних проблем, формуються вміння 

творчо та свідомо обирати оптимальні способи перетворювальної 

діяльності; планувати власну діяльність і діяльність колективну, 
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прогнозувати й передбачати її результати, оцінювати ефективність 

професійної праці, мислити системно та комплексно, самостійно 

оновлювати інформацію, працювати з потоками інформації, здійснювати 

проєктну діяльність, оцінювати раціональність прийнятих рішень. 

Креативний підхід до навчання забезпечує також відхід від усталених 

штампів, стандартів у сприйнятті професійних норм, правил, інструкцій, 

керування процесом розвитку потреби в новизні й нестандартному 

розв‟язанні професійних завдань. Він дозволяє: на виході мати практичний 

результат (бачення професійної перспективи, визначення стратегії 

розвитку, плану перетворення і реконструкції старого, віджилого); 

формувати ефективну стратегію керування, співробітництва та 

співтворчості в навчальній, а пізніше й у виробничій діяльності; 

опановувати технології розробки й реалізації оригінальних способів 

розв‟язання професійних завдань; піддавати самооцінці власні навчальні й 

професійні досягнення [11]. 

У реалізації креативного підходу до навчання наукова інформація 

має бути чітко окресленою: форми та способи її здобування повинні 

стимулювати інтелектуальний розвиток і розвиток креативних здібностей 

здобувачів освіти, орієнтувати їх на співробітництво й співтворчість у 

розв‟язанні навчальних проблем. Цей підхід переконує в цінності 

міжособистісної взаємодії в навчанні й забезпечує формування культури 

перетворень, стимулює перетворення раніше набутої інформації в нове 

знання [11]. 

На думку А. Сологуба, креативна освіта стає можливою завдяки 

використанню змісту освіти як матеріалу для дослідження таузгодження 

організації процесу навчання із процесом науковогодослідження [26, с. 5]. 

Актуальність застосування креативного підходу в контексті 

означеної проблеми зумовлена й специфікою сфери «людина-людина», в 

якій неможливо передбачити чи спрогнозувати усі сценарії розвитку,й 

часто успішність вирішення проблемної ситуації вимагає нестандартних 

рішень. 

З іншого боку, задіяння творчого потенціалу майбутніх учителів 

сприяє більш ефективному формуванню їх працеохоронної 

компетентності, ніж, наприклад, механічне засвоєння та відтворення знань. 

Те, що працеохоронна діяльність передусім передбачає вивчення 

ризиків і негативних чинників у сфері професійної діяльності, зумовлює 

необхідність застосування ризик-орієнтованого підходу. 

Загалом у працеохоронному контексті ризик означає небезпеку 

виникнення травматизму чи професійного захворювання, а ризик-

орієнтований підхід передбачає оцінку та аналіз імовірних ризиків, їх 

превенцію чи мінімізацію, проєктування заходів і засобів щодо 

поліпшення умов праці.  

На думку В. Березуцького, лише впровадження ризик-орієнтованого 

підходу здатне мінімізувати наявні ризики [3]. 
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Як зазначають А. Деревянко та С. Шкіль, до найбільш 

непередбачуваних належать ризики, зумовлені «людським» чинником [8], 

що підкреслює актуальність ризик-орієнтованого підходу для системи 

«людина-людина». Про це стверджують й І. Пістун, І. Кельман та 

Є. Вільковський [20]. 

Аналізуючи передовий міжнародний досвід, А. Московка та 

О. Шароватова доходять висновку, що безперервне й ефективне 

вдосконалення та розвиток системи управління охороною здоров‟я і 

безпекою праці пов‟язані із запровадженням обґрунтованих методів ризик-

орієнтованого управління [16]. 

Актуальність застосування ризик-орієнтованого підходу в 

підготовці майбутніх учителів зумовлена і стрімкою втратою здоров‟я 

суб‟єктами освітнього процесу та високим рівнем травматизму здобувачів 

освіти.  

Науково-методичне осмислення процесу формування 

працеохоронної компетентності майбутніх учителів дозволяє дійти 

висновку, що застосування наведених підходів забезпечує реалізацію 

наступного. 

Компетентнісний підхід дає змогу обґрунтовувати професійну 

спрямованість змісту працеохоронної підготовки майбутніх учителів. 

Системний підхід дозволяє забезпечуватиєдність і цілісність усіх 

складникових компонентів змісту й процесу працеохоронної підготовки з 

опорою на попередньо засвоєнні знання та досвід педагогічної практики. 

Міждисциплінарний підхід дає змогу ефективно здійснювати синтез 

наукових концепцій, положень, ідей, поглядів, знань із різних галузей 

щодо підготовки майбутніх учителів до збереження в майбутній 

професійній діяльності життя, здоров‟я та працездатності суб‟єктів 

освітнього процесу. 

Діяльнісний підхід дає підстави означувати організацію та 

самоорганізацію роботи майбутніх учителів із оволодіння 

працеохоронною компетентністю. 

Особистісно орієнтований підхід дозволяє враховувати 

індивідуальні особливості майбутніх учителів у процесі працеохоронної 

підготовки та здійснювати індивідуалізацію в організації навчання й 

контролю. 

Аксіологічний підхід дає змогу формувати в здобувачів вищої 

освіти сприйняття життя, здоров‟я та безпеки людини як найвищих 

суспільних цінностей; розвивати мотивацію до оволодіння 

працеохоронними знаннями, вміннями, навичками. 

Праксеологічний підхід ґрунтується на плануванні та проєктуванні 

формування працеохоронної компетентності майбутніх учителів і 

прогнозуванні очікуваних результатів залежно від певних умов, 

забезпечуючи таким чином дієвість і результат. 
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Креативний підхід шляхом задіяння творчого потенціалу здобувачів 

вищої освіти уможливлює інтенсифікацію працеохоронної підготовки, 

оволодіння новими знаннями, технологіями та методиками 

працеохоронної діяльності.  

Ризик-орієнтований підхід забезпечує дотримання концептуальної 

специфіки охорони праці – виявлення й урахування негативних чинників 

та ризиків у сфері професійної діяльності. 

Загалом описані підходи враховують, як особливості фахової 

підготовки, так і особливості майбутньої професійної діяльності. 

Органічно доповнюючи один одного, вони сприяють удосконаленню 

змісту й методики формування працеохоронної компетентності майбутніх 

учителів. 
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1.14. Розвиток метакогнітивних умінь у майбутніх фахівців в процесі 

професійної підготовки в коледжі 

 

Досвідчений викладач порівняно легко може відстежувати 

метапізнавальні процеси. Наприклад, перед студентом постає завдання 

вирішити завдання з побудови алгоритмів або написання програми, та як 

що в кінці отримав не логічну відповідь, тоді вочевидь, що не вірно була 

проведена розумова операція, результат якої, неважко виправити, оскільки 

викладачеві відомо точне положення логічної або обчислювальної 

помилки того, що для грамотного мислення потрібні практичні та 

аналітичні навички. Але для ряду викладачів метапізнавальні міркування 



130 
 

деяких студентів менш зрозумілі, тоді у нагоді є аналіз допущених 

помилок самим студентом. Тому сьогодні викладачеві необхідно 

комплексне розуміння метакогнітивних процесів і без цього неможливе 

цілеспрямоване навчання. 

Оцінювання метапізнання дає можливість викладачеві розглянути 

процес навчання, як ніби під мікроскопом. Та допомагає виявити недолік 

знань і неточності в розумінні матеріалу, таким чином, викладач може 

змінювати напрямки процесу навчання, роблячи його більш простим або 

ускладнюючи пошук правильного рішення. 

Зрозуміти, які метакогнітивні стратегії необхідно використовувати 

викладачеві, в той чи інший раз, не така вже проста справа. Відстежуючи 

логічне мислення під час різних видів діяльності: вивчення нового 

матеріалу, закріплення, повторення, ми можемо отримати цінну 

інформацію про процес мислення учня, про його сильні і слабкі сторони, і 

це дозволяє вносити зміни та відповідні корективи в процес навчання. 

Метакогнітивна стратегія – згідно з якою уточнення розуміння 

умови завдання, можливо робити трьома способами: 1) перефразувати зі 

збереженням сенсу, 2) перефразувати зі зміною сенсу; 3) замінена на 

«свідомо не вірне» (тобто умова подібна за структурою і тематикою, але, 

по суті, не вірне, згідно предмета). Студенти читають умову, а потім на 

аркуші, де наведені вище описані варіанти позначають вірно або невірно, 

перевіряючи відповідність прочитаної умови. При осмисленому 

сприйнятті умови вихідне і перефразоване зі збереженням сенсу 

позначається вірно, а інші випадки – невірно. 

Якщо студента запитати, чому він дав ту чи іншу відповідь, то його 

міркування приймають метапізнавальний характер. Відповідь на питання 

«Чому?» генерує більшу кількість даних, на основі яких можна дати 

оцінку мислення студента і визначити подальший хід навчання. Загальна 

теорія метапізнання і його оцінювання дозволяє знайти практичні підходи 

до метакогнітивних стратегій. Використовуючи рефлексивні методи 

студент розмірковує над тим, що зробив. Практичні метакогнітивні 

стратегії включають в себе рефлексивні метапознавальні інтерв'ю, 

уточнення за допомогою питань «Чому?», «Яким чином?» або «Яку мету 

ми переслідували?», таким чином метакогнітивно адаптуємо неформальну 

перевірку знань, а також проводимо метакогнітивну візуалізацію. 

Одна з ключових стратегій для визначення метакогнітивного 

розумового процесу – метапознавательне інтерв'ю, розроблене в 1993 році 

(Rhodes and Shanklin). Мета інтерв'ю – відчути зсередини хід думок 

студента, таким чином, зрозуміти, чому він відповідає так, а не інакше. 

При цьому викладачеві не важливо, вірна або невірна відповідь на будь-

яке з питань, а важливо чому студент зробив ту чи іншу помилку. Саме 

метод рефлексивного метапознавального інтерв'ю дає таку інформацію. 

Рефлексивним цей метод називають тому, що оцінка дій проходить після 

процесу навчання. Процедура опитування може бути така: студента 
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просять обміркувати дії,які він буде виконувати для вирішення завдання 

і потім вголос пояснити, чому він виконував завдання саме цим методом, 

та чому ця дія є раціональною. 

Для визначення прогалин в знаннях важливо, щоб викладач і 

студент використовували одні й ті ж терміни. Студент повинен вміти 

розповісти про свої думки так, щоб це було зрозуміло викладачеві. Для 

цього важливо, впроваджувати термінологічно єдину мову, для 

вдосконалення навичок, таким чином проведення рефлексивного 

метапознавательного інтерв'ю (RMI) стає нагальною потребою. Якщо 

учасники процесу навчання розмовляють на одній, їм зрозумілій мові, то 

результати RMI будуть безпідставні і зрозумілі. Отже ефективне інтерв'ю 

може багато дати для визначення метакогнітивних здібностей студента. 

Викладачеві необхідно обґрунтовано продумувати запитання, оскільки 

фактологічні, прості, в даному випадку не підходять.  

Таксономія розумових навичок вищого порядку, створена 

Бенджаменом Блумом допомагає в створенні дієвих питань, які дадуть 

можливість студентам міркувати про свої дії у вирішенні поставленого 

завдання з позицій метапізнання. Наприклад: Як ви можете оцінити свої 

дії? Які прийоми ви використовували для вирішення логічної задачі? 

Який малюнок ви представили, читаючи умову задачі? 

Метакогнітивна адаптація неформальних перевірок (Чому тобі так 

здається? Якщо ти поясниш детальніше, ти мені допоможеш тебе 

зрозуміти.) призводить до того, що у викладача збирається достатньо 

інформації для оцінки метапізнання: таким чином ми з'ясовуємо, в чому 

проблема, де корінь помилки, знаходимо неефективні методи рішення 

або проблемна ланка в знаннях, в процесі мислення або розповіді, 

перевіряємо рівень логічного, абстрактного або просторового мислення і 

чи не занадто студент копіює методи вирішення, отримані в результаті 

раніше придбаних знань. 

Метакогнітивна візуалізація (зоровий образ) – ключ до розуміння 

завдання, використовується багатьма викладачами. Візуалізація часто 

використовується в геометрії, вирішенні практичних завдань, проте не 

менш ефективно вона може працювати і далі – особливо стосовно 

відстаючих студентів. Хіббінг і Ранкін-Еріксон (Hibbing and Rankin-

Erickson, 2003) радять просити невстигаючих, малювати картинки, які 

виникають у них в процесі читання, щоб чіткіше уявити собі візуальний 

образ прочитаного. Цей прийом можна зробити метакогнітивним, 

запитавши, що стоїть за його графічним зображенням, яким чином 

малюнок відображає осмислення умови і чи бачить він хід подальшого 

вирішення. Отже візуалізація допомагає зв'язати воєдино розуміння 

прочитаного, побудову подальшого вирішення і метапізнання.  

Чи можемо помітити, що всі ці стратегії дають можливість 

зрозуміти, як найпростіше оцінювання,стає метакогнітивним 

оцінюванням завдяки додаванню декількох рефлексивних питань, які 
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дають можливість визначити структуру мислення студента. І саме 

метакогнітивне оцінювання, дає можливість домагатися таких показових 

результатів. 
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1.15. Роль політичної реклами в сучасному світі 
 

Політична реклама являє собою одну із форм комунікації сучасного 

суспільства, невід‟ємною складовою політики є масові комунікації. 

Політика більшою мірою потребує спеціальних засобів інформаційного 

обміну встановлення та підтримання постійних зв‟язків між виборцями та 

політиками. Політика неможлива без опосередкованих форм спілкування 

та спеціальних засобів зв‟язку. Цим інструментом виступають ЗМІ, які 

відіграють помітну роль, діють як фільтр. Перебуваючи між владою та 

суспільством, активно видозмінюючи та формуючи політику, ЗМІ є 

активним учасником процесу формування політики, який максимально 

активізується у виборчому процесі. Мас медіа є своєрідним орієнтиром у 

виборі політичних симпатій аудиторії, а мас медійний контент 

адресований аудиторії формує ставлення цієї аудиторії до дійсності. 

Політична реклама також перетворилася на складову частину будь-якого 

політичного товару без якої той просто не зможе існувати у сучасному 

просторі політичної влади. Політичний час в деяких випадках став 

рекламним, а взаємодія акторів у боротьбі за владу насичена постійними 

презентаціями політичних товарів. Політична реклама як вид соціальної 

комунікації має свій відповідний комунікативний вплив, в основі якого є 

імідж на електоральні настановлення, а також лежить його проективна 

здатність побудови образу бажаного майбутнього іміджу політика, що 

виступає в політичній комунікації посередником між лідером і 

електоратом. Імідж постійно відтворює сам суб‟єкт і ті засоби комунікації, 

що можуть бути дієвими. Специфічною сутнісною ознакою іміджу є його 

здатність передавати стислу основну інформацію про політичного діяча, 

http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/buchel/cuso2003/Buchel.pdf
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/buchel/cuso2003/Buchel.pdf
http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article1040&context=edpsychpapers
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яка відповідає очікуванням електорату. Україна націлена на демократичні 

вибори і тому тема політичної реклами, запозичення позитивного досвіду 

зарубіжних країн є актуальною для нашої держави, для тих держав, які 

потерпають від тоталітарного режиму. Реклама буває різна, і сьогодні вона 

стосується майже всіх сфер нашого життя. Але якщо значна частина 

реклами пов‟язана з сучасною торгівлею та споживчого суспільства, існує 

й інша галузь реклами, що також важлива для життя людей, це – політична 

реклама [1, с. 10-11]. 

Схоже, що і певні види мистецтва не справляли такого масового 

впливу на суспільство не дивлячись на вік, стать, колір шкіри, уподобання, 

як – реклама, яка проникла всюди, заполонила собою простір навколо 

людини і тому набула такого розповсюдженого застосування. 

Політична реклама, як соціальний феномен, виникає тоді, коли 

інформація щодо політичної діяльності набуває суспільного значення.  

Завдяки засобам масової інформації аудиторія формує власну 

думку, а політична культура залежить від політичної свідомості членів 

суспільства. Але політична культура водночас формує і політичну 

свідомість громадян, впливаючи на їхній політичний вибір. З іншого боку, 

на цей вибір впливає тісно пов‟язана з політичною культурою політична 

реклама. Своєю чергою, на створення політичної реклами впливає думка 

окремого представника суспільства, яка безпосередньо залежить від його 

політичної культури. Тому йдеться про прямий та зворотній зв‟язки між 

політичною культурою, політичною рекламою та аудиторією, яка у 

контексті політичних подій є латентним електоратом [2, с. 3]. 

Політична реклама регулюється соціальними, політичними, 

правовими та культурними нормами.  

Дослідження політичної реклами відбувається на стикові, в 

основному, гуманітарних, дисциплін, так як починаючи з філософії, 

політології і соціології, політична реклама є предметом розгляду історії, 

правових дисциплін (наприклад, цивільного права, інформаційного, 

адміністративного, кримінального), психології, менеджменту, маркетингу 

та ін. Політичні рішення мають бути відповідальними як з боку самих 

політиків, так і тих, які їх обирають, тому в сферах застосування 

політичної реклами завжди мають бути червоною ниткою майоріти 

правила про підвищену відповідальність за свої слова та вчинки. Це і 

прояв авторитету політика, свідомого громадянина, і відповідальне 

ставлення до свого майбутнього, майбутнього суспільства, країни, світу. 

Події 2014-2022 років в Україні свідчать про підвищену відповідальність 

політиків. Тому і всі складові політичної реклами мають бути насиченими 

реальністю, зворотнім зв‟язком з заявами та діями і – тими наслідками, які 

вони викличуть. 

Комплекс наук, що мають предметом політичну рекламу 

розбирають її окремі сторони, формують її змістовне наповнення, додають 

своєї специфіки в загальну масу. 
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Міждисциплінарний підхід щодо політичної реклами з його 

виробленими засобами передачі політичної інформації для широкої 

аудиторії здатен поєднувати людство, бути рушійним чинником світових 

та локальних процесів. Політична реклама здатна бути зрозумілою не для 

однієї групи, партії, а отримала здатність охопити однодумців незалежно 

від територіального знаходження, може виступати об‟єднуючим рушієм 

для більшої частини людства, глобальним інтегратором. Загальновідомі 

символи політичної реклами зрозумілі майже усім, несуть в собі смислове 

навантаження без детального пояснення змісту.  

Політична реклама може показувати і відмінності які присутні між 

групами, культурами. Прикладом можуть бути питання щодо 

Стамбульської конвенції, питання виборчих квот та зменшення розриву в 

оплаті праці за гендерною ознакою, що може призводити до ухвалення 

нормативно-правових актів [3]. 8 січня 2022 року набрав чинності Закон 

«Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії 

дискримінації за ознакою статі» [4]. 

Політична реклама має відповідати загальнолюдським принципам 

взаємодії, бути виваженою, не порушувати позитивний державний 

розвиток, відповідати національним ідеям суспільства, не принижувати 

людину, її права та свободи.  

Використання політичних важелів, рекламних технологій сучасності 

дозволяє політичній рекламі впливати на важливі складові життя окремих 

людей, груп, суспільства, держав.  

Політична реклама здатна бути показником розвитку суспільства, її 

майбутніх зрушень, об‟єднувати зусилля в протидії недопустимих речей. 

Політична реклама сьогодні не може розглядатись лише як спосіб 

досягнення мілких амбіцій. Вона здатна на глобальні зрушення.  

Міждисциплінарний підхід дозволяє розгледіти кожну складову 

політичної реклами, її наповнення, розібрати шляхи доступу її до кожного 

куточку життя суспільства чи окремих його членів. 

Політична реклама тому має бути виваженою, так як розглядається 

в сучасному світі і як засіб отримання інформації, і як засіб впливу, і як 

засіб формування політичної свідомості, спосіб взаємодії у суспільстві. 
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Харківська державна академія культури 

 

2.1. Специфіка освіти майбутнього актора в українських 

закладах вищої освіти 

 

Сучасними вченими-педагогами театральна освіта розглядається у 

нерозривному зв‟язку із загальною освітою, не виділяючи особливостей 

професійної мистецької освіти та її структурних складових.  

Сформована в Україні система театральної освіти дає змогу 

дотримуватися єдиних критеріїв до її якості, оскільки випробувані часом 

навчальні плани та програми забезпечують цілісний підхід, передусім до 

якості підготовки фахівця.  

На сучасному етапі розвитку театральної освіти актуальною 

проблемою є виявлення та розвиток творчого потенціалу молоді, оскільки 

саме останні формують картину майбутньої національної культури 

України. 

В мистецьких вузах України прослідковуються різні аспекти 

виховання майбутніх театральних діячів. Кожен навчальний заклад має 

ряд особливостей, які впливають на розвиток театральної освіти.  

Театральна педагогіка ставить перед собою широкий спектр 

завдань, перш за все дати студентам найбільш сучасні знання та уміння: 

творчо спілкуватися; таким чином, пізнавати особливості навколишнього 

світу; розвивати творчі риси характеру: допитливість, ініціативність, 

самостійність, наполегливість, вимогливість, організованість, 

працьовитість, порядність, відповідальність, винахідливість, 

оригінальність та ін.; розвивати творчі якості: спостережливість, уяву та 

фантазію, інтуїцію, увагу, пам'ять; уміння творчо використовувати знання, 

експериментувати, шукати творчі методи удосконалення навколишнього 

середовища, формувати психологічні якості творчої особистості: 

чутливості, емоційності, пластичності. Певна річ, що не кожен 

театральний педагог ставить перед собою такі цілі і завдання у вихованні 

майбутніх акторів.  

На теренах України активне залучення широких народних мас до 

театрального мистецтва має давні традиції. Українські історики 

театрального мистецтва (Д. Антонович, О. Казиміров, О. Кисіль та інші) 

вказували, що наприкінці ХІХ ст. стався своєрідний вибух аматорського 

театрального руху, завдяки якому з‟явилася велика кількість 

непрофесійних театральних колективів.  
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На початку ХХ ст. уряд уперше задекларував концепцію 

розмежування професійної та загальноосвітньої підготовки, яка пізніше і 

під різними гаслами реалізовувалася радянською владою [11]. Це питання 

стало найважливішим у реалізації розбудови професійно спрямованої 

освіти та зумовило подальші реформи в усіх, зокрема й мистецьких 

навчальних закладах. 

Вчені, педагоги і театральні діячі України на початку становлення 

театральної освіти визнавали значущість і важливість театрального 

мистецтва у формуванні людини й пропонували здійснювати його через 

власну театральну діяльність людей та драматизацію. Такий підхід 

передбачав підготовку відповідних кадрів, що й викликало у 20-х роках 

ХХ ст. створення певних положень, експериментальних програм, проектів. 

Проте історично склалося так, що впродовж наступних років ідеї минулого 

про освітньо-виховний вплив театрального мистецтва на людину не були 

достатньо розроблені, залишилися невідомими широкому мистецькому і 

педагогічному загалу і навіть були забуті [17].  

У період 20-х років ХХ ст. проблема залучення до театрального 

мистецтва і театральної діяльності широких мас набула в Україні 

державного значення: «Треба поширити елементи сценічної освіти в 

широких колах, зробити доступним цим масам не тільки холодне 

спостерігання, але й заохотити до питань творчої праці в театрі» [14].  

«Система мистецької освіти в Україні сформувалася в середині 30-х 

років XX ст.» [25] і стала невід‟ємною складовою загальної системи освіти 

в Радянській Україні.  

У період становлення мистецької освіти утворився цінний науково-

методичний і організаційний досвід. Це забезпечувало досить високий 

рівень кваліфікації фахівців. Дуже важливим було створення системи 

творчих майстерень і виконавських шкіл, яку очолювали відомі митці.  

Науковці визначають, що методика організації навчального процесу 

в мистецьких навчальних закладах мала власні специфіку і системні 

принципи, які суттєво відрізнялися від загальновідомих освітніх основ, 

притаманних іншим навчальним закладам, що здійснювали підготовку 

фахівців масових професій. Головними факторами стали особистісний 

підхід, спрямований на розвиток внутрішнього світу вихованця, 

формування його особистісної ціннісної свідомості; наставництво 

(формування практичних навичок студентів здійснюється під наглядом 

досвідченого виконавця-педагога); важлива роль практики 

соціокультурної діяльності. До того ж через доступність мистецьких 

навчальних закладів освітою були охоплені широкі верстви населення, що 

здобували необхідні знання.  

В Україні перші мистецькі спеціалізовано-театральні навчальні 

заклади були сформовані завдяки попередньому історичному розвитку 

культури і відкриті на вимогу мистецької громадськості. Значний вплив на 
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становлення української театральної освіти справляла діяльність видатних 

театральних діячів – І. Карпенка-Карого, А. Бучми, Г. Юри, Л. Курбаса. 

Першою, хто професійно зайнявся підготовкою майбутніх акторів 

якісно кращого, модернового театру, була М. Старицька. Вона 

організувала при музичній школі М. Лисенка драматичні класи, в яких 

дуже професійно намагалась підготувати майбутніх діячів українського 

театру [23]. З її школи вийшов гурток молодих театральних діячів, що під 

проводом Леся Курбаса створив «Молодий театр», який відігравав помітну 

роль в 20 роках ХХ ст. у театральній освіті. Лесь Курбас провадив (від 

1917) студію при Молодому театрі, з 1920 при «Кийдрамте», у 1922-1933 

школу при «Березолі», при якому організував першу в Україні 

режисерську лабораторію [30]. Викладання на драматичних факультетах 

музично-драматичних інститутів Києва і Харкова великою мірою 

базувалося на системі Курбаса, який у різний час і викладав у всіх трьох 

інститутах. 

Також, одним із навчальних закладів, який діяв поза межами 

радянської України у 1920-30-х роках, був вищий музичний інститут ім. 

М. Лисенка у Львові, тут фахову театральну освіту започаткував 

український поет і театральний діяч М. Вороний. Саме ця школа стала 

основою для відновлення вищої театральної освіти на Галичині в 90-ті 

роки ХХ ст.  

Після розгрому української культури на початку 1930-их pp. і 

ліквідації музично-драматичних інститутів реорганізовано тільки 

Київський музично-драматичний інститут на окрему високу школу – 

Київський державний інститут театрального мистецтва 

(з 1945 р. ім. І. К. Карпенка-Карого) [1], а у 1939 р. створено Харківський 

державний театральний інститут, на базі якого (а також Харківської 

державної консерваторії) постав у 1963 р. Харківський державний інститут 

мистецтв ім. І. П. Котляревського.  

Для підготови керівних кадрів самодіяльних театральних колективів 

створено у 1970-их роках театральні факультети при Державних 

інститутах культури: Київському ім. О. Корнійчука та Харківському 

державному інституті культури (нині Харківська державна академія 

культури).  

Чіткі та жорстокі регламентації діяльності мистецьких навчальних 

закладів за радянських часів призвели до проблеми легкої доступності 

театральної освіти. Все це досягло апогею наприкінці 1980-х. При цьому 

унікальними і менш контрольованими осередками театрального навчання 

у ті роки виявились акторські студії, які діяли при окремих театрах. 

Викладання там вирізнялося більшою гнучкістю, індивідуальним підходом 

та можливістю обійти уніфіковані стандарти, зумовлені повсюдним 

впровадженням системи Станіславського. Саме завдяки діяльності 

акторських студій при театрі ім. М. Заньковецької у Львові, при театрі 

ім. І. Франка в Києві, та при театрі ім. Т. Г. Шевченка у Харкові нове 

https://uk.wikipedia.org/wiki/���������#_blank
https://uk.wikipedia.org/wiki/�������#_blank
https://uk.wikipedia.org/wiki/��������_���������_��������_������������_���������_��._�._��������-������#_blank
https://uk.wikipedia.org/wiki/����������_���������_����������_��������_����_�����_��������������#_blank
https://uk.wikipedia.org/wiki/����������_���������_����������_��������_����_�����_��������������#_blank
https://uk.wikipedia.org/wiki/����������_���������_����������_��������_����_�����_��������������#_blank
https://uk.wikipedia.org/wiki/�������������_����_��������#_blank
https://uk.wikipedia.org/wiki/��������_������������_����������_��������_�_��������#_blank
https://uk.wikipedia.org/wiki/���������_��������_�������_��������#_blank


138 
 

покоління українських акторів змогло до певної міри перейняти надбання 

вітчизняної театральної школи 1920-30-х років, унікальні напрацювання 

Леся Курбаса та його учнів і сподвижників [26].  

На порозі свого сторіччя найстарший театральний ВИШ – 

Київський університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-

Карого, переживав серйозну кризу, пов‟язану як зі зміною поколінь, так і з 

тим, що «панівна система підготовки акторів за Станіславським не 

відповідала запитам новітньої театральної естетики» [9]. Тому ж бо, за 

винятком Львова, де до викладацької роботи у театральній царині 

долучилися ті, хто отримав щеплення інших театральних шкіл (зокрема 

В. Кучинський, на чию творчість принципово вплинула практика 

А. Васильєва та Є. Гротовського), в переважній більшості випадків 

педагоги користувалися застарілими викладацькими схемами.  

У часи радянської влади всі мистецькі заклади перебували у 

державній власності, вони отримували гарантоване бюджетне 

фінансування, а навчання здійснювалося за уніфікованими програмами, 

затвердженими відповідними вищими керівними органами держави. 

Матеріально та фінансово утримувалися ці заклади з двох джерел: 

бюджетного та за рахунок досить помірного розміру індивідуальної плати 

за навчання, що створювало певну доступність такого роду освіти. 

На початку нового тисячоліття українська театральна школа, 

змінившись кількісно, принципово не змінилася якісно, фактично лише 

розтиражувавши напрацювання уніфікованої радянської системи 

підготовки акторів та режисерів.  

Після здобуття Україною незалежності зміна політичного і 

суспільного ладу, перехід до нових економічних відносин викликали 

істотні зміни як у суспільстві так і в сфері культури та галузі мистецької 

освіти. Разом з ліквідацією монополії держави та фінансування й 

управління культурою сталося різке погіршення фінансового становища 

більшості закладів культури, зниження доходів і суспільного статусу 

професійних митців та інших працівників галузі.  

В умовах незалежності основні напрями державної освітньої 

політики передбачають: модернізацію культурної політики, сприяння 

соціальній і громадянській активності особистості, створення 

інформаційного (мережевого) суспільства на базі інформаційно-

комунікаційних технологій; стимулювання використання результатів 

наукових досліджень і розробок для інноваційного розвитку економіки; 

розвиток інтелектуального потенціалу нації шляхом забезпечення 

конкурентоспроможності мистецької освіти [18]. 

У формуванні ефективної та дієвої державної стратегії розвитку 

художньої культури величезну роль відіграють підготовка фахівців та 

наукові дослідження. Але не можна заперечувати той факт, що «поряд з 

реформою вищої мистецької освіти недостатньо вивчаються 

трансформаційні процеси», а також «нова роль національної культури та 
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мистецтва, в процесах демократизації суспільства, європейської інтеграції 

України» [4].  

Причинами таких процесів можна вважати й спадщину радянських 

методів ведення наукових досліджень та управління освітою і наукою, і 

застарілість методологічної бази та недостатню актуальність тематики 

окремих досліджень, недостатню матеріально-технічну базу наукових 

установ, слабкі зв‟язки із світовою наукою. Окрім застарілих проблем 

наукових знань про культуру і мистецтво є й нові, – зокрема, перехід 

багатьох талановитих молодих науковців в інші сфери діяльності, а також 

недостатнє фінансове й матеріально-технічне забезпечення досліджень. 

Система вищої театральної освіти невід‟ємно пов‟язана з 

функціонуванням мистецьких вищих навчальних закладів. Саме через них 

реалізуються актуальні завдання: збереження духовного багатства нації, 

формування естетичної культури особистості, здатність сприйняття, 

розуміння й оцінки прекрасного. 

Слід відзначити, що суперечливий процес політичних, соціальних і 

економічних перетворень, що відбувається в Україні, розвиток ринкової 

економіки, створення громадянського суспільства й зростання 

демократичних перетворень поставили перед системою мистецької освіти 

низку проблем, вирішення яких здійснюється в умовах кризи економічного 

виробництва, інтенсивної соціальної стратифікації, перегляду ціннісних 

засад суспільства.  

Враховуючи значні перетворення в державній економіці, перед 

навчальними закладами постала необхідність забезпечити високу якість 

освітніх результатів без вагомих фінансових вкладень збоку держави. 

Успішне виконання такого завдання стало реальним завдяки активному 

впровадженню новітніх – «проривних» методів і технологій у систему 

мистецької освіти. При цьому «інноваційний розвиток мистецької школи 

розглядаємо як дієвий фактор перспективного функціонування 

навчального закладу», який «підтверджується численними положеннями 

державних документів і праць науковців» [25]. 

У сучасній театральній освіті однією з найголовніших проблем 

можна вважати незатребувано велику кількість випускників акторських та 

режисерських курсів (акторів для професійних театрів нині готують не 

лише університети, академії, інститути, театральні училища, а й музичні 

училища, культури і мистецтв, коледжі) і брак випускників інших 

театральних професій. Театрознавців навчають лише у Києва, Харкова і 

Львові. А спеціалістів із сучасного театрального менеджменту (що 

передбачає роботу з державними й приватними колективами, організацію 

антреприз, тісну міжнародну співпрацю тощо) готує лише Київ (ВИШ 

ім. Карпенка-Карого). 

На жаль, за роки стрімкого кількісного розростання, театральна 

освіта не дала можливості достатньо розвинутись і таким важливим 

специфічно-театральним професіям як художник з освітлення, художник-
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костюмер, художник-гример та бутафор. Наразі спеціалістів таких 

професій готує лише Одеське театрально-художнє училище. За великим 

рахунком, це і свідчить про замкнутий цикл сучасної театральної освіти в 

Україні, яка орієнтується не так на потреби реального театру – і, зрештою, 

на глядача – як на запити абітурієнтів і на фінансовий вклад у отриманні 

мистецької освіти. 

Мистецтво й освіта поступово перетворюються на потужний фактор 

зміни всього суспільства й окремої людини [5], це забезпечує її мобільність, 

інтеграцію в різні соціальні групи, сприяє оволодінню й розвитку 

інформаційних, соціальних, комунікативних технологій, активному їх 

застосуванню в практиці мистецької освіти. 

Метою структурних перетворень системи театральної освіти є 

подальший розвиток театральної педагогіки та виховання, які покликані 

формувати комунікацій, креативних технологій та широкого міжнародного 

співробітництва. Процес таких структурних реорганізацій спрямовується 

на розвиток культурного європейського діалогу, впровадження вимог 

Болонської системи та оновлювати знання, навички і вміння за допомогою 

сучасних засобів навчання і подальших досліджень в галузі мистецької 

освіти, «це дає можливість сподіватися на позитивні зрушення і здобутки у 

справі культурного виробництва» [32]. 

Із встановленням незалежності України були визначені основні 

напрямки державної культурної політики, які відображаються в законних 

актах, зокрема в «Основах законодавства України про культуру», 

прийнятих Верховною радою у 1992 р.  

Цей документ проголошував на сам перед гарантію культурних прав 

та гарантію свободи творчості забезпечення у сфері культури розвитку 

мережі мистецьких навчальних закладів, інституцій підвищення 

кваліфікації, розширення діяльності наукових установ та забезпечення 

умов для самоосвіти громадян відповідно до національно-культурних і 

соціально-економічних потреб суспільства [16]. 

Прагнення України, яка зробила Європейський вибір, до інтеграції у 

європейське товариство і її систему підготовки молоді до самостійного 

життя досить природнє. «Болонський процес є добровільним, 

багатоваріативним та поступовим, який базується на цінностях європейської 

освіти» [10]. Участь України у цьому процесі продиктована сьогоднішнім 

реформуванням освітньої галузі. 

«Болонський процес започаткований 19 червня 1999 року 

представниками 29 країн» [22]. Даний процес втілює стратегічний 

напрямок розвитку Європи з метою створення загальноєвропейського 

простору вищої освіти. Після приєднання до участі в Болонському процесі 

19 травня 2005 року в Норвегії, Україна зобов'язалася внести відповідні 

зміни в національну систему освіти та приєднатися до роботи над 

визначенням пріоритетів у процесі створення єдиного європейського 

простору вищої освіти. 



141 
 

Проблемами української вищої театральної освіти в контексті 

Болонського процесу є: надлишкова кількість випускників мистецьких 

ЗВО; тенденція до погіршення якості вищої освіти; недостатня співпраця 

між сферою освіти і ринком праці; рівень автономії вітчизняних вишів 

значно нижчий від європейського; відсутність мобільності студентів (у 

більшості з них немає можливості вчитися за кордоном, хоча понад чверть 

наших студентів мали б здобувати знання в інших країнах); в 

європейських країнах молодь бере активну участь в освітніх процесах, 

проте українські студенти українських театральних ЗВО скаржаться, що з 

ними фактично ніхто не радиться. 

Важливою проблемою на сьогодні є і якість театрально-освітніх 

процесів, змісту та освітніх програм, професійної підготовки і кваліфікації 

кадрів, якість навчально-методичного, інформаційного, матеріального, 

технічного забезпечення. 

Враховуючи специфічні особливості процесів підготовки і 

виховання акторів та вибору оптимальної кількості ступенів освіти 

майбутніх фахівців, професор О. І. Безгін звернувся до багатьох провідних 

театральних педагогів з проханням висловити свої міркування з цього 

приводу. Так як процес опанування професією актора передбачає перш за 

все роботу зі студентами з майстерності (на відміну від немистецьких 

професій), на що відводиться левова частка академгодин та «дні і ночі» 

самостійної роботи над роллю і виставою, а заліки, іспити, підготовка 

індивідуальних завдань не передбачає в цьому випадку конспектів, 

підручників, відповідей по екзаменаційним квитках (окрім деяких 

теоретичних дисциплін). Всі опитувані (представники закладів вищої 

театральної освіти) вважають доцільним розвиток реформованої системи 

мистецької освіти в інноваційному вигляді, оскільки Україна приєдналася 

до держав, які визнали Болонську систему навчання. Але опитувані 

фахівці слушно зауважують, що необхідні внесення певних корективів, 

уточнень, новацій у дану систему, як це дозволяє робити Болонська 

декларація, яка не примушує сліпо копіювати її принципи, але взявши за 

основу, вносити певні раціональні додатки, притаманні умовам і 

традиціям, які склалися в державі, та враховувати специфіку фахових 

дисциплін «Болонський процес треба розглядати як такий, що скерований 

на зближення, а не на уніфікацію вищої освіти в Європі» [19]. Отож в 

жодному разі не можна копіювати європейську освіту. Треба розумно 

використовувати, як зразок, на який Україна має орієнтуватися у своєму 

розвитку. Адже в тексті Болонської декларації зазначається: «Ми беремо 

на себе зобов‟язання досягти окреслених цілей у межах своєї компетенції 

та поважаючи відмінності в культурі, мові, національних системах, а 

також автономію університетів, з метою зміцнення європейської сфери 

вищої освіти, перш за все, на засадах нашої рідної історії і культури» [2]. 

Отож, багаторічний досвід виховання творчих особистостей яскраво 

свідчить про ефективність сучасної системи мистецької освіти і доводить її 
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життєздатність. А інтеграція мистецької освіти в культурний простір 

Європи можлива лише з урахуванням власних мистецьких традицій, 

національної специфіки, найкращих вітчизняних здобутків у підготовці 

мистецьких кадрів. 

Одним із найстаріших ЗВО творчого напряму є Київський 

національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенко-

Карого. Це провідний, багатопрофільний навчальний заклад у сфері вищої 

мистецької освіти. Даний ЗВО є активним учасником загального процесу 

культурно-мистецького розвитку суспільства, збереження та примноження 

духовних цінностей України. Специфікою викладання в ньому є орієнтація 

на підготовку неповторної творчої індивідуальності [3].  

Одним із факультетів, який забезпечує навчальну, творчу та наукову 

діяльність університету є театральний факультет на якому діє кафедра 

акторського мистецтва та режисури драми. 

Кафедру акторського мистецтва та режисури драми у 1985 році 

очолив професор Михайло Юрійович Резнікович – академік Академії 

мистецтв України, професор, народний артист України, лауреат 

Національної премії України імені Тараса Шевченка.  

За ініціативою М. Ю. Резніковича на кафедрі процес підготовки 

акторів було розгорнуто в бік вимог сучасного європейського театру. 

Однією з головних методичних засад стала необхідність постійного 

акторського тренінгу, екстремальний вимір запропонованих обставин 

драматургії, практичне вирішення проблеми існування актора в 

напруженому темпоритмі. З метою підвищення професійного рівня 

студентів, кафедрою було запропоновано проведення державного іспиту з 

теорії акторського мистецтва як складової частини іспиту з фаху. 

У різні роки до виховання майбутніх акторів залучалися видатні 

діячі театрального мистецтва: Г. П. Юра, К. П. Хохлов, А. М. Бучма, 

В. О. Неллі, М. М. Крушельницький, Ю. М. Мажуга, Б. С. Ступка. 

Науково-педагогічні працівники кафедри не обмежуються 

педагогічною діяльністю. Викладачі займаються також режисерсько-

постановчою, акторською та науковою діяльністю. Працюють у київських 

театрах, беруть участь у зйомках фільмів. Такий безперервний розвиток 

викладачів щонайкраще впливає на освітній процес загалом та на 

студентів зокрема.  

При факультеті функціонує учбовий театр, який є основою 

навчально-виробничої бази практики студентів факультету театрального 

мистецтва з повним замкненим циклом створення вистав. У навчальному 

театрі студенти втілюють на сцені та вдосконалюють свої практичні 

професійні навички з акторської майстерності, сценічного бою, сценічної 

мови та вокалу. Університет плідно співпрацює з театрами Києва, які 

запрошують студентів у творчі постановки навіть у період навчання. Це 

дає досить позитивні результати, тому що така практика розвиває та 
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зберігає особливості київської театральної школи, а також несе з покоління 

в покоління досвід методів роботи акторів цих театрів. 

Щодо міжнародної діяльності, факультет театрального мистецтва 

успішно презентує досягнення вітчизняного театрального мистецтва на 

міжнародній арені та активно розвиває співробітництво з міжнародними 

організаціями та театральними школами світу.  

Театральний факультет Харківського національного університету 

мистецтв ім І. П. Котляревського складається з 5 кафедр. 

Концептуальні засади викладання фахових дисциплін на кафедрах 

базуються на творчих надбаннях поколінь видатних театральних діячів 

минулого й сьогодення. Так у методі виховання фахівців кафедри 

майстерності актора чітко простежується реалістично-психологічна школа 

К. С. Станіславського, а паралельно з академічною системою виховання 

актора, як експерименти, використовуються й інші системи за Г. Крегом, 

Є. Гротовським, М. Чеховим та ін.  

Протягом всього часу свого існування кафедри ведуть науково-

методичну роботу з розробки, дослідження та збереження історичних 

традицій і досягнень психологічної, реалістичної школи українського 

театру, впроваджують пошуки нових засобів та форм сучасної сценічної 

дії. 

Вистави університетського навчального театру є постійними 

учасникам всеукраїнських і міжнародних фестивалів, конкурсів, наукових 

конференцій. 

Міжнародні зв‟язки із відомими європейськими театральними 

школами реалізуються у спільних проектах, майстер-класах, обмінах 

студентами. За останні 10 років студенти театрального факультету разом із 

викладачами взяли участь у більш ніж 100 фестивалях із широкою 

географією від Європи до Близького Сходу та Азії – Франції, Італії, 

Бельгії, Німеччині, Чехії, Польщі, Словенії, Естонії, Латвії, Литві, 

Молдові, Білорусі, Росії, Грузії, Турції, Вірменії, Індонезії, Ірані. 

Харківська державна академія культури є найстаршим закладом 

вищої освіти такого профілю. Факультет театрального мистецтва при 

ХДАК складається з двох кафедр: кафедра майстерності актора та кафедра 

режисури.  

При кафедрі майстерності актора діє експериментальна майстерня 

театральних досліджень ЕКМАТЕДОС, яка стала принципово новою 

стратегічною лінією всього навчального процесу спеціалізації акторів 

драматичного театру та кіно за кваліфікаційним рівнем «бакалавр 

театрального мистецтва». У основі теоретичного та практичного процесу 

роботи ЕКМАТЕДОСУ є глибоке дослідження як джерел театру 

вітчизняного, європейського та світового, атак і нового методу та 

технології роботи актора драматичного театру і кіно. Суть цієї методики 

неодноразово було віддзеркалено в багатьох статтях наукових видань та 
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різноманітних круглих столах, конференціях, колоквіумах як в місті 

Харкові, так і в інших містах України.  

Метою творчої майстерні-лабораторії ЕКМАТЕДОС є дослідження 

нових сучасних інноваційних методів роботи актора театру та кіно. 

Студенти-актори в ЕКМАТЕДОС досліджують через нові технології 

спосіб мислення, логіку поведінки та природу почуттів живої людини як 

частину природи флори і фауни. 

Під час теоретичних та практичних занять-тренінгів студенти-

актори входять в середовище паралельного світу існування майбутньої 

вистави із очищенням нашарувань в свідомості заповненого реальним 

життям. «Катарсис досягається засобами тілесного і психофізичного 

тренінгу, метою якого є підготовка живої плоті і духу людини до 

входження в середовище паралельного світу існування у виставі та кіно – 

ПАСВІС» [7]. 

Цей новий метод роботи актора над майбутнім сценічним та кіно- 

образом став можливим завдяки творчому керівнику експериментальної 

майстерні театральних досліджень декану факультету театрального 

мистецтва, режисеру та педагогу, заслуженому діячу мистецтв України 

І. О. Борису. 

Важливою діяльністю викладачів та студентів кафедри майстерності 

актора є робота над сценічним художнім словом, яка, в результаті, стає не 

тільки навчальним процесом, а й вираженням в практичній діяльності, де 

студенти-актори протягом багатьох років ставали переможцями, 

лауреатами та дипломантами багатьох Всеукраїнських конкурсів читців в 

різних номінаціях. 

Студенти-актори старших курсів, працюючи за навчальною 

програмою, досліджують, розробляють та втілюють одну з найскладніших 

методик актора театру та кіно – це створення повноцінного сценічного 

образу на основі драматургії театру нереалістичного спрямування 

сюрреалізму, екзистенціалізму, театру жорстокості, абсурду, тощо. 

У Львівському національному університеті імені Івана Франка 

також існує кафедра театрознавства та акторської майстерності на 

факультеті культури і мистецтв. Однією з концептуальних засад 

навчального процесу виховання акторів на кафедрі є поєднання 

академічної гуманітарної освіти з постійним опануванням практичних 

фахових дисциплін на базі певного театрального колективу міста.  

Головною методологічною засадою виховання студентів 

спеціалізації «Акторська майстерність» є система К. С. Станіславського. 

Але разом з нею у навчальній програмі з фахової дисципліни 

«Майстерність актора», введені методи, які були розроблені реформатором 

українського театру Л. Курбасом. Студенти кафедри акторської 

майстерності вивчають творчість В. Мейєрхольда, Є. Вахтангова, А. Арто, 

Б. Брехта, Г. Товстоногова, П. Брука та інших видатних митців ХХ ст., 

роблять спроби використовувати винайдені ними методологічні підходи 
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при розв‟язанні творчих проблем. Кафедра театрознавства та акторської 

майстерності тісно співпрацює з навчальними закладами відповідного 

профілю, налагоджує зв‟язки з науковими, мистецькими, творчими 

центрами та установами як в Україні, так і за кордоном. Укладені угоди 

про співпрацю з університетом і міжнародною школою гуманітарних наук 

східної і центральної Європи (Польща) та університетом у м. Вроцлаві 

дають змогу студентам-театрознавцям щороку навчатися у Варшаві та 

Вроцлаві. Співпраця налагоджена з Британською радою у Львові, 

Українсько-австрійським бюро кооперації в науці, освіті та культурі у 

Львові. Кафедра підтримує тісні зв‟язки з митцями та театрознавцями 

діаспори, зокрема з почесним академіком Академії мистецтв України 

Валеріяном Ревуцьким (Канада) та головою НТШ у США проф. Ларисою 

Онишкевич. 

Кафедра активно використовує навчальні можливості, надані 

Університетом. Студенти мають змогу працювати в університетській теле-

радіостудії і на сцені студентського театру та вдосконалювати свої 

професійні навички. До послуг викладачів та студентів при університеті 

існує відеотека з записами вистав та тренінгів майстрів світового 

театрального мистецтва – Т. Кантора, Є. Ґротовського, П. Брука, Е. Барби. 

Між Університетом та театрами Львова утворено навчально-

виробничі комплекси. На театральному факультеті існує практика вже з 

першого року навчання залучати студентів до участі у виставах діючих 

репертуарів театрів: майбутні актори мають змогу брати участь у масових 

сценах, особливо здібним та старанним доручають окремі ролі. 

Діяльність державних закладів вищої мистецької освіти значно 

відрізняється. Але у порівняльних характеристиках напрямків, змісту, 

підходів до навчання існує певна ідентичність. Концептуальну ідею 

підготовки фахівців визначають три найголовніші аспекти – теоретичний, 

методологічний, методичний. 

Аспект теоретичний передбачає врахування ролі соціокультурного, 

прагматичного, психологічного та наукового важелів у визначенні 

професійної сфери та профілів підготовки фахівців відповідно до 

соціального замовлення. Це дає можливість вступати в діалог культур, що 

передбачає у свою чергу розвиток загальнолюдських цінностей, розвиток 

навичок спілкування на міжкультурному рівні та вимагає формування у 

майбутніх митців професійної та комунікативної компетенції. Формування 

сучасної культурної реальності потребує нового бачення, а стан художньої 

культури – інноваційної моделі відтворення її руху і динаміки. Зміна 

статусу і функцій мистецтва висувають нові вимоги до освіти майбутніх 

акторів. Досягнення сучасної науки відкривають шляхи вдосконалення 

практики художньої освіти. 

Методологічний аспект включає цілеспрямовану єдність різних 

елементів, їх зовнішній та внутрішній зв‟язок, що відноситься до 

системотворчих ознак мети і змісту професійної, педагогічної 



146 
 

виконавської майстерності, методів і форм наукового пізнання, організації 

та методики науково-дослідницької роботи, орієнтування у концепціях 

державної політики в галузі культури та мистецтва, теоретичних та 

мистецьких проблемах, орієнтування у сучасних тенденціях виконавської 

майстерності. 

Методичний аспект полягає у професійно орієнтованій підготовці 

фахівців для мистецьких навчальних закладів, умінні вести науково-

методичну та організаційно-методичну роботу із впровадженням у 

навчальний процес нових інноваційних технологій. 

Зміни й перетворення в мистецьких закладах вищої освіти 

відбуваються під впливом розвитку суспільства на основі нових знань, 

змін процесів глобалізації, змін у суспільно-політичному ладі, культурно-

мистецькій політиці, відповідають соціальним потребам та враховують 

теоретичний, методологічний та методичний аспекти підготовки фахівців. 

До недавніх пір фахівці з театральної освіти України визначали, що 

для акторської спеціалізації варто використовувати триступеневу систему 

підготовки – «бакалавр-спеціаліст-магістр». Вважалося, що магістратура 

для акторів потрібна лише в рідкісних випадках, коли йдеться про 

студентів, які за теоретичним складом мислення, ерудицією, прагненням 

до заглиблення у питання теорії своєї професії, педагогічним нахилом 

мають потенціал майбутнього науковця чи викладача. Практика показала, 

що поява таких студентів носить поодинокий характер.  

З 2017 року студентам вищої школи, зокрема театральної, 

пропонується двоступенева система підготовки «бакалавр-магістр». Де 

повна освіта може вважатися тільки за наявністю освітнього рівня 

«магістр». Через масове бажання отримання вищої освіти на факультетах 

збільшилася кількість місць для вступників у магістратуру, внаслідок чого 

зросла чисельність студентів. 

Що ж до освітнього рівня «бакалавр», то тут сформувалися чіткі 

вимоги до державного фахового іспиту. Іспит має декілька складових: по-

перше, студент-бакалавр повинен приймати участь у дипломній виставі 

курсу та професійно відтворити свій художній образ, по-друге, студент 

має теоретично захистити свій образ перед державною комісією у формі 

написаної дипломної роботи («Методика здійснення сценічного образу»), 

по-третє, державний іспит включає питання теорії та історії акторського 

мистецтва, історії театру, музичного та образотворчого мистецтва. 

Вища театральна освіта України має потужну спеціальну базу, яка 

накопичена завдяки різноманітному педагогічному досвіду майстрів 

театру різних поколінь. Досягнення сьогоднішньої педагогіки, такі як, 

наприклад, програмування навчання і теорія ігор, давно вже стали 

невід‟ємною складовою навчального процесу в майстерності актора. 

«Вправа, етюд, епізод, вистава – це багатоаспектні цільові програмні 

установки» [15]. Кожне завдання, яке виконує студент, контролюється 

педагогом, рівень його виконання оцінює не тільки педагог, але й колектив 
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кафедри. Також у навчанні постійно використовуються ігри, оскільки 

практичне навчання акторської майстерності відбувається обов‟язково в 

умовах гри, тобто виконання завдання в штучно створених, наближених до 

театрального процесу ситуаціях. У навчанні актора все відбувається як в 

умовах справжнього театру, студент повинен бути позбавлений 

необхідності миттєвого результату. Тож процес акторської творчості 

цікавить студента більше, ніж сам результат. 

Шукаючи нові методи формування акторської виконавської 

майстерності педагогу театрального мистецтва допомагає його особиста 

режисерська й акторська практика в професійному театрі. Це надає 

можливість примирити театр і театральну школу в їх суперництві щодо 

питання формування актора й розглянути цю проблему з позицій 

початкової професійної підготовки і реалізації акторських знань у театрі. 

Формування майбутнього педагога слід підпорядкувати основній меті – 

вихованню професійного актора» [27], а також розкриттю індивідуальної 

творчості»  

Шукаючи нові форми і методи модернізації театральної освіти в 

мистецьких ЗВО окрім системи К. С. Станіславського, теоретичної і 

практичної спадщини його учнів, соратників та послідовників, необхідно 

ґрунтовно вивчати й інші педагогічні системи, досвід виховання творчої 

молоді майстрами світового театру П. Бруком, Є. Гротовським, 

Ш. Дюллєном, М. Чеховим, Б. Брехтом та ін. [28]. 

Найважливішим завданням, надзадачею професійного навчання є: 

навчити актора створювати в собі необхідні умови для творчого процесу, 

навчити звільнятися від внутрішніх та зовнішніх перепон, що лежать на 

шляху до органічного існування на сцені, прокладати собі шлях до 

самостійної творчості, адже рухатися по складному, тернистому 

мистецькому шляху учень, потім актор, повинен сам, використовуючи 

весь арсенал вправ та спеціальних тренінгів, засвоєних за роки навчання та 

протягом усього творчого життя. 

Сучасна система професійної підготовки майбутнього актора 

повинна активно використовувати психолого-педагогічні основи 

освітнього процесу. Сучасна педагогіка наголошує на думці, що в кожній 

людині прихована творча індивідуальність і завданням театрального 

педагога є не лише відкрити її, а й спрямувати природну обдарованість 

студента в русло активної діяльності, яка допоможе йому реалізуватися у 

професії та усвідомити себе повноцінним членом суспільства. 

Виховання сучасного актора має бути комплексним. Саме тому воно 

передбачає поєднання в процесі навчання дисциплін різних циклів – 

фахового, гуманітарного, суспільнознавчого. 

Головним у професійній підготовці майбутнього актора є цикл 

фахових дисциплін: сценічна мова, сценічний рух, фехтування, вокально-

пластичний тренінг, грим, танець, серед яких провідне місце належить 

«майстерності актора», що передбачає послідовні етапи оволодіння фахом, 
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від внутрішньої техніки актора до перевтілення і створення сценічного 

образу, і застосування для цього різних методик. Такими навичками можна 

оволодіти волею педагога, волею свого хисту та розуму. Але показати 

власні знання та вміння можливо лише завдяки своєї дії, руху, голосу, 

пластики.  

Світові знайомі приклади багатьох акторів театру та кіно, які не 

мали дипломів про отримання сценічної освіти. Але ми знаємо їх як 

великих митців свого часу. Це пояснюється тим, що такі артисти виховали 

себе самі, а своїми вчителями вважали таких митців, як Єже Гротовський, 

Михайло Чехов, Шарль Дюллєн та інші. 

Є й такі артисти, яким пощастило навчатися у найвидатніших 

театральних митців, але імена багатьох таких артистів так і не ввійшли в 

історію театрального мистецтва. 

В далекому 1835 році, російський театральний педагог 

А. І. Булгаков зауважив: «Драматичне мистецтво потребує досить 

тривалого і глибокого вивчення… Перш за все треба зрозуміти самого себе 

і ретельно вивчити своє мистецтво, щоб внаслідок зробитися повним його 

володарем… Не всі актори розуміють справжнє своє значення, не 

вивчають теоретично своє мистецтво, а захоплюються більше досвідом, 

суспільною думкою та смаком…» [12]. Не дивлячись на поважний вік цієї 

цитати, проблема, яка описується у ній, актуальна й досі.  

Однією з головних задач сучасної сценічної педагогіки є отримання 

із досвіду багатьох поколінь найефективніших загальних методик. 

На сьогоднішній день не до кінця з‟ясовані співвідношення між 

обдарованістю творчого робітника та його педагогічним потенціалом 

породжують багато непорозумінь. Існують дві суперечливі думки: перша 

переконує, що на педагогіку має право будь-який талановитий актор або 

режисер, друга ж висловлюється так: «Хто вміє – той робить, а хто не вміє 

– той навчає» [34] 

Обдаровану, здатну до мистецтва особистість можна тільки 

підготувати, підвести до професії. Навчити мистецтву неможливо. Тільки 

самому можна стати художником, композитором, письменником, актором 

чи режисером. Навчити творити, вигадувати, створювати витвори 

мистецтва неможливо. Підвести до порогу творчості педагог може тільки в 

тому разі, якщо людина, яка вирішила присвятити своє життя мистецтву, 

проявить волю, бажання увібрати у себе все, що їй можуть дати досвіт і 

знання, накопичені минулими поколіннями. 

Як слушно зауважив П. К. Саксаганський, «досконалість не дана 

людині, але працюючи сумлінно, ти будеш до неї наближатися на стільки, 

наскільки природа дала тобі здібностей» [24]. 

Майбутній актор повинен взяти на себе відповідальність за 

виховання в собі творчої особистості – митця, Актора з великої літери. І 

тільки так! Ніхто не зобов‟язаний тягнути людину за вуха туди, куди вона 

не хоче йти. Вчитель приходить лише тоді, коли учень готовий його 
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прийняти, тобто коли учень володіє мистецтвом самодисципліни. Молода 

людина, яка вирішує стати актором і приходить на іспити до творчого 

навчального закладу, дуже часто повна ілюзій як стосовно професії, так і 

стосовно своїх можливостей у ній. Недарма ж побутує жарт, що на 

першому курсі всі «народні артисти», на другому – «заслужені», на 

третьому – просто актори, на четвертому – «мамо, що я тут роблю?» 

Склавши іспити, студенту передусім треба позбутися ілюзій стосовно 

самого себе, всього напускного і хибного [6]. 

Українські майстри-педагоги зі сценічного мистецтва впевнені, що 

актор мусить бути господарем як мінімум трьох інструментів: тілом, 

свідомістю, психоенергетикою, – тобто володіти тренованим тілом, 

слухняною свідомістю, та інструментом, призначеним для пізнання світу 

переживань.  

Робота актора відрізняється від роботи інших митців тим, що 

використовує в процесі гри не тільки власну фізику, а й психіку. Він під 

час виконання ролі змінює хід власних психічних процесів у необхідному 

руслі. Тож недаремно відомий психолог у галузі акторського мистецтва 

П. Якобсон визначає, що «дослідження психології актора – надзвичайно 

тяжка галузь для вивчення процесів творчості». Специфічна риса роботи 

актора, яка відрізняє його від інших видів художньої діяльності, полягає в 

тому, що «актор у процесі створення образу одночасно є «суб‟єктом, 

предметом і інструментом творчості»» [33]. 

Упродовж першого року навчання педагоги пізнають природу 

студента, створюють атмосферу волі, довіри й доброзичливості. На думку 

українських митців з акторської майстерності саме в таких умовах яскравіше 

розкриваються майбутні актори, їх схильність до творчості, оригінального 

мислення та бачення. Але починають навчальний процес на театральних 

факультетах саме з дисципліни, бо студенти мають чітко усвідомлювати, що 

вони зібралися для спільної творчої праці, яка вимагає засвоєння певних 

навичок, виховання певних якостей, без яких неможливий подальший 

творчий процес. Такі контакти зі студентами допомагають педагогам 

вдосконалювати свої методики, а самостійні роботи студентів дають привід 

для нових міркувань та винаходів. До всіх вправ і етюдів студенти та 

викладачі ставляться надзвичайно серйозно. 

Отож, метою майбутніх акторів має бути не просто бажання, а кредо 

– зберегти величезний пласт надбань своїх пращурів у великій сфері 

театрального мистецтва України [8]. 

 Сценічна мова являється одним із основних засобів театрального 

втілення драматургічного твору. Володіючи майстерністю сценічної мови, 

актор розкриває внутрішній світ, психологічні, соціальні, побутові та 

національні особливості характеру персонажа. Техніка сценічної мови є 

істотним елементом акторської майстерності, вона тісно пов‟язана із 

звучністю, гнучкістю, об‟ємом голосу, розвитком дихання, дикцією та 
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інтонаційною виразністю. Отже, сценічна мова є одним із головних 

професійних засобів виразності актора. 

Як справедливо зазначає А. В. Гладишева: «У сьогоденній 

театральній практиці, на жаль, нерідко порушуються усталені літературні 

норми, трапляються випадки недбалого ставлення артистів і, звичайно, 

режисерів до сценічної мови, нехтування кращими традиціями сценічного 

слова українського театру» [13]. Тобто слід на самому початку роботи з 

першокурсниками формувати навички сценічного мовлення, які б 

домінували в акторській майстерності. Актор має бути носієм справжньої 

культури мови, хранителем унікальності, розвивати, збагачувати, 

відшліфовувати культуру українського театру. Результат освіти 

визначають надбані компетенції, якими повинні оволодіти випускники до 

моменту закінчення курсу «Сценічна мова». Як ми вже зазначали, 

основною метою сучасної вищої театральної освіти є підготовка 

високопрофесійного, конкурентоспроможного і затребуваного на ринку 

праці фахівця та водночас формування всебічно розвиненої особистості. 

Викладачі зі сценічної мови у театральних ЗВО на заняттях 

формують не тільки дикцію, а й пластичну свободу, допомагають розвити 

акторові еластичність і рухливість дихальної і голосової апаратури, мають 

на меті вдосконалити мовний слух та приділяють багато уваги постановці 

голосу. 

Лесь Курбас писав: «Матеріалом творчості ми беремо своє тіло». 

Отож всю увагу свою ми покладаємо на його розвиток і на вміння ним 

володіти. Надавати йому нові прекрасні контури та лінії, вистудіювати 

кожен мускул і нерв, навчитись володіти ним досконало; знайти всі 

можливості поз і рухів, змусити своє тіло говорити більш зрозуміло і 

виразніше, ніж людське слово, показати через тіло все божественне і 

сатанинське, що тільки є в природі [21], – саме такі завдання ставляться у 

пластичному вихованні майбутніх акторів.  

Пластичне виховання актора має комплексний зміст, до нього 

великою мірою входять такі дисципліни, як сценічний рух, танець, 

ритміка, основи сценічного бою та фехтування. Правильна пластична 

поведінка в ролі вимагає не лише фізичної підготовки. Але й спеціальних 

навичок зі сценічного руху. Отож викладачі театральних факультетів 

надають велике значення і запевняють у необхідності пізнання законів, що 

лежать в основі техніки сценічного руху.  

«Зовнішня техніка, – говорить Б. Є. Захава, – повинна повідомити 

акторській грі сценічну виразність, яскравість, дохідливість» . Щоб 

акторська гра була виразною актор повинен володіти «чистотою й чіткістю 

зовнішнього малюнка в руках і мові, точністю кожної сценічної фарби, 

кожного жесту», а також «їхньою художньою закінченістю» [29]. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Сценічний рух» є 

всебічний розвиток тіла шляхом різноманітних тренувань; усунення 

індивідуальних фізичних і психічних недоліків; розширення діапазону 
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рухових можливостей; уміння вибудовувати пластичні фрази і діалог з 

партнером на основі набутих навичок. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен знати: закони руху на сцені і закони управління 

апаратом втілення; методику виконання комплексу вправ фізичного 

тренінгу. вміти: скласти і виконувати комплекс вправ фізичного тренінгу; 

виконувати вправи для розвитку координації рухів; виконувати спеціальні 

вправи для розвитку виразності рук; опановувати нові рухи, набувати нові 

уміння і навички в процесі тренінгу; розширяти діапазон рухових 

можливостей; користуватися своїм фізичним апаратом (руховими уміннями 

і навичками) для досягнення творчої мети. 

На сучасному етапі розвитку театрального мистецтва велике 

значення в драматичних виставах має вокальна майстерність актора. 

Вокальне мистецтво є повноправним компонентом драматичної дії. Це 

пов‟язано з експериментальними пошуками та виникненням новітніх 

театральних шкіл, у яких вокальне мистецтво є одним із головних 

компонентів у розкритті сценічного образу. Все це вимагає від актора 

обов‟язкової професійної вокальної підготовки. Сьогодні досить гостро 

постає питання професійного формування актора драматичного театру, 

який повинен втілювати навички як акторської гри на сцені, так і 

створення й розкриття вокально-сценічного образу [20]. 

Під вокальною підготовкою розуміється процес становлення та 

вдосконалення вокального голосу, оволодіння вокально-технічними 

навичками, формування вмінь передачі художньо-сценічного образу 

вокального твору. Для вдосконалення вокального голосу необхідно мати 

вокальний потенціал – голос, чисте інтонування мелодії та відчуття ритму. 

Г. Панофка зауважував у своїй праці «Мистецтво співу»: «Співочий 

голос – це інструмент, формування якого залежить від індивідуальних 

здібностей кожної людини, від різних органів людини». На його думку 

«голос повинен бути виявленням душі та розуму справжнього 

артиста» [31] 

Вокальна підготовка актора – це складний поетапний процес, який є 

складовою професійної підготовки майбутнього фахівця та забезпечується 

науково-методичною системою, що містить у собі форми, методи, засоби 

навчання, через які реалізується формування вокальних знань, умінь і 

навичок, що трансформуються у вокальну майстерність майбутнього 

фахівця для подальшої вокально-виконавської діяльності. 

Вокальна підготовка в тандемі з акторською майстерністю займає 

провідне місце у фаховій підготовці майбутнього актора драматичного 

теату. 

Становлення та структуризація цілісної системи мистецької освіти 

України відбувалося протягом усього ХХ ст. На її формування значний 

вплив мала низка політичних і культурних змін суспільного розвитку. 

Протягом ХХ ст. відбувалися численні процеси реструктуризації та 

реорганізації мистецьких навчальних закладів, а саме: змінювалися їх 
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назви, зміст навчальних планів і програм, але залишалася незмінною їх 

спрямованість на виховання висококласного виконавця – духовно 

багатого, технічно озброєного, талановитого, беззастережно відданого 

мистецтву. Такі постулати дозволили наприкінці ХХ ст. готувати фахівців 

широкого профілю, здатних не лише до виконавської, а й педагогічної, 

мистецько-громадської та культурно-освітньої діяльності. 

Зі здобуттям незалежності Україна змінила політичний і суспільний 

лад, перейшла до нових економічних відносин, які викликали істотні зміни 

як у суспільстві так і в сфері культури, галузі мистецької освіти загалом, 

так і театральної освіти зокрема.  

В умовах незалежності основні напрями державної освітньої 

політики передбачають: модернізацію культурної політики, сприяння 

соціальній і громадянській активності особистості, створення 

інформаційного (мережевого) суспільства на базі інформаційно-

комунікаційних технологій; стимулювання використання результатів 

наукових досліджень і розробок для інноваційного розвитку економіки; 

розвиток інтелектуального потенціалу нації шляхом забезпечення 

конкурентоспроможності мистецької освіти. 

У формуванні ефективної та дієвої державної стратегії розвитку 

художньої культури величезну роль відіграють підготовка фахівців та 

наукові дослідження.  

У ході аналізу роботи провідних Закладів Вищої Освіти (ЗВО) 

України було виявлено наступне: по-перше, не дивлячись на 

невдосконалену систему вищої театральної освіти, кожен із обраних 

авторами ЗВО випускає у своїй більшості високопрофесійних акторів, які 

затребувані в українських та закордонних театрах; по-друге тісний контакт 

з театрами та співпраця діючих акторів-викладачів, режисерів-викладачів 

та студентів створює позитивні зміни в життєздатності національної 

театральної школи; по-третє, кожен з обраних ЗВО має зв‟язки із 

закордонними театрами та театральними режисерами, що дозволяє 

майбутнім акторам обмінюватися досвідом та вдосконалювати свої 

навички у професійному мистецтві. 
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2.2. Житлове будівництво давніх слов’ян Верхнього Потисся 

 

Як відомо, житла представляють собою один із важливих та 

найбільш цінних археологічних артефактів, які свідчать про рівень 

матеріальної культури того чи іншого етносу. Тому вивчення еволюції 

слов‟янських жител Карптського басейну має важливе пізнавальне й 

наукове значення. У характері житла, його спорудженні, устаткуванні та 

оздобленні віддзеркалено не лише природне середовище, генезу 

продуктивних сил та виробничих відносин, але й етнічні риси, духовне 

надбання й вірування. Житла відображають особливості життя різних 

прошарків етносу, його вдачу, таланти, нахили, мистецький смак й 

уявлення. Тому всебічно відтворити історію слов‟янського населення 

Верхнього Потисся без аналізу житлового будівництва неможливо.  

Нижче йтиме мова про слов‟янські житла, що були досліджені за 

останні 50-60 років та розташовані в різних природно-географічних 

регіонах: Закарпаття, Східна Словаччина, північно-східна Угорщина, 

північно-східна Румунія. Зважаючи на отримані результати, сьогодні 

можна вести мову про два хронологічних етапи у житловому будівництві 

Верхнього Потисся: VI – VII ст. (празька культура) і VIII – IX cт. (середня 

городищинська культура). Житла VI – VII cт. у Верхньому Потиссі мають 

багато спільних рис у плануванні, устаткуванні, оздобленні тощо. Як 

правило, вони відрізняються від аналогічних споруд сусідів, що 

проживали на території Тисо-Дунайського басейну. 

Аналіз слов‟янських жител Закарпаття (Берегово, Галоч, Зняцево, 

Холмок), Східної Словаччини (Блажице, Блатне Ремети, Нижня Мишля, 

Сомоторська гора), Саболч-Сатмарської області Угорщини 

(Вашарошнамень, Кішварда), північно-східної Трансільванії (Лазурь, 

Пішколт, Сересеу, Безід) свідчить, що житла були винятково 

напівземлянкового типу [7, c. 174-181; 13, с. 235-244; 22, с. 245-

263; 24, с. 42-54]. Як правило, їхня долівка знаходилася нижче рівня денної 

поверхні в середньому на 0,3-0,7 м. Інколи глибина була ще менша, 

коливаючись у межах 0,2-0,4 м. Невелика заглибленість у землю говорить 
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про те, що частина стіни піднімалася над поверхнею, а перекриття 

спиралися не на земляні краї котловану, а на самі стіни. Тому житла такого 

типу прийнято називати напівземлянковими.  

На погляд частини вчених, термін «напівземлянка» є досить 

умовним, однак широко застосовується в археологічній літературі. Він 

принаймні дозволяє чітко розділити два різних типи жител – з долівкою, 

що заглиблена по відношенню до рівня землі, і з долівкою, яка 

розташована на рівні поверхні землі, або, як часто трапляється, піднята над 

цим рівнем. Не секрет, що залишки напівземлянкових й наземних жител 

дійшли до наших днів у дуже поруйнованому стані. У кращому випадку 

від їх первісного вигляду залишилися лише темні плями, розвалені печі та 

вогнища, скупчення кераміки та каменів, ямки від стовпів та кілків ніжок 

начиння, тощо. 

Проблема появи слов‟янських напівземлянок, які мали підквадратну 

у плані форму, піч-кам‟янку, ще до кінця не з‟ясована. Залежно від того, в 

якому регіоні дослідники вбачали джерела зародження середньовічної 

культури, там і намагалися віднайти прототипи слов‟янського житла. 

Наприклад, російські вчені І. Русанова і В. Седов основні компоненти 

празької культури, в тому числі житла, виводили із пшеворської 

культури [8, c. 196-215; 9, с. 130]. Натомість, П. Третьяков, Й. Вернер, 

К. Годловський витоки ранньосередньовічної культури вбачають у 

старожитностях київської культури [12, с. 61-62; 3, с. 141]. Німецький 

дослідник П.Донат зародження слов‟янської напівземлянки пов‟язує із 

лісостеповою зоною Східної Європи, оскільки саме тут завжди переважали 

наземні будівлі. При цьому, при вирішенні цієї проблеми він спирається на 

специфіку ландшафтних зон [16, s. 250].  

На території Східної Європи заглиблені житла підквадратної форми 

зустрічаються на пам‟ятках зарубинецької культури Середнього 

Подніпров‟я [5, c. 35-40]. Підквадратні напівземлянки відкрито на 

поселеннях київської культури ІІІ – V ст. н.е., де вони складають єдиний 

тип житла [11, c. 7]. Квадратні в плані житла відомі і на поселеннях 

черняхівської культури другої чверті І тис.н.е. [1, c. 8]. Ці дані вказують на 

те, що попередником слов‟янської напівземлянки на території між 

Дніпром і Віслою можна вважати заглиблені будівлі київської культури й 

частини лісостепових племен черняхівської культури, що сягали 

зарубинецьких старожитностей. Що стосується появи підквадратних 

напівземлянок у Тисо-Дунайському басейні, то вони потрапили сюди в 

період розселення давніх слов‟ян на Балкани й до Центральної Європи у 

VI – VII ст. Нові поселенці принесли й один із важливих компонентів 

матеріальної культури – житлове будівництво. Поруч з підквадратними 

напівземлянками на теренах Тисо-Дунайського басейну протягом VIII – IX 

ст. ввійшли в побут споруди вузької видовженої та овальної форми з 

глинобитними печами й відкритими вогнищами, а традиційна 

підквадратна напівземлянка доживає до початку ХІ ст.  
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При описі жител Верхнього Потисся можна вести мову лише про 

котлован й піч різної збереженості. При характеристиці котловану 

встановлюється форма, розмір, орієнтація, глибина від сучасної поверхні, 

конструкція стін, облаштування долівки, розташування входу, де це можна 

прослідкувати. Житла VI – VII ст. в плані прямокутні, близькі до квадрату. 

Розмір їх сторін, точніше, сторін котлованів був наступним: у Галочі 

3,9 х 3,8; 3,8 х 3,4 м, у Берегові 3,5 х 3,2 м; Сомоторська гора – 5,5 х 4 м; 

3 х 2 м; Безід – 3 х 2,5 м, Селашурі – 

3,2 х 2,8 м [7, c. 175; 19, s. 830; 15, s. 67-68]. Долівка таких жител була 

материкова (земляна), рівна, інколи обмазана глиною. 

Топографія жител досить добре вивчена на поселенні 

Лазурь [23, с. 245-263]. Усі житла були розміщені безсистемно, на відстані 

від 1 до 20 м одне від другого. У плані вони були квадратної або 

прямокутної форми, площею 12,3 – 21 м². Глибина житлового котловану 

складала 0,4 – 0,8 м, орієнтація за стінками або кутами за сторонами світу. 

В одному з північних кутів містився останець, у якому вирізалася нижня 

частина глинобитної печі. У плані піч була підковоподібної форми 

розміром 0,5 – 0,6 х 0,4 м, зверху надбудовувався глинобитний купол, 

верхня частина якого виступала над рівнем житлового 

котловану [4, с. 318].  

Котлован житла дає відомості про форму самого житла. Більша 

частина вивчених у регіоні Верхнього Потисся жител має підквадратну 

форму. Вони орієнтувалися кутами чи сторонами, іноді з незначним 

відхиленням, за сторонами світу. Значна кількість споруд орієнтована 

кутами, в меншій мірі – стінами. Орієнтація за сторонами світу в якійсь 

мірі залежала від того, що житла намагалися споруджувати входом на 

південь. Вірогідно, вона залежала і від топографії місцевості. На погляд 

окремих дослідників, вхід до жител облаштовувався з боку річки, потічка, 

яруги [10, с. 147 ].  

У житловому будівництві засвідчено два основних типи 

конструкцій стін: зрубну і стовпову. Вченими-археологами зібрано значну 

кількість матеріалів для аргументованого висновку про те, що як зрубна, 

так і стовпова конструкція використовувалася на одних і тих же 

поселеннях. Не підтвердилася думка про існування зрубної і каркасно-

стовпової конструкції стін протягом різного проміжку часу, тобто зрубної 

раніше за стовпову або навпаки. Вони, ймовірно, співіснували. Наприклад, 

на поселенні в Галочі зафіксовано по одному житлу із зрубною та 

стовповою конструкцією стін. На поселенні в Берегові засвідчено одне 

зрубне та три каркасно-стовпових житла [7, c. 175-181]. При спорудженні 

житла із зрубною конструкцією в котлован опускався дерев‟яний зруб, в 

іншому випадку будівля із стовповою конструкцією робилася з плах або 

жердин, притиснутих до земляних стінок. В обох випадках стіни ззовні 

були присипані землею, а їхня висота залежала від глибини котловану.  
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Площа жител у середньому складала від 9 до 14 м² з горизонтально 

рівною, утрамбованою долівкою, рідше обмазаною глиною. На долівці 

вздовж стін у кутах житла та посередині знаходилися ямки від стовпів, які 

підтримували дах. Під час розкопок було виявлено й певну кількість 

безсистемно розташованих ямок від кілків, які, вірогідно, походили від 

житлового начиння: стола, лавиць, лежанок.  

Одним із визначальних елементів житла вважається опалювальна 

споруда. Протягом VI-VII ст. слов‟яни, які заселили Верхнє Потисся, 

використовували два типи таких споруд: печі та вогнища. Як правило, піч 

розміщувалася навпроти входу, була повернута устям у бік входу. У 

деяких будівлях було виявлено передпічні ями овальної або округлої 

форми діаметром 0,6 – 0,8 м, глибиною 0,12 – 0,15 м. Печі, що були 

складені з каменів на рівні долівки, мали прямокутну, рідше 

підковоподібну форму, розміри яких коливалися від 0,8 – 0,9 до 1 – 1,2 м, 

площа біля 1 м². Нижня частина печі споруджувалася із великих, частіше 

плоских каменів, а верхня із дрібних. Вони будувалися без використання 

сполучного матеріалу, хоч інколи щілини між каменями замазувалися 

глиною або забивалися фрагментами пошкодженої кераміки чи дрібними 

каменями. При спорудженні печі найбільш уживаним каменем був 

андезито-базальт й пісковик. Що стосується черіня печі, то він за формою 

був округлий чи овальний, як правило, материковий, лише зрідка 

підмазаний або викладений плиткими каменями.  

Через глибоку оранку верхня частина печі, як правило, не 

збереглася, але думається, що вона мала відповідне склепіння. Топочна 

камера перекривалася великими плоскими каменями або склепінням, що 

було зроблено з невеликих каменів. Отворів-димарів не зафіксовано, дим 

виходив через топочний отвір. В одному житлі інколи могли знаходитися 

по дві опалювальні споруди – піч-кам‟янка і відкрите вогнище (наприклад, 

поселення в Галочі Ужгородського району, Берегово, урочище 

Верке) [6, c. 117].  

У розвалах окремих печей-кам‟янок засвідчено глиняні яйцеподібні 

бублики, названі вченими «хлібцями». Ймовірно, що останні 

використовувалися для спорудження склепіння печей як своєрідний 

будівельний матеріал. На нашу думку, більш аргументованим виглядає 

пояснення про визнання за ними символічного навантаження, що 

пов‟язане з культом урожайності, який характерний для землеробських 

племен.  

На ранньослов‟янських поселеннях Східної Словаччини єдиним 

типом жител були напівземлянки підквадратної в плані форми, з 

середньою довжиною стін 2,5 – 4 м, що були заглиблені в землю до 1 м, з 

пічками-кам‟янками чи вогнищами з викладеним камінням. Як правило, 

кам‟янки знаходилися у північно-східному чи північно-західному куті 

житла, у деяких випадках була зафіксована передпічна яма. Печі 

однотипні, прямокутні чи квадратні в плані, складені із дрібних чи великих 
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каменів без скріплюючого розчину. Як зазначає чеський археолог 

Л. Скружний, кам‟янки споруджувалися на рівні долівки, іноді 

знаходилися в заглибленні чи їх черінь був припіднятий над долівкою на 

0,15 – 0,30 м [26, s. 237]. Цікаво, що кам‟янки на території Словаччини 

доживають до кінця ХІІ – початку ХІІІ ст., хоч у ІХ – Х ст. їм на зміну 

приходять глинобитні печі. Румунський вчений М. Русу прийшов до 

думки, що у VI ст. н.е. у Трансільванію одна з груп слов‟ян принесла тип 

житла з підбійною куполоподібною піччю, яка виходила за межі 

внутрішнього приміщення напівземлянки. На його думку, даний тип 

споруди був характерний для слов‟янського етносу і не може 

пов‟язуватися з будь-яким автохтонним населенням [21, s. 721].  

Мала кількість розкопаних поселень (фактично повністю 

розкопаного поселення VI – VII ст. у Верхньому Потиссі немає) та жител 

на них не дає можливості вирішити і таку важливу проблему як 

планування поселень. Чи житла на них розташовувалися вуличним 

способом, чи скупчувалися по три-чотири і більше, до яких примикали 

прибудови, нині встановити важко. Ті дані, які є в нашому розпорядженні, 

говорять, що у Верхньому Потиссі (як і на своїй прабатьківщині) слов‟яни 

використовували більше другий спосіб, тобто скупчення невеликих груп 

поселень (від 3 – 4 до 7 – 8 жител на одному) на відстані 1 – 2 км. Приклад 

цьому розкопки поселень VI – VII ст. у Галочі та Холмоку на Закарпатті. 

Угорські вчені Іштван Ерделі та Євгенія Сімонова під час дослідження 

поселення Гергельугорня встановили, що житла розташовувалися 

гніздовим способом, і, на перший погляд, безсистемно. Біля них нерідко 

розташовувалися господарські споруди, створюючи разом з ними окремі 

житлово-господарські комплекси [17, s. 380-382]. 

Житла VIII – IX ст. за загальною конструкцією, облаштуванням 

внутрішнього інтер‟єру продовжують традиції попереднього періоду. Це 

напівземлянкові споруди із зрубною та стовповою конструкцією стін, з 

котлованом підквадратної або прямокутної форми, зустрічаються також 

овальної або невизначеної в плані форми. У внутрішній обстановці жител 

відбуваються певні зміни. Так, з‟являється глинобитна піч, яка паралельно 

співіснує з піччю-кам‟янкою й вогнищем. Печі, як правило, знаходилися в 

кутах жител і були повернуті устям вздовж однієї зі стін. Частина вчених-

археологів поділ на кам‟яні й глиняні печі пов‟язують з місцевими 

умовами, наявністю чи відсутністю будівельного матеріалу. У регіоні 

Верхнього Потисся про такі причини не може бути й мови. Тут у достатній 

кількості існував різноманітний будівельний матеріал. На погляд частини 

вчених, глинобитна піч входить у побутове використання тоді, коли в її 

склепінні робився отвір, в який ставився горщик або жаровня. Дим, як і 

раніше, виходив через устя печі. На наш погляд, появу глинобитної печі 

слід пов‟язувати з удосконаленням опалювальних споруд та їх 

різноманітними можливостями використання.  
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Поселень VIII – IX ст. у Верхньому Потиссі досліджено набагато 

більше, тому і жител на них виявлена достатня кількість. Розгляд 

житлових споруд цього періоду розпочнемо із Закарпаття. У зв‟язку з 

проведенням у 70 – 80-х роках минулого століття великих земляних робіт 

(будівництво Транскарпатської шосейної дороги, нафто- і газопроводів, 

меліорація земель) було відкрито десятки нових поселень цього періоду. 

Серед них Холмок, Ратівці, Паладь Комарівці, Павлово, Коритняни, 

Глибоке, Клячаново, Баркасово, Перехрестя та ін. 

Як вказувалося вище, житла VIII – IX ст. представлені двома 

типами: традиційною підквадратною або прямокутною в плані формою, а 

також овальною і невизначеною в плані. Щодо останньої, то серед 

археологів ведеться дискусія про причини її виникнення як з практичного, 

так і конструктивного боку. Одні вважають, що безформенні котловани 

були лише частиною корисної житлової площі, другі – що це не житла, а 

споруди, що пов‟язані з виробничою діяльністю, треті відстоювали думку, 

що це був один із етапів переходу до спорудження наземних жител. 

Висновок такий: яку б із вищезгаданих думок ми не наводили, всі вони 

лише підтверджують існування такої форми жител, яку треба брати до 

уваги. 

Еталонне житло напівземлянкового типу з піччю-кам‟янкою, що 

датується VIII – IX ст., було досліджено К.Берняковичем в Ужгороді на 

Радванці. Воно мало житловий котлован розміром 4,5 х 4,2 м, глибиною 

0,4 м. До нього прилягала господарська споруда прямокутної форми 

розміром 2,8 х 1,8 м. Про те, що це було житло зі стовповою конструкцією 

стін, свідчать вісім ямок діаметром 0,2 м, глибиною 0,3 м на долівці 

житла [2, с. 48 ]. 

 П‟ять напівземлянкових жител VII – IX ст. зі стовповою й зрубною 

конструкцією стін було досліджено С. Пеняком у Холмоку Ужгородського 

району. Із них житла № 1 – 3, 16 датуються VIII – IX ст. Споруда № 2 – 3 

була представлена двома напівземлянковими камерами, з‟єднаними між 

собою. Перша мала еліпсоподібну форму розміром 3,8 х 5 м, глибиною 

0,37 м. До південної стінки прилягав материковий останець довжиною 2,2 

м, шириною 0,4 м. Вірогідно, що це була лежанка, яка підвищувалася над 

долівкою на 0,2 м. Інша камера відділялася від першої ледве помітним 

гребенеподібним підвищенням. Вона була прямокутна в плані, її розміри 

складали 3,4 х 1,6 м, глибина 0,38 м. Майже в центрі була зафіксована 

вогнищева яма овальної форми розмірами 1,2 х 1,12 м, глибиною 0,2 м. Цю 

споруду можна вважати за двокамерне житло зі зрубною конструкцією 

стін. Подібним було й житло № 16 [6, с. 36, 42-43].  

 На території Східної Словаччини на слов‟янських поселеннях VII – 

IX ст. було досліджено ряд житлових споруд. Наприклад, на поселенні 

Сомоторська гора було розкопано три житла напівземлянкового типу 

зрубної конструкції з вогнищами в одному з кутів. Середній розмір жител 

складав 3,8 х 2,2 м, глибина 0,3 – 0,4 м [19, s. 830 ]. Житла VII – IX ст. було 
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зафіксовано на площі Павловича у Пряшеві. Споруди представляли собою 

котловани підквадратної та прямокутної форми з печами-кам‟янками та 

вогнищами. Одне житло було із стовповою, два інших - із зрубною 

конструкцією стін. Перше житло підквадратної форми розміром 3,2 х 3,2 

м, глибина 0,35 м. Два інших мали прямокутну у плані форму розмірами 3 

х 1,5 м і 3,9 х 2,2 м [14, s. 74-75].  

Поблизу м. Михайловце, у с. Гнойне було проведено масштабні 

розкопки поселення, яке налічувало 87 об‟єктів, з них 47 виявилися 

слов‟янськими. Дослідник С.Шишка виявив тут 13 жител, з яких 2 були 

підквадратної, 10 прямокутної, а одне овальної в плані форми. Було 

зафіксовано різні за конструкцією опалювальні споруди: печі-кам‟янки (2), 

глиняні печі (2), вогнище (1), а в деяких житлах вони були зовсім відсутні. 

Вірогідно, тут існували опалювальні пристрої нової конструкції, які 

споруджувалися над долівкою на підвищених підмостках. Слід думати, що 

вони першими руйнувалися під час оранки, тому від них на долівках не 

залишилося слідів. Переважна більшість жител (10) мали зрубну 

конструкцію і лише 3 – стовпову, дослідник датував їх VIII – IX 

ст. [27, s. 28 ].  

В околиці міста Вашарошнамень (південно-східна Угорщина) було 

проведено розкопки на правому березі р. Макоча, де було відкрито 

слов‟янську пам‟ятку [13, c. 240-244]. Нині на території комітату Саболч-

Сатмар-Берег відомо декілька слов‟янських поселень: Гергельугорня, 

Гергельугорня-Очкофалу, Кішварош-Патоке, Такош-Вечеке, Такош-

Шімонтог, Ілк, Оросі, Тисовошвар та ін. Житла, які були виявлені тут, не є 

одночасовими. На думку вчених, життя на них почалося у другій половині 

або наприкінці ІХ ст. і тривало до середини ХІ ст.  

 На поселенні Вашарошнамень-Гергельугорня на площі 3400 м² 

було досліджено 18 жител [18, s. 310 ]. Це напівземлянки з підквадратним 

та вузьким видовженим котлованами (аналогічні зафіксовано в Холмоку 

на Закарпатті). Розміри перших коливаються в межах 3,2 – 3,6 м на 2,6 – 

2,8 м, других відповідно 2,8 – 3 м на 1,22 – 1,65 м, долівки знаходяться на 

глибині 0,4 – 0,5 м [15, s. 395]. Варто зазначити, що напівземлянки з 

вузьким продовгуватим котлованом є досить рідкісним явищем і 

зафіксовані лише у Верхньому Потиссі. Майже у всіх житлах 

Вашарошнаменя виявлено залишки глинобитних печей, черінь яких було 

викладено з кам‟яних плит або фрагментів кераміки. Наприклад, над 

однією з опалювальних споруд житла № 7 знаходилася жаровня для 

підсушки зерна [13, с. 242 ]. Також було знайдено велику кількість 

фрагментів від сковорідок, які на той час не були відомі ні аварам, ні 

мадярам. Вірогідно, сковорідки на печах знайшли нове застосування. 

Ними накривали отвір на склепіннях, куди ставилися горщики або миски 

для приготування їжі. 

Протягом VIII – IX ст. новим конструктивним типом стала поява 

наземних хат із каркасно-глинобитною кострукцією стін. Приклад цьому є 
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житло № 2 поселення Летушел (північно-східна Румунія) [22, s. 274-279]. 

У плані воно було прямокутне, по його периметру 4,5 х 3,1 м містилося 

шість стовпових ямок. У центрі знаходилося овальне вогнище. Основною 

опалювальною спорудою стало вогнище діаметром 0,6 – 1 м, а в окремих 

випадках (Буча, житло №1) до 1,7 м [4, c. 323 ].  

Таким чином, у генезі домобудівництва давніх слов‟ян Верхнього 

Потисся виділяються два хронологічних етапи: VI – VII ст. (празька 

культура) і VIII – IX ст. Житла першого періоду прямокутні в плані, зі 

зрубною та стовповою конструкцією стін, яка була зафіксована на одних і 

тих же поселеннях. Використовувалися два типи опалювальних споруд - 

печі й вогнища. Для наступного етапу були притаманні споруди зі 

зрубною та стовповою конструкцією стін підквадратної чи прямокутної 

форми. Усе більше починає використовуватися глинобитна піч, яка 

співіснує з піччю-кам‟янкою і вогнищем.  
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2.3. Центральна Азія і азійський вектор зовнішньої політики 

Китайської Народної Республіки (КНР) у системі 

соціально-гуманітарних відносин і політико-дипломатичних 

координат  ХХ-ХХІ століття: теоретико-методологічний та 

історико-регіональний дискурси 

 

Наукове обґрунтування і концептуалізація таких соціальних 

регуляторів сучасного  н. довжніх , як міжнародні відносини в історичній 

ретроспективі та перспективі – це новий перспективний напрям досліджень 

у сфері інституціональної історії та сучасних моделей міжнародних 

відносин, публічного управління та адміністрування, світової економіки, 

економічної дипломатії, міжнародної політики, публічної дипломатії, 

міжкультурної комунікації, юриспруденції, філософії зовнішньої політики 

та дипломатії, компаративної та лінгво-дискурсної філології, міжнародного 

права в умовах поліцентричного  н. довжніх  ХХІ століття [1, с. 32-37]. 

Мета наукової розвідки – проаналізувати особливості азійської 

політики Китайської Народної Республіки (КНР) у контексті реалізації 

концепту «м‟яка сила» і модель дипломатії та зовнішньої політики КНР в 

умовах поліцентричного  н. довжніх  ХХІ століття, а також визначити 

регіональні та національні особливості реалізації «м‟якої сили» у зовнішній 

політиці Китаю, включаючи діаспоральну політику Китаю досліджуваного 

періоду. Особливу увагу приділено інституціональному розвиткові, 

здобуткам, проблемам і перспективам сучасної дипломатичної та 

консульської служби КНР.  

На сьогодні більшість  н. дов міжнародних відносин уже не 

спроможні конкурувати з Китаєм і Туреччиною в регіоні Центральної Азії. 

Одним із таких факторів – є інтеграційний фактор – інституціоналізація 

моделей і процеси тюркської інтеграції в цьому регіоні. 

Щодо геополітичного пасьянсу в регіоні, то можна передбачити, що в 

середньо- та у довгостроковій перспективі ситуація може розвиватись за 

наступнимсценарієм. 
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Сполучені Штати Америкиі надалі намагатимуться усунути Іран з 

політичної арени в регіоні, але при цьому їх кінцевою метою є Росія. З 

послабленням Ірану, як одного з основних партнерів Москви в регіоні, 

Вашингтон більш вільнозможевпливати на ситуацію як на всьому 

Близькому Сході, так і в регіонах Центральної Азії та Південного Кавказу, 

де Азербайджан, Вірменія та Грузія втрачатимутьпідтримку з боку Ірану. 

Згодом, в умовах «слабкого Ірану», питання Нагорного Карабаху 

відійде на другий план і зростевірогідність його розв‟язаннявійськовим 

шляхом за участі Туреччини на боці Азербайджану. 

Успішне розв‟язаннякарабахської проблеми остаточно зведенанівець 

роль Росії на Близькому Сході і в регіоні Центральної Азії та Кавказу і 

дозволить Сполученим Штатам Америки (США) укотре подолати 

незрозумілості з Анкарою та певною мірою контролювати ситуацію в цих 

регіонах. 

Підвищення ролі та посилення впливу Китайської Народної 

Республіки (КНР) у Центральній Азії може поновити його колишні 

протиріччя з Росією та загострити їх. Також можна очікувати, що 

 н. довжніх гребе перспективі економічні та геополітичні інтереси Китаю 

змусять його на прямевоєнно-політичне втручання в Центральній Азії. 

Протягом 2018-2022 років в засобах масової інформації (ЗМІ) регіону 

Центральної Азії кілька разів порушувалось питання про створення 

«Об‟єднаної тюркської армії» («Євразійських воєнних сил») за участі 

Туреччини, Азербайджану, Киргизії та Монголії. Це щосьтаке на кшталт 

азійського НАТО з базовим суб‟єктом у вигляді турецької жандармерії. 

На сьогодні не тільки регіон Близького Сходу переживає досить 

важкі часи, але і Центральна Азія, і Південний Кавказ стоять на 

порозідосить великих міжнародно-політичних, політико-дипломатичних і 

регіональних змін ХХІ століття. 

Політика Китайської Народної Республіки (КНР) у Центральній Азії 

ХХ-ХХІ століття, азійський вектор китайської моделі зовнішньої політики і 

моделі дипломатії КНР базується на історичних пластах політико-

дипломатичних традицій і сучасних дипломатичних практик. 

Компаративний аналіз і узагальнення інструментів дипломатії надають 

сучасним дослідникам визначити обумовленість і спрямованість векторів 

зовнішньої політики Китайської Народної Республіки (КНР) в умовах 

поліцентричного  н. довжніх  і  н. довжніх греб впливів сучасності [1]. 

На сьогодні політики та експерти в КНР розглядають традиційні 

механізми прояву «м‟якого впливу» на зарубіжну аудиторію, включаючи 

діаспору, як важливий засіб завоювання провідних позицій у світовій 

політиці, дипломатії, економіці, культурі, освіті та спорті. Більш того, 

збагачені національними традиціями методи використання «м‟якої сили» 

дозволяють Китаю домагатися істотних успіхів у цій сфері. При цьому, як й 

інші держави Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР), Китай значне місце 
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у своїй політиці віддає реалізації програм економічного співробітництва, 

доповнюючи тим самим класичне розуміння концепції «м‟якої сили».  

В умовах поліцентричного світу ХХІ століття особливого значення 

набувають світові події та міжнародні проєкти між центрами світових 

впливів і політико-дипломатичної сили.  

Актуальність даної теми підтверджується значною кількістю 

наукових публікацій щодо зовнішньої політики і міждержавних відносин 

Китайської Народної Республіки.  

Оцінюючи стан наукового вивчення позицій і концептуальних 

підходів КНР щодо регіоналізації та особливостей інституціоналізації 

політико-дипломатичних відносин у поліцентричному світі ХХІ століття 

маємо констатувати недостатній рівень поглибленого їх вивчення та аналізу. 

При цьому варто підкреслити, що недостатньо приділяється уваги саме з 

боку представників академічних кіл. Цей аспект в останні десятиліття набув 

особливої актуальності й для вітчизняної наукової думки.  

Саме із цієї причини означимо лише незначну кількість українських 

наукових розвідок і архівознавчих статей, що присвячені важливим 

аспектам зовнішньополітичної діяльності та сучасному дипломатичному 

інструментарієві КНР, зокрема діаспоральної політики та інтеграційної 

дипломатії. Серед українських синологів: Б. Гончар, В. Величко, 

І. Вишневська-Черкас, В. Гамянін, Є. Гобова, В. Голод, В. Кіктенко, 

О. Коппель, Ю. Костенко, М. Кулініч, П. Ленський, О. Машевський, 

Н. Городня, О. Олійник, О. Пархомчук, Ю. Подрєз, С. Пронь, В. Рубель, 

М. Таран, В. Урусов, О. Федічев, В. Ціватий, С. Шергін та інші [1; 2, с. 190-

194]. 

Зарубіжні дослідники у своїх наукових розвідках віддають перевагу 

економічній проблематиці, регіональним особливостям, військово-

технічному співробітництву, міжнародно-політичній діяльності КНР, 

зокрема наукові дослідження таких авторів: Н. Ван, Б. Глейзер, Г. Кіссінжер, 

Р. Коуз, С. Лузянін, О. Лукін, В. Малявін, В. Мясніков, Д. Нейсбіт, 

Дж. Нейсбіт, В. Портяков, І. д‟Хоге та  н.. [3]. 

Китайська історіографія, представлена широкою палітрою наукових 

шкіл і теоретико-методологічних підходів, серед яких варто згадати таких 

представників, як: Лю Цзайці, Ван Хунін, Ло Цзяньчжен, Ші Янь, Лі Генсян, 

Ван Січен, Ші Цзе, Тянь Цзюнь, Тянь Феньлунь, Ян Фан, Фан Сянцін, 

Лю Сюечен, Кан Сяогуан, Ван Хунін, Шень Цзіжу, Мень Хунхуа, 

Фан Чанпін, Вань Чже, Янь Сюетун, Чжан Мінцян, Ян Цземянь, Цю Дан та 

 н.. [4; 5; 6]. 

Загальні тенденції в китайській історіографії та магістральний підхід 

до реалізації зовнішньої політики й дипломатичного інструментарію КНР у 

ХХІ столітті чітко сформулював і проаналізував директор Центру 

українознавства Державного Уханьського університету КНР, доктор 

історичних наук, професор Лю Цзайці: «З початку XXI століття концепція 

«м‟якої сили» («soft power») отримала широке поширення в міжнародному 
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науково-політологічному дискурсі й у КНР. Усіляко посилювати 

будівництво «м‟якої сили» Китаю – ось наша місія в сучасну епоху» [7].  

Невід‟ємним елементом дискусій та обговорень є питання практичної 

реалізації концепту «м‟якої сили», а також мета і характер її використання. 

Одна група дослідників виділяє «оборонний» характер застосування «м‟якої 

сили», що полягає в необхідності поліпшення іміджу Китаю. Вони 

звертають увагу при цьому на трансформації та усуненні стереотипу про 

«китайську загрозу».  

Симпатики цього наукового підходу вважають за необхідне зберегти 

національну китайську модель розвитку, і не намагатися адаптувати її до 

моделі європейської. Європеїзація китайської моделі може негативно 

вплинути на відносини із США, а певною мірою – і формуватиме синдром 

страху перед китайською загрозою. 

Друга група вчених дотримується точки зору про «експортування» 

китайської моделі розвитку до поліцентричного  н. довжніх , із 

відповідними наслідками для балансування політико-дипломатичних сил. 

Професор Університету міжнародних відносин Чжан Мінцян вважає, 

що «досвід Китаю дуже цінний, його модель розвитку може бути 

альтернативною західній, а країни самі можуть вирішити, яку модель 

розвитку вибрати» [8].  

Ян Цземянь, директор Шанхайського інституту міжнародних 

досліджень, трактує роль Китаю в міжнародній системі міждержавних 

відносин, що трансформується на початку ХХІ століття, так: «Зараз для 

Китаю найголовніше питання полягає в тому, як сформувати «набір 

цінностей з китайською специфікою», упровадити їх в міжнародну систему і 

зробити китайську модель привабливою для країн, що 

розвиваються» [9, p. 46]. 

У китайській історіографії на сьогодні склалося два підходи до 

питання про модель зовнішньої політики та особливостях вбудовування 

концепції «м‟якої сили» в китайську зовнішньополітичну теорію і 

дипломатичну практику. Найбільшу популярність і розвиток серед 

китайських дослідників отримав «культурний» підхід, основні положення 

якого були сформульовані ще в 1990 році Ван Хуніном.  

У ньому акцентується увага на використанні культури як основи 

китайської «м‟якої сили». Деякі вчені вважають, що традиційні цінності 

Китаю, такі як «поєднанність неба і людини» тянь жень хе і (天人合一) і 

«гармонія різноманітного й несхожого» хе ер бу тун(和而不同), 

модифіковані КПК в концепцію гармонійного суспільства і гармонійного 

світу, можуть стати альтернативою західним цінностям, особливо при 

вирішенні таких глобальних проблем, як бідність, екологічні проблеми і 

регіональні конфлікти [10]. 

Другий підхід щодо змістового наповнення моделі зовнішньої 

політики КНР базується на алгоритмах та ефективному інструментарії 

«м‟якої сили» через інституціонально-політичну складову зовнішньої 
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політики КНР, науково-аналітичні центри Китаю (Дослідницька мережа 

мозкових центрів «Поясу та Шляху»), а також філософські ідеї древніх 

трактатів Сунь Цзи, Лао Цзи, Гуань Цзи, згідно з якими військова сила не 

заперечується, але підкреслюється вміння скористатися й слабкими 

сторонами противника [8; 10]. 

Концепти зовнішньої політики і дипломатії КНР також історично 

традиційно базуються на Стратагемах. Стратагеми можна порівняти зі 

зброєю, якою китайці уміло користуються вже кілька тисячоліть. Сфера 

застосування стратагем досить широка, але в першу чергу вони 

застосовувалися і мають місце й сьогодні саме у військовій і дипломатичній 

практиках. Стратагемне мислення – нестандартний підхід до критичних 

ситуацій. Тому «той, хто вміло обороняється, робить так, що ворог не знає, 

де йому оборонятися. Той, хто вправний в обороні, робить так, що ворог не 

знає, де йому нападати» [11; 12, с. 15]. 

Незважаючи на великий обсяг наукових розвідок і наявних 

концептуальних підходів китайських науковців у сфері зовнішньої політики 

і дипломатії, існує багато неоднозначних питань, а деякі дослідницькі 

проблеми в цій царині до сьогодні залишаються актуальними для їх 

подальшого наукового вивчення й наукового супроводу. 

Китай має необхідність здійснити ще величезну робота з розробки 

стратегії зовнішньої політики держави, яка враховувала б ці недоліки або 

контраверсійні підходи, і яка б у підсумку дозволила досягти однієї із 

пріоритетних зовнішньополітичних цілей КНР – створити образ Китаю як 

відповідального члена світової спільноти, надійного партнера з багатою 

культурою, здатного внести важливий вклад у формування гармонійного 

світу [13; 14; 15; 16; 17]. 

Важливою складовою зовнішньополітичної стратегії КНР на сьогодні 

– є реалізація інтеграційно-інституціонального міжнародного проєкту 

«Один пояс, один шлях» [18; 19; 20; 21; 22; 23]. У цьому проєкті КНР вбачає 

одним із важливих торговельних партнерів – Україну. Товарообіг між 

державами щороку зростає, а економічна співпраця КНР і України набуває 

свого подальшого інституціонального розвитку, у т.ч. – і через реалізацію 

відповідних завдань економічною дипломатією двох держав. Державна 

митна служба офіційно опублікувала ключові дані про товарообіг України у 

2020 році.  

Китай залишається для України як найбільшим імпортером, так і 

найбільшим ринком збуту. Товарообіг України з Китаєм лише збільшився. У 

2019 році КНР була головним торговельним партнером України з 12,79 

мільярда доларів, у 2020-му цей показник збільшився до 15,4 мільярда.  

Стратегією розвитку і новим дипломатичним інструментарієм на 

довгострокову перспективу Китайська Народна Республіка визначила саме 

превентивну дипломатію. З початку ХХІ ст. відбувається процес наукового 

супроводу зазначеного дипломатичного напряму [24; 25; 26; 27; 28]. Наукові 
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напрацювання відображаються у відповідних публікаціях китайських 

науковців [29; 30; 31; 32; 33]. 

Наукові доробки китайських науковців і практиків-дипломатів 

становлять науковий інтерес для українського наукового простору й 

українських науковців у поліцентричному світі ХХІ ст. 

З урахуванням попередніх досліджень і порівняльного аналізу 

доцільно привернути увагу дипломатичного інструментарію та 

дипломатичної практики КНР щодо реалізації міжнародних проєктів, 

зокрема глобальної ініціативи «Один пояс, один шлях», у контексті 

інтеграційної дипломатії Китаю. Адже цей проєкт цікавий для України саме 

своїми здобутками і перспективами подальшого розвитку й співпраці 

України та КНР в рамках зазначеного міжнародного проєкту. 

Культурні, дипломатичні і політичні традиції Китаю мають 

багатовікову інституціональну історію Піднебесної та багато етапів 

розвитку цих інституцій.  

На всіх етапах своєї інституціональної історії саме дипломатія 

пріоритетно вбачалася як елемент політичної культури, іміджу держави і 

соціокультурного публічного простору. У китайській політико-правовій 

думці дипломатія – це один із найголовніших засобів захисту національних 

інтересів держави в процесі її державного будівництва [34, с. 1-10]. 

КНР в останні десятиліття впевнено посилює своє регіональне 

лідерство і статус центру політико-дипломатичної сили. Так, відзначимо, що 

Китай на сьогодні є другою економікою світу, утримує постійне членство в 

Раді Безпеки ООН та є членом ядерного клубу. 

Упевнено можемо констатувати, що від початку фінансової кризи у 

2008 році КНР стала основним світовим кредитором, а також – посіла чільне 

місце серед найвпливовіших держав світу. Зростання статусності КНР 

позначилося й на зростанні ролі відносин держав із КНР, зокрема і для 

зовнішньої політики України, свідками чого ми зараз є.  

Відповідно до посилення свого міжнародно-політичного лідерства, 

КНР ставить і нові завдання перед практичною дипломатією: формування 

нового політико-дипломатичного інструментарію та політично 

структурованих уявлень про особливості аналізу, механізмів прийняття й 

реалізації зовнішньополітичних рішень у Китаї. На сьогодні КНР формує 

свою власну інституціональну модель, яка в культурному, світоглядному, 

ментально-цивілізаційному вимірі значно відрізняється як від України, так і 

від провідних держав Заходу.  

Збіг поглядів на глобальні обставини та особливості  н. довжніх 

гребе сучасного  н. довжніх  надають можливість як Пекіну, так і Києву 

займати спільні позиції з багатьох міжнародних та політико-дипломатичних 

питань (північнокорейська ядерна проблема, трансформація та 

інституційний розвиток моделей сучасних дипломатичних служб, 

близькосхідний конфлікт, підвищення ролі й авторитету ООН, підтримання 

стратегічної стабільності та  н..).  
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Здійснення ретроспективного аналізу історії дипломатичної 

діяльності Китаю, безумовно, є важливою стратегічною умовою для 

контекстуалізації розуміння зовнішньополітичного механізму сучасної КНР 

в умовах  н. довжніх гребе  н. довжніх  ХХІ століття. 

Дипломати займають гідне місце серед шанованих у Китаї історичних 

осіб поруч із великими полководцями та видатними діячами 

давньокитайської культури. Історичний традиціоналізм постійно 

супроводжує сучасну політику та дипломатію КНР.  

Варто згадати, що період оформлення ідейно-теоретичних основ 

традиційної китайської дипломатії – китаєцентризму – сягає ще VIII-III ст. 

до н. е. Він базується на впевненості китайців у власній культурній та 

цивілізаційній вищості. З утворенням об‟єднаної імперії саме китаєцентризм 

стає ідейним фундаментом для будь-яких зовнішньополітичних доктрин і 

прийняття політико-дипломатичних рішень. Китайський імператор – «син 

Неба» – уявлявся як єдиний і найвищий керівник, що наділений небесами 

правом керувати не лише Китаєм, а й усіма іншими землями [35, с. 135].  

Ідея про вищість цивілізації Серединної держави відносно решти 

світу наклала особливий відбиток на китайську дипломатію. Практика 

стосунків між Піднебесною імперією та «варварами» остаточно склалася в 

систему васалітету в епоху найбільшого розквіту давнього Китаю – за часів 

династій Суй і Тан (VI –  ст н е.). Але й пізніше аж до останньої 

імператорської династії Цін (1644-1911 рр.) усі держави, із якими Китай мав 

дипломатичні відносини, розглядалися ним як такі, що не мають рівних із 

Піднебесною прав у міжнародних стосунках. Зараз, хоча в офіційній 

дипломатичній практиці і немає подібної ситуації, деякі дослідники та 

дипломати-практики вважають, що у свідомості китайського керівництва і 

дипломатів досить міцно сидить цей постулат, що іноді опосередковано 

проявляється і в їхніх діях. 

Значну роль в ідеологічній підтримці зовнішньої політики і 

дипломатії відігравали історичні прецеденти. Численні історичні  н. довж 

протягом тисячоліть збирали і систематизували досвід дипломатичних 

відносин із різними державами.  

Нерідко саме за допомогою посилань на зафіксовані у хроніках 

історичні прецеденти пояснювалась «легітимність» тих чи інших 

дипломатичних чи військових дій. Китайська дипломатія розглядала 

відносини з тією чи іншою державою в багатовіковій ретроспективі і майже 

в такій же перспективі. Можна навіть зазначити, що й у сучасній китайській 

дипломатії досить чітко проглядається така тенденція. 

Великого значення традиційна китайська дипломатія надавала 

здійсненню ретельних попередніх розрахунків, детальному плануванню 

будь-яких дипломатичних і військових акцій. Автором цієї ідеї вважається 

відомий китайський полководець, стратег і військовий мислитель Сунь 

Цзи [36, c. 222-229]. Він запровадив практику розробки розрахованих на 

тривалий час і спрямованих на вирішення важливих зовнішньополітичних 
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завдань стратегічних планів – стратагем – у яких обов‟язковим елементом 

була наявність у плані якої-небудь пастки для  н. довжніх гр.  

Продуктом стратагемності стали такі принципи зовнішньої політики, 

як «і-і чжи-і» – «панувати над варварами, використовуючи самих варварів», 

«юань-цзяо цзінь-гун» – «приваблювати далеких, нападати на 

близьких» [37, с. 31]. Зворотною стороною цього стало сприйняття 

китайськими державними діячами будь-яких дій інших держав як складових 

певних стратегічних планів, спрямованих проти Піднебесної. 

Характеризуючи сучасні стратегічні плани КНР, маємо відзначити їх 

історично-традиційну детермінанту. Китайська Народна Республіка посідає 

одне із лідируючих місць у політичному світовому бомонді держав-лідерів 

поліцентричного світу: перше місце у світі по чисельності населення, друге 

місце у світі (після США) за економічним потенціалом і третє місце за 

площею території.  

Темпи економічного зростання КНР (у середньому 9% на рік) – є 

стабільно високими. Після запровадження Ден Сяопіном політики реформ 

та відкритості в КНР, ця стабільність інституціонально присутня в державі 

протягом останніх трьох десятиліть. Навіть у кризовому 2009 році, КНР 

спромоглася зберегти економічне зростання на рівні 8% [38]. 

У своїх стратегічних моделях інституціонального та політико-

дипломатичного розвитку Китай вбачає одним із головних пріоритетів – 

 н. довжніх греб чинник. Наукова громадськість оцінює й називає цей 

концептуальний підхід  н. довжніх греб впливів – прагматичним і 

виваженим.  

У цих умовах офіційний Пекін прагне убезпечити країну від 

потенційних загроз економіці, соціально-політичній і політико-

дипломатичній стабільності, що їх несе глобалізація. Але при цьому, Китай 

також прагне максимально використати й переваги світових  н. довжніх 

греб процесів в інтересах інституціонального прогресу КНР. Китайські 

аналітики вважають, що саме провідні держави світу мають значну користь і 

переваги від процесу глобалізації, а КНР тут просто вимушена 

пристосовуватися до існуючої реальності  н. довжніх  ХХІ століття. 

У цих  н. довжніх греб умовах керівництво китайської держави 

вважає головним пріоритетом зовнішньої політики КНР – забезпечення 

державного суверенітету та створення оптимальних зовнішньополітичних 

умов для внутрішньополітичної стабілізації та сталого розвитку китайського 

суспільства і держави. 

Основні завдання дипломатії КНР на сьогодні: по-перше, створення 

умов у зовнішньополітичному середовищі для інституціонального 

збереження внутрішньої стабільності, сталого економічного розвитку і 

науково-технічного прогресу в державі; по-друге, вирішення 

інституціональних питань із Тайванем і забезпечення конструктивного 

партнерства із державами-сусідами; стратегічне партнерство, продуктивна 
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співпраця і ефективний діалог з провідними державами світу; ефективна 

діаспоральна політика і діаспоральна дипломатія [39]. 

Для реалізації головних пріоритетів моделі китайської дипломатії, 

КНР активно використовує інструментарій публічної дипломатії («soft 

power»). При цьому, важливим аспектом її втілення є залучення до себе в 

союзники значної кількості держав, насамперед, Азійсько-Тихоокеанського 

регіону та країн, що розвиваються.  

КНР працює також і на випередження: китайська держава прагне 

змоделювати розвиток міжнародно-політичних подій і знизити ризики від 

нових викликів і загроз глобалізації своїм національним інтересам. Одним із 

таких тактичних ходів є – поглиблення співпраці з міжнародними 

 н. довж, що потенційно мали б можливість представляти загрозу для 

Китаю в нових реаліях сьогодення.  

У цих умовах Китай майже ніколи не поєднує в одному міжнародно-

політичному фокусі – політичне, економічне та  н. довжні 

співробітництво (як виняток, інколи економічні фактори впливу 

використовує в політико-дипломатичних цілях).  

Для прикладу варто згадати, що наявні на сьогодні історичні, 

політичні й прикордонні неузгоджені питання між КНР і Японією, не 

створюють перешкод для цих двох держав у розвиткові їх торговельних 

відносин і статусу найбільших торговельних партнерів для одне одного. 

Політичні протиріччя зі США та окремими державами ЄС, зокрема, у 

питаннях із дотриманням прав людини в КНР, тайванського і тибетського 

питань, не заважає позитивному розвиткові торговельно-економічного 

співробітництва між державами та міжнародними інституціями [40]. 

Політико-дипломатичні успіхи та зростання політичного авторитету 

КНР від початку ХХІ століття, перш за все пов‟язані зі зростанням його 

економіки та економічних можливостей, зокрема – економічної дипломатії 

та прагматичної зовнішньої політики, яка зорієнтована на поєднання 

жорсткого захисту власних інтересів із застосуванням м‟якої сили 

впливовості, замість жорстких засобів тиску, до якого нерідко вдаються інші 

провідні міжнародні світові держави, міжнародні  н. до, особливо у 

відносинах із менш потужними державами [41]. 

Китай на сьогодні у системі міжнародно-політичних координат віддає 

перевагу поліцентричній концепції  н. довжніх  та у відносинах із 

провідними державами Заходу і США продовжує слідувати моделі 

партнерства із «центрами сили», а не протидіяти їм.  

Співробітництво з провідними державами або принаймні 

суперництво, яке б не виходило за межі торговельних спорів, є основним 

завданням сучасного зовнішньополітичного курсу КНР. Тож світу, який 

його оточує, Китай пропонує формулу ненасильницького сходження до 

статусу великої держави. 

Закономірно, що визнані світові гравці поліцентричного світу із 

застереженням сприймають зовнішньополітичні ініціативи й 
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зовнішньополітичні стратегії КНР, експертно-оціночно сприймають Китай 

як міжнародного  н. до-конкурента. У відповідь на таке світове 

сприйняття, на таке реагування міжнародних  н. дов в ідеологічному 

плані, Китай проголосив теорію «мирного піднесення Китаю» [42].  

Ця теорія згодом була перейменована в теорію «гармонійного світу». 

На практиці ця концепція спрямовувалася на констатацію й прагматичну 

реалізацію постулату про те, що розвиток КНР та її міжнародна активність 

не несуть кардинальних загроз для інституціонального світового розвитку. 

Визначальнимифакторами інституціональної позитивності цього діалогу 

стали: активне відкриття Китаю зовнішньому світові й послідовні зусилля 

Китаю для захисту автономії на міжнародній арені. 

Концептуально «велика стратегія» Китаю акцентує увагу світової 

спільноти на мирному зростанні держави, що спрямоване проти політики 

сили, гегемонізму і залякування китайською загрозою, на підтримку 

 н. довжніх гребе ( н. довжніх гребе), а також відповідальності КНР 

перед міжнародними інституціями та міжнародними  н. довж світу. 

Інноваційними складовими концепції «зростання» КНР є такі елементи як 

економізація зовнішньої політики та економічна дипломатія. Ці фактори 

заслуговують на позитивну оцінку, оскільки сприяють постійному 

зростанню торговельно-економічного співробітництва Китаю із державами 

світу.  

Задекларований новий курс зовнішньої політики КНР зорієнтований 

на забезпечення відповідних умов, що сприяють реалізації політики реформ 

і відкритості Китаю, а також формуванню справедливого політичного та 

економічного  н. довжніх  на основі п‟яти принципів мирного 

співіснування (рівність та взаємна вигода, взаємна повага державного 

суверенітету та територіальної цілісності, взаємний ненапад, невтручання у 

внутрішні справи один одного, а також мирне співіснування). 

КНР задекларувала намір ніколи не вступати до військових 

інституцій і військових альянсів з однією державою або групою держав.Нині 

Китай дедалі більше позиціонує себе не тільки як важливого регіонального 

гравця, а як глобальну економічну та політичну силу [43]. 

Офіційний Пекін вважає пріоритетними для себе відносини з 

провідними державами світу та країнами-сусідами в нових умовах 

поліцентричного  н. довжніх . У ХХІ столітті жодна країна не привертала 

до себе такої пильної уваги, як Китайська Народна Республіка (КНР).  

В історично короткі терміни Китай пройшов шлях соціально-

політичного і економічного розвитку, на який більшості сучасних передових 

держав знадобилися століття. З кожним роком збільшується вплив Китаю на 

світову політику, економіку, дипломатію і культуру. 

У сучасних умовах жодна держава, яка хоче мати високий статус у 

міжнародно-політичному просторі, не зможе проігнорувати, не зможе 

обійти глобалізаційні фактори  н. довжніх  моделях і стратегії свого 

інституціонального розвитку. Значна кількість науковців називають 



172 
 

китайську позицію щодо глобалізації обґрунтованою, конструктивною, 

прагматичною, політично виваженою та дипломатично толерантною [44]. 

МЗС КНР на практиці активно і ефективно реалізує завдання китайської 

дипломатії [45, с. 48-53]. 

З досвіду українських і зарубіжних дипломатів-практиків, які мали 

можливість працювати в тісному контакті з представниками китайської 

дипломатичної служби, можна констатувати, що переважна більшість 

співробітників МЗС КНР мають високу професійну підготовку, вільно 

володіють однією або декількома іноземними мовами, добре поінформовані 

про історію, культуру, національні особливості та сучасний стан держави, у 

якій вони перебувають, і взагалі, мають високий інтелектуальний рівень і 

рівень загальної ерудиції [46].  

За розгалуженістю і потужністю мережі дипломатичних і 

консульських представництв за кордоном, чисельністю їх співробітників, 

Китай займає одне із провідних місць у світі поряд із США, Російською 

Федерацією, Великою Британією, Німеччиною, Францією.  

Китай має представництва практично у всіх державах, із якими 

встановив дипломатичні відносини. Структура закордонних дипломатичних 

представництв КНР не має принципових відмінностей від структури 

закордонних дипломатичних установ більшості держав.  

Дипломатична служба КНР, ключовою та координуючою ланкою 

якої є Міністерство закордонних справ, має розгалужену інституціональну 

систему центральних, регіональних і закордонних органів, які безпосередньо 

займаються розвитком міжнародного співробітництва і захистом 

національних інтересів у відносинах з іноземними державами [47].  

Важливо також, що МЗС та інші органи виконавчої влади, а також 

наукові інституції, що беруть участь у відведеному їм обсязі в розробці 

зовнішньополітичного курсу Китаю, готують і направляють у ЦК КПК і 

Державну Раду КНР пропозиції відповідно до своєї компетенції. 

Сучасна китайська дипломатія, в умовах глобального простору, 

активно використовує як набутий протягом багатьох століть досвід, методи 

та форми традиційної китайської дипломатії, так і деякі принципи 

зовнішньої політики. На сучасному етапі головним зовнішньополітичним 

завданням для КНР є забезпечення сталого економічного розвитку та 

внутрішньополітичної стабільності.  

Найважливішими для КНР є відносини з такими ключовими 

партнерами, як США, ЄС, Японія, РФ, країни Південної та Південно-Східної 

Азії. Україна є важливим і перспективним партнером. Двосторонні 

відносини між Україною і КНР будуються на взаємній основі, взаємній 

довірі й взаємній повазі [48].  

КНР має професійних дипломатів, сучасну дипломатію і 

дипломатичну службу, ефективність якої однозначно доведена значними 

успіхами держави на міжнародній арені в умовах глобалізованого простору 

ХХІ століття. Дії Пекіна і його дипломатів на міжнародній арені 
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ґрунтуються на правилах етикету міжнародної ввічливості, а також 

«делегування вигод» прилеглим країнам, що проявляється в «дипломатії 

етикету» і «дипломатії старшого брата» щодо сусідніх країн.  

Оскільки «дипломатія етикету» не потребує створення спілок, у 

минулому в лінії Китаю на міжнародній арені активно присутні елементи 

ізоляціонізму. Проте із середини 1990-х  н.. під керівництвом Цзян Цземіна 

була здійснена зміна курсу, яка проявилася в посиленні елементів 

«дипломатії старшого брата» щодо сусідніх держав. У цілому такі 

особливості китайської зовнішньої політики і дипломатії можна назвати 

«споконвічно китайським дипломатичним курсом». 

Базуючись на досягненнях та успіхах своєї економіки, сучасна 

дипломатія Китаю наполегливо просуває позитивний імідж своєї держави за 

кордоном і ставить китайську модель соціального розвитку врівень або 

навіть інколи й вище моделі західної. Цікаво, що при цьому 

індивідуалістичному західному суспільству протиставляється гармонійна 

колективність китайського суспільства. 

Китай має представництва практично у всіх країнах, із якими 

встановив дипломатичні відносини. Одним з основних завдань китайських 

дипломатів, які працюють за кордоном, є збір інформації з усіх відкритих 

джерел – ретельного вивчення урядових публікацій, матеріалів, 

оприлюднених у ЗМІ, статистичних даних. Найбільшого значення надається 

отриманню інформації «з перших рук»: дипломати, які змогли дізнатися 

важливу інформацію ще до того, як вона була оприлюднена у пресі, 

отримують найвищу оцінку за роботу. 

З метою якнайшвидшого отримання точної інформації китайським 

дипломатам ставляться завдання  н. довжніх г, налагоджувати і 

підтримувати регулярні офіційні й неофіційні контакти зі співробітниками 

зовнішньополітичного відомства країни перебування, інших урядових 

установ, депутатами та працівниками апаратів парламентів, представниками 

ділових, мистецьких, культурних, наукових кіл держави, громадських 

організацій, політичних партій, журналістами провідних ЗМІ країни 

перебування. Незвичайний інтерес приділяється вивченню особливостей 

менталітету та культури українців та політико-дипломатичного й 

соціокультурного розвитку України.  

У комунікативних моделях китайських дипломатів перевага 

надається особистим стосункам. Дипломатична та консульська служба КНР, 

має розгалужену систему центральних, регіональних і закордонних органів, 

які безпосередньо займаються розвитком міжнародного співробітництва і 

захистом національних інтересів у відносинах з іноземними державами. 

Сучасна китайська дипломатія в умовах глобального простору активно 

використовує набутий протягом віків досвід, перейнявши від 

давньокитайської дипломатії як ряд методів, так і деякі принципи 

зовнішньої політики. 
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Як свідчить досвід українських і зарубіжних дипломатів-практиків, 

які мали можливість працювати в тісному контакті із представниками 

китайської дипломатичної служби, дипломати КНР характеризуються 

високим рівнем професійних компетентностей (знання іноземних мов, добра 

обізнаність як з історією, так і сучасністю країни, якою вони займаються, 

чудово орієнтуються в теорії та практиці сучасних міжнародних відносин у 

цілому, мають високий рівень загальної ерудиції. Наприклад, за останнє 

десятиліття співробітники Посольства України в КНР не зустріли жодного 

дипломатичного співробітника Департаменту країн Європи та Центральної 

Азії, який відповідає за співпрацю із країнами колишнього СРСР, зокрема, з 

Україною, який би не спілкувався вільно або на належному рівні мовою 

країни перебування. 

Сучасна модель дипломатії КНР має свої інституціональні 

особливості: до завдань Міністерства закордонних справ КНР не включено 

безпосереднє здійснення цією інституцією міжнародного співробітництва в 

науково-технічній, культурно-гуманітарній та економічній сферах. Ці 

питання передано під інституціональну опіку спеціалізованим органам 

виконавчої влади.Так, для прикладу: Міністерство комерції КНР займається 

всім комплексом питань і проблем, що пов‟язані із торговельно-

економічним співробітництвом. Це Міністерство має у своєму складі 

відповідні територіальні інституції (підрозділи) (Європи, Америки та 

Океанії, Азії, Західної Азії та Африки, у справах Сянгану, Аоминю та 

Тайваню) та функціональні (договірно-правовий, антидемпінгової політики, 

антимонопольної політики, промислових розслідувань, ринкового 

будівництва та  н..).  

Саме до інституціональної моделі Міністерства комерції (а не МЗС) 

входять Канцелярії радників з економічних питань посольств КНР за 

кордоном. Керівників та співробітників таких Канцелярій призначає 

Міністерство комерції, воно ж фінансує їхню діяльність, ставить завдання, 

перед ним же Канцелярія звітує. Крім того, Міністерство науки і технологій 

КНР, Міністерство освіти КНР, Міністерство культури КНР мають потужні 

департаменти міжнародного співробітництва, які самостійно, хоча і за 

координуючої ролі МЗС, здійснюють практично усю повсякденну роботу зі 

співробітництва із закордонними державами у відповідних галузях. 

Важливою складовою частиною органів дипломатичної служби КНР, 

як і усіх інших держав є закордонні дипломатичні установи. Особливістю 

китайської дипломатії є детальне вивчення і досконале попереднє 

опрацювання проблеми або питання, що має бути розглянутим. 

Китайська дипломатія історично збагачена фактами та стратагемами, 

які відображають і характеризують її довготривалий інституціональний 

розвиток.  

Сучасна дипломатія КНР із великою гордістю завжди згадує набутий 

історичний досвід своїх попередників і перейняла від давньокитайської 

дипломатії як низку методів, так і деякі принципи зовнішньої політики, що 
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не втрачають свого ментально-філософського значення і установок 

сьогодення. Головним зовнішньополітичним завданням для КНР на 

сучасному етапі є забезпечення сталого економічного розвитку та 

внутрішньополітичної стабільності.  

Одним із пріоритетних напрямів і завдань китайської зовнішньої 

політики є діаспоральна політика і підтримка відповідних діаспорних 

інституцій.  

Найважливішими для КНР є відносини з такими ключовими 

партнерами, як США, ЄС, Японія, РФ, країни Південної та Південно-Східної 

Азії. До сфери зовнішньополітичних інтересів КНР входять усі країни світу. 

Китай має і здійснює активну зовнішньополітичну стратегію щодо усіх без 

винятку країн та регіонів. КНР є активним учасником міжнародних 

організацій, членом Ради Безпеки ООН. Китай бере активну участь у 

вирішенні важливих міжнародних питань та новітніх викликів глобального 

характеру. Україна є важливим та перспективним зовнішньополітичним та 

економічним партнером КНР.  

Проєкт «Один пояс, один шлях» – це стратегія глобального розвитку 

КНР з іншими державами й одним з амбітних і перспективних проєктів ХХІ 

століття. Роль проєкту Великого Шовкового шляху в розвиткові 

торговельно-економічного співробітництва України і Китаю є однією з 

ключових тем в українсько-китайському політико-дипломатичному 

діалозі [49, с. 26-29]. 

Значна частина товарного потоку може бути спрямована через 

Україну. Китай є одним із найважливіших стратегічних партнерів для 

України серед країн світу і посідає друге місце за обсягом товарообігу. 

Можливість співробітництва й участь у проєкті «Один пояс, один шлях» є 

важливим для розвитку як української економіки, так і взаємовідносин із 

КНР [50, р. 26-36; 51; 52]. 

В Україні досить часто згадують масштабний проєкт КНР «Один 

пояс, один шлях», під назвою «Шовковий шлях». Відзначимо, що сам шлях 

ніколи не називався Шовковим, цей гарний епітет був придуманий та 

введений у публічний дискурс бароном Фердинандом Паулем Вільгельмом 

фон Ріхтгофеном у 1877 році. Назва: «Один пояс» походить від 

«Економічного поясу Шовкового шляху», який фокусується по напрямку 

прадавнього шляху через Центральну Азію. «Один шлях» походить від 

«Морської Шовкової дороги», яка пов‟язує узбережжя Південного Китаю зі 

східною Африкою та Середземним морем.  

Проєкт увійшов у практичну площину у 2013 році. Політико-

дипломатична й інституціональна мета міжнародного проєкту – створити 

торговельну та транспортну інфраструктуру, яка б поєднувала Азію з 

Європою (основний фокус це ринки Західної Європи) та Африкою, за 

допомогою таких проектів, як залізничне сполучення східний Китай – 

Роттердам (10000 км). Проєкт передбачає також активну участь і України, 

відповідно до її геополітичних інтересів. 
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КНР на сьогодні націлена на реалізацію нових стратегічних планів, 

які враховують негативізацію сповільнення темпів економічного 

інституціонального розвитку та інтеграційну глобалізацію світової 

економіки. З метою відкриття нових перспективних і стратегічних 

можливостей для держави, Китай здійснює комплекс першочергових 

заходів, а саме: виважена і прогнозована політика інвестування в закордонну 

інфраструктуру з метою більш релевантного використання валютних 

резервів КНР, ніж інвестиції в  н. довжніх гребе облігації уряду 

США;рішення економічних проблем – безробіття (праця китайців за 

кордоном на вітчизняний бізнес), стимулювання експорту – розвиток нових 

ринків (товарів та технологій) для китайського виробника, підтримка 

вітчизняних компаній з виробництва сталі, цементу, високошвидкісних 

потягів; розвиток проектів, що пов‟язані зі збільшенням політичного 

капіталу Китаю (укладаючи кошти в іншу державу, китайський уряд 

збільшує і свій інституціональний та економічний впливи); реалізація 

інноваційних проектів, як-то надання поштовху відсталим прикордонним 

регіонам, наприклад Сіньцзян – за рахунок співробітництва із сусідніми 

державами; координування співпраці та отримання доступу до ресурсів 

(natural gifts) країн-учасників ініціативи; систематична популяризація та 

просування позитивного іміджу Китаю у світі та просування (promotion) 

його «м‟якої сили», як інструментарію публічної дипломатії; розробка та 

впровадження ефективної діаспоральної політики, збагачення 

інструментарію діаспоральної дипломатії. 

Однак, зазначимо, що ця стратегія китайського уряду на сьогодні ще 

не має чіткого програмного документа, тому її оціночні бонуси – ще 

попереду. Проводяться зустрічі як-от «Форум поясу та шляху» у травні 2017 

року в Пекіні, у результаті чого виробляються документи із цілями 

ініціативи, а також робочими планами, підписуються договори про 

співпрацю. Також китайський уряд видає програмні документи як-от «План 

розвитку будівництва китайсько-європейського сполучення товарних 

потягів». 

Китайська приказка каже: «想致富先修路» xiang zhi fu xian xiu lu – 

«якщо хочеш розбагатіти – спершу побудуй дорогу». Це лейтмотив цього 

плану. Окрім доріг, китайський уряд готовий будувати мости, трубопроводи, 

порти, залізниці та електростанції. Президент КНР Сі Цзіньпін назвав 

ініціативу «проєктом сторіччя», вона покриває 65 країн, половину населення 

планети, 30 % світової економіки та задовольняє потенційні інфраструктурні 

інвестиційні потреби в розмірі 5 трлн.  н. .  

Великі інвестиційні проєкти КНР завжди тісно пов‟язуються з 

політико-дипломатичною діяльністю Китаю. Нова дипломатична служба 

КНР має великий інституціональний потенціал і відіграє важливу, а іноді й 

вирішальну роль у керуванні зовнішньополітичними процесами Китаю, 

сприяє покращенню ефективності координації його зовнішньополітичної та 

політико-дипломатичної діяльності. 
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Разом із тим повноцінне інституціональне та інтеграційне 

оформлення нової моделі дипломатії КНР ще попереду. Більшість аспектів 

зовнішньополітичної та дипломатичної діяльності нової дипломатії Китаю у 

2021 р. потребують належної оптимізації та усталення.  

Як відомо, у відносинах між двома державами, навіть при наявності 

багатьох спільних інтересів, можуть виникати суперечності та розбіжності 

щодо окремих питань. Однак це жодною мірою не повинно створювати 

перешкод для успішної взаємодії двох країн, і вже тим більше не може бути 

мови про погіршення відносин. Щоб відносини були дійсно 

добросусідськими, слід знати історію, культуру, традиції Китаю, в т. ч. і 

конфуціанство.  

Пізнаючи Китай, слід знати праці визнаних мудреців. Саме на такому 

культурно-історичному тлі склалася китайська філософія і політика, якою 

дуже цінуються жень (людяність), і (справедливість і дружба), лі 

(ввічливість і гідність), чень (чесність і вірність), цянь бей (скромність і 

терпіння) і т. д. Ці політико-філософські інституціонально-дипломатичні 

принципи давно вже стали нормами поведінки китайців і китайської 

дипломатії. Великий Конфуцій, основоположник давньокитайської 

філософії, задовго до кантівського категоричного імперативу вчив китайців: 

«Чого собі не хочеш, того й іншому не бажай». 

Усі вищезгадані процеси, що відбуваються в регіоні Центральної Азії, 

свідчать про досить складні відносини між Пекіном, Анкарою, Москвою та 

Тегераном. На сьогодні явно перемагає Китай. За оцінками Інституту 

світової економіки в німецькому Кілі (IfW), станом на серпень 2022 року 

майже половина всього обсягу інвестицій Китаю та Туреччини в країни 

Центральної Азії знаходиться під грифом «таємно». І дійсно, там є що 

приховувати. Наприклад, Киргизстан заборгував Китаю до 30% свого 

волового внутрішнього продукту, Туркменістан – майже 30%, Таджикистан 

– 15%, Казахстан – трохи більше 10%. Борг цих країн перед Турецькою 

Республікою становить 20, 25, 10 і біля 15% – відповідно [53]. 

Отже, в умовах сучасного поліцентричного  н. довжніх  ХХІ ст. 

КНР створює свою особливу модель дипломатії та визначає головні 

завдання зовнішньої політики в контексті національних  н. довжніх та 

економічних пріоритетів.  

«М‟яка сила» Китаю на сьогодні характеризується стратегічним 

плануванням та регіонально-національною специфікою, особливостями 

концепції «м‟якої сили» Китаю (особливості публічної дипломатії та 

діаспоральної політики Китаю в умовах поліцентричної моделі світу ХХІ 

століття). КНР володіє й використовує в дипломатичній практиці один із 

найбільш повних і привабливих наборів інструментів «м‟якої сили» серед 

інших держав Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР).  

Цілі зовнішньої політики КНР полягають в забезпеченні національної 

безпеки і зміцненні позицій Китаю на міжнародній арені. Китай 
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зорієнтований на розширення співпраці з ключовими гравцями АТР – 

Японією, Росією, Республікою Корея.  

Китай в умовах сучасного  н. довжніх  не тільки зазнає 

фундаментальних змін, але й створює абсолютно нову соціальну, 

економічну і політико-дипломатичну моделі, що інституціонально змінюють 

правила глобальної торгівлі та міжнародної економічної системи.  

У цілому, китайська дипломатія своєчасно відгукується на нові 

загрози і виклики в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, залишаючи 

пріоритетними принципи «м‟якої сили» при реалізації головних завдань 

зовнішньої політики КНР в умовах поліцентричного  н. довжніх  ХХІ 

століття. 

Підвищення ролі та посилення впливу Китайської Народної 

Республіки (КНР) у Центральній Азії у ХХІ столітті може поновити його 

колишні протиріччя з Росією та загострити їх. 

Теоретико-методологічне обґрунтування та наукова складова 

дослідницьких розвідок міждержавних відносин, моделей дипломатії, 

стратегій і моделей зовнішньої політики в історичній ретроспективі і 

сучасному стані – це інституціоналізація і внормування сучасної системи 

міжнародних відносин ( н. довжніх гр система міжнародних відносин; 

поліцентрична система міжнародних відносин; система міжнародних 

відносин мондіалізованого  н. довжніх  тощо) у трансформованому і 

модернізованому 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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3.1. Main trends in the health of youth 

 

In modern societies for the prevalence of diseases of the population 

include the so-called diseases of civilization, which naturally affect life 

expectancy, characterizing the demographic situation in Ukraine. The number of 

population change, high mortality and low population are the consequences of 

the most dangerous diseases that exist in societies. It is established that two 

thirds of diseases develop due to lifestyle disorders. These causes can be 

eliminated by the will and desire of the person [1, 17]. 

Cardiovascular diseases, obesity, tumours‟, mental disorders – this is not 

a complete list of diseases that cause people to suffer. Of particular concern in 

this regard is the state of health of students and the younger generation, which, 

according to the World Health Organization, accounts for 30,0 % of the world‟s 

population. It is the most mobile part of the labor force, on the health and 

strength of which the further socio-economic well-being of the state. The 

formation of a healthy lifestyle, health culture, increasing their educational 

opportunities requires maximum attention to the motivational sphere of young 

people in the pursuit of health. Motivating young people for a healthy lifestyle is 

a system of worldview values, internal motivations for maintaining, renewing 

and strengthening health [3, 25]. 

Addressing the issue of improving the health of students engaged in 

various types of physical activity depends on many components of the 

educational process, namely: received scientific knowledge about physical 

culture and sports; formation of worldview with the priority of a healthy 

lifestyle and care for their own health; development of motor qualities and 

abilities in order to use them in the practice of everyday life; education of the 

need for self-improvement and self-knowledge, aimed at the formation of the 

goal and its implementation [13, 19].  

For a long time, the existing education system did not pay due attention 

to strengthening and developing the health of young people, did not study the 

impact of the pedagogical process on the health of higher education students, 

did not consider educational technologies in terms of health. In today‟s world, 

people‟s health is an indicator of their culture and at the same time the level of 

socio-economic development of society, which is associated with the lifestyle of 

citizens and their worldviews on health. 
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Health has always been considered the highest value of man and the 

basis of active creative life. In today‟s environment of social instability, 

increased life dynamics the role of health is significantly increased, as only a 

physically healthy, active, socially adapted person is competitive. This 

emphasizes the need to reform education with the aim of preserving the health 

of the nation, ensuring sustainable harmonious development of young people 

with a high level of health culture [24].  

In Ukraine, modern socio-economic living conditions of society, 

environmental situation, low level of food culture, culture of medical and 

valeological knowledge, culture of safe living, culture of conflict-free 

communication, culture of physical activity contributes to a low level of culture 

of health. Today formed the idea of a healthy person is firmly connected with a 

harmonious, fully developed personality. A healthy personality in all respects 

can be called one that has the ability to respond adequately and adapt to 

constantly changing environmental, biological and social environments, can 

morally improve one self, maintain a high personal [4]. 

At the present stage of the study of this problem, one must use the 

notions of health as an integral system designed to perform the basic function of 

the viability of the organism and human life in society. When it comes to the 

level of integral health, its high degree should be characterized by a functional 

balance of the organism with the environment in the presence of a state of 

physical, mental and social comfort.  

The young generation health is one of today‟s global issues. It is integral 

to the human being matter, comes into existence together with a human being 

and modifies according to human culture motion [4, 20]. Health is a state of 

complete physical, mental and social well-being, but not merely the absence of 

disease or infirmity. This definition is given in the Preamble to the Constitution 

of the World Health Organization. One of the most important indicators of 

health status is the level of human body major adaptive systems functional 

development [3]. Health is a process of preservation and development of 

physiological, biological and mental functions of optimal labor and social 

activity within maximum duration of active creative life [6].  

The maximum level of human health is the goal achievement of which 

should be provided to each member of the society by the modern state. 

However, it is not a secret that the modern system of health protection and 

medical science are mostly aimed at the design of the newest treatment 

technologies [18]. But the number of sick people doesn‟t decrease; on the 

contrary, the epidemic of chronic non-communicable diseases grows in the 

world moreover among the population of the most active age. These diseases are 

major causes of death. This situation is also observed in Ukraine and is a threat 

to the national security [1]. It is the youth medico-social status that will 

determine the quality of the labor, economic, reproductive and defense potential 

of the country in future [12]. 
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Today‟s formed notions about health person closely connected with 

harmonious overall developed personality. Healthy in all attitudes person can be 

named such as able to react adequately and to adapt to constantly changing 

conditions of ecological, biological and social environment; is able to self-

improvement morally, to support highly personality capacity. Ideas about health 

as the integrated system fulfils the main function of supporting vital and human 

life in the society generally can be used advisably on the present stage of 

research of health human problem. In this connection if it is the level of 

integrated health, the high level is characterized by functional balance of the 

organism with environment in the presence of condition of the physical, mental 

and social comfort. 

The current stage of development of our society requires from each 

person the maximum of creative efforts, concentration of physical and 

intellectual potential, which is possible only in the presence of good health. 

Healthy people are the wealth of the nation and the basis of success in all 

matters, both personal and public. The integrity of individual health is 

determined by the various systems that are involved in maintaining a particular 

condition, a certain level of health. They integrally reflect any manifestation of 

health, closely support each other and can be expressed by quantitative and 

qualitative characteristics:  

- level and harmony of physical development;  

- reserve capabilities of basic physiological systems;  

- level of immune protection and non-specific resistance of care; 

presence or absence of chronic disease, developmental defect;  

- ability to get rid of metabolites and endotoxins;  

- the level of moral and volitional and value-motivational guidelines.  

Generalized analysis and systematization of scientific literature prove 

that the modern information paradigm of personal health of a healthy human is 

presented as the union of its components: physical, mental and social [6].  

Recently, it has become clear that further productive solution to the 

problem of health is possible not only by universalizing the very definition of 

“health”, but also through new approaches of its study, where a special place is 

occupied by information technology methods. Thus, there is a clear approach to 

the study of health as an information problem. 

The category of health as a complex information problem requires 

modern approaches to its study, evaluation, disclosure of the internal 

organization, than is accepted in the approach, traditionally focused more on the 

physical side of health. Hence the need to consider the information structure of 

the health problem as a unity of physical, mental and social status. This structure 

characterizes, on the one hand, the theoretical scope of the problem, and on the 

other – shows the practical, pragmatic significance of the obtained theoretical 

and empirical results. 

The use of information-structural modeling involves a deductive way of 

dividing a complex problem into qualitative modules that contain information 
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about the structure and functioning of the subject of modeling, as well as a 

description of the overall organization of these modules and their problem-

oriented verbal components.  

Health of a healthy human as informational problem consists, as 

minimum of three modules [11]:  

- module of informational knowledge field of basic subject spheres;  

- module of information technology research base;  

- module of information and organizational management tools.  

The informational aspect of the consideration of the health problem has 

allowed us to formulate a generalized idea about individual health of a person 

from the standpoint of information and structural modelling. 

The first block – the information field of knowledge of the main subject 

areas – is formed by such sciences as biology, psychology, sociology, which is 

basic for the category of healthy human health. They provide basic knowledge 

for the formation of conceptual ideas about human health. It is through biology, 

psychology and sociology that a systematic approach to the problem of health 

from the standpoint of the unity of its physical, mental and social aspects is 

implemented, an interdisciplinary research methodology is implemented, and a 

conceptual exchange of constructive information is carried out. 

Biology, formulating the principles and patterns of functioning of 

individual organs and physiological systems of the body, makes it possible to 

determine individual deviations or features of these manifestations in the body 

of a particular person in the range of normal in the form of appropriate 

regulations. Biological sciences gain knowledge about the structural and 

functional organization of the brain, individual features of the central and 

peripheral nervous system, higher nervous activity.  

As is known, the nervous system, along with the humoral-endocrine 

system, carries out intrasystemic homeostatic regulation of the body‟s functions 

within the evolutionarily determined normal ranges, which is one of the main 

conditions for maintaining the health of the body. Through homeostasis and the 

norm, biology and its related scientific directions and disciplines are moving 

further along the path of scientific knowledge of the nature of health.  

Psychology, the object of study of which is a person, his personality, 

social relations, belongs to the humanities. It studies the patterns of 

manifestation and development of the psyche, mental phenomena, which are 

divided into mental processes, properties and states. This division is purely 

conditional, because all mental processes are closely interdependent and 

interdependent. The course of mental processes always occurs against the 

background of certain mental states, and individual differences in mental 

processes act as characteristics of mental properties. 

With the help of mental processes (functions), a person gets to know the 

surrounding world and himself in it, learns and receives new knowledge, carries 

out his multifaceted social activity. The main types of mental functions are well 

known: sensation and perception, memory and thinking, emotions and feelings, 
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consciousness and will. They, in turn, are grouped into three main classes – 

cognitive (cognitive), emotional and volitional functions. 

Mental properties are individual psychological features of the personality 

that make people different from each other, determine their typological and 

individual differences. These include: temperament, character, abilities, needs 

and motives. Mental conditions determine the temporal dynamics of mental 

activity (mood, fatigue, stressful experiences, etc.).  

Thus, to the problem of health in general and mental health in particular, 

psychology adds knowledge about the inner subjective world of a person as an 

individual, individual features of experiences and awareness of the level of 

one‟s health (illness), the feeling of “psychological comfort / discomfort”, 

“muscular joy” and others. Although there is still not enough scientifically 

proven knowledge about the role, properties and types of intelligence, types of 

sensory and emotional experiences, the role of character in the structure of the 

personality, the importance of the last in forming a person‟s life orientation to 

support and save health. However, it is empirically well known that a person 

somehow manages to maintain his mental experiences at a satisfactory level for 

a long time due to the mechanisms of intra-systemic and systemic-

environmental homeostasis within the range of the “norm” of mental health. 

Scientific knowledge about the possible mechanisms of system-

environmental homeostasis in the information system of relations “personality – 

society” also comes from sociology and related scientific disciplines. Sociology 

studies the social mechanisms of the relationship “personality – society”, 

specific forms of manifestation of general laws in the field of social interaction 

of people in historically formed forms of communication. More important for 

the problem of health is the aspect of phenomena and processes that occur when 

people interact with society, group interactions with other people in accordance 

with the generally accepted moral and ethical values in this society. The nature 

of moral relations, the conflict or conformity of the social behavior of an 

individual as a member of a social group affects the mechanisms of his system-

environmental homeostasis. Disruption of the normal balance of social health is 

caused by: a person‟s dissatisfaction with life as a whole; activity with a 

violation of moral and ethical norms, accompanied by remorse, a sense of guilt, 

unfulfilled duty; not realizing one‟s creative potential; discrepancy between 

desired and achieved. Related to this is a violation of a person‟s adaptive 

capacity to adapt to constantly changing social conditions, the modern dynamic 

rhythm of life, which indirectly affects his health, especially his social side. 

Social sciences still need to acquire the necessary knowledge to develop 

scientific criteria for the “norm” of social health, to establish mechanisms of 

socio-environmental homeostasis, which ensure the striking ability of a person 

to adapt to any extreme eco-environment without disorders of individual health 

as a whole. 

The second block of the health problem is formed by the information 

technology research base. Today, each of the sciences described above has its 
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own methods and diagnostic tools that assess the indicators of mainly “their” 

side of human health – body, brain or behavior, which is absolutely necessary 

and justified. The current level of development of new information technologies 

with their methodology, methods, means of analysis and synthesis makes it 

possible to reach a new level of awareness and presentation of already known 

and new knowledge. However, the development of such a unified technology 

for integrated health research, given its complex nature, is just beginning. 

The third block is formed by information and organizational means of 

health management: information and propaganda means of forming a new type 

of thinking in a person (formation of skills of a healthy lifestyle, “fashion for 

health”); formation of an information “health bank” of the population according 

to the unified technology of bioecomedicine; development of information 

technology of computer self-testing by the user of the integrated health index; 

development of universal criteria of adequacy and optimization of health 

programs aimed at the formation, maintenance and preservation of health at all 

ages of human life (valeological aspect). 

The informational aspect of health problems allowed us to form a 

generalized idea of individual human health from the standpoint of information 

and structural modeling: to develop an information concept of integrated health 

as a unity of physical, mental and social health, to verify it by obtaining 

information about the state of the system as a whole by translating verbal-

qualitative information into quantitative assessments. 

Health as the most important process of life of the body and personality 

is affected by a whole range of environmental factors – physical, spiritual and 

social. It follows that it is absolutely necessary to distinguish the physical, 

mental and social aspects of health, which are equally represented in the overall 

structure of health as a whole system. At the same time, it is possible to form an 

informational idea about the “block” structure of the health category by 

decomposing it as a whole. 

The health information structure can be represented as a hierarchically 

branched tree with five levels. Each level, in turn, contains a different number of 

information models that reflect its current state. 

The first level of health structure forms individual integral health. 

The second level is formed by separate aspects of health – the so-called 

statuses: physical, mental and social. 

The third level is formed by the components of health status, each of 

which has its own structure and function. The components of physical health 

are: the body‟s internal physiological systems and the body‟s control systems. 

The components of mental health are: intelligence, emotions and character. The 

components of social health are: personal-environmental and personal-moral 

components. We emphasize that the moral component is considered as an 

analogue of the level of spiritual health, personal development. 

The fourth level is formed by the components. For the components of the 

internal physiological system of the body - these are individual physiological 



187 
 

systems of the body, such as cardiovascular system, respiratory system, blood 

system. For the bodies control system – the nervous system, immune system and 

endocrine system.  

The components of the intellectual component are: the properties of 

thinking, memory, attention and perception. The components of the emotional 

component are the subjective experiences of the individual – internal and 

external components, which can be determined by facial expressions, language, 

motor acts and human behavior. The components of character are the qualities 

of personality responsible for maintaining health: indicators of the components 

of character are selected personality qualities that are most responsible for 

maintaining health – social activity, volitional mobilization, emotional coloring, 

generation of behavioral manifestations.  

As components of the social “personal – environmental” components are 

accepted:  

- adaptation to physical living conditions;  

- adaptation of personality to working conditions;  

- adaptation to the moral and ethical norms of society.  

The personal and moral component is formed by five “key” components 

of a socially mature personality: honor, conscience, dignity, responsibility, and 

charity. Their presences, the degree of manifestation in a person allow us to 

draw conclusions about the probable level of spiritual development of this 

person. 

The fifth level of the structure of health is formed by separate indicators 

of all components of health. In particular, for the cardiovascular system as a 

component – it is: heart rate, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, 

cardiac output and more. Values of physical health indicators are obtained by 

clinical-diagnostic and laboratory methods or by calculations. Indicators of 

mental and social status are determined by methods of field and laboratory 

observation, testing, surveys, questionnaires. If the indicator cannot be 

determined in this way, its quantitative assessment is established by experts or 

special techniques of information technology are used. 

The informational structure of health described above doesn‟t look like 

this by chance, but is based on the features of the homeostatic interaction of its 

different levels. The concept of norm and the concept of health seem 

inseparable. In many cases, they are simply equaled, opposing the concept of 

pathology. In turn, the concepts of norm, health and homeostasis belong to the 

fundamental concepts of biology and medicine. Many researchers closely 

approached the understanding of the “norm” from the standpoint of 

homeostasis, considering the maintenance of the latter to be a special form of 

adaptation of the organism to environmental conditions. 

This definition of the norm in axiomatic is close to the understanding of 

the norm from the point of view of systemic homeostasis. Let‟s consider the 

concept of “norm and health” from the point of view of the trinity of the 

hierarchy of homeostasis in the human body. The most researched is parametric 
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homeostasis as maintenance of constancy of vital parameters for the body (for 

example, constancy within the given limits of blood sugar level, blood pH, body 

temperature, etc.). 

Functional homeostasis is the maintenance of stability in the performance 

of the body‟s biosystems at different hierarchical levels of their systemic 

functions (for example, the heart – pumping, the kidneys – excretory, the liver – 

cleansing, etc.). 

System-hierarchical homeostasis is the constancy of the complication of 

system functions when moving from the lower level of the hierarchy of the 

biosystem to its upper level. 

From the point of view of parametric homeostasis, the norm can be 

understood as the average statistical range of quantitative values of indicators, 

when quantitative values do not change into qualitative changes. From the point 

of view of functional homeostasis, the norm can be understood as the ability of 

the biosystem to perform its systemic function, the quantitative values of which 

are included in the concept of norm from the point of view of parametric 

homeostasis. From the point of view of system-hierarchical homeostasis, the 

norm is the expediency of complicating system functions at each level of the 

hierarchy, aimed at preserving the dynamic interaction of parametric and 

functional homeostasis with the aim of maintaining the health of the body and 

the individual in various conditions of existence. 

Based on the above concepts, it is advisable to distinguish intrasystemic 

and systemic-environmental manifestations of health.  

The intrasystemic manifestation of health should be understood as the 

norm of physical health and the normal basis of an individual‟s potential 

capabilities, which is revealed in interaction with the environment. 

The system-environmental manifestation of health should be understood 

as the “norm” of mental and social health as an adequate emotional, intellectual, 

mental, moral and ethical interaction with the environment. These are, to some 

extent, other adaptive mechanisms of human adaptation to the constantly-

changing ecological environment, including psychosocial. 

Summarizing the analysis of the features of the interaction of the 

concepts of norm, homeostasis and health, the integral definition of health can 

be formulated as follows: health is the normal intra-systemic functioning of 

statuses (physical, mental, social) as a potential basis of the individual and 

adequate systemic-environmental and systemic – their internal manifestation in 

the social behavior of the individual. 

Physical health is a state of the organism in which the integral parameters 

of physiological systems are within the physiological norm and change 

adequately when a person interacts with the environment. Physical health, 

physical status is the evolutionary basic status of general human health. Its 

vector is based on the indicators of physiological systems that function 

interdependently [23]. 
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The systemic function of this status is static-dynamic, material-energy 

homeostasis of the human body. Carrying out homeostasis of physical health, 

the integral indicators of the basic physiological systems are within the 

physiological norm, and the norm means the range in which the lability, 

mobility, adaptation of the organism to environmental loads during life 

(according to certain indicators of life). 

Physical status is the most important component (level 2) of integral 

health. The components of the physical status (3rd level) are represented by the 

internal physiological sphere of the body and its control systems; the validity of 

their selection as the main components of physical health doesn‟t require 

evidence. 

The components of the physical status component (4th level). For the 

“internal sphere of the body” they are: cardiovascular system, blood system, 

respiratory system. In this case, the number of components remains open, since 

the structure of physical health can at any moment be supplemented by other, no 

less important physiological systems (excretion, thermoregulation, etc.). 

The constituent components of the “control systems of the body” are 

represented by the nervous, endocrine, and immune systems, which are believed 

to provide the functions of regulating the activity of various physiological 

systems of the body and their interaction. In particular, due to the performance 

of these regulated functions in the body‟s liquid environments, homeostasis is 

maintained – acid-alkaline balance due to the constancy of blood pH; constancy 

of blood composition, its volume is ensured by a whole series of regulated 

systems, where the kidneys play the role of an executive organ, and their 

excretion is regulated by hormones. 

The choice of physiological systems, their functions and indicators is a 

difficult task, namely: from a wide variety of indicators, one should choose 

those that are the most informative, i.e. “support”, for assessing the state of 

physiological systems. 

The indicators of the components of physical health (level 5) are natural 

indicators of the body‟s physiological systems, obtained by laboratory, clinical 

diagnostic methods or by survey and calculations for the control systems of the 

body. 

Key indicators of the cardiovascular system, first of all, are: heart rate, 

systolic blood pressure, diastolic blood pressure, which directly characterize the 

pumping function of the heart and the state of blood vessels, and indirectly the 

peculiarities of regulatory influences from the control systems of the body. The 

functioning of the hematopoietic system is judged by the qualitative and 

quantitative composition of indicators of red blood (hemoglobin content, 

erythrocyte sedimentation rate) and white blood (number of leukocytes). 

The external respiratory system of a person is directly connected with the 

external environment. Respiratory system indicators: vital lung capacity, 

volume of forced exhalation in the first second, forced vital capacity of the 

lungs, maximum expiratory volumetric rate at the level of 25, 50 and 75 % of 
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the forced vital capacity of the lungs. It is generally accepted that the vital 

capacity of the lungs characterizes limited changes in the respiratory system as a 

whole; the maximum volume exhalation rate at the level of 25 % – patency of 

the trachea and large bronchi; the maximum volume exhalation rate at the level 

of 50 % – the permeability of the air flow through the middle bronchi; the 

maximum volume exhalation rate at the level of 75 % – the patency of the air 

flow through the small bronchi. 

Nervous, endocrine and immune systems. It is quite a difficult task to 

single out “reference” indicators for each system, taking into account their 

interaction and non-invasive research methods. In order to assess the state of 

these systems, a general questionnaire was synthesized, which makes it possible 

to identify such qualities of the functioning of these systems as the ability to 

resist adverse factors of the internal and external environment, the reliability of 

coordination and management of the functioning of the internal sphere of the 

body, the immune-neuroendocrine complex. 

The essence of information technology for building a hierarchical system 

of physical health status assessments is that the general state of physical health 

(2nd level), its component (3rd level – the internal physiological sphere and 

control systems of the body), each component (4th level – physiological 

systems) are evaluated with one unified and standardized number. 

According to information technology, the first step in the construction of 

a hierarchical evaluation system is the unification and standardization of 

indicators (conversion of physical indicators into informational ones). Next – 

construction of assessments of the state of the components – convolution of 

relevant information indicators into one normalized number. The next step is the 

convolution of the assessments of the state of the corresponding components 

into the assessment of the state of the component. And finally, the convolution 

of component state assessments into a physical status assessment, which is also 

characterized by one quantitative indicator varying from 0 to 1. 

An idea of the functioning of physiological systems can be obtained by 

measuring the natural values of indicators that are determined to be the most 

informative. At the same time, each physiological indicator has its own 

dimensions, its ranges of changes, homeostatic normal limits. This is a primary 

information array, which is the basis for obtaining conclusions about the 

functional state of physiological systems. 

So, physical status is the most important component of integral health. 

The information space of the considered health status is a complete system in 

which the system-hierarchical homeostasis of the interaction of the internal 

physiological sphere of the organism and its control systems at different 

hierarchical levels is implemented. 

Psychology defines mental health as a state of mental well-being, which 

is characterized by the absence of painful mental manifestations and provides a 

behavioral response adequate to the conditions of the surrounding reality. 
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Mental health as a status is a state of the brain in which its higher 

departments provide normal adequate intellectual, emotional and conscious-

volitional interaction with the external environment by reflecting as a property 

of the psyche and integrative activity of the brain. A person‟s mental status is 

the basis of his social behavior. Therefore, the systemic function of mental 

health should be defined as intrasystemic information homeostasis, because in 

this case we are dealing with the brain, its potential and abilities. 

Well-known authorities in the field of medical psychology believe that it 

is legitimate to attribute the following features to them: 

- correspondence of mental reactions of a person to the strength and 

frequency of external stimuli;  

- a sense of constancy and identity of mental experiences under similar 

circumstances;  

- the ability to develop the maturity of mind and feelings in accordance 

with a person‟s age;  

- the ability to maintain a high psychological status of the individual, 

the level of mental comfort as the main condition for creative longevity;  

- the ability to change the way of behavior depending on the change in 

life circumstances;  

- self-assertion in society without mental consequences for oneself; a 

critical approach to changing living conditions. 

The informational structure of the mental health status is built according 

to the same hierarchical principle as the physical status, that is, as a five-level 

system. The mental side of health is a component of the general integrated 

health (1st level) as a mental status (2nd level). 

Three main components of mental status  intellectual, emotional and 

characterological - make up the 3rd level of the hierarchical structure of health. 

Among the constituent components (4th level) is the intellectual-mnestic 

base of intelligence; emotions (impressive and expressive); conscious-willed 

qualities of personality. 

The fifth level of this hierarchical system will form separate indicators of 

the components, which are obtained in the course of special psychological and 

psychometric studies. Let‟s consider in more detail individual components, 

components and indicators of mental health status, taking into account their 

specifics. 

As its components, it includes: perception, attention, memory and some 

personal properties of thinking. Intelligence can be considered as the potential 

capabilities of the brain and the level of mental development of a person. 

The emotional component of the mental status is systemic and 

environmental and is revealed when interacting with the environment. The 

emotional component of mental status includes an impressive and expressive 

component. The impressive component combines the characteristics of the 

internal mental component  it is the internal experience of emotions. The 
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expressive component includes external manifestations of the mental component 

(motor and behavioral acts, facial expressions, speech). 

The characterological component of mental status is an organized set of 

certain personality qualities developed under the influence of education and 

self-education, which determine the peculiarities of the individual style of 

human behavior and its relationship to the surrounding reality.  

In the informational structure of the characterological component, the 

following components are highlighted: the level of social activity of the 

individual, the possibilities of personal mobilization, the color of the activity, 

the generation of personal manifestations that are biologically, psychologically 

and socially determined. 

Based on the assessments of the state of the intellectual, emotional and 

characterological components, the assessment of the state of the mental status is 

calculated. Based on the assumption that each of these components  

intellectual, emotional and characterological  contributes to the formation of 

the mental health status of a person; we include generalized assessments of the 

state of its components with equal weighting coefficients to the overall 

assessment of the state of this status. 

An organism that has the ability to actively adapt to the constantly 

changing conditions of not only the natural but also the social environment can 

be called healthy in all respects, while maintaining high efficiency. Further 

scientific definition of the concept of “health” requires a more detailed 

development of the social status of health, which is in the stage of formation, 

mainly due to the fact that its components and components cannot be so 

objectively measured and established as components of physical and mental 

statuses. 

Social health as a status  the state of the higher parts of the brain, 

structures whose information models provide normal (adequate for a given 

society) moral and ethical manifestations of personality. Morality is understood 

as a set of principles of individual behavior that regulate its attitude to society, 

family, other people and are supported by personal beliefs, traditions, 

upbringing, the presence in the structure of the individual certain moral 

qualities. 

At the same time, the parametric homeostasis of social health norms 

means the presence of behavior patterns (informational models) accepted in this 

society. Functional homeostasis is the ability to use these patterns and their 

combination in a changing social environment. 

The systemic function of social health is the system-environment 

information homeostasis, the ability of an individual to adapt to the 

environment, dynamically changing information environment. The information 

structure of social status is built according to the same hierarchical principle as 

physical and mental status, that is, as a five-level system. The social side of 

health is a component of general integrated health (1st level) as a social status 

(2nd level). Social status consists of two components (3rd level): personal-
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environmental and personal-moral, each of which has its own structure and 

function. The following components of the personal-environmental component 

of the social status of health are highlighted: adaptation to physical living 

conditions; adaptation to working conditions; adaptation to the moral and ethical 

conditions of the environment. The following key moral and ethical qualities of 

a socially mature person are highlighted as the personal and moral components 

of social status that determine the individual‟s personal social adaptation to 

society: dignity, conscience, honor, benevolence and responsibility. 

Next, we will give their “working” definitions, since there is no generally 

accepted definition for some of them (for example, conscience), and we will 

indicate the information field in which this category “works”. 

Human dignity is a person‟s awareness of the value of his moral 

qualities, his social importance and independent defense of his moral principles; 

the presence of a sense of internal moral measure. 

Conscience is moral self-control, self-evaluation and self-determination 

of a person. This is an assessment of one‟s thoughts, feelings and actions in 

accordance with the moral norms in force in society and one‟s own moral will; 

awareness of a person‟s moral responsibility for his behavior. 

Honor is a set of impeccable qualities that reflect the exemplary character 

of a person‟s actions in accordance with the truth; the inner dignity of a person; 

resistance to temptations, detachment from selfish interests. 

Charity is the altruistic willingness to selflessly help other people; 

sympathetic interest in others and active help to them; wishing good to another 

person. 

Responsibility is the personal duty of a person to be responsible for his 

affairs and actions, the proper disposition to faithfully perform the task assigned 

to him, the obligations assumed; loyalty in business and relationships. 

The moral health of a socially mature individual is determined precisely 

by these moral qualities. They provide a specific individual with a sense of inner 

will, do not form painful complexes, provide a high level of mental comfort, 

support social health, and condition a high social and useful activity of the 

individual. 

The indicators of the component “adaptation to the physical conditions of 

life” are: claims to the level of comfort, mobility as the ability to change social 

status, physical possibilities of adaptation to changing environmental conditions. 

The indicators of the “adaptation to working conditions” component are: 

adaptation to professional requirements, adaptation to intellectual professional 

environment, ability to overcome psychological barriers. The indicators of the 

component “adaptation to the moral and ethical conditions of life” can be: 

psychological compatibility with the family environment, communicativeness, 

interpersonal relationships. 

The indicators of the personal-moral component of social status are 

complex in their immanent essence and combine a spectrum or a group of moral 

qualities of an individual close to them. 
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Thus, the information field of indicators of the “dignity” component can 

be determined by at least six qualities. We will define them and list them in the 

order of ranking based on the data of expert evaluations: 

- self-respect – a person‟s respect for himself, attitude towards himself 

as an individual; 

- independence  self-reliance, the desire not to obey anyone and not 

depend on anything, the will to choose; 

- courage  bravery, complete self-control in a dangerous situation; 

- tact  the ability to behave decently, properly, thanks to the inherent 

sense of measure, that is, tact; 

- pride – feeling of one‟s own dignity, objective awareness of the value 

of one‟s personality; 

- the ability to be offended  the ability to experience internally, react 

painfully to a fair remark or an objective assessment of other people. 

Indicators of the “conscience” component can be determined by the 

following qualities: 

- justice – prudent ability to make an equal decision; 

- principledness – constant, unwavering adherence to one‟s principles; 

- truthfulness – the ability to tell the truth, striving for the truth; 

- incorruptibility – impossibility to bribe with anything, honesty; 

- impartiality – absence of prejudice and bias when evaluating the 

actions and deeds of others; 

- decency – inability to commit low, anti-social, immoral acts, honesty. 

Indicators of the “honor” component can be determined by the following 

qualities: 

- honesty – the ability to adhere to the truth, the desire to build 

relationships with others based on openness and trust; 

- nobility – high morality combined with selfless honesty and 

openness; 

- unselfishness – detachment from any selfish interests, disinterest in 

the results of work; 

- obligation  constant observance and fulfillment of one‟s duties and 

promises; 

- devotion – a feeling of love, respect, loyalty to someone (something); 

- impeccability – untainted by anything, exemplary in everything. 

Indicators of the “charity” component can be determined by such 

qualities as: 

- sympathy – compassionate, sympathetic attitude towards other living 

beings, people, interest in their fate and active assistance; 

- benevolence – sincere friendliness, affection for other people; 

- sensitivity – the ability to empathize with others; 

- gratitude – gratitude for attention, help, services rendered by another 

person; 
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- sensitivity – promoting everything positive that is useful to another 

person; 

- peacefulness – humanistic orientation, humanity in social relations 

and activities. 

Indicators of the “responsibility” component are determined by the 

following range of qualities: 

- reliability – feeling of trust, faithfulness in affairs and relationships; 

- conscientiousness – the ability to take responsibility for one‟s affairs, 

perform assigned tasks with high quality, perform work “on conscience”; 

- industriousness – love for work, desire to engage in expedient or 

socially useful activities that require mental and physical stress; 

- discipline  the habit of obeying the established order, established 

rules; 

- self-sacrifice – giving up personal interests for the good of others 

- thoroughness – the habit of carrying out the assigned task, bringing it 

to the end. 

The hierarchical system of assessments of the state of social status is 

based on the method of information acquisition, but differs in a certain way 

from the algorithm of construction of assessments of the state of physical and 

mental statuses. In addition, there are differences in the algorithm for obtaining 

ratings for the personal-environmental and personal-moral components of this 

status, which take into account the specifics of these components. 

Diagnosis and assessment of the personal-environmental component of 

social status reflects various aspects of the internal and external response of a 

person to the social environment. It contains three parameters: the degree of 

comfort in society; level of mental stress; type of adaptation in society. 

The assessment of the state of the personal-environmental component of 

social status is calculated as a linearly weighted sum of the relative generalized 

values of the three indicators indicated above, taken with equal weights. 

The assessment of the state of the personal-moral component of social 

status has the form of a linearly weighted sum of two generalized assessments of 

the state of this part of health (estimates of a person‟s sensory-emotional attitude 

to 30 moral qualities that are included in the components of the personal-moral 

component of social status and diagnostics of the manifestations of these 

qualities in life situations), which are given the same weighting coefficients. 

Accordingly, the assessment of the social status of health has the form of 

a linearly weighted sum of two generalized assessments of the state of the 

personal-environmental component and the personal-moral component of social 

status with equal weighting coefficients. 

Therefore, the assessment of the integral state of a person‟s health has the 

form of a linearly weighted sum of the state of generalized assessments of his 

three statuses - physical, mental and social. Based on the assumption that each 

of the three statuses (physical, mental, social) makes an equal contribution to the 

formation of a person‟s state of integral health, generalized assessments of the 
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state of its statuses with equal weighting coefficients were included in the 

overall assessment of integral health. Although it is quite possible that among 

the physical and mental health statuses, the assessment of social status, 

especially its moral component, will be the most significant, but this remains to 

be proven in the course of future research. 

The Ukrainian youth health is characterized with the high incidence 

morbidity and prevalence of disease, disability and death. Morbidity of 17-18 

years old students in the period from 2015 to 2018 increased by 1,6 times and 

reached 8521,4 cases per 10000 population. Prevalence of disease in this very 

period grew by 1,8 times that makes 14900 for every 10000 young people [6]. 

The researchers note that study load increased, existing forms of physical 

education either are not applied or used inefficiently, there is widespread 

curtailment of the preventive direction due to lack of funding [10]. 

Various aspects of health of the students of different educational 

institutions have been subject of researchers‟ scrutiny [16]. Nevertheless 

nowadays there is a very small amount of comparative and generalizing works 

on the health status and self-preservation behaviour of students of different 

countries. Investigation of the health status of students of the northwest to the 

Azov Sea regions hasn‟t been carried out.  

These statements explain the relevance of the research topic that is 

related to the need of the necessity of young people health improvement in 

Ukraine. That is of great theoretical and practical importance.  

Research objective is to analyze the level of health status of youth in 

different educational institutions of Ukraine. 

The following tasks were solved: 

- to study literature and summarize data on students of higher 

education establishments of Ukraine morbidity; 

- to study levels and systematize general tendencies of health status of 

students of the northwest to the Azov Sea regions; 

- to give scientific substantiation of comprehensive rehabilitation 

programme. 

Theoretic-methodological basis comprises comprehensive use of 

scientific principles, systematic approach that caused the choice of research 

methods. Scientific and special methods were used for solutions of scientific 

research: 

- general scientific (analysis, synthesis, classification, generalization of 

scientific and methodical literature);  

- interdisciplinary (analysis of medical records to determine diseases 

structure (class);  

- empirical: survey (questionnaire “Self-Health”);  

- methods of mathematical statistics.  

The following research methods were used in the work: 
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- proportional typological selection; copying of data from initial 

medical documents; comparative analysis (study of morbidity and complex 

research of condition of students‟ health); 

- questionnaire, methods of mathematical processing with using 

statistical programs (social hygienic characteristic of ways and conditions of 

students‟ life); 

- questionnaire, questioning, methods of mathematical statistics (study 

of students‟ behavior according to preservation and strengthening of health, the 

level of youth health); 

- experiment, dynamic observation, testing of the level of students‟ 

physical readiness, assessment of functional condition of the organism (testing 

of the comprehensive rehabilitation program). 

40 first – year and second – year students of Natural – Geographical 

Department of Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University 

took part in forming experiment.  

Two homogenous groups of twenty students in every one were formed, 

an average age amounted 18,57±0,59 years. Students of the control group (CG) 

studied according to general program “Physical Education” for students of 

Ukrainian higher educational establishments of the III and IV levels of 

accreditation. The training methods of girls of Experimental Group (EG) 

included using of the comprehensive rehabilitation program; its peculiarity was 

the differentiation of physical workload according to functional characteristic of 

students‟ organisms in process of physical education by means of aerobics. This 

program was aimed to develop girls` strength endurance and flexibility. 

Based on the modern health paradigm, we can say that health is a holistic 

multi-dimensional dynamical system having a definite structure. Health of the 

nation shows the level of life quality, determined by many parameters: physical, 

social, psychological and emotional, development of physical culture and sports. 

Recent year‟s scientific publications analysis clearly shows that the 

problem of youth health is in the field of view of many scientists. For example, 

researchers [7] point out that the prevalence of diseases of European institutions 

students aged 17-21 makes 1445,2 ‰ according to consulting doctors level in 

2016. In the fourth year, compared to the first, there is a veracious increase in 

doctor consulting level about diseases of the circulatory system by 2,4 times, the 

nervous system – 2,0 times, diseases of the digestive system – 1,8 times, the ear 

and mastoid process – 1,5. Studying the college student‟s cardiovascular system 

the authors [2] found out that during the three years of study the adolescents 

aged 15-17 show a tendency to tachycardia, development of hypotensive 

reactions, a decrease in muscle performance both at rest and during exercise. 

This is explained by the lack of material provision, low level of knowledge and 

skills in organizing their life, alternation of work and rest, rational organization 

of the daily routine and diet. Similar tendencies in health and disease are also 

observed among students of Ukraine [8].  
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Despite the high level of overall life quality index of the main 

components (social and emotional functioning, life satisfaction, health) about 

30 % of Ukraine high educational institutions students are in the dispensary 

register. Such diseases as chronic gastritis, asthma, duodenal ulcer dominate. 

The study of the morbidity incidence of the students of the Zaporizhzhia State 

Medical University has shown that the first place in the structure of morbidity 

take diseases of the respiratory system (33,4 %), second  diseases of the 

nervous system and sensory organs (27,4 %), the third – of the genitourinary 

system (10,3 %). The share of diseases of the digestive, musculoskeletal 

systems and connective tissue makes for approximately 5,0 % per each. 

It was found out [21] that among university students in Ukraine the main 

factors contributing to the development of cardiovascular disease are over-

nutrition, low physical activity, neuro-emotional stress, bad habits. 

The study of the morbidity dynamics of full-time students of Bogdan 

Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University (MSPU) in the last 6 years 

showed that a quantity of young people, freed from the medical indications from 

the occupations by physical culture, in the basic group steadily grows: 2016 g. – 

17,4 %, 2017 – 22,0 %, 2018 – 22,9 %, 2019 – 31,1 %; 2020 – 34,0 %; 2021 – 

35,9 %. This increase occurs, in essence, due to the students of low-order 

courses.  

The results of the study allow to state that the prevalence of diseases 

among MSPU students during 2016-2021 was 585,9 ‰ The study of morbidity 

patterns depending on the year of study has shown that the major part of 

diseases among freshmen is constituted by respiratory diseases, the second place 

is taken violations of the musculoskeletal system, followed by diseases of the 

digestive and nervous systems. Among the fourth-year students, on the contrary 

to first-year students, the first place is obtained by cardiovascular system 

diseases, the second – by violations of the musculoskeletal system, followed by 

excretory system diseases. 

Generalized analysis of the nature of diseases among MSPU students for 

the last 6 years has shown that the first place is taken by the cardiovascular 

system pathologies: from 35 to 45 % (of the total number of cases). They are 

followed by changes in the musculoskeletal system (violation of posture, 

scoliosis, flat foot) which make 20-26 %. Almost at the same level over the 

years are excretory system (8-12 %), eyes (6-10 %) diseases. Incidence of other 

diseases fluctuates between 5–15 %. Morbidity incidence rises in the course of 

study process, and in the fourth year it is 1,4 times higher than in the first one.  

The data obtained as a result of the study indicate to the existence of 

negative dynamics in the health status of students of Bogdan Khmelnitsky 

Melitopol State Pedagogical University from the first to the last year of study: 

32,2 % of the first year and 22,6 % of the fourth year students are considered to 

be healthy And if in the first year of study about one third of student suffer from 

chronic diseases, in the fourth year - more than one half. According to the 

MSPU students questionnaire their health self-assessment depends on the year 
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of study. 56,5 % of the first-year students evaluated their health as good. Unlike 

junior students senior ones made more negative assessment: 38,0 % of 

respondents evaluated their health as bad, 5,9 % – as good.  

Irrational daily routine, big study load, examination session stress along 

with such factors as poor nutrition, lack of physical activity, unhealthy habits 

are pointed out to be the main causes of students‟ bad health. Their nutrition is 

not considered to be rational and balanced by 51,8 % of the first year students 

and by 68,3 % of the fourth year students of MSPU in spite of the fact that lack 

of money was mentioned as a main obstacle of regular nutrition only by the 

quarter of the respondents. 

The main constituents of university students recreation in their spare time 

are characterized by a predominance of passive forms, only 12,5 % of young 

people do sports. However, 72,5 % of students noted that almost have no free 

time, and 88,2 % are not satisfied with the way of its spending. It should be 

recognized that students almost equally attributed their dissatisfaction as to the 

lack of money (40,3 %), as to their own laziness and lack of organization 

(33,5 %). 

The major part of students (74,9 %) do sports only at physical education 

classes. Among obstacles for more frequent physical exercise 77,6 % of 

recipients indicated lack of free time, 18,4 % – laziness and lack of 

organization. In the study of students physical activity it was found out that 

doing exercises on a daily basis is practiced by 9,5 % of the first year students 

and by 7,5 % of the fourth year students.  

The most important feature characterizing attitude to health is having bad 

habits. The study of involvement into smoking has revealed that over 24,5 % of 

students smoke. Analysis of the smoking motives makes it possible to make a 

conclusion about significant contribution of psychological factors in the 

formation of bad habits. The majority of respondents are aware of the hazards of 

smoking to health (74, 8%). Approximately 4/5 of all respondents (from 75,5 % 

up to 82,0 %) are going to quit smoking in future. Among the reasons of 

readiness to quit smoking the following were called: “health problems”, “the 

decision to become a parent”, etc. Statistically significant differences in the 

prevalence of smoking in the years of study were identified: the proportion of 

non-smokers increases among senior students. The percentage of persons who 

had never tried smoking is 19,2 %. 

High frequency of alcoholic beverages consumption by students has been 

registered. Alcoholic beverages are consumed by 87,1 % of the first year 

students and by 86,7 % of the fourth year students. In the structure of types of 

beverages consumed by young people beer ranks first (about half of the students 

indicated to the use of it). It is followed by dry wines, champagne, alcoholic 

cocktails (they are consumed by 47,1 % of students), about a third of all 

respondents prefer hard liquors  vodka, cognac, fortified wines.  

Analysis of the study results showed that in the contemporary socio-

economic conditions students‟ health state is one of the most acute medical and 
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social problems. Negative trends in health status are caused mainly by the 

behavior not contributing to its preservation and strengthening. The authors state 

that only 4,5 % of Ukrainian students are in the zone of safe health level. 

Average Ukrainian student is 5-7 years older of his/her biological age - an aging 

of Ukrainians phenomenon [4]. 

Scientific literature analysis shows that at the beginning of the XXI 

century the main threat to health constitute chronic no communicable diseases, 

which are major causes of adult population disability and mortality in 

Ukraine [1].  

A superb way out was developed, theoretically proved and 

experimentally tested by the group of scientists [5, 9, 14], who were the first to 

show the functional dependence of physical activity on the health of the 

population. This vicious cycle can be easily broken by doing physical exercises 

based on age, sex, fitness, physical development and health status. 

Application of the holistic approach to the problem of students health 

preservation helped us to work out a comprehensive rehabilitation program, that 

embraced the following components: the unit of organizational and diagnostic 

procedures (clinical, laboratory, functional diagnostics of diseases of different 

nosological forms), the unit of information and preventive measures 

(development and implementation of system informational support of teachers 

and students on healthy lifestyles and safe behavior), unit of treatment and 

rehabilitative activities (active means of rehabilitation  physiotherapy, 

hydrokinesotherapy, occupational therapy, work and rest, tempering, food, sleep 

hygiene), the unit of evaluation of the measures effectiveness. This program will 

promote improvement of the students‟ health and formation of the healthy 

lifestyle stable motivation. 

Analyzing the results of division of students from the experimental and 

the control groups according to the level of physical health, the next facts were 

ascertained. The most numbers of students from the EG had the level of 

physical health – “below average”. The same situation was observed with girls 

from the CG. 

General assessment of the health level of girls from the EG was matched 

as “low” level, and the CG – “below average”. 

Students from both groups according to the body mass index were not 

identified reliable differences (p<0,05). This index among representatives from 

the EG amounted 375,65±0,30 conventional units (0 points), girls CG 

377,31±0,33 conventional units (0 points). 

Rates of life index among girls were not differed reliably (p<0,05): 

among girls from the EG – 51,02±1,43 conventional units (4 points); at students 

from the CG – 52,48±1,00 conventional units (4 points). The health level to the 

ratio of the vital capacity of the lungs to body mass among students from both 

groups (p<0,05) was matched as the assessment “above average”. 

Indicators of power index at students from the EG were ranged on the 

level 40,02±1,74 conventional units (0 points); at girls from the CG – 
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52,05±1,54 conventional units (2 points); (p<0,05). The ratio of dynamometry 

of the hand to body mass among girls from the EG were diagnosed the “low” 

level of health, and among girls from the CG – “below average”. 

Robinson‟s index at students from the EG was equaled to 96,32±2,04 

conventional units (0 points) in average, and at girls from the CG – 98,15±2,01 

conventional units (0 points); (p<0,05) The level of health “below average” was 

defined according to the ratio of heart rate and systolic blood pressure, among 

girls of both research groups. The time for heart rate recovery at girls from the 

EG was amounted 140,49±6,66 seconds (1 point); and at the CG – 146,74±6,92 

seconds (1 point). Among girls from both groups were diagnosed the level of 

physical health “below average” according to the speed of recovery of normal 

cardiovascular system functioning after minor physical workload.  

General assessment of physical girls` health from the CG was amounted 

as 3,28±0,19 points (the “low” level), the EG – 4,12±0,21 points (the level –

“below average”). 

Reliable differences between rates of students of both groups were not 

noticed (p>0,05) in test results which were got in the beginning of academic 

year. The average result in hold the squat position at girls of the CG was 

amounted – 17,92±2,25 seconds; the EG – 16,93±2,29 seconds. Low results of 

students from both groups were recorded in flexion – extension of hands from 

push – up. This rate at girls from the CG was amounted 5,14±0,94 times, the EG 

– 4,80±1,31 times. Clients retention of the push-up position on forearms from 

the EG exceeded the girls` result from the CG (38,67±4,62 and 36,05±5,05 

seconds accordingly). Results of twisting the torso didn‟t have reliable 

differences between students` indicators of both groups. The best result turned 

out girls` results of the EG – 16,75±2,95 times and in the CG this parameter was 

equaled 16,47±1,55 times. The low results were fixed in hold the legs in 

position angle. Girls` result of the EG was lower (5,93±0,93 seconds), than the 

result in the CG (16,22±0,65 seconds) The best result in test “Tilt toward, 

standing with the back to the wall” belonged to the girls from the CG and 

totaled 16,28±1,77 centimeters, and girls` result of the EG was 15,97±1,73 

centimeters. Girls` result from both research groups were no different in tests 

“Wikrut ago with grip tape” and “Bending forward from a standing position”. 

Statistic processing of data according to Student‟s t-criterion showed the 

high level of the significance of differences between both groups after training 

according to the proposed rehabilitation program for girls of the EG. As the 

result of experiment we were fixed, that at the end of the study the health level 

among girls of the experimental group was defined from “low” to “above 

average”. Among the representatives of this group revealed 10 % students with 

“low” general level of physical health, 15 % students with “below average” 

level; 50 %  with “average” and 25 %  “above average”, among girls of the 

control group these indicators were equaled accordingly – 20 %, 25 %, 40 % 

and 15 %.  
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Generally after the experiment the number of students of the 

experimental group with the level of health “low” and “below” decreased to 

25 %, and with “average” and “above average” – increased to 75 %. In the 

control group changes were less severe: 45 and 55 % accordingly. 

As the result of systematic aerobics practice the levels of indicators of 

the girls of the experimental group increased; the body mass index – from 

“average” to “above average”; Robinson`s index – from “below average” to 

“average”; power index – from “low” to “average”, recovery time of heart rate 

after 20 squats – from “below average” to “average”. In the end of research the 

significant increase of indexes of students from the EG was observed in all tests. 

The relative increase of parameters of girls of the control group amounted on 

average 29,3 %, and from the experimental group – 67,1 %.  

Modernization of the education system in Ukraine is characterized by a 

combination of traditions developed in high school with new ideas that are 

connected with the entry of Ukraine into the European and world educational 

space. In today‟s society, a great help for active regulation of all branches of 

today is the activation of cognitive interest, without which no branch of 

education can function effectively. Today, the question of pedagogical 

conditions for the formation of the health culture of students in the conditions of 

use of independent work is extremely acute.  

The level of the functional development of the leading adaptive systems 

of the organism of human is one of the most important indices of health status. 

Health is the process of retention and development of the physiological, 

biological and mental functions of optimum working and social activity with the 

maximum duration of active creative life. 

According to the Ministry of Health of Ukraine, 80% of young people 

have a deviation in their health. The situation is exacerbated by the growing 

popularity of attractive types of non-physical activity in the youth environment 

(watching television programs, computer games, etc.). According to the 

National Sociological Survey “The Lifestyle of Ukrainian Youth” conducted by 

the Ukrainian Institute of Sociological Studies, in the group of young people 

aged 10-22 years, factors of lowering the level of health are: reduced physical 

activity, in particular, review of transmissions more than four hours a day or 

work for a computer more than 10 hours a week (24 %); psychological 

discomfort (22 %), tobacco smoking (20 %), consumption of alcoholic 

beverages (14 %), chronic diseases (10 %), use of narcotic substances (5 %); 

overweight (4 %). That is, insufficient physical activity is recognized as a 

leading risk factor for health. 

Before the teachers of physical culture, the task is to create a lasting 

cognitive interest in the students of the classes. An effective means of raising 

cognitive activity is independent work. Key points for the formation of a healthy 

lifestyle can be formulated as follows: a teacher must be able to create a positive 

motivation for students to understand health as a value; it is necessary to use 

health-improving technologies, to reduce the impact of negative lifestyle on 
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students health in the educational process and in the process of independent 

work; directing the maintenance of health technologies to the development of all 

aspects of individual health (spiritual, psychic, physical) of students in 

conditions of use of independent work; development and introduction into the 

educational process of the components of the culture of health. 

Creating a positive motivation for the students to understand health as a 

value is determined by us as one of the main pedagogical conditions for a 

successful solution to this problem. The isolation of this condition is due to the 

fact that the understanding of health as a value is one of the most important 

factors in the formation of the culture of health. Extremely important in this 

regard is the use of teachers of various forms of independent work. 

Independent work of the student is the main means of mastering the 

educational material at the time, free of compulsory training. It is carried out in 

order to process and master the teaching material, consolidate and deepen 

knowledge, skills and abilities; performance of individual tasks, preparation for 

future classes and control activities. Student‟s independent work on mastering 

the theoretical and practical teaching material on physical education can be 

performed at sports facilities of an educational institution, in sports and health 

clubs, in the library and at home. Independent work of the is carried out in the 

following forms: 

- study of educational methodical literature; 

- self-monitoring of personal functional state and physical fitness, 

registration of indicators in the diary of self-control; 

- preparation of abstracts on the subject of the curriculum; 

- participation in sports competitions; 

- systematic classes in extra-curricular time by any kinds of motor 

activity. 

The educational material on physical education, provided by the 

curriculum for independent work, is put on the final control together with the 

educational material, which was developed at the training sessions. 

Using independent work can form positive motivation in students to 

understand health as a value. The acute need for the formation of sustainable 

values of a healthy lifestyle is conditioned by the constant increase in morbidity 

and deterioration of the health of young people. Today, students are not well-

informed about the importance of physical exercises to maintain the necessary 

level of ability to work, their physical fitness is not sufficient for the 

implementation of educational programs for physical education for institutions 

of higher education. 

So, the problem of human health was given considerable attention at all 

stages of development of society. Special process of forming a culture of health 

in students acquires significance, since recently a sharp deterioration in the 

health status of an apprentice youth has been observed, which is caused or 

induced by an educational institution. The components of the culture of health 

that need to be formed in students are: humanistic value orientations and ideals 
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that allow orientation of the personality in a wide range of values and form an 

appropriate attitude on this basis to the outside world; knowledge of the 

spiritual, psychological and physical aspects of human health; owning health-

improving technologies for the formation, preservation and strengthening of 

their health. 

Thus, the systemic approach, based on the modern paradigm of health is 

needed for increasing the health level of the nation. It assumes to develop, to 

adapt and to implement the comprehensive rehabilitation programs to be 

provided creation of conditions for realizing healthy way: fitness classes, 

malnutrition, hardening, giving up unhealthy habits, environmental protection 

from pollutions. 

Preventive role in this direction plays screening of the population with 

the identification of “at risk” groups among healthy people, formation and 

implementation of healthy lifestyle, improving of the environment, working and 

living conditions of people. However, many of these activities require 

significant expenditures, expensive equipment, personnel special training. At the 

same time, sufficient physical activity aimed at combating physical inactivity 

and hyperkinesias, the widespread introduction of physical culture in the 

everyday life of the population, as it is shown by numerous medical and 

biological research papers [15, 22, 26], promotes human health, improves 

resistance of the body to a variety of environmental factors (temperature, 

pressure, air pollution and water, infections, etc.), as well as health conservation 

and restoration, prevents the development of early fatigue and overwork, 

promotes correction of psycho-emotional overload during professional activity. 

Conclusions. 

1. Based on the modern paradigm of health and system-logical 

generalized analysis of the scientific literature, it can be stated that the 

information space of the considered health statuses is a holistic 

multidimensional dynamic system of a certain structure, which implements 

system-hierarchical homeostasis of physical, mental and social interaction 

health statuses at different hierarchical levels. This interaction can have different 

depths or different degrees up to the overlap of arrays of elements, when 

individual elements are common to two or three statuses. The health of the 

nation shows the level of quality of life, which is determined by many 

parameters: material, social, psycho-emotional, the development of physical 

culture and sports.  

2. Exposure to adverse social and hygiene factors during the study 

leads to negative tendencies in health of students from different countries. The 

main factors of students‟ morbidity with noninfectious diseases are over-

nutrition, low physical activity, neuro-emotional overload, bad habits.  

3. The health status of youth northwest of Azov regions deteriorates. 

In particular, up to 45 % (of the total number of diseases) constitutes 

pathologies of the cardiovascular system, up to 26 % - violation of the 
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musculoskeletal system. By the end of training in high school, every second 

student obtains a chronic disease.  

4. The efficiency of the proposed rehabilitation technology of using 

individual physical activities according to functional characteristics of the 

organism and the level indicators of students` physical fitness in the process of 

physical education by means of aerobics was proved experimentally. In the final 

part of the experiment the significant increase of the level of the level of the 

functional indicators of girls` physical health and their physical fitness (p<0,05) 

was fixed. In the end of the research the significant increase of the indicators 

among the students` from the experimental group was observed in all the tests. 

The relative increase of parameters among girls of the control group equaled in 

average 29,3 %, but of the experimental group – 67,1 %. 

5. The nation‟s health improvement requires a modern approach based 

on the modern paradigm of health. It presupposes the development, adoption 

and implementation of comprehensive state rehabilitation programs that provide 

conditions for leading the healthy lifestyle: doing fitness, good nutrition, 

hardening, avoiding of bad habits, nature protection from pollution. 

Further research prospective. It should be noted that further theoretical 

understanding is needed from the standpoint of modern information technology 

of the problem of health as a dynamic system that is actively and purposefully 

developing. Information technologies contribute to the further integration of 

various data, build constructive ways to formalize complex objects of 

biological, psychological and social nature. It is planned to develop computer 

programs for determining the health and physical development levels of youth 

northwest of Azov regions and to test and implement the comprehensive 

program of physical rehabilitation on the basis of a systematic approach. 
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3.2. Особливості використання оздоровчої гімнастики та плавання на 

заняттях з фізичного виховання зі студентами, що мають 

захворювання пов’язані з опорно-руховим апаратом 

 

В даний час навчання у закладах вищої освіти пов‟язане з великою 

кількістю навчальної роботи. Від кількості фізичних навантажень 

протягом дня та робочого тижня залежить збереження розумової 

активності у студента. Систематичні заняття з фізичного виховання 

сприяють поліпшенню функціонального стану опорно-рухового апарату, 

що позитивно впливає на розумову працездатність студентів [2, 3]. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/381139/situation-child-adolescent-health-eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/381139/situation-child-adolescent-health-eng.pdf
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Фізична культура є одним із важливих засобів підтримки здоров‟я та 

активної життєдіяльності студента [8]. Завдання оздоровчої фізичної 

культури у спеціальних медичних групах: допомогти у відновленні та 

зміцненні здоров‟я; удосконалювати фізичний розвиток студентів; 

загартовувати організм студентів; освоїти основні рухові вміння та 

навички відповідно до програми; навчити раціонального дихання у спокої 

та за різних фізичних навантаженнях; виховати у студентів потребу в 

систематичних заняттях фізичною культурою; виховати гігієнічні навички, 

збільшення рухливості хребта, тренування ослаблених м‟язів [5, 6, 15]. 

Гімнастичні вправи стабілізують хребет, зміцнюють м‟язи тулуба, а 

також дозволяють досягти коригуючої дії на деформацію, покращують 

поставу, покращують функцію дихання. Якщо м‟язи довгий час 

залишаються в спокої, то вони починають слабшати, стають в‟ялими і 

відбувається їхнє зменшення в обсязі. Систематичні заняття гімнастикою 

сприяють їхньому зміцненню. За рахунок цього м‟язи ростуть не в 

довжину, а в товщину. Сила м‟язів залежить від сили нервових імпульсів. 

У тренованого студента, який постійно займається фізичними вправами, 

імпульси змушують скорочуватись м‟язи з більшою силою. Суглобова 

гімнастика зібрала в собі вправи з різних напрямків та методик. Приклад 

кількох основних вправ:  

1. В.П. стоячи спиною до стіни на відстані 30 см від стіни, ноги 

нарізно, руки зігнуті в ліктях перед собою, поворот тулуба вправо і вліво, 

обома долонями зачепити стіну (стопи не відривати). Кількість повторів: 

12-15 разів на кожну сторону. 

2. В.П. стоячи правим боком до гімнастичної стінки, ноги разом 

близько до стінки ліва рука витягнута вгору тримається за стінку, 

відхилити тулуб зробити дугу в ліву сторону, те ж лівим боком. Кількість 

повторів: 8-10 разів 8-10 разів 

3. В.П. стоячи спиною до гімнастичної стінки, п‟яти біля стінки, 

ноги нарізно, руками взятися за стінку на рівні трохи вище голови 

(ускладнювати вправу, перехоплюватися руками нижче по стінці), вигнути  

поперек вперед у дугу, прийняти в.п. Кількість повторів: 8-10 разів 

4. В.П. стоячи на гімнастичній стінці, широка стійка ноги нарізно, 

руками триматися за стінку лише на рівні плечей (ускладнювати: руками 

триматися лише на рівні поясу). Кількість повторів: 8-10 раз. 

5. В.П. лежачи на правому боці, права рука догори, ліва поставлена 

«віконцем» перед грудьми спирається долонею в підлогу, витягнутися в 

струнку, пальцями правої руки тягнутися вгору, носки витягнути (не 

завалюватися вперед і назад), те ж на лівому боці. Кількість повторів: 8-0 

разів. 

6. В.П. лежачи на спині, піднімання та опускання прямих ніг до кута 

45 градусів від підлоги. Кількість повторів:10-12 разів. 

7. В.П. стоячи в упорі на коліна, видих і округлити спину, голову 

опустити, повернутися у в.п., 10 -12 разів, в.п. те ж, зробити вдих прогнути 
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спину в іншому напрямку, піднявши голову та таз вгору, прийняти в.п. 

Кількість повторів: 10-12 разів 

8. В.П. вис спиною на гімнастичній стінці, підняти зігнуті ноги і 

підтягнути до грудей. Кількість повторів: 8-10 разів 

9. В.П. лежачи поперек лави, щоб верхня частина тулуба до 

повздовжніх гребенів знаходилася у висі, руки на пояс, ноги утримувати, 

тримати в. п. з 10 секунд, збільшити навантаження до 60 секунд. 

Дозування: 10-60 сек. 

Гімнастика розвиває рухливість суглобів, сприяє збільшенню 

циркуляції крові, змушує обмінні процеси йти швидше, це позитивно 

позначається на стані всього організму студента. Також заняття 

гімнастикою позитивно впливають на нервову систему студента. У 

гімнастиці є вправи, спрямовані на витяг серединного нерва, що проходить 

від шиї до долонь. При захворюваннях опорно-рухового апарату більшість 

видів активності недоступні, тому суглобова гімнастика відіграє значну 

роль. Декілька занять на тиждень цілком достатньо для підтримки 

організму в тонусі. 

Плавання поєднує дію води, що загартовує, і фізичне навантаження 

[4,11]. При проблемах з хребтом воно має перевагу перед іншими видами 

спорту, тому що у воді тіло знаходиться в невагомості, і пізні м‟язи 

можуть розслабитися. У воді навантаження на хребет мінімальні навіть за 

досить інтенсивних вправ і рухливих ігор, які забезпечують хороший 

загально-зміцнювальний  ефект. Для усунення дефектів постави в 

сагітальній площині використовують плавання кролем та батерфляєм, 

плавання на спині. Спеціальні вправи у воді дають добрий ефект при 

лікуванні сколіозу [1]. 

Мета занять оздоровчим плаванням: залучення максимально 

можливої кількості студентів з ураженням опорно-рухового апарату для 

систематичного заняття плаванням, оздоровлення та корекції наявних 

відхилень у стані здоров‟я, формування здорового способу життя, 

розвитку фізичних та особистісних якостей [9, 10, 12, 13, 14]. Основні 

корекційні завдання при плануванні занять студентів із захворюванням  

опорно-рухового суглоба, нормалізувати тонус м‟язів; зміцнити діяльність 

серцево-судинної, дихальної та інших систем організму. Для студентів з 

порушенням опорно-рухового апарату при організації навчального 

процесу заняття з плавання проводяться у басейні та залі. Нижче 

представлений зразковий комплекс спеціальних фізичних вправ у воді, 

існує широкий вибір спорядження, яке можна використовувати на заняттях 

водними вправами: водні трубки; водні гантелі та ножні манжети; 

рукавиці, рукавички, лопатки; водні черевики та жилети та ін., 

пінопластові дошки. 
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Комплекс спеціальних фізичних вправ у воді: 

1. В.П. − вертикальне положення тіла, руки відведені назад, 

одночасно двома ногами відштовхнутися від дна басейну, ноги підняти 

вгору, мах руками вперед, торкнутися стоп. Кількість повторів: 5-6 разів. 

2. В.П. − те саме, поперемінні махи прямими ногами вліво та 

вправо. Кількість повторів: 8-10 разів. 

3. В.П. − вертикальне, зробити глибокий вдих зануритися під воду, 

торкнувшись руками дна, затримати подих. Зафіксувати цю позу на 5 

секунд. Кількість повторів: 3-4 рази 

4. Ходьба, виконуючи одночасно махи руками. Відстань: 10-25 м 

5. В.П. − вертикальне, легкий біг у воді. Відстань: 10-15 м 

6. В.П. − вертикальне, права рука зігнута притиснута до грудей. 

Виконати рух спиною вперед високо піднімаючи ноги та поперемінно 

випрямляючи руки. Відстань: 10-15 м. 

7. В.П. − вертикальне, руки відведені назад. Зігнути одну ногу в 

коліні, обхопити руками притиснути до грудей, зберегти рівновагу тіла на 

одній нозі, потім поміняти положення тіла, утримуючи рівновагу. 

Кількість посторів: 5-6 разів. 

Кроль на грудях Робота рук у воді: При виконанні гребка руки 

повинні бути зігнуті, так щоб «зловити воду»  

1. В. П. − стоячи в напівнахилі виконати гребок рукою, витягнути 

вперед праву руку «зловити воду» наблизити до себе. Кількість повторів: 

8-10 раз для кожної руки. 

2. Виконати ковзання, відштовхнувшись від бортика, витягнувши 

руки перед собою. Кількість повторів:  8-10 разів. 

3. Плавання за допомогою рухів одними руками та дошку затиснути 

між ногами. Кількість повторів:  25-50 м. 

4. Ковзання вперед, одна рука попереду, інша у стегна, рух рукою, 

поворот голови-вдих, опустити голову у воду-видих. Повернутись на місце 

старту. Кількість повторів: 10 разів. 

5. В.П. те ж саме повторити для лівої руки. Кількість повторів: 

10 разів. 

6. В. П. те ж саме. Узгодити рухи обома руками з диханням в обидві 

сторони. Кількість повторів:  10 разів. 

Рух ніг у воді:  

7. В.П. − лежачи на грудях, в руках дошка, студент виконує 

поперемінні рухи ногами, обличчя опущене у воду. Вправа виконується 

для затримки дихання. Долоні студента знаходяться строго на поверхні 

дошки. Відстань: 25 м. 

8. Виконати ковзання, відштовхнувшись від борту, руки тримають 

дошку перед собою, виконати вертикальні махи ногами. Відстань: 10-15 м. 

9. В.П. − одна рука витягнута вперед, інша притиснута до стегна. 

Рух уздовж басейну «на одних ногах». Тягтися вперед. Відстань: 15-25 м. 
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10. Те ж саме, що і у вправі 3, але з диханням у бік притисненої 

руки. Плечі під час вдиху строго у горизонтальному положенні. Відстань: 

15-25 м. 

Методичні рекомендації. Заняття в басейні проводяться двічі на 

тиждень тривалість заняття 45 хв (10 хв розминка та 30 хв чистого часу 

знаходження у воді) та один раз на тиждень заняття у спортивній залі. 

Тривалість занять, величина навантаження значною мірою залежить від 

рівня фізичного та сенсомоторного розвитку студентів. 

До комплексів загальної фізичної підготовки та спеціальної 

фізичної підготовки необхідно включати вправи: корекції позотонічних 

реакцій; розслаблення м‟язів; формування правильної постави; 

опороспроможності; формування рівноваги; розвитку просторової 

орієнтації та точності руху. 

Необхідно використовувати індивідуальний підхід до студентів з 

урахуванням їхнього фізичного та психічного розвитку [7]. Необхідно у 

процесі тренування виконувати такі вимоги: поступово збільшувати 

навантаження та ускладнювати вправи; чергувати різні види вправ, 

застосовуючи принцип розсіяного навантаження; забезпечувати 

профілактику травматизму та страховку; раціонально дозувати 

навантаження, не допускати перевтоми. Кожне заняття з плавання 

починається на суші і продовжується у воді. 

Опорно-руховий апарат зазнає низки змін під впливом фізичних 

вправ. Зміни відбуваються за рахунок того, що м‟язова система 

зміцнюється, підвищується її працездатність, покращується кровообіг у 

суглобах та зв‟язкових апаратах, потовщується кісткова тканина. Для 

зміцнення опорно-рухового апарату застосовуються вправи, що 

коригують, за рахунок яких зміцнюється м‟язовий корсет, відбувається 

розвиток замісних навичок студента. Постійне застосування фізичних 

вправ відшкодовує патологічно змінені функції та тренує організм 

студента, а також сприяє різнобічному та гармонійному розвитку 

студентів, готуючи їх до напруженого навчального процесу у закладі 

вищої освіти. 
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3.3. Вплив рухової активності на функціональний стан студентів 

 

У статті розкрито сутність і роль рухової активності студентської 

молоді – як невід‟ємна частина життєдіяльності. А також значення та 

механізм взаємозв‟язку рухової активності і функціональних 

спроможностей організму. Ключові слова: рухова активність, фізичні 

вправи, здоров‟я студентів. 

Мета дослідження: розкрити роль рухової активності – як 

невід‟ємної частини збереження здоров‟я. Проаналізувати механізм 

взаємозв‟язку рухової активності на функціональний стан організму. 

Виклад основного матеріалу. Однією з найбільш актуальних 

проблем сьогодення є збереження і зміцнення здоров'я населення, 

особливо молоді, [1]. Особливого значення вона набуває у сучасному 

суспільстві, коли до людини висуваються підвищені вимоги завдяки 

прискоренню загального темпу життя, дії наслідків соціально-економічних 

й екологічних катастроф, постійним інформаційним та психоемоційним 

навантаженням, тобто, сучасна людина протягом всього свого життя 

постійно зустрічається з різними стресогенними факторами.Основним 

засобом зміцнення здоров‟я є рухова активність, яка ефективно вирішить 

завдання збереження здоров‟я, відновлення працездатності та 

http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/355/299
https://vseosvita.ua/library/zanatta-plavannam-zi-studentami-aki-maut-porusenna-oporno-ruhovogo-aparatu-418557.html
https://vseosvita.ua/library/zanatta-plavannam-zi-studentami-aki-maut-porusenna-oporno-ruhovogo-aparatu-418557.html
https://vseosvita.ua/library/osoblivosti-zanat-plavannam-zi-studentami-specialnoi-medicnoi-grupi-418545.html
https://vseosvita.ua/library/osoblivosti-zanat-plavannam-zi-studentami-specialnoi-medicnoi-grupi-418545.html
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забезпечення нормальної життєдіяльності студентської молоді. Питання 

рухової активності та здоров‟я людини було актуальними ще за часів 

Аристотеля (IV ст. до н.е.), який говорив про те, що ніщо так сильно не 

руйнує організм, як фізична бездіяльність. Сьогодні це питання також 

потребує посиленої уваги, оскільки обмежена рухова активність у 

теперішній час є однією з головних причин низки важких хронічних 

захворювань внутрішніх органів, порушення обміну речовин, погіршення 

психічного стану людини [3]. Рухова активність є важливим, 

фундаментальним чинником формування, збереження, зміцненняздоров‟я 

та розвитку людини, особливо студентському віці. Завдяки здатності 

організму до саморегуляції відбувається його адаптація до змін 

зовнішнього середовища, організм стає стійкішим і життєздатнішим. Під 

час фізичних вправ в організмі людини спрацьовують певні механізми, в 

результаті дії яких посилюються функції не тільки м‟язів, але й дихальної, 

серцево-судинної, нервової та травної систем [2]. Під впливом фізичних 

вправ вдосконалюється будова і діяльність всіх органів і систем людини, 

підвищується працездатність, зміцнюється здоров‟я. Рухова активність є 

провідним фактором оздоровлення людини, тому що спрямована на 

стимулювання захисних сил організму, на підвищення потенціалу рівня 

здоров‟я. Повноцінна рухова активність є невід‟ємною частиною 

здорового способу життя, що впливає практично на всі сторони 

життєдіяльності людини та організму в цілому. 

Сучасний процес навчання у ВНЗ висуває високі вимоги до 

навчальної діяльності, але й, насамперед, до здоров‟я студентської молоді. 

Інтересифікація навчальної діяльності поступово здійснює значний 

психофізичний вплив на молодий організм студента, який ще формується, 

що призводить згодом до перенавантаження організму, виникнення стану 

гіподинамії й різних захворювань. Для збереження і зміцнення здоров‟я 

студентів, їхнього повноцінного розвитку необхідні сучасна корекція й 

підтримка стану здоров‟я молоді, в основі якої покладена рухова 

активність як фізіологічна потреба для гармонійного розвитку й реалізації 

розумового й фізичного потенціалу молоді в процесі навчання. Факт 

тісного взаємозв‟язку стану здоров‟я й рухової активностізі способом 

життя, обсягом і характером щоденної рухової активності 

загальновизнаний. Дослідження свідчать, що людський організм 

запрограмований на інтенсивну і систематичну рухову активність. Але 

сьогодні величезний руйнівний вплив на організм людини має різке 

зменшення рухової активності, викликане комфортністю умов життя й 

іншими наслідками науково-технічного прогресу. Перешкодити цьому 

може тільки інтенсивне і цілеспрямоване використання засобів фізичної 

культури для задоволення природної потреби людського організму в русі. 

Фізичним вправам віддається перевага із багатьох засобів впливу, 

що застосовуються для підвищення фізичної й розумової працездатності 
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студентів. Вони здійснюють повний вплив на організм студента – м'язи, за 

допомогою центральної нервової системи, впливають на всі внутрішні 

органи й системи, стимулюють багато фізіологічних процесів, 

оптимізують реакцію організму на несприятливі фактори.Під час фізичних 

вправ в організмі людини спрацьовують певні механізми, в результаті дії 

яких посилюються функції не тільки м‟язів, але й дихальної, серцево-

судинної, нервової та травної систем. 

Робота скелетних м‟язів, які складають близько 40% маси тіла, 

супроводжується посиленим припливом до них крові. У результаті м‟язові 

волокна краще забезпечуються поживними речовинами і киснем, 

відбувається інтенсивне виведення з організму продуктів метаболізму 

(обміну речовин) і шлаків. Це, в свою чергу, сприяє збільшенню об‟єму 

м‟язів, сили їхнього скорочення і витривалості. Людина набуває красивої, 

привабливої статури, яка зразу вирізняє її серед оточуючих.Заняття 

фізичними вправами одразу позначаються на роботі дихальної системи. 

Під час цих вправ дихання стає глибшим і частішим, відбувається 

розкриття та розширення бронхів та легеневих альвеол, через легені 

проходить більше повітря, збільшується насичення крові киснем, 

внаслідок якого покращується забезпечення киснем усіх органів і тканин 

організму, нормалізується обмін речовин, зменшується кількість 

недоокислених токсичних продуктів (шлаків) у тканинах.Рухова і фізична 

активність є винятково важливим, фундаментальним чинником 

формування, збереження, зміцнення здоров‟я та розвитку людини, 

особливо в дитячому, підлітковому та юнацькому віці. Завдяки здатності 

організму до саморегуляції відбувається його адаптація до змін 

зовнішнього середовища, організм стає стійкішимі життєздатнішим [4]. 

Механізм взаємозв‟язку рухової активності і функціональних 

спроможностей організму розкриваютьсяу багатьох дослідженнях 

(Апанасенко, 2002 та ін..) Функціональний стан різних органів і систем у 

тісному взаємозв‟язку з особливостями скелетної мускулатури. При цьому 

чим інтенсивніша рухова активністьу межах допустимого оптимуму, тим 

більше виражені основні негенотропійні фактори, що 

збільшуютьенергетичні ресурси, функціональні спроможності, 

продуктивність інтелектуальної діяльності. та тривалість життя. 

Висновки. Отже правильно організована рухова активність і фізична 

культура впливають на психологічне і фізичне здоров‟я студентської 

молоді, на успішність діяльності, формування особистості і стиль життя в 

цілому. Тому на сучасному етапі розвитку нашого суспільства 

дослідження, які присвячені пошуку стратегій психологічної та соціальної 

підтримки студентів, створення умов збереження фізичного, психічного і 

морального здоров'я студентської молоді, набувають безперечної 

актуальності та соціальної значущості.Подальші дослідження необхідно 

спрямувати на пошук досконалих форм, методів, засобів, з допомогою 
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яких можна залучити якомога найбільшу кількістьстудентів до участі в 

різних фізкультурно-оздоровчих заходах для зміцнення здоров‟я, 

активізації рухового режиму та дотримання здорового способу життя 

студентської молоді відповідно до сучасних вимог. 
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3.4. Можливості та реалії розвитку розважального туризму в Україні 

 

Вступ. Сфера розваг уже давноперетворилися з світову індустрію з 

величезними, швидко зростаючими доходами. Внаслідок розвитку різних 

видів розваг, виник і такий вид туризму, як «розважальний туризм». Існує 

чи мало підходів щодо дефініціювання даного терміну. 

Зокрема, автори Дутчак С. В., Дутчак М. В. виділяють культурно-

розважальний підсегментспеціалізованого туризму. Основним критерієм 

визначення видів культурно-розважального туризму є: відпочинок у 

поєднанні з отриманням певних розважальних послуг (відвідування 

театралізованих дійств, фестивалів, спортивних видовищ та ін.). Тобто 

основною метою туриста є відвідування конкретного концерту 

(фестивалю), спортивного змагання чи іншого видовища під час своєї 

відпустки або вихідних днів [1].  

Компанія PricewaterhouseCoopers подає таке визначення індустрії 

розважального туризму: «до поняття індустрії розваг включено будь-яку 

діяльність, яка захищена авторськими правами та має відношення до 

кінобізнесу, музики, телебачення, літератури, виробництва комп‟ютерних 

програм, відео і аудіо матеріалів, а також компанії, пов‟язані з їх 

доставкою та збутом». Дане визначення дає перелік видів діяльності, які 

відносяться до розважальної індустрії, але не відображає мотивів та потреб 

людини, яка бажає розважатись. 

За Кляп М. П., ігровий туризм (розважальний туризм) − різновид 

туризму, в якому туристи-учасники, що їх називають гравцями, 

управляють ресурсами, даними через ігрові символи, з метою досягнення 
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мети. Головне завдання ігрового туризму − діяльність з розважальною та 

іноді навчальною метою [2]. 

Квартальнов В. А. говорить про розважально-рекреаційний туризм 

− це пересування людей у вільний час із метою відпочинку, необхідного 

для відновлення фізичних і емоційних сил людини. Для багатьох країн 

світу цей вид туризму є найбільше поширеним і масовим. Для його 

розвитку необхідні рекреаційні ресурси. Рекреаційні ресурси складають 

найважливішу частину природного потенціалу регіону. Крім цього, їхня 

роль у формуванні і розвитку сучасного туризму в регіоні постійно 

підвищується. Саме до культурно-розважальних ресурсів відносяться 

тематичні парки. Рекреаційно-розважальний туризм можна умовно 

розділити на декілька типів: 1. туристсько-оздоровчий тип; 2. пізнавально-

туристський тип. 

Професор О. Топчієв розглядає туризм як один із типів рекреаційної 

діяльності. Причому структуризує його на такі види та підвиди: 

пізнавальний (краєзнавчий, релігійний, міжнародний); історико-

етнографічний; історико-культурний; ландшафтно-екологічний; 

спортивний (рибальство, мисливство, водно-спортивний, альпінізм, 

екстремальний); родинно-гостьовий; торговельний; діловий; науковий; 

громадсько-політичний; розважальний (спортивно-видовищний і 

фестивально-видовищний); релігійний [3], окремим видом виділяючи і 

розважальний вид туризму. 

Види туризму, що визначаються мотивацією туристичної подорожі, 

М. Крачило класифікує на курортно-лікувальний, культурно-

розважальний, релігійний, спортивний, пізнавально-діловий і навіть 

промисловий. У монографії М. Крачила «Географія туризму» йдеться про 

такий вид туризму, як культурно-розважальний, у складі якого автор 

виокремлює розважальні подорожі, відносячи до них подієвий туризм. 

Головна мета такої подорожі присвячується якійсь події, що відбувається в 

тій або іншій країні, регіоні [4]. 

Визначення розваг у контексті туризму подають Босшарт і Макконі 

(1998), визначаючи розваги як феномен прийому з основними факторами, 

такими як радість, веселощі, приємні, легкі дії, без обов'язків та вимог. 

Hugues and Allen (2008) та Kirillova et al (2014)розважальним 

туризмом вважають живі виступи, дискотеки, спорт, перегляд телевізора, 

комп'ютерні ігри та прослуховування музики, поза межами території свого 

проживання. Розглядаючи суть цих визначень, можна побачити, що туризм 

також дуже пов‟язаний з поняттям релаксації, розваги та радості. 

Африканський журнал гостинності, туризму та дозвілля (Vol. 4 

(Спеціальне видання) − (2015)) описують туристичні розваги як добре 

розроблені та керовані тури з танцювальними виставами, шоу, 

презентаціями тематичного парку, екскурсіями, відео-презентаціями, 

спеціально розробленими для відвідувачів. Туризм з метою відновлення 

психологічного стану людини можна здійснювати за допомогою розваг 
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(що і стало причиною виникнення високоприбуткового ігрового бізнесу), і 

його називають розважальним видом туризму [5]. 

Існує чимало варіантів класифікації підвидів розважального 

туризму. В залежності від типів закладів, які стають об‟єктами 

зацікавлення та інтересу туристів, можна говорити про: 

- спеціалізований розважальний туризм − вражаючі та розважальні 

заходи (Кінотеатр, концертний зал, філармонія, виставковий комплекс, 

спортивна арена, спортзал, зоопарк), 

- ігровий розважальний туризм − казино, зал ігрових автоматів, 

букмекерська контора; 

- фізкультурно-оздоровчий розважальний туризм − басейн, фітнес-

клуб, масажний кабінет, спа, лижна база, каток, 

- тематичний розважальний туризм − парк культури та відпочинку, 

тематичний парк; 

- активний та дозвіллєвий туризм − нічний клуб, боулінг, аркадні 

ігри, клуб комп'ютерних ігор, дискотека; 

- власне розважальний туризм − заклади сімейного відпочинку та 

розваг (парк розваг, спортивно-ігровий комплекс); 

Окремо, можна говорити про дитячий розважальний туризм − 

дитячий майданчик, дитячий парк розваг, та дорослу аудиторію − казино, 

нічний клуб. 

Залежно від способу розміщення об‟єктів розваг, можна виокремити 

заходи на свіжому повітрі (тематичний парк, екстрим-парк для 

велосипедистів і скейтерів)та розваги в приміщенні (аквапарк, театр, 

ігрова кімната). 

Можна говорити про різні рівні подій в розважальному туризмі [6]: 

1. Мега-події − ті, які забезпечують високий рівень туризму, 

висвітлення в ЗМІ, престижу чи економічного впливу для приймаючої 

спільноти чи місця призначення. Приклади: Олімпійські ігри / 

Параолімпійські ігри, Ігри Співдружності, Чемпіонат світу з футболу, 

Всесвітні ярмарки та експозиції, Економічні саміти. Характеристики: 

- yастільки великий, що впливає на економіку; 

- отримує світове висвітлення в ЗМІ; 

- високопрестижний; 

- зазвичай розробляється за допомогою процесу торгів; 

- має серйозний позитивний і негативний вплив; 

- 1 мільйон+ відвідувань; 

- капітальні витрати понад 500 мільйонів доларів; 

- вважається таким, який «треба побачити». 

2. Спеціальна подія − поза межами звичайної діяльності 

спонсорського або організуючого органу. Приклади:Національні дні та 

урочистості, важливі громадянські події, унікальні культурні вистави, 

королівські весілля, діамантові ювілеї. Характеристики: 

- одноразові або нечасті; 
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- конкретний ритуал, презентація, виступ або свято; 

- заплановано та створено для відзначення особливої події. 

3. Відмітна подія − має таке значення з точки зору традицій, 

привабливості, якості чи публічності, що забезпечує місцю проведення, 

громаді чи місцю призначення конкурентну перевагу. 

Приклади:Бразильський карнавал (Ріо-де-Жанейро); Марді Гра (Новий 

Орлеан); Октоберфест (Мюнхен). Характеристики: 

- ідентифікується місцеположенням або є синонімом назви місця; 

- отримає широке визнання / обізнаність; 

- створює конкурентну туристичну перевагу. 

4. Фестиваль − громадське свято, яке передає через калейдоскоп 

заходів певні значення учасникам та глядачам. Приклади: Lollapalooza 

(Чикаго, США); Джункану (Нассау, Багами). Характеристики: 

- cвяткування та підтвердження громади чи культури; 

- художній зміст; 

- релігійні чи ритуальні; 

- часто представлені музика, танці та драма. 

5. Подія місцевої громади − створена місцевими жителями та для 

них; може зацікавити відвідувачів, але туристи не є основною цільовою 

аудиторією. Характеристики: 

- залучає місцеве населення; 

- спільний досвід на їхню взаємну вигоду (пікнік, барбекю, збір 

коштів). 

На даний момент Україна знаходиться на стадії розвитку 

розважального туризму, оскільки у нас немає всієї необхідної 

інфраструктури та фінансування. Останнім часом в науковій літературі все 

частіше піднімаються питання активізації розвитку секторів туріндустрії, у 

тому числі, і розважального туризму. В України є великий потенціал, що 

свідчить про доцільність і необхідність створення таких об‟єктів, в основу 

яких могла б бути покладена ідея відтворення різних епох і періодів в 

історії України: трипільської культури, древньої Русі, козацької епохи 

тощо. 

Тематичні парки з представленням періодів української історії 

могли б не лише задовільнити потреби молоді в розвагах та активно 

проведеному часі, але й у вивченні історії, окремих осіб та подій. 

В Україні також немає міжнародних казино, таких як Монте-Карло, 

Атлантік-Сіті чи Лас-Вегас. Крім того, щоб таке казино приваблювало 

іноземних туристів, воно має бути цілісним гральним комплексом з 

належною інфраструктурою, готелями, ресторанами. Гральні операції в 

самій Україні регулярно оголошуються поза законом. Тому серед закладів 

розважальної інфраструктури в Україні найбільше значення для розвитку 

туризму мають музеї, які є закладами збереження, дослідження та 

популяризації об‟єктів різного призначення, що мають пізнавальну, 

розвиваючу та виховну функції. 
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Водночас, в Україні високий рівень природно-туристичного 

потенціалу, що дозволяє запропонувати перелік можливих розважальних 

турів природними локаціями України: 

1. Дослідження печер на Поділлі. Найдивнішим є той факт, що ці 

печери збереглися в своєму рідному і незайманому стані, і тільки рідкісні 

туристи спускаються в деякі з них. 

2. Подорож Арабатською стрілкою на велосипеді. Це тонка 

смужка піску з‟єднує материк зі східною частиною Кримського 

півострова. Велосипед є ідеальним транспортним засобом, для 

розважальної поїздки в цю місцевість. 

3. Похід в Горгани. Це місце для справжніх сміливців, гірський 

хребет Горгани є одним з маловідомих серед звичайних туристів. Також, 

тут є ризик зіткнутися з дикими тваринами або залишитися зовсім без їжі. 

4. Межирицький природний парк. Цей парк є найбільшим в 

Україні. Будь-який бажаючий має право досліджувати величезні військові 

командні бункери і глибокі кратери в землі, риболовля на найбільшій з 

українських річок, похід в чистий сосновий ліс і відвідування заповідних 

зон. 

5. Селфі з бізонами і дикими кіньми в Асканія-Нова. Вирушаючи на 

екскурсію по заповіднику вперше, виникає відчуття, що потрапив на 

сафарі в Африку. Ці всі походи чудово можна поєднати як з пізнавальною, 

так і з розважальною метою. 

Основною туристичною точкою України, як на наш погляд, можна 

вважати Карпати. Тому наведемо перелік ідей розваг в Українських 

Карпатах для туристів. 

Оригінальним і цікавим варіантом екскурсій Карпатами є 

«Карпатський трамвайчик». Не потрібно йти пішки, щоб уважно і 

неквапливо все довкола роздивитись. «Карпатський трамвай» − дуже 

популярна «розвага» серед туристів. 

Екскурсії Карпатами на різний смак. Відвідування закарпатських 

виноробень та сироварень. Відомим є погреб Карла Шоша. Гостям 

продемонстрували посуд, який використовується для традиційної обробки 

винограду та виноробства: посуд для збирання винограду, ложки, бочки 

різного розміру та пляшки для вина. 

В Карпати по гриби та ягоди. Із середини літа у Карпатах 

розпочинається грибний сезон. Можливо скористатись послугами збору 

грибів у супроводі професійного грибника. У будь-якому селі знайти таких 

людей неважко, адже майже всі гуцули – професіонали в грибній справі. 

Прогулянка верхи на коні. Верхова їзда, мабуть, є найкращим 

поєднанням розваги та прогулянок гірськими стежками між соснами та 

струмками. У Карпат є особливий вид коней − гуцулик. Це рідкісна і 

найдавніша порода українських коней, яка завдяки особливій будові тіла і 

кінцівок має виняткову витривалість і здатність пересуватися по горах. 

Взагалі катання на конях дуже корисно для здоров‟я. Іпотерапія (лікування 
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верховою їздою) в нашій країні відноситься до нетрадиційної медицини з 

цікавим поєднанням розваги. Але в багатьох країнах, наприклад у 

Німеччині, процедура вважається поширеним видом терапії і лікування. 

Рибалка в Карпатах. За останні роки в Карпатах з‟явилось досить 

багато рибних господарств. 

Політ на параплані. Парапланеризм ‒ політ на параплані, мабуть, 

найзахопливіший вид спорту. Справа не тільки в тому, як це відчувається, 

а в краєвиді, який відкривається перед тобою з висоти. Очевидно, вони 

особливо гарні в українських горах. У Карпатах є багато місць, де можна 

покататися на параплані: Боржава, Рахів, Татарів, Славське.Однак такий 

вид розваги коштує недешево. 

Рафтинг ‒ розвага для сміливих. Найекстримальніший рафтинг в 

Україні ‒ це річки Черемош, Прут, Дністер. Усі вони протікають через 

Карпати. Сплав річкою може поміститися в одноденний тур, а може 

тривати більше чотирьох днів. Залежить від рівня складності та кількості 

річок [7]. 

Сучасні пляжні комплекси, яскраве нічне життя, активні розваги на 

свіжому повітрі – варіантів розваг, куди поїхати в Україні молодим і 

наповненим енергією туристам є безліч. Найактивніші туристичні сезони 

для розваг – літо та зима. З настанням спеки море стає популярним місцем 

відпочинку.  

Одеса – місце для відпочинку № 1 за облаштованими пляжами, 

розважальними центрами та колоритними ресторанами. Насичене нічне 

життя Одеси – одна з головних причин популярності курорту серед 

молоді. Найбільш вечірній район – Аркадія. Але молодь приваблює не 

тільки пляжний відпочинок та клуби. Серед юних туристів багато 

любителів екстриму та активних розваг.  

Щодо популярних видів розваг і місць в холодну пору року можна 

виділити курорт «Буковель». Але ціни там не одні з найбюджетніших, 

тому часто молодь відпочиває на більш доступних для них курортах, таких 

як Славське, Драгобрат, Пилипець, Красія, Плай, Мигове [8]. 

До карантину в Україні проходила велика кількість фестивалів. 

Музичні, театральні, гастрономічні, спортивні, історичні – кожен міг 

вибрати захід на свій смак. Тому зупинемось на огляді лише топ-

фестивалів в Україні: 

Срібний Татош. Цей історичний фестиваль організовують у травні в 

селі Чинадієво. Прибувши в цей час у село, здається, що опиняєшся в 

центрі стародавнього лицарства. На святі можна зустріти гостей з України, 

Словаччини, Угорщини. Тут кожна країна представляє власну команду 

лицарів. Вони демонструють силу в змаганнях, а в кінці відбуваються 

лицарські бої. Сама ця подія відбувається в замку Сент-Міклош. Колись це 

була тюрма, резиденція, сільська рада, військова частина. 

Маланка Фест. У січні ця етнографічна подія відбувається на 

Буковині та в Галичині. Щоб відсвяткувати його, люди одягаються у 
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тварин, народних персонажів. Традиція цього свята бере свій початок із 

середньовічних карнавалів. Багато бачать зв'язок з потойбічними силами, 

духами. 

Щодо фестивалів , які запозичені з тенденцій інших країн.Одним з 

них є Atlas Weekend. Це дуже нагадує європейські вечірки під відкритим 

небом. Фестиваль вважається одним з найбільших в країні. Більше того, 

він щороку приємно дивує зірковими хедлайнерами. Усі учасники 

матимуть чудову можливість, не виїжджаючи з української столиці, 

почути та побачити топ-зірок. Гостям пропонується кілька сцен, 

різноманітні активні розваги, жива музика та їдальні картки.Оскільки 

країна стикнулась з вторгненням Росії, команда з 50 осіб спрямувала всі 

свої ресурси від запланованого липневого фестивалю на підтримку 

України.Фестиваль передав майже всі свої запаси − включно з водою, 

дощовиками та рукавичками − на гуманітарні та військові потреби. 

Завдяки Music Saves UA коаліції та збору коштів, започаткованому 

Всеукраїнською асоціацією музичних подій за сприяння Atlas та інших 

груп країни, промоутер перетворив свій цілорічний майданчик у Києві на 

гуманітарний центр, де збираються сотні людей. 

Фестиваль Zaxidfest максимально схожий на європейські. Тому 

кожен учасник має можливість, не виїжджаючи за межі країни, відчути 

атмосферу святкувань Європи. На сцені гостей зустрічатимуть круті гурти, 

величезна кількість людей для нових знайомств, атмосфера щастя, спокою 

та свободи. Щороку організатори намагаються запрошувати найкращих 

українських та іноземних виконавців. Свято проходить у селі Родатичі під 

Львовом наприкінці червня. 

Jewish Open Space ‒ Єврейський відкритий простір. Цікавий 

молодіжний фестиваль, присвячений єврейській культурі. Зазвичай 

святкування проходить в Києві в Маріїнському парку, і за датами вони 

підібрані так, щоб все припало на осінні єврейські свята. Фестиваль 

передбачає 6 тематичних майданчиків з різними видами діяльності – 

«Розвиток», «Хоббі», «Стиль життя», «Освіта», «Сім‟я», «Хесед» 

(благодійність). У програмі також театралізовані вистави, квести, 

єврейські молитви за бажаючих, практичні жарти, конкурси, концерти 

клезмерської музики. 

Культурний феномен ГогольFest об'єднує на своїй території різні 

види мистецтва. Люди приходять сюди, щоб побачити вистави, музичні 

вистави, медіа-інсталяції та кінопокази; також проводяться заходи в 

художніх галереях та літературні читання. 

Файне місто − це музичний фестиваль під відкритим небом, 

позиціонує себе як «Територія вільних людей». Він поступово розвивався з 

2013 р., коли кілька друзів на вечірці вирішили створити власний 

музичний фестиваль. Кількість відвідувачів зросла з 1,5 тис. за перший рік 

до 16 тис. унікальних відвідувачів за чотири дні 2017 р. Цікавою 

особливістю Faine Misto є те, що це великий самоорганізований центр, де 



221 
 

кожен бажаючий може долучитися до розвитку фестивалю. Фестиваль 

названий на честь неофіційного прізвиська міста Тернопіль. 

LEOPOLIS JAZZ FEST − це міжнародний джазовий фестиваль під 

відкритим небом, раніше відомий як Alfa Jazz Fest, був представлений у 

рейтингу The Guardian «10 найкращих джазових фестивалів у Європі». 

Окрім концертів джазових музикантів з усього світу, відбувається джем-

сейшн, майстер-класи та автограф-сесії за участю зірок світового джазу. 

Вагомою складовою розважального туризму є вечірки. Київ є одним 

із провідних міст за техно-туризмом. Проходять такі рейви, на яких 

збирається молодь з усієї України. Серед топ-клубів Києва варто 

відзначити SkyBar з його панорамними краєвидами, Avalon з рестораном 

на даху, Caribbean Club, Closer, Indigo, Stereo Plaza, Atlas. Вечірки на дахах 

торгових центрів, на березі Дніпра чи навіть на човнах є досить 

популярними серед молоді. 

Одеса стає особливо привабливою влітку. Найпопулярнішим є Ibiza 

Beach Club, весь комплекс якого розташований біля моря, з танцполом, 

коктейль-баром, басейном. Тут дають концерти відомі українські артисти, 

грають свою музику діджеї, відомі всьому світу. 

У Львові також багато клубів з танцполами, караоке та ресторанами. 

Відомі вечірки проходять в таких клубах як таких Split, Rafinad People 

Club, Malevych, De Luxe. 

Не менш популярне місто для вечірок серед молоді є місто 

студентів – Харків. Тут були відомі такі клуби як, Panorama Lounge, 

Arizona Beach Club, Radmir Club, Bolero Club. 

Розваги в Україні можливі не лише для молоді та дорослих. Дитячі 

місця для розваг не менш важливі для розвитку індустрії розваг в Україні. 

Справжній подарунок для дитини – відвідування «Українського 

Діснейленду». Так називається Центральний культурно-розважальний парк 

імені Горького у Харкові, який пропонує атракціони, кімнати з ігровими 

автоматами, 7D-кінотеатри, гірки, лазерні тири.  

Одними з найбільш популярних серед дітей атракцій вважаються 

саме аквапарки. Один із найбільших критих аквапарків розташований теж 

у Харкові. Екзотичні, дитячі та дорослі басейни, водні гірки на будь-який 

смак – все це «джунглі». Спортивні, гідромасажні, хвильові та ігрові 

басейни, джакузі від великих компаній, екстремальні атракціони, веселі 

гірки. Крім того, гості можуть відвідати фінську сауну та пограти в 

більярд.  

Готельно-розважальний центр «Алігатор» в Тернопільській 

області − розважальний центр для всієї родини. Його басейн черпає воду з 

глибокої свердловини і проходить триступеневу систему очищення, тому 

можна спокійно відпочити зі своїм тримісячним малюком [9]. 

Кирилівка − один з ідеальних варіантів для поїздки з дітьми. Перш 

за все, цей курорт розташований на мілководному і теплому Азовському 

морі. По-друге, тут розташований найбільший аквапарк в Україні. Великі 
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басейни, «Лінива річка», піратські човни для дітей та 34 атракціони 

роблять подорож на Острів скарбів незабутньою. 

Ще один великий аквапарк в Одеській області так і називається 

«Одеса». Основний басейн поділений на зону для плавання і зону потоку, 

обладнаний зоною водометів, фотозоною та зоною гідромасажу. 

Особливої уваги заслуговує Дитяче місто з водометами, водними 

атракціонами та великим ігровим центром [10]. 

Тому, аналізуючи розвиток українських розважальних місць, можна 

сказати що розважальний сектор українського туризму фактично не 

сформований; на жаль практика створення та функціонування 

інноваційних розважальних закладів, таких як тематичні парки, не 

поширена в Україні. Проте Україна має великий потенціал для розвитку 

саме індустрії розваг, наприклад, великою кількістю клубів, аквапарків, 

дитячих майданчиків, тим більше неймовірно велика кількість фестивалів, 

які відбуваються на території нашої країни, деякі з них є популярними у 

всьому світі, все це потрібно розвивати та інвестувати в цю галузь. 

Розважальні тури в програмах вітчизняних туристичних 

підприємств. Розваги входять до турпродукту разом з іншими 

туристичними послугами (проживання, харчування, транспорт, 

інформація, реклама, обслуговування тощо). Проте якщо це лише 

передумови для відпочинку, то споживання розважальних послуг і є сам 

відпочинок. Відпочинок в основному залежить від мети поїздки. Під час 

організації розважальних турів програма туру побудована наступним 

чином:  

1) Відвідати якийсь розважальний заклад (басейн, аквапарк, 

тенісний корт, дитячий майданчик). 

2) Брати участь у видовищних подіях (фестивалі, карнавали, 

концерти, конкурси, ігри, свята, демонстрація технологій тощо);  

3) Спостерігати за незвичним природним явищем певного регіону 

(Північне сяйво, як приклад) [11]. 

Приклади розважальних турів від вітчизняних туроператорів: 

Туроператор «Відвідай» розробив тури для випускників по Україні, 

наприклад «Випускний на Гуцульщині». Розроблений для великих груп, 

щоб незабутньо відсвяткувати свій випускний та полинути у світ розваг. У 

програмі туру: 

- знайомство з історією з найцікавіших етносів світу – гуцулів; 

- неймовірні панорами Карпат з найвищої вершини України; 

- знайомство з традиціями полонинського господарювання; 

- гуцульські музеї, храми, водоспади, річки; 

- сувеніри виготовлені народними майстрами Гуцульщини та 

можливість виробити їх самому; 

- незабутня «Гуцульська забава» з музиками, танцями, співами та 

смачними гуцульськими наїдками – по суті основна подія на вечір [12]. 
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Багато вітчизняних туроператорів розробляють тури під тему свята, 

наприклад тури від «Rich Tour»: 

 святково-розважальний тур «Новорічна забава у Львові»; 

 новорічний тур «Феєрія у Львові»; 

 нвятковий гурме-тур «Чарівне Різдво у Львові»; 

 тур для ДИТЯЧИХ ГРУП «Різдвяні казки та легенди»; 

 святковий тур «Старий Новий Рік у Львові» [13]. 

«Аккорд Тур» − провідна українська компанія , яка розробляє тури 

для дітей та школярів з елементами розваг (веселі пригоди, цікаві 

оповідання, пізнавальні вікторини та конкурси), проте більший напрямок 

іде саме на відвідування музеїв та дослідження української території [14]. 

Приклади турів: 

 «Три дні – Три казки» (Для школярів); 

 «Канікули в Києві» (для школярів); 

 «Моя країна чудесна − Закарпаття» (Збірний тур для школярів); 

 «Казка Карпат»; 

 «Шкільні розповіді!» (Львів – Кам'янець-Подільський – Кривче – 

Хотин – Бакота); 

 «Канікули в Одесі» (Збірний тур для школярів); 

 «Тепла посмішка гір» (Збірний тур для школярів). 

KAVA− компанія, яка розробляє тури в яких включені події для 

розваги туриста, є досить молодою і маловідомою, проте з дуже цікавими 

та інноваційними туристичними пропозиціями. KAVA − це абревіатура від 

«Клуб Активного Відпочинку Адреналін» − така була перша і повна назва 

організації ще з 2008 року. Головний офіс компанії в Дніпрі. Позиціонує 

себе як компанія-експерт у яскравих емоціях. І планує до 2030 р. щоб за 

допомогою їхніх сервісів люди у всьому світі могли зручно забронювати 

дивовижні враження для себе або оформити сертифікат на подарунок для 

рідних по Україні і не лише [15]. Серед пропозицій:  

- «Тур на Рожеві озера і в Асканію-нову»: відвідування 3-х 

найзнаменитіших рожевих озер, вхідні квитки на лемурійське озеро, 

оренда альтанки, невелика екскурсія біля залізничного моста, екскурсія по 

зоопарку в Асканії-Нова і фото-сафарі в степу, частування вином згідно з 

програмою туру; 

- «Зимовий відпочинок в Карпатах, Драгобрат з KAVA». Під час 

відпочинку в Карпатах можуть супроводжувати: адміністратори, райдери, 

фотографи, патімейкери, аніматори і гірські гіди. Передбачено: весела 

компанія і багато кльових фото,дискотеки, вечірки, настільні ігри ,крутий 

діджей,смачні кальяни (за додаткову плату),сюрпризи та подарунки від 

організаторів; 

- Сплав на байдарках, 1-5 денні походи, з розважальною програмою. 

При 2 і більше денних сплавах: ввечері, на місці стоянки, проявляєте 
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активну позицію, допомагаєте з приготуванням їжі та підтримкою багаття, 

граєте в ігри, проводите добре час, сон, вранці знову в похід. 

Також компанія проводить ігри для відвідувачів міст: 

 Мафія КАVА. Це командно-тактична гра, в якій група учасників, 

спираючись на свої інтелектуальні, інтуїтивні, комунікаційні та інші 

здібності прагнути привести свою мирну або підступну команду до 

перемоги. Щомісяця проходять тематичні ігри, з костюмами і сценаріями! 

 Квести та ігри віртуальної реальності 

 RopeJumping з покинутого 9-ти поверхового будинку в Дніпрі на 

Тополі-1 з KAVA. 

 Пейнтбол та корпоративи у Дніпрі. 

Компанія ,яка знаходиться в Києві «Wonders of Ukraine» розробляє 

тури для корпоративних поїздок з розважальною програмою , а також 

тури, де включено польоти на повітряних кулях по всіх Україні, наприклад 

«Фестиваль повітряних куль в Східниці – ексклюзивний фото-тур з 

Києва». Ексклюзивна програма: участь у Фестивалі повітряних куль у 

передгір‟ях Карпат і наймальовничіші місця Львівщини, повітряні кулі 

серед Карпатських гір, запуск небесних ліхтариків, шампанське [16]. 

Отже, розваги є важливою частиною повсякденного життя будь-якої 

людини. Що стосується суспільства і економіки країни в цілому, то можу 

сказати, що індустрія розваг створюється лише тоді, коли рівень доходів 

населення країни відповідає певному рівню, щоб був попит. 

Національні громадські організації відіграють основну роль у 

формуванні та просуванні національного туристичного продукту. В нашій 

державі розважальний туризм не є сформованим. Пропозиції вітчизняних 

підприємств націлені переважно на організацію турів з пізнавальною, а не 

розважальною метою, і лише в деяких з таких турів включені елементи 

розваг. Більшість людей, які мають розважальну мету, самі організовують 

своє дозвілля не звертаючись за допомогою до туристичних фірм. Тому 

розвивається самодіяльний туризм, який здебільшого є неправильно 

організований, а в деяких випадках взагалі може нести шкоду для здоров‟я.  

Також однією з головних проблем, яка гальмує розвиток 

розважального туризму, є відсутність його чітких визначень, наприклад, 

екстремальний туризм також в певній мірі проводиться з метою розваги. 

Тобто, такий вид туризму вимагає до себе уваги держави, туристичних 

організацій та органів управління. Тому що, позитивна політика в цій 

галузі, інвестиції та інновації, допоможуть вивести туризм країни на 

зовсім новий рівень, оскільки індустрія розваг по всьому світу набирає 

неймовірних обертів і людям стає все цікавіше подорожувати. 
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3.5. Особливості психологічного клімату в командах кваліфікованих 

спортсменок (на прикладі волейболу) 

 

Сучасний рівень розвитку волейболу в Україні та за кордоном 

характеризується великим рівнем конкурентності. Саме тому 

волейболісткам необхідно показувати максимальні результати змагальної 

діяльності за рахунок підвищення показників фізичної, технічної і 

тактичної підготовки, які знаходяться на межі людських можливостей. Але 

навіть їх часто буває недостатньо для демонстрації найвищого результату. 

Така ситуація вимагає від спортсменів та їх тренерів пошуку нових 

можливостей, одним з варіантів яких є формування та підтримка 

оптимального психологічного клімату спортивної команди. 

Одним з пріоритетних напрямів психологічної підготовки в спорті є 

оптимізація психологічного клімату у волейбольній команді. 

Психологічний клімат являє собою так зване «дзеркало», яке відображає 

ставлення спортсменів до тренувального процесу, до особистості тренера, 

один до одного, до суддівської колегії, адміністрації, до спортивної 

діяльності вцілому. 

Вітчизняні (М. Воробйов, 2009 [10]; А. Драчук 2017 [18]; С. Кенані 

2005 [21]; В. Пантік, 2010 [41]), та закордонні (Ю. Коломейцев, 2001 [23]; 

P. Dillulio, 2015 [53]; C. McLaren, 2016 [60]; S. Morgan 2017 [61]) науковці 
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досить активно цікавились питаннями формування психологічного клімату 

в спортивній команді.  

Недостатня увага до феномену психологічного клімату значно 

зменшує можливості команди в досягненні високих спортивних 

результатів, розкриття ігрового потенціалу кожного гравця спортивного 

колективу, звужує можливості тренерського складу щодо керівництва 

жіночою волейбольною командою. Потреба в оптимізації психологічного 

клімату спортивної команди зумовлена низкою причин, а саме:  

- зростанням вимог сучасного спорту до рівня підготовки 

волейболісток і волейбольних команд;  

 мінімізацією екстремальних та стресових ситуацій у жіночій 

волейбо льній команді;  

- посиленням соціально-психологічних явищ і процесів усередині 

спортивного колективу, що обумовлені стрімким розвитком спорту;  

- зростанням конкуренції на офіційних міжнародних змаганнях; 

необхідністю вирішення завдань психологічного характеру, що постають 

перед волейболістками, командою, тренером у зв‟язку з демонстрацією 

максимальних спортивних результатів на межі людських можливостей.  

Метою наукової роботи є визначення, теоретичне обґрунтування 

експериментальне дослідженняособливостей психологічного клімату в 

спортивних командах кваліфікованих волейболісток. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати дані психолого-педагогічної та спортивної 

літератури з питань вивчення особливостей психологічного клімату в 

спортивних командах. 

2. Розкрити значущість оптимального психологічного клімату в 

спортивній команді на шляху досягнення високих спортивних результатів. 

3. Емпірично дослідити психологічний клімат спортивних команд 

кваліфікованих волейболісток на етапі максимальної реалізації 

індивідуальних можливостей. 

Методи дослідження: аналіз і узагальнення даних науково-

методичних літературних джерел та мережі «Інтернет»; методи 

психодіагностики, що містять  комплекс діагностичних методик:«Оцінка 

морально-психологічного клімату в колективі» Л. Лутошкіна та «Оцінка 

психологічної атмосфери в колективі» Л. Жедунова; методи математичної 

статистики. 

Організація дослідження. Виявленняособливостей психологічного 

клімату проводилося в командах «Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ» (Запоріжжя)та 

«Полісся-ШВСМ-ЖДУ» (Житомир) в сезоні 2017-2018 років.У досліджені 

взяли участь 25 спортсменок віком від 18 до 31 років, які спеціалізуються 

у волейболі та мають спортивну кваліфікацією від I розряду до МСМК. 

Люди у будь-якому вигляді спільної діяльності об‟єднуються в малі 

соціальні групи та досягають успіху на основі взаєморозуміння та 

узгодженості зусиль. Спортивна діяльність є тому підтвердження. 
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Спортивна команда в будь-якому виді спорту є різновидом малої 

соціальної групи, всередині якої діє пристрій взаємовідносин та відповідає 

відомим соціально-психологічним схемами, а також педагогічному 

плану [7, 20, 28]. 

Під керівництвом науковця К. Платонова була створена оригінальна 

психологічна теорія груп і колективів, особливе місце в якій відводилося 

цілям і мотивам різної спільної діяльності груп. На його думку, 

колективами можуть бути названі тільки такі соціальні групи, які 

об‟єднуються «спільними цілями та близькими мотивами спільної 

діяльності, що підпорядковані меті цього суспільства» [46]. 

До складу такої групи входять люди об‟єднані спільними цілями 

спортивної діяльності, які виконуються під контролем тренера, 

інструктора та суддівської колегії. Така діяльність характеризується як 

індивідуальними, так і командними фізичними зусиллями, спрямованими 

на досягнення максимально можливих особистих і командних результатів, 

що регламентовані часом, статтю, віком, правилами та нормами [3, 17, 69]. 

Для спортивної групи властиві такі ознаки, якими характеризуються 

малі групи: 

- автономія групи, її деяка відособленість від інших груп; 

- згуртованість, наявність почуття «ми»; 

- контроль за поведінкою членів групи; 

- положення та роль (спортивна команда відводить кожному своєму 

гравцю відповідну роль в залежності до займаного ним у групі 

положенню); 

- ієрархія членів спортивного колективу; 

- конформізм (пристосовність і готовність розділити наявні в групі 

норми, обов‟язки та порядок); 

- добровільність входу і виходу з групи; 

- прагнення зберегти оптимальний обсяг групи; 

- інтимність (членам спортивної групи в достатній мірі відомі 

особисті та інтимні сторони життя кожного гравця); 

- стабільність; 

- референтність, привабливість членів спортивного колективу для 

кожного учасника, який входить в неї, прагнення робити так, як це 

заведено серед тих, хто привабливий; 

- психологічний клімат жіночої спортивної команди, в якому 

почуття та бажання особистості отримують своє задоволення або 

незадоволення [27, 56, 67]. 

Слід зазначити особливі ознаки, які притаманні спортивній групі, а 

саме: 

- спрямованість на досягнення високих особистих та командних 

результатів;  

- специфічність рольових дій; 

- однаковий віковий і кваліфікаційний рівень членів; 
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- статева ідентичність (за винятком деяких видів спорту); 

- специфічність мотивів вступу в групу і присутності в ній; 

- спонтанність організації [2, 8, 19]. 

Основа спортивної взаємодії передусім передбачає особливий 

рівень розвитку колективу, якою є спортивна команда. Їй вже властиві 

встановлені групові процеси та стани, своєрідні механізми 

функціонування та взаємної організації.  

Інакше кажучи, спортивна команда є особливою формою організації 

людей, заснована на заздалегідь встановленому рольовому позиціонуванні 

членів, які мають спільне бачення ситуації (тренувальної та змагальної), 

стратегічних цілей і тактичних схем і володіють відпрацьованими 

процедурами взаємодії.  

Будучи в такому стані спортсмени нерідко виділяють особливу 

близькість, згуртованість, взаємне переживання, яке являє собою одну з 

умов взаєморозуміння, що передує взаємопроникненню у більш глибокий 

внутрішній світ іншого індивіда. Саме переживання «розширюється» за 

рахунок приєднання чужого, що в кінцевому результаті призводить до 

збільшення горизонту розуміння. Переживання та розуміння становлять 

феномен взаємного зв‟язку, завдяки якому спортивний колектив набуває 

особливу єдність, утворюючи груповий суб‟єкт діяльності [16, 24, 43, 63]. 

Вчений Р. Міхелс говорить, що для підвищення рівня гри, особливо 

це відноситься до спортсменів в різних видах спортивних ігор, необхідно 

поетапно і систематично вдосконалювати роботу команди, покращувати 

групову і командну взаємодію спортсменів в залежності від обраної схеми 

техніко-тактичних дій. Надалі, на високому рівні майстерності гравців, 

цілісність команди стає все більш і більш значущою [34]. 

Якщо розглядати спортивну команду з точки зору системного 

підходу, то можна сказати, що будь-яка спортивна команда може 

розглядатися як штучно створена система, призначена для рішення певних 

завдань: навчання початкуючих спортсменів, базової підготовки, 

досягнення високих спортивних результатів, досягнення певного 

результату на конкретних змаганнях і так далі [36, 45].  

Г. Ложкін, визначає команду як міцно згуртовану групу людей, 

спеціально підготовлених для спільної роботи. При цьому їй притаманні 

такі загальні якості суб‟єкта колективної діяльності, як: цілеспрямованість 

(прагнення до основної значимої мети); умотивованість (діяльне 

відношення до спільної праці); інтегрованість (взаємозв‟язок і 

взаємозалежність гравців спортивної команди); структурованість 

(визначеність взаємного розподілу функцій і відповідальності); 

узгодженість (взаємна домовленість дій взаємодіючих суб‟єктів); 

організованість та керованість (підпорядкованість певному порядку 

діяльності); результативність (здатність досягати позитивного 

результату) [30, 32]. 
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У спортивній команді панує дух високої взаємної вимогливості та в 

той же час великої поваги до особистості кожного члена колективу. У 

правильно розвиненої групи особисті інтереси його членів збігаються із 

загально груповими інтересами колективу. Члени спортивної групи 

відчувають почуття гордості за свій колектив, що відображається в 

прагненні бути активним учасником його діяльності [1, 49]. 

Одним з основних засобів спілкування в малих спортивних групах є 

жива розмовна мова, яка відтворюється на зрозумілій для кожного члена 

спортивного колективу мові. Спортсмени, які не знають мови одне одного, 

починають відчувати труднощі. Проте, якщо посадити в човен двійку 

спортсменів-веслярів, які спілкуються на різній мові, вони добре 

зрозуміють один одного навіть без слів і зможуть об‟єднати свої зусилля в 

одній команді [15, 35]. 

Характерними рисами відрізняється також загальний стиль життя та 

діяльності спортивного колективу. У ньому немає місця поганому настрою 

навіть у винятково важких випадках життя [68]. 

Спортивна команда виділяється здоровим оптимізмом, який 

відображається в радісних почуттях і настроях, що пов‟язані з участю у 

спільній діяльності колективу, винятково творчому підйомі, міцною 

дружбу між членами колективу [55]. 

В спортивній команді є як гравці основного складу, так і запасні. 

Взаємовідносини між цими учасниками в першу чергу залежать 

насамперед від тренера. Якщо керівник довіряє гравцям основного складу, 

і, в той же час, дає можливість показати себе на змаганнях спортсменам 

«запасного» складу, то взаємовідносини всередині команди будуть 

дружніми, без негативного емоційного напруження. Робота між тренером і 

командою являє собою специфічний та особливий чинник формування 

психологічної атмосфери в колективі [6, 22]. 

Правильно побудований підбір складу команди та вміння тренера 

навчити не тільки тактичного та технічного майстерності, та й 

взаєморозумінню всіх учасників спортивного колективу – це запорука 

перемоги та успіху в змаганнях [9, 25]. 

Отже, одним з найважливіших показників «командності» є характер 

наявних міжособистісних відносин у професійному колективі спортсменів, 

причому основну роль відіграє особистість тренера [33, 71]. 

У самій сутності спортивної команди закладено прагнення 

безперервно удосконалювати форми організації та діяльності, постійно 

рухатися тільки вперед, бачити поступальний розвиток спорту, намічати та 

вирішувати все нові та кращі завдання [11, 26]. 

Для спортивної команди характерно залучення всіх своїх членів у 

активну роботу з вирішення загальних його завдань. Все це можуть бути 

окремі питання методики підвищення спортивної майстерності та рівня 

підготовленості, технічної та тактичної вдосконалення членів спортивної 
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команди, підтримка на високому рівні досягнутого положення поряд з 

іншими спортивними колективами та ін. [4, 66]. 

Не зважаючи на це спортивний колектив ставить перед собою також 

цілі та завдання, спрямовані на загальний розвиток якогось виду спорту: не 

тільки застосування наразі відомих засобів і методів тренування, але й 

перевірку їх на досвіді, розвиток і вдосконалення [72]. 

Такий вид спорту, як волейбол, характеризується великою 

емоційною насиченістю. Психологічні особливості діяльності спортсмена 

визначаються особливістю ігрових дій, об‟єктивними особливостями 

змагальної боротьби [5, 42]. 

Також волейбол висуває великі вимоги до психічних якостей 

спортсмена. При рівній технічній і тактичній майстерності перемагає 

спортивна команда, гравці якої демонструють велику волю до перемоги. 

Протягом навчально-тренувальної роботи та змагань перед спортсменами 

постає велика кількість об‟єктивних і суб‟єктивних труднощів, розв‟язання 

яких вимагає різних вольових якостей [12, 46]. 

Гра в волейбол – це не стільки, єдиноборство на майданчику, 

скільки велика підготовча робота до гри. Можна зробити висновок, що це 

є психологічний двобій «тренер-гравець», в якому тренер зобов‟язаний 

вміти не завжди діставати перемогу. І тут велике значення мають 

особистісні якості тренера [13, 62]. 

Тренер просто повинен у кожній конкретній ситуації проявляти 

мистецтво педагога. Чітко розібравшись в нюансах гострої ситуації, він 

повинен обрати єдино вірний шлях вирішення конфлікту. Це може бути 

навіть через штучне донесення конфліктної ситуації до апогею. Іншими 

словами, це один із пунктів його посадової інструкції – вирішення 

конфліктних ситуацій без руйнування колективу. Пункт взагалі то, 

неформальний, але обов‟язковий [14, 64, 70]. 

Відмічаємо, що головною ланкою, котра пов‟язує всі напрямки 

досліджень та проблеми, якими опікується психологія спорту, є людина – 

суб‟єкт спортивної діяльності (спортсмен, тренер), тому основним змістом 

сучасної психології спорту є не тільки визначення структури особистості 

спортсмена, збагачення її конкретним експериментальним змістом, але й 

пошук шляхів вдосконалення психологічного забезпечення та супроводу 

діяльності в спорті та наповнення його практичним 

спрямуванням [29, 40, 54]. 

Особистість спортсмена, його особистісні якості являють собою 

фундамент для розвитку тих чи іній взаємовідносин в спортивній 

команді [65]. 

Дослідження індивідуально-психологічних особливостей 

особистості спортсменів представляє собою великий інтерес для 

психологів з усього світу вже не перше десятиліття [36, 58]. 

Особистість спортсмена та її психологічні особливості формуються 

під впливом різноманітних чинників та видів діяльності, в яких він бере 

http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB
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участь. Спорт є не єдиним видом діяльності, котрим зайняті спортсмени. 

На розвиток особистості спортсменок впливають різні види діяльності, а 

саме: трудова та громадська діяльність, навчання та освіта, естетичне та 

художнє виховання. До цього треба додати вплив різноманітних взаємин, в 

які спортсмени вступають з іншими особистостями в побуті та в процесі 

всіх видів діяльності, а також вплив масових засобів інформації – театру, 

кіно, радіо, методичної, наукової та художньої літератури і т.п. [37, 51]. 

В результаті сукупного впливу всіх цих чинників у волейболісток 

складаються певні риси його світогляду, суспільні потреби та інтереси, 

характерні для людини моральні риси особистості. Але оскільки вплив цих 

чинників на різних спортсменів в тій чи іншій мірі різний та обов‟язково 

ніколи не збігається, особистість волейболістки, як і кожної іншої людини, 

завжди індивідуальна та неповторна [48, 22, 64]. 

Тільки абстрагуючись від усіх інших різноманітних видів діяльності 

та зосереджуючи свою увагу тільки на спортивній діяльності, можна 

виділити ті риси особистості, які можуть характеризувати людину як 

спортсмена та розвинулися у нього під час занять саме спортивною 

діяльністю [8, 50].  

На розвиток психологічних особливостей особистості спорт має 

вплив завдяки тільки йому властивим особливостям. Основними з цих 

особливостей є: 

- змагальний характер спортивної та ігрової боротьби, спрямованої 

на завоювання рекорду чи перемоги над супротивником; 

- максимально можливе напруження всіх фізичних і психічних сил 

волейболістки під час цієї боротьби, без чого не можливо домогтися 

рекордного результату; 

- систематичні, тривалі, наполегливі, важкі спортивні тренування, 

які вносять вагомі корективи в режим життя та побутові умови [10, 52]. 

В. Воронова вважає, що спортсмена характеризують: 

- всебічний фізичний розвиток, досягнутий за рахунок 

вдосконалення під час спортивної діяльності життєво важливих 

фізіологічних функцій організму; 

- достатньо висока ступінь загальної працездатності організму; 

- видатна (при порівнянні зі звичайним середнім рівнем) здатність 

управління власним тілом, що виражається в високій досконалості рухових 

навичок, умінь, а також здібностей – сили, витривалості, швидкості та 

координованості рухів; 

- добре розвинуті процес відчуттів, винятково м‟язово-рухових і 

зорових, а також високо розвинені процеси сприйняття;  

- підвищена здатність помічати та виділяти значні для виконуваної 

діяльності моменти в навколишньому середовищі та у власних рухах і 

діях; 

- великий досвід відчуття різних емоційних станів і почуттів, які 

пов‟язані з активними проявами особистості;  
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- добре розвинена здатність керувати своїми емоційними станами; 

- розвинені вольові сторони особистості, здатність до витраті 

максимально можливих вольових зусиль для досягнення необхідної мети;  

- вміння дуже швидко орієнтуватися та приймати правильні рішення 

в ситуаціях, які вимагають негайних активних дій; 

- морально-вольові якості спортсмена: дисциплінованість, 

рішучість, сміливість, мужність, готовність до вирішення великих 

об‟єктивних і суб‟єктивних проблем та труднощів [11, 13]. 

В процесі життєдіяльності спортивного колективу кожен спортсмен 

робить свій особливий внесок у психологічний клімат спортивної команди 

та відчуває на собі його вплив. У волейболісток залежно від ступеня 

задоволеності, положення в команді, взаємин із партнерами й тренером 

виникає переважно настрій, який впливає на загальний емоційний настрій 

усіх членів команди. Спортсменка повинна визнавати соціальне значення 

моральних норм, визнавати їх, прагнути у своїх діях і вчинках їм 

відповідати, переживати їх порушення. Сукупність норм кожної 

спортивної команди характеризує її ціннісні орієнтації, особливості 

емоційних та поведінкових реакцій, рівень моральної вихованості членів 

спортивного колективу, адже емоційне життя спортивної команди 

надзвичайно багате [30, 57]. 

У роботах багатьма авторами [11, 15, 22, 24, 40] висловлюється 

думка про зв‟язок індивідуально психологічних особливостей особистості 

з успішністю спортивної діяльності. Безумовно, дана проблема набуває 

особливого значення в сучасних умовах професійної діяльності 

спортсмена.  

Важливим є прийняття особистості волейболістки, її 

індивідуальність, як цінність. Врахування психологічних особливостей 

усіх спортсменок є основою та запорукою успіху в досягненні високих 

спортивних результатів [38]. 

Отже можна зробити висновки, що колектив – це соціальна 

спільність людей, сформована на основі суспільно-значущих цілей, 

загальних ціннісних орієнтацій, спільної діяльності та спілкування. 

Волейбольна спортивна команда є основною соціально-психологічною 

одиницею в спорті і є колективом зі своїми психологічними 

особливостями і певними взаємовідносинами.  

Спортивній команді властиві усі ознаки, якими в соціальній 

психології характеризуються малі групи: чисельність, автономність, 

загально групова мета, колективізм, диференційована і структурність. У 

спортивній команді дуже важливим є постійна рухова взаємодія при 

постійному безпосередньому міжособистісному контакті її членів один з 

одним в процесі навчально-тренувальної та змагальної діяльності [47, 54]. 

Волейбол – це колективна гра, в якій успішність дій досягається 

колективними зусиллями всіх членів спортивної команди. Завдання та дії 

кожного спортсмена диктуються виконуваними їм функціями, але 
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підпорядковані загальним завданням колективу. Такі поняття, як 

взаємозв‟язок, взаємозалежність, взаємодія, взаєморозуміння, 

взаємодопомога не тільки визначають ступінь зіграності окремих 

спортсменок, ланок і всієї команди в цілому, а також характеризують 

моральні якості спортсменів: взаємодопомогу, товариську підтримку, 

відчуття колективізму. В свою чергу, спортивна команда, той суб‟єкт 

колективної діяльності, який об‟єднує в одне ціле багатьох спортсменів, і 

від того, наскільки вони утворюють «моноліт», буде залежати їх 

виступ [39, 59]. 

Спортивна діяльність в іграх потребує від спортсменів постійного 

зв‟язку один з одним, активних дій своїх товаришів по волейбольній 

команді та інтеграції цих дій. Крім того, дана ситуація передбачає 

наявність взаємозамінних ролей чи високоспеціалізованих функцій членів 

команди [18, 44]. 

Місце волейболістки в структурі команди визначається не тільки її 

спортивною функцією (нападник, ліберо, зв‟язуючий та ін.), але і в 

значному ступені рівнем спортивного результату, демонстрованим 

волейболісткою, її особистими якостями, серед яких провідну роль 

відіграють соціальна спрямованість особистості, тип темпераменту, 

зовнішній вигляд, загальний рівень культури [3, 45]. 

Завдяки рівню прояву означених якостей у волейболісток, 

незалежно від їх спортивної функції, наявні такі основні соціально-

психологічні типи: лідер – має авторитет у всіх або у більшості членів 

спортивної команди; волейболістки, які мають переваги – мають тісні та 

теплі сосунки з більшістю членів команди; небажані волейболістки – 

мають такі зв‟язки з меншістю членів спортивної команди; ізольовані – 

волейболістки, які не мають позитивних зв‟язків з іншими спортсменками. 

Велике значення для сумісності, особливо в командно-ігрових видів 

спорту, має структура рольових взаємовідносин у команді. У спортивних 

командах виділяються такі ролі: соціальна, міжособистісна, 

функціональна [11, 52]. 

На думку Ю. Коломейцева, спортивна команда представляє собою 

колектив зі певними психологічними особливостями, в якому між 

спортсменами створюються певні відносини. Створити хороший 

психологічний клімат у спортивному колективі, сформувати команду так, 

щоб всі її члени вміло взаємодіяли на полі, гармоніювали один з одним як 

особистості, побудувати правильні взаємини в колективі тяжкий труд та 

велике мистецтво [10]. 

Психологічний клімат – це якісна сторона міжособистісних 

взаємовідносин, яка виявляється у вигляді сукупності психологічних умов, 

яка сприяє або перешкоджає продуктивній спільній діяльності та 

всебічному розвитку особистості в групі [36, 205]. 

Як вважає К. Платонов, соціально-психологічний клімат (як 

властивість групи) є найважливішим з компонентів внутрішньої структури 
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групи, визначається міжособистісними відносинами в ній, створюють 

стійкі настрої групи, від яких залежить ступінь активності в досягненні 

цілей [46]. 

Соціально-психологічний клімат у спортивній команді – це типовий 

для даної команди емоційно-динамічний настрій, він є інтегральною 

характеристикою колективу, відображає об‟єктивні та суб‟єктивні умови 

життєдіяльності команди [15]. 

Г. Ложкін вказує, що психологічний клімат спортивної команди є 

переважно і відносно стійкою духовною атмосферою, яка визначає 

відносини спортсменів один до одного. Вчений зазначає, що формування і 

підтримка психологічного клімату залежить від усвідомлення тренерами 

та психологами сукупності базових уявлень про складні феномени, які 

визначають життєдіяльність спортсменів в команді [31]. 

Соціально-психологічний клімат – це складне явище, яке об‟єднує у 

собі певну систему взаємовідносин між членами колективу, яка під 

впливом індивідуальних психофізіологічних особливостей та внутрішньо-

групових традицій і стандартів формують певну колективну свідомість та 

настрій, а також комплекс психологічних умов, які сприяють або 

заважають продуктивній спільній діяльності та всесторонньому розвитку 

особи в групі для досягнення цілей окремого індивіда, та колективу 

загалом [47, 53]. 

Залежно від рівня психологічного клімату спортивна команда може 

бути кваліфікована як:  

- сполучена – члени спортивного колективу сприймаються як єдина 

цілеспрямована група; 

- розчленована – всередині якої є кілька згуртованих мінігруп, 

заснованих на неформальних взаємозв‟язках, а між цими групами існують 

формальні зв‟язки;  

- роз‟єднана – між спортсменами існують тільки формальні 

зв‟язки [5, 19]. 

Психологічний клімат, як будь-яка, динамічна система, досягнувши 

піку соціально-психологічної готовності, не може тривалий час 

знаходитися в цьому стані. Незмінно наступає момент спаду всіх чи 

деяких функцій. Перехід із одного якісного утворення в інше – смисл та 

існування. У зв‟язку з цим психологічний клімат необхідно розглядати не 

як дещо незмінне, дане початком, застигле, а як утворення, яке 

формується, розвивається та регулюється через форму і зміст залежно від 

рівня розвитку його носія – спортивної команди [23, 44].  

Процес розвитку команди відбувається в декілька стадій: 

становлення, найвища форма розвитку і згасання. Найвищу форму 

розвитку спортивної команди можна спостерігати в момент успішного 

виступу на змаганнях. Цьому моменту відповідає високий рівень розвитку 

елементів психологічного клімату. Незалежно від успіху, закінчення 

змагань для спортсменів супроводжується станом психологічної і фізичної 
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перенасиченості, навантаженням, спілкуванням, керівними впливами 

тренера.  

Цьому сприяє постзмагальний спад напруженості, мобілізаційної 

готовності, мотивації: слабо мотивована діяльність не викликає попередніх 

емоцій, а тренування не характеризуються гарним настроєм. Знижується 

інтенсивність міжособистісних контактів як у формальній так і в 

неформальній сферах спілкування, змінюється стиль управління й 

ставлення до тренера. У команді спостерігається значне зниження впливу 

психологічного клімату на ефективність тренувальної та змагальної 

діяльності [2, 16, 50]. 

Процеси неконтрольованого і спонтанного формування в групі 

визначають динаміку психологічного клімату спортивної команди. 

Самоформування психологічного клімату, як частина загального процесу, 

відбувається у формальній та неформальній сферах спілкування. Якщо у 

формальній сфері, цьому процесу відводиться якась частина, то у 

неформальній йому належить провідна роль [11, 24]. 

На думку А. Драчука, початок формування психологічного клімату 

припадає на період перших тренувань. Об‟єднанні в команду різними 

потребами (бажання самоствердитися, отримати груповий захист, бути 

фізично розвинутим) спортсмени початківці «вивчають» один одного 

щодо виявлення думок, поглядів на різні явища спортивного й суспільного 

життя, вимог тренера, ставлення до тренувального процесу, навантажень. 

Спортсмени, які знайшли собі однодумців, об‟єднуються [18]. 

Так у формальній структурі утворюється неформальна підгрупа, яку 

кожний її член доповнює знаннями й уявленнями про поведінку, де 

обмінюються життєвим досвідом, поглядами на події, оцінками діяльності 

тренера, своїх товаришів по команді [9, 58]. 

Найбільш комунікативні з них, які об‟єднанні потребою 

інтелектуального обміну, незадоволені інтенсивністю спілкування на 

тренуваннях, роблять спроби додаткових контактів поза нею [41].  

Найбільш актуальним стає питання психологічного клімату, коли 

спортивна команда готується та перебуває в складній ситуації (участь у 

Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи тощо), де тільки техніко-

тактичної майстерності недостатньо. На змаганнях такого рівня нагороди 

виборюють спортсмени приблизно такого ж самого рівня тактичної, 

технічної, фізичної підготовленості, але перемагають зазвичай ті 

спортсмени, котрі перебувають в атмосфері взаємодопомоги й підтримки, 

сформованому позитивному психологічному кліматі [8, 53]. 

Але позитивно налаштований психологічний клімат не менш 

важливий і під час навчально-тренувальних занять, адже він є своєрідним 

гарантом психологічної стійкості кожного спортсмена. В процесі 

оптимізації психологічного клімату команди слід також враховувати 

індивідуальні психологічні особливості кожного спортсмена, як одиницю 

спортивного колективу. Особисте ставлення окремого спортсмена, його 
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ціннісні орієнтації, рівень мотивації, рівень конфліктності, рівень розвитку 

лідерських якостей, тощо, визначають психологічний клімат команди в 

цілому [6, 19]. 

Нерідко прагнення зберегти позитивний психологічний клімат і 

згуртованість в спортивній команді призводить до того, що в всередині неї 

з‟являється відчуття внутрішньої рівноваги, зникає принципова та ділова 

критика. Група намагається не звертати увагу на конфліктні ситуації, які 

вимагають ділового рішення. Несхвалення та різкі зауваження партнерів і 

тренера, хоча й розцінювалися спортсменами як небажані, які створюють 

підвищену напруженість у грі, але не змінили істотно результативність, а в 

ряді випадків навіть покращували її. У всякому разі, установка спортивної 

команди на результат може і не зменшувати ефективність діяльності навіть 

за відсутності згуртованості за особистісними якостями [5, 44].  

Психологічний клімат має багаторівневу й багатоаспектну 

структуру. Саме тому у визначенні структурних елементів психологічного 

клімату необхідно враховувати вплив методологічних вимог, від яких 

залежать цей феномен, а саме: стійкість та динамічність [15, 46]. 

Стійкість передбачає стан, у якому базові елементи: соціальні 

норми, система цінностей, взаємовідносини, стиль керівництва, сумісність, 

рівень конфліктності – залишаються стабільними й передбачуваними. 

Динамічність психологічного клімату полягає, по-перше, у тому, що його 

елементи є гнучкими відповідно до зовнішніх впливів, по-друге, вони 

знаходяться у визначеному співвідношенні між собою: взаємопов‟язані й 

взаємно компенсують один одного [12, 33]. 

Слід розуміти, що якщо стійкість базових елементів надає 

психологічному клімату спортивної команди якісного визначення і 

завершеності, то динамічні процеси – нової форми і змісту. У зв‟язку з цим 

у визначенні структури психологічного клімату спортивної команди 

необхідно виділити момент динамічної стійкості [16, 28]. 

Кожний із елементів повинен володіти стійкістю і незмінністю, 

однак його зміст можливий і повинен бути динамічним. Внутрішня 

динамічність елементів, їх взаємозв‟язок і взаємовплив створюють уяву 

про психологічний клімат, як живий організм, який постійно 

поновлюється, міняється та реагує на зовнішні й внутрішні 

впливи [18, 43, 66]. 

Структура психологічного клімату складається з таких елементів: 

- особистісні якості спортсменів і тренера; 

- ставлення до тренувальної і змагальної діяльності та до самого 

себе;  

- взаємовідносини в спортивній команді;  

- стиль керівництва тренера та його авторитет;  

- психологічна сумісність у системах «спортсмен-спортсмен», 

«тренер-спортсмен»;  

- конфліктність між спортсменами, спортсменами й тренером;  
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- психологічна референтність;  

- потреби і мотивація;  

- психологічне наслідування і зараження;  

- груповий настрій та емпатія;  

- загальна думка, традиції, звички;  

- соціальні норми поведінки [11, 36].  

Найважливішим елементом у структурі психологічного клімату є 

взаємовідносини. У процесі тренувальної і змагальної діяльності тренеру 

необхідно вивчати феномен взаємовідносин, який проявляється у формі 

взаємодії, взаємозв‟язків, взаємовпливів, взаємного прийняття, 

взаємопроявів і взаємопізнання [20, 25]. 

Характер міжособистісних відносин суттєво пов‟язаний із рівнем 

розвитку команди як колективу. У системі міжособистісних взаємин 

прийнято виділяти ділові (формальні) й особистісні (неформальні, 

емоційні) стосунки. На відміну від морального, психологічний клімат 

формується в результаті неформальних міжособистісних відносин.  

Спортивна практика показує: щоб створити позитивний 

психологічний клімат у спортивній команді необхідні вміла майстерність 

тренера, складний, багатогранний і довгий педагогічний процес. 

Насамперед він передбачає виховання глибокої ідейності в спортсменів, є 

основою, запорукою успіху та стрижнем усього світогляду 

особистості [64, 70]. 

Крім того, створення позитивного психологічного клімату в 

спортивній команді потребує взаємної підтримки та взаємної поваги всіх її 

членів. Одним із важливих чинників, який має вплив на згуртованість 

спортивної команди є саме психологічна сумісність її членів. Сумісність 

членів спортивної команди слід розглядати на трьох рівнях: соціальному, 

психологічному та психофізіологічному. У зв‟язку з цим розрізняють 

соціальну, психологічну й психофізіологічну сумісність [42, 67].  

Соціально-психологічний клімат аналізується за допомогою стилю 

взаємовідносин людей, які знаходяться в безпосередньому контакті один з 

одним. У процесі формування психологічного клімату складається система 

міжособистісних відносин, що визначають соціальне та психологічне 

самопочуття кожного члена групи [13, 22]. 

Соціально-психологічний клімат – це характер взаємовідносин між 

людьми, переважаючий тон загального настрою в колективі, пов‟язаний із 

прийняттям та задоволенням умовами життєдіяльності, стилем і рівнем 

управління та іншими факторами. Однак, слід зазначити, що його 

визначення є дещо ширшим, адже враховує не лише стиль взаємовідносин, 

але і настрій групи [11, 17]. 

Психологічний клімат – це емоційне забарвлення особливих 

психологічних зв‟язків всіх членів колективу, що виникає на основі їх 

загальної симпатії, збігу характерів і інтересів. Через ці форми 

реалізується весь спектр міжособистісних взаємодій: співробітництва, 
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суперництва і конкуренції, симпатії і антипатії, згоди-незгоди, поваги – 

неприязні, боротьби – підлеглості, конфлікту – згуртованості та багато 

іншого. Необхідно констатувати, що окрім цих елементів, існують й інші, 

які в деяких ситуаціях не менше впливають на характеристику 

психологічного клімату [23, 25].  

Однак, як засвідчують результати дослідження Ю. Коломейцева, 

такі елементи відповідають принципу стійкості й динамічності, іншими 

словами, вони відіграють провідну роль у регуляції психологічного 

клімату спортивної команди в усіх тренувальних і змагальних ситуаціях. 

На процес оптимізації психологічного клімату впливають об‟єктивні та 

суб‟єктивні фактори, а також ряд соціально-психологічних чинників [10]. 

Врахування чинників, які впливають на процес формування 

психологічного клімату є передумовою ефективної побудови навчально-

тренувальних занять та досягнення високих спортивних результатів на 

змаганнях. З метою регуляції психологічного клімату спортивної команди 

тренеру необхідно застосовувати заходи для профілактики чи усунення 

можливих негативних психологічних явищ.  

На психологічний клімат також впливають всі різновидності 

стихійного чи спеціально прихованого чи відкритого руху необ‟єктивної 

інформації, яка змінює взаємостосунки людей. Змістовне, оперативне, 

офіційне інформування нейтралізує руйнівний вплив необ‟єктивної 

інформації [49, 58]. 

Також впливовим психологічним явищем є незадоволення. 

Воно може виявлятися відкрито та можуть не мати зовнішнього вияву. 

Тренеру важливо своєчасно визначати й усувати причину незадоволення 

чи пояснювати його безпідставність [12, 28]. 

Негативні традиції в колективі впливають на психологічний клімат. 

У їх основі лежать поведінкові стереотипи, які живляться бездумним 

наслідуванням, некритичним повторенням яких-небудь дій [24]. 

Вивчаючи негативні явища в спортивній команді, які породжують 

непорозуміння й конфлікти, виокремлюють також і неформальні 

об‟єднання в ній. Таке буває, коли всередині команди виникає контактна 

група, прагнення якої не суперечать загальним, але все ж мають груповий, 

а не колективний характер. Подібна група заважає роботі, відволікає увагу 

тренера, створює передумови деструктивних взаємостосунків і погіршення 

психологічного клімату в команді [21, 25]. 

Виховання спортсменок волейболісток здійснюється в процесі 

подолання труднощів, які виникають у процесі навчально-тренувальних 

занять і на змаганнях. Під час тренувань створюються ситуації, які 

сприяють вихованню інтелектуальних і моральних якостей, волі і розвитку 

навичок у подоланні труднощів. Урахування аспектів психологічної 

підготовки волейболісток сприяє формуванню духовно багатої і вольової 

особистості, яка націлена на досягнення результатів. Спортивні змагання 

потребують від спортсменок максимального фізичного і психологічного 
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напруження. Успіх у змаганнях досягається максимальними вольовими 

зусиллями, спрямованими на подолання внутрішніх і зовнішніх перешкод. 

Тому важливе значення має готовність спортсменки до змагань [19, 46]. 

Від того, наскільки зможе волейболістка реалізувати себе, свої 

вміння в тих чи інших конкретних сформованих умовах, повністю 

залежить її спортивна кар‟єра та спортивні результати. Необхідно 

створювати такі соціальні умови, які б визначали сприятливе залучення 

спортсмена до занять даним видом спорту, його соціалізацію (тобто 

засвоєння та повне відтворення соціального досвіду), створення високого 

особистісного змісту занять волейболом, зацікавленістю їх для самої 

волейболістки. Предметом особливого піклування тренерів і спортсменів є 

оптимальні міжособистісні стосунки, у яких особливу роль відіграють 

взаємні вимогливість, повага, здатність долати конфліктні перешкоди, 

уміння в необхідний момент постати перед суперниками єдиним 

згуртованим колективом [16, 32]. 

Істотне значення має мотивація на досягнення загальної мети. Тому 

в змагальній ситуації, коли йдеться про перемогу, ігрові взаємини рідко 

змінюються тому, що особиста неприязнь між спортсменами не має 

великого значення. У зв‟язку з цим у спортивних колективах необхідно 

розглядати згуртованість у двох аспектах – діловому та 

емоційному [24, 29]. 

Мотивація в спортивній команді на досягнення мети більш впливова 

для успіху, ніж мотивація на спілкування. Однак найбільшого успіху 

досягали команди, мотивовані і на те і на інше [43, 56].  

Вивчення особистості спортсмена, його мотивації є актуальним для 

практичної роботи тренера спортивної команди з двох причин: по-перше, 

психологічні особливості особистості суттєво впливають на 

результативність спортивної діяльності; по-друге, спорт є надійним 

засобом виховання і формування особистості. Присутність такого 

зворотного зв‟язку виносить високі вимоги до знань тренера в сфері 

психології особистості спортсмена [66, 72]. 

Мотивація лежить в основі всіх людських вчинків. Саме тому її 

розцінюють як ряд послідовних дій для досягнення тієї чи іншої мети. Так 

як кожна дія в кінцевому підсумку має на увазі результат слід говорити 

про мотивацію успіху, адже досягнення бажаного – це успіх в першу чергу 

для особистості [45, 55]. 

Розвиток мотивації досягнення успіху включає три послідовні 

етапи: автономної компетентності, соціального аналізу та інтегрований 

етап соціального та самопорівняння [22, 26]. 

Таким чином, розвиток мотивації досягнення залежить від уміння 

особистості розділяти ситуації, в яких необхідне порівняння з людьми 

(оцінка власних здібностей у порівнянні з успіхами інших у процесі 

змагальної діяльності, а також гострої конкуренції), і в яких зі своїми 
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наявними власними попередніми результатами (самооцінка власних 

здібностей, досягнень, результатів у порівнянні з попередніми) [28]. 

У спортивній діяльності ситуації самопорівняння можуть бути 

відображені у вигляді порівняння з власним попереднім результатом, 

досягненням або нормативом, якого спортсмен хоче досягти, а ситуації 

соціального порівняння – у формі порівняння з результатами суперників 

або відомого спортсмена. Слід зауважити, що у спорті мотив досягнення 

успіху, так само як і мотив уникнення невдачі, здатен розвиватися в усіх 

цих ситуаціях за рахунок рефлексії когнітивно-операційного, особистісно-

ціннісного, а також результативного компонентів [66, 71].  

Структура мотивації досягнення створюється на основі ситуації, в 

яку людина включена, та рефлексії власних здібностей. В людини виникає 

певна потреба (в досягненні успіху та в уникненні невдачі), для 

задоволення якої член спортивної команди проявляє відповідну 

активність. Характер і особливості підкріплення з боку оточуючих 

(заохочення або покарання), очікування спортсмена (успіху або невдачі) та 

стійкого емоційного забарвлення діяльності (позитивне чи негативне), і 

останнє – це проміжні успіхи та невдачі, які призводять до формування 

відповідного типу мотивації [69, 72]. 

Якщо говорити про згуртованість спортивних команд, слід 

враховувати емоційні взаємовідносини між спортсменами та ігрові, адже 

симпатії не є єдиною причиною, що штовхає спортсменів залишатися 

членами даної команди [20, 28]. 

Дослідження взаємозв‟язків між згуртованістю, результатами 

діяльності та задоволеністю спортсменів в команді дозволило дійти 

висновку, що виявлення згуртованості команд тільки за ознакою симпатії 

та антипатії недостатньо, тому слід також орієнтуватись на інші критерії: 

- оцінку можливостей і здібностей спортсмена (оцінка за ігровими 

якостями); 

- можливість сформувати спільну діяльність приємною; 

- вплив, який чиниться спортсменом на інших членів групи; 

- оцінки того, наскільки сильно у спортсмена почуття 

приналежності до даної команди, чи має ця приналежність для нього 

суттєве значення; 

- рівень взаємодії та згуртованості спортивної команди в 

цілому [37, 52]. 

Виявилося, що якщо робити оцінку згуртованості команди по двох 

останніх критеріях, то зв‟язок між згуртованістю і успішністю виступів є 

(більш згуртовані спортсмени перемогли більше зустрічей). За іншими 

критеріями даного зв‟язку виявлено не було.  

Встановлено також, що згуртованість між спортсменами пов‟язана 

не стільки з зайнятим місцем у турнірній таблиці та класом команд, 

скільки зі зміною турнірного становища. Покращення турнірного 
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становища супроводжувалося зростанням згуртованості, погіршення 

турнірного становища призводило до її зниження [26, 49]. 

Важливим фактором, який впливає на згуртованість спортивної 

команди, є психологічна сумісність її членів. На жаль, до цих пір в 

спортивній практиці цьому фактору приділялося недостатньо уваги. 

Причини несумісності і фактори сумісності можуть бути різними [14, 24]. 

Ю. Коломейцев спробував дати класифікацію різних видів 

сумісності та несумісності. Він розділив всі випадки на три групи: 

психофізіологічну, психологічну й соціальну, що важливо враховувати в 

ході роботи по створенню згуртованості членів команди і формуванню 

необхідного психологічного клімату, а також усуненню небажаних 

конфліктів між спортсменами або командою і тренером [10]. 

Взагалі слід відзначити суперечливість результатів, одержуваних у 

соціально-психологічних дослідженнях з цього питання. У деяких 

ситуаціях дуже високий рівень згуртованості позитивно впливає на 

результат спортивної діяльності. В інших випадках висока згуртованість 

може навіть перешкоджати ефективної діяльності [17, 21, 44]. 

Спортивні команди, члени яких мали невелику потребу в дружніх 

взаємовідносинах, займали більш високе місце на змаганнях, ніж команди, 

в яких спортсмени мали потребу в теплих і близьких міжособистісних 

відносинах [29, 48]. 

Досягнення спортсменами високого результату можливо, 

незважаючи на внутрішні конфлікти, яке спростовує існуючу думку, ніби 

спортивні команди добиваються успіху тільки тоді, коли всередині 

спортивного колективу встановлені близькі дружні стосунки [11, 26]. 

Передбачається, що при високій згуртованості члени команди 

більше турбуються про збереження добрих відносин з товаришами, ніж 

про досягнення значних спортивних показників. Спроби тренерів 

спортивних команд нав‟язати в таких колективах мотиваційну установку 

на досягнення мети неминуче призводять до конфлікту [31, 35].  

Психологічна атмосфера у спортивній команді залежить від:  

- рівня психологічної сумісності, ступеня конфліктності групової 

думки, норм, звичок і особливостей поведінки, особливостей 

взаємосприйняття та взаємооцінювання спортсменів тощо; 

- чисельності, укомплектованості складу спортивної команди, 

відповідності амплуа та рівня підготовленості спортсмена, особливостей 

перспективи спортивного становлення та інше; 

- умов матеріального забезпечення навчально-тренувальної 

діяльності, особливостей організації тренувального процесу, режиму 

проведення занять, відпочинку та відновлення, обґрунтованості розподілу 

заохочень спортсменів за їх діяльність; 

- особливостей, чесності та справедливості розподілу винагороди 

спортсменам за їх діяльність; 
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- методів та сталого управління тренера командою, особливостей 

відносин у системі «тренер-спортсмен»; 

- відповідності нормам, вимогам та формальним правовим 

документам, що регулюють життєдіяльність спортивної команди [30, 47]. 

Створення сприятливої психологічної атмосфери в команді 

відбувається через проведення таких заходів: 

- створення здорової основи спортивного колективу – ветеранів 

команди, капітана та явних лідерів;  

- постійне підвищення авторитету тренерського складу та ветеранів 

команди;  

- створення єдиної системи ціннісних орієнтацій членів спортивної 

команди стосовно успіху або поразки; 

- присутності творчого контакту серед формальних та 

неформальних лідерів спортивної команди;  

- створення в команді атмосфери взаєморозуміння та доброго 

гумору (що унеможливлює глузування досвідчених членів спортивного 

колективу над «молодими») шляхом взаємодопомоги та взаємопідтримки;  

- постійна участь усіх членів команди як у спортивному спільному 

житті колективу, так і в культурно-масових заходах;  

- розміщення спортсменів на тренувальних зборах з урахуванням 

рис їхнього характеру, темпераменту, звичок, взаємовідносин і 

взаємовпливу; 

- відповідний підбір партнерів для занять і тренувань з метою 

заподіяння здорової конкуренції в спортивній команді та недопущення 

погіршення стосунків між її членами, які успішно виконують необхідні 

вправи, техніко-тактичні завдання і тими, хто це поки що не може зробити;  

- намагання тренера спортивної команди впроваджувати позитивні 

зміни як демократичного, так і авторитарного стилю керівництва 

спортивним колективом [25, 57]. 

Отже, алгоритм процесу регуляції психологічного клімату повинен 

включати: аналіз і оцінку чинників психологічного клімату, добір методів 

дослідження та збір інформації, її опрацювання й інтерпретацію, 

формулювання висновків і вибір тренером оптимального рішення [43]. 

На думку А. Драчука, активним впливом тренер повинен 

направляти групове судження на позитивне вирішення виникаючих 

конфліктів, попереджувати появу руйнуючих тенденцій в спортивній 

команді. Згуртованість спортивної команди підсилює позитивний настрій, 

який підвищує сприйняття позитивних і не сприйняття негативних 

явищ [18]. 

Успіх у тренерській діяльності значною мірою залежить від знань, 

якими оперує тренер, від того, як він створює свої відносини зі 

спортсменами [31, 40]. 

Таким чином, соціально-психологічний клімат – ступінь 

задоволеності основних соціальних потреб членів спортивного колективу. 



243 
 

Рівень розвитку колективу, особливості особистості, із яких він 

складається, стають опосередкованими чинниками впливу процесу 

регуляції психологічного клімату, і є регуляцією як чинником, який 

впливає на психологічний клімат, має свою особливість у вигляді різних 

компонентів [42, 51]. 

Тренер робить істотний вплив майже на всі чинники, які 

обумовлюють у тому чи іншому рівні соціально-психологічний клімат 

спортивної команди. Уміння тренера спортивної команди побудувати 

правильні професійні та особистісні відносини зі своїми вихованцями, 

добрий робочий контакт полегшують рішення виховних завдань – 

розвиток гармонійної особистості спортсменів, розкриття їхніх 

нерозкритих можливостей, а також створюються зручні умови для 

управління командою [54]. 

Після проведення експериментальних досліджень за допомогою 

методики «Оцінка морально-психологічного клімату в колективі» 

Л. Лутошкіна в спортивній команді ВК «Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ» в сезоні 

2017-2018 рр., за абсолютним показником рівня сприятливості 

(несприятливості) соціально-психологічного клімату (СПК), було виявлено 

середню ступінь сприятливості СПК (Р абс = 18,8), при цьому КСПК = 0,84. 

Така оцінка обумовлена тісною взаємодією членів команди в процесі 

тренувальної та змагальної діяльності, колективним характером гри, 

єдиними цілями та завданнями, прагненням до перемоги, але в той же час 

ми можемо стверджувати, що в колективі існують наявні проблеми, тому 

він потребує оптимізації з метою видалення недоліків і підвищення 

ефективності змагальної діяльності.  

Також, був проведений аналіз сприятливості психологічного 

клімату в ВК «Полісся-ШВСМ-ЖДУ» за методикою Л. Лутошкіна «Оцінка 

морально-психологічного клімату в колективі». Було виявлено високий 

ступінь сприятливості СПК, який дорівнює 22,3 (більше 22 – високий 

ступінь сприятливості СПК). У даному випадку КСПК = 0,99. Це свідчить, 

про те що психологічний клімат у ВК «Полісся-ШВСМ-ЖДУ» 

знаходиться на більш вищому рівні, ніж у ВК «Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ» в 

сезоні 2017-2018 рр..  

В результаті аналізу методики «Оцінка психологічної атмосфери в 

колективі» Л. Жедунова, нами було визначено, що атмосфера в спортивній 

команді «Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ» в сезоні 2017-2018 рр. сприятлива. Цей 

висновок було отримано після розрахування середньо-групового 

коефіцієнту по кожній позитивній і по кожній негативній якості, а також 

середньо-групового коефіцієнту за всіма позитивними і за всіма 

негативними якостями. Найвищий середньо-груповий коефіцієнт 

позитивних якостей припадає на такі якості, як співробітництво та взаємна 

підтримка (8), тобто 88,89%, а негативної якості – нерезультативність 

(2,77), тобто 30,78%. Середньо-груповий коефіцієнт за всіма позитивними 
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якостями дорівнює 7,32, тобто 81,33 %, а за всіма негативними – 2,09, 

тобто 23,22%. 

Отже, загальна сума балів за всіма позитивними якостями складає 

952 бали та переважає над негативними – 272 бали. Було встановлено, що 

атмосфера в команді «Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ» в сезоні 2017-2018 рр. для 

більшості членів команди сприятлива. Але в той же час ми можемо 

стверджувати, що в колективі існують наявні проблеми, а саме як 

відзначила більшість членів спортивної команди переважають такі 

негативні якості: незлагода – 1,92 (21,33%), незадоволеність – 2,54 

(28,22%), байдужість – 2,15 (23,89%), холодність взаємин – 1,92 (21,33%), 

нудьга – 2,39 (26,56%) та неуспішність – 2,39 (26,56%), тому волейбольна 

команда «Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ» потребує оптимізації з метою видалення 

недоліків і підвищення ефективності змагальної діяльності. 

Також, був проведений аналіз психологічної атмосфери в команді 

ВК «Полісся-ШВСМ-ЖДУ» за методикою Л. Жедунова «Оцінка 

психологічної атмосфери в колективі». Було виявлено, що в спортивній 

команді ВК «Полісся-ШВСМ-ЖДУ» переважає сприятлива психологічна 

атмосфера. 

Найвищий середньо-груповий коефіцієнт позитивних якостей 

припадає на такі якості, як дружелюбність – 8,17 (90,78%) та захопленість 

– 8 (88,89%), а негативну якість – нерезультативність – 2,83 (31,44%). 

Середньо-груповий коефіцієнт за всіма позитивними якостями дорівнює 

7,43 (82,56%), а за всіма негативними – 1,93 (21,44%). 

Отже, середньо-груповий коефіцієнт за всіма позитивними якостями 

(891 балів) переважає над негативними (231 балів). Це свідчить, про те що 

психологічна атмосфера в команді ВК «Полісся-ШВСМ-

ЖДУ»знаходиться на сприятливому для більшості членів спортивної 

команди рівні. 

Висновки. Аналіз науково-методичної літератури вітчизняних та 

закордонних вчених, а також мережі «Інтернет» з проблеми дослідження 

дав змогу виявити, що спортивна команда є основною соціально-

психологічною одиницею в спорті та колективом зі своїми 

психологічними особливостями і певними взаємовідносинами.  

Під час теоретичного аналізу результатів дослідження встановлено, 

що особливістю спортивних ігор є те, що вони потребують від 

спортсменок постійного зв‟язку один з одним, активних дій своїх 

товаришів по команді та інтеграції цих дій. В процесі спільної спортивної 

діяльності постійно відбувається диференціація ролей і функцій між 

членами спортивної команди та формування певної стійкості систем 

відносин між гравцями, які виконують різні функції. Рівень соціально-

психологічних взаємодій в спортивній команді багато в чому обумовлює 

ефективність ігрових дій спортсменок в екстремальних та швидко 

мінливих умовах змагальної боротьби. Для волейболу характерна велика 

емоційна та інтелектуальна насиченість. Дуже високий емоційний підйом і 



245 
 

добра морально-вольова підготовка в спортивній команді нерідко 

призводять до перемоги над сильнішим суперником.  

Проаналізувавши літературні джерела вітчизняних і закордонних 

вчених, можна зробити висновок, що психологічний клімат в команді 

кваліфікованих волейболісток являє собою соціально-психологічне явище, 

яке формується під впливом різних об‟єктивних і суб‟єктивних чинників 

та обумовлює емоційно-психологічну стійкість як окремої спортсменки, як 

особистості, так і команди в цілому. Цілеспрямована та досить тривала 

загальна психологічна підготовка кваліфікованих волейболісток 

призводить до того, що необхідність управління гравцем ззовні стає все 

меншою. Таким чином можна стверджувати, що психологічний клімат у 

підготовці кваліфікованих волейболісток є обов‟язковою складовою їх 

становлення, як майбутніх висококваліфікованих спортсменів. 

Дослідження психологічного клімату в спортивній команді «Орбіта-

ЗНУ-ОДЮСШ»  дозволило виявити середній ступінь сприятливості СПК 

(Рабс = 18,8, при КСПК = 0,84, а в команді «Полісся-ШВСМ-ЖДУ» – 

високий ступінь сприятливості СПК (Рабс = 22,3), при КСПК = 0,99.Також 

було виявлено, що психологічна атмосфера в обох досліджуваних 

командах є сприятливою. Але в той же час ми можемо стверджувати, що в 

колективі волейбольної команди «Орбіта-ЗНУ-ОДЮСШ» існують наявні 

проблеми, а саме як відзначила більшість членів спортивної команди 

переважають такі негативні якості: незлагода, незадоволеність, 

байдужість, холодність взаємин, нудьга та неуспішність. 

Отже, незважаючи на існування різних поглядів і концептуальних 

підходів щодо можливих варіантів покращення спортивних результатів в 

волейболі, актуальним залишаються питання вирішення цього питання за 

рахунок оптимізації психологічного клімату в спортивній команді. 
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3.6. Сучасні інноваційні технології спорту 

 

У 21 столітті спорт став універсальним інструментом, що об'єднує 

людей, незалежно від їхнього походження, релігійних переконань чи 

економічного становища (Hassan, 2018). Завдяки підвищеному інтересу 

людей до спорту та участі в ньому, а також широкому висвітленню 

спортивних заходів по всьому світу у засобах масової інформації, спорт 

перетворився на глобальний бізнес, включаючи спортивні товари та 

послуги. Зростаюча популярність національних та міжнародних 
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спортивних заходів сприяє зростанню ринку спортивного інвентарю та 

обладнання. В свою чергу, погіршення здоров'я населення світу, пов'язане 

зі способом життя, стресами та ожирінням, спонукають все більше людей 

займатися фітнесом і спортом і підвищує попит на різні види спортивного 

обладнання. Доступність популярних міжнародних брендів спортивного 

одягу і обладнання, збільшення участі жінок у спорті також сприяють 

зростанню попиту спортивної продукції. Наразі більше людей, ніж будь-

коли, займаються спортом, а світовий ринок спортивних товарів 

збільшився з 151,12 млрд доларів у 2021 році до 165 млрд доларів в 2022 

році (Sporting and Athletic Goods Market Size 2022 and Growth Analysis., 

2022). Наразі відбувається диверсифікація спортивної індустрія для 

задоволення різних інтересів та потреб спортсменів, тренерів, 

вболівальників та інших зацікавлених сторін.  

Протягом багатьох останніх років світова індустрія просувала та 

допомагала розвивати нові види спорту, які, у свою чергу ставали 

каталізаторами для нових видів продукції. Прагнення до нових ринків, 

рекордів та спортивної переваги призвело до того, що мільйони доларів 

витрачаються на дослідження та розробку спортивної техніки та 

обладнання. Як наслідок, і спортсмени, і тренери тепер залучені до більш 

складних технологічних систем, які значною мірою залежать від 

передових інновацій (Schmidt, 2020). У минулому, під час тренувань та 

підготовки до змагань спортсмени і тренери керувались інтуїтивними 

методами. У наш час професійні атлети та спортсмени-аматори все 

частіше звертаються до нових технологій, щоб мати максимальну віддачу 

від своїх фізичних і розумових здібностей і отримати конкурентну 

перевагу, а технології докорінно змінюють способи тренувань і змагань.  

Інновації не є чимось новим для спорту, вони є все, що «нове» і 

може сприяти отриманню конкурентної переваги. За визначенням Cabrilo 

та Dahms (2018), інновації це процес впровадження та застосування нових 

ідей, процесів чи процедур, покликаних принести значну користь людині, 

групі, організації чи суспільству в цілому.  

В широкому сенсі інновація – це впровадження ринку нової ідеї чи 

поведінки у вигляді технології, продукту, послуги, структури, системи чи 

процесу (Cabrilo & Dahms, 2018). У спортивному контексті інновації, які є 

рішенням певної, визначеної проблеми чи потреби мають вирішальне 

значення для розвитку спорту та максимального використання досвіду та 

результатів окремих осіб та організацій. Майбутні інновації у спорті 

вірогідно будуть більшою мірою зосереджені на виявленні індивідуальних 

та організаційних потреб у технологічних та управлінських інноваціях, 

тобто досягнення в галузі спортивних технологій стають частиною 

зростаючої світової індустрії спорту та відпочинку.  

Поняття «технології» визначається як «спосіб виконання завдання, 

особливо з використанням технічних процесів, методів чи знань», і 

створюються, щоб полегшити існуючу людську діяльність або зробити 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Sla%C3%B0ana%20Cabrilo
https://www.emerald.com/insight/search?q=Sven%20Dahms
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можливою діяльність, якою люди мріяли займатися, але до якої вони 

біологічно не пристосовані („Technology‟, n.d.). Як правило, технології 

відноситься до інструментів та обладнання, починаючи від елементарних 

знарядь праці і закінчуючи сучасними комп'ютерами та космічними 

станціями. Технології розуміються як створені людиною засоби для 

досягнення інтересів та цілей, отже, спортивні технології – це створені 

людиною засоби для досягнення людських інтересів та цілей у спорті або 

пов'язаних зі спортом. До речі, можна привести багато історичних 

прикладів інновацій, які кардинально змінили спорт. Серед них винахід 

нової техніки стрибка у висоту, що дозволило спортсмену Річарду Фосбері 

здобути олімпійську золоту медаль, або модернізація Яном Бокльовом 

техніки стрибків з трампліну на лижах, що утримуються у V-подібній 

формі замість паралельної, дозволила зробити стрибки довшими і більш 

безпечними (Schmidt, 2020). 

На індивідуальному рівні технологічні інновації змінюють і 

вдосконоляюють тренувальний процес. Інноваційне використання 

технологій може допомогти поширити експертні знання про передовий 

тренерський досвід за допомогою додатків для планшетів та смартфонів, 

тим самим задовольняючи потреби спортсменів-аматорів у реальному та 

більш інтерактивному досвіді. Наприклад, глобальна система 

позиціонування та супутникові знімки дозволяють велосипедистам-

аматорам складати схеми своїх тренувань, слідуючи встановленими 

маршрутами та допомагають досвідченим велосипедистам долати етапи 

«Тур де Франс» минулих років. Навіть відносно прості системи стеження 

можуть визначити точки на шляху велосипедиста з точністю до 15 м. 

Професійні велосипедисти носять пристрої, які дають змогу 

вболівальникам бачити, де знаходяться їхні улюблені спортсмени під час 

етапів«Тур де Франс» та дозволяють переглядати інформацію про їх 

потужність та каденцію (Goff, 2017).  

Крім того, засоби масової інформації та інформаційні технології 

(наприклад використання високошвидкісних та інфрачервоних 

ведеокамер, демонстрації надповільних повторів, використання дронів 

оснащених камерами з різними кутами огляду, що допомагають зібрати у 

цифровому вигляді кадри) покращують враження від перегляду 

спортивних змагань для глядачів удома, задовольняють їх розважальні 

потреби та надають життєво важливу інформацію тренерам та офіційним 

особам. 

На рівні спорту вищих досягненьтехнологічні інновації 

застосовуються для спортивної науки, спортивної медицини, спортивної 

реабілітації, спортивного тренування, та є важливим чинником зростання 

результатів спортсменів. Нові методи тренувань постійно розробляються 

разом з аеродинамічним, функціональним одягом, оптимальними дієтами 

та науково обґрунтованою тактикою. Так, бездротове відстеження та 

датчики забезпечують якісний зворотний зв'язок для аналізу та 
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моніторингу продуктивності, тим самим сприяють покращенню 

результатів тренувань та змагань. Наприклад у стрибках у воду техніка 

рухів в останні роки помітно удосконалилася. Поліпшення фізичної 

підготовки з появою програмного забезпечення Dartfish і більш 

досконалого пристрою трампліну дозволило спортсменам стрибати вище, 

завершувати стрибок технічно більш правильним входом в воду, 

ускладнити стрибки новими елементами. 

На організаційному рівні спорту технологічні інновації 

загальновизнане джерело конкурентної переваги. Технології 

використовуються для підвищення споживчого інтересу та збільшення 

фінансування спорту (наприклад, завдяки покращенню висвітлення 

спортивних подій), підвищення якості спорту (завдяки винесенню 

об‟єктивних суддівських рішень), регулювання спорту (завдяки виявленню 

допінгу) та покращення засобів безпеки спортсменів (як зовнішніх 

пристроїв так і вбудованих в їхній одяг) і глядачів. 

Управлінські інновації у спорті також набирають обертів та 

відносяться до впровадження нових практик, процесів, методів чи 

організаційних структур, які можуть забезпечити явну конкурентну 

перевагу, покращити управління спортивними спорудами, командами, 

асоціаціями, лігами, подіями, фітнес-студіями та медіакомпаніями. 

Технології мобільних застосунків, які використовуються для професійних 

або аматорських спортивних команд, клубів і майданчиків, можуть 

підвищити ефективність операцій і забезпечити кращий досвід для 

спортивних споживачів. Наприклад, налаштовані програми допомагають 

командам та тренерам знаходити і залучати талановитих спортсменів, інші 

програми надають інструменти для організації турнірів, ліг, перегонів та 

інших великих спортивних подій (Schmidt, 2020). Крім того, технічні 

рішення можуть бути призначені або пов‟язані із засобами масової 

інформації, брендами-спонсорами та інвесторами. Наприклад, нові 

платформи Rallyme або Sporttotal, які з‟єднують бренди з командами та 

спортсменами та допомагають залучати кошти для підготовки спортсменів 

безпосередньо від уболівальників і благодійників (Schmidt, 2020). 

Інновації в галузі управління є підґрунтям лідерства та ефективності 

успішних спортивних організацій, які можуть підвищити ефективність та 

результативність своєї діяльності та усунути прогалини у продуктивності.  

Загалом технології виконують багато функцій у спорті. 

Зосередимося на змагальних видах спорту та на технологіях, спрямованих 

на підвищення продуктивності.  

Наразі розвиток технологічних видів спорту, таких як велоспорт, 

теніс, бобслей та багато інших, інтенсифікувався завдяки появі обладнання 

з використанням композитів з вуглецевого волокна, що спочатку були 

розроблені для аерокосмічної промисловості, але знайшли своє 

застосування у виробництві велосипедів, тенісних ракеток, лиж, вудок, 

куль для боулінгу, лонжеронів / стрижнів весел для байдарок, рамах для 
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віндсерфінгу, хокейних ключках, повітряних зміях, велосипедних кермах 

(композити, армовані склом і вуглецем) (Umair & Khan, 2020). Композитні 

рами з вуглецевого волокна, легкі та жорсткі, вперше були використані на 

Тур де Франс у 1986 році та стали популярним продуктом велосипедної 

промисловості. Однак, висока вартість та низька ударна в'язкість 

композитних рам із вуглецевого волокна вважається недоліком цих рам. 

Сьогодні пропонується використання інших типів волокон, наприклад, 

льону, у композитних рамах для зниження вартості матеріалу та 

підвищення ударної в'язкості. Так, рама велосипеда з лляного волокна 

може бути зроблена такою ж жорсткою, як карбонова, і легшою (менше 

1500 г), ніж алюмінієва, а її демпфуючі характеристики краще, ніж у всіх 

поширених матеріалів для рам (Amiri et al., 2018).  

Новітні технології виробництва спортивного одягу можуть сприяти 

підвищенню продуктивності спортсмена. Власне нейлон був розроблений 

у 40-х роках минулого сторіччя, а «спандекс» - у 80-х, звідтоді купальники 

стали більш облягаючими і менш поглинали воду (Umair & Khan, 2020). У 

сучасності, бренд Speedo, анонсуючи костюми «Fastskin» гарантував 

зниження загального опору на 7,5%, та покращення часу плавання на 1-1,5 

за кожні 100 м. Для Олімпійських ігор 1992 року Speedo представила 

тканину S2000, відому як «Fast-Suit», яка зменшувала опір плавця на 15% 

порівняно з традиційними тканинами. Купальні костюми повної довжини з 

нова тканини компанії Speedo були представлені у 1999 році і використані 

на Олімпійських іграх у Сіднеї у 2000 році. Ці костюми були описані як 

подальше технологічне вдосконалення купальних костюмів «Aquablade», 

випущених компанією перед Олімпійськими іграми 1996 року. Пізніші 

розробки, такі як «X-Glide» від Arena і «LZR» від Speedo, зменшили площу 

поперечного перерізу плавця і знизили коефіцієнт опору, а також стискали 

м'язи і зменшували м'язову вібрацію, тим самим підвищуючи витривалість 

за рахунок полегшення венозного повернення (Morales et al., 2019). 

Дослідженнями було показано, що використання костюма Speedo в 2000 

році покращило результати плавців на 0,9-1,4%, а подальші розробки 

додали ще 1,5-3% в 2008 році. Наразі провідні спортсмени 

використовують нові костюми «Fastskin»: «Fastskin LZR Pure Intent», три 

нові тканини якого, розташовані таким чином, щоб забезпечити стиснення, 

гнучкість і зменшення опору, і «Fastskin LZR Pure Valor» що є найлегшим, 

комфортним і технічним купальником компанії (Morales et al., 2019). 

Третя за величиною корпорація в світі з виробництва спортивного 

одягу та взуття, китайська компанія Anta Sports, 16 років співпрацює з 

Олімпійським комітетом Китаю в межах створення спортивного одягу для 

атлетів та розробляє одяг з огляду на специфіку різних видів спорту. 

Наприклад, олімпійське взуття Anta для важкоатлетів було створене для 

підвищення рухливості, загальної стабільності та забезпечення зворотного 

зв'язку під час переміщення тягарів, взуття виготовлене із зносостійкого 

волокна, із зносостійкістю в 2,5 рази вищою, ніж у звичайних матеріалів, і 
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може витримати вагу більше 14 дорослих. Це взуття для важкої атлетики 

має характеристики амортизації склепіння стопи, що може поглинати 

удари п'яти і знижувати ризик отримання травми спортсменом. Унікально 

піднятий каблук із термопластичного поліуретану допомагає спортсменам 

зберігати баланс, а жорстка підошва підтримує стійкість під час таких 

рухів, як ривки та присідання(Shi & Sun, 2022). У виробництві одягу 

важкоатлетів використані технології, що забезпечують підтримку талії та 

запобігають зайвим навантаженням на м'язи, аформа збірної Китаю з 

боротьби містила тканину, яка захищає від захвату. Взуття Team China 

отримало верхню мембрану, що дихає, а в спеціальній устілці 

використовується можливість розподілу удару під час бігу, завдяки чому 

забезпечується максимальне зчеплення та стійкість. Впровадження 

технологій та розвиток «розумного» текстилю і нанотехнологій відкриває 

шлях до високотехнологічного спортивного одягу. Високотехнологічний 

спортивний одяг може вимірювати частоту серцевих скорочень, дихальну 

активність, поставу, швидкість і розподіл ваги призаняттях спортом і 

фітнесом. Розумний спортивний одяг є досить гнучким, його можна 

носити протягом тривалого часу, без відчуття дискомфорту у спортсменів і 

не заважаючи їх виступам. Датчики, сполучні проводи, приводи, блоки 

штучного інтелекту, автономні генератори та накопичувачі енергії в 

розумному спортивному одязі є м'якими, гнучкими, легкими та 

забезпечують комфорт для користувачів(Memarian et al., 2019).  

Ще одним прикладом є еволюція виробництва тенісних ракеток. Так 

у 1967 р. компанія Wilson Sporting Goods представила першу популярну 

металеву ракетку «T2000», яка мала меншу вагу, більший термін служби 

та жорсткість у порівнянні з дерев‟ними ракетками.У 1980 роках дерев'яні 

ракетки геть застаріли, і бренди натомість стали виробляти ракетки з 

графіту, які ставали дедалі легшими і легшими, а також покращували 

якісні характеристики. Згодом з‟явилися кевларові конструкції ракеток для 

тенісу, ракетболу, сквошу та бадмінтону, стали більш міцнимиі надійними. 

Кевларові струни не розтягуються і рвуться рідше, ніж традиційні струни. 

Кевлар також використовується для гасіння вібрацій та захисту від 

пошкоджень вуглецевого волокна, що є провідним захистом надтвердих 

легких тенісних ракеток (Umair & Khan, 2020). З 2014 року почалось 

виробництво«розумних» ракеток з чіпами в рукоятці для реєстрації 

потужності удару. 

Оскільки спорт часто включає інтенсивні дії і багато тілесних 

контактів, отримання травм стало частиною майже кожного тренування і 

змагання,технологічні інновації у виробництві шоломів та засобів захисту 

тіла в спортсмена, покликані запобігати травмам. Завдяки новітнім 

технологіям професійні спортсмени отримали можливість захистити себе 

від непередбачуваних подій. Пластикові шоломи для американського 

футболу почали виробляти ще в 1939 році і були розроблені для заміни 

шкіряних, які спортсмени носили раніше. Вони були легшими, міцнішими 
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і не вимагали ребрендингу після кожної гри. Так само і захисні шоломи 

боксерів були розроблений для зменшення сили удару. Наразі спортивні 

компанії продовжують розробляти захисне обладнання для забезпечення 

безпеки з ергономічними аспектами, щоб покращити результати 

спортсменів і пристосуватися до збільшених вимог до тренувань. У 

спортивних іграх, таких як бейсбол, хокей та американський футбол, в 

автоспорті, велоспорті, бобслеї спортсмени часто ризикують отримати 

травми голови, струс мозку, отже вдосконалення характеристик 

протиударного шолома не припиняється. Шоломи постійно 

вдосконалюються з погляду дизайну, інноваційних матеріалів, 

технологічності, продуктивності і головне, безпеки. Шоломи складаються 

в основному з двох частин: внутрішньої підкладки зі спіненого 

полістиролу та зовнішньої жорсткої оболонки, яка зазвичай 

виготовляється із звичайних термопластів або полімерних композитів. 

Композитні оболонки дорожчі за звичайні термопластичні оболонки, але 

значно краще поглинають енергію. Коли композитні ламінати зазнають 

удару, енергія поглинається не тільки за рахунок деформації, але й за 

рахунок механізмів ушкодження, таких як розшарування, розрив волокон 

та руйнування матриці. Також композиційні матеріали мають значно 

більшу міцність і питому жорсткість на відміну від чисто термопластичних 

оболонок, що особливо знижує ймовірність травм головного мозку, що 

виникають через індуковані прискорення (Gohel et al., 2021). 

Безпека глядачів – ще одна проблема під час спортивних заходів, 

коли уламки спортивного обладнання, що швидко рухаються, можуть 

завдати шкоди тим вболівальникам, хто знаходиться поблизу. На багатьох 

гоночних трасах, у тому числі для змагань NASCAR, замінено бетонні 

бар'єри бар'єрами зі сталі та піни (SAFER). Захисні панелі хокейних 

майданчиків також почали обладнувати різними експериментальними 

типами скла, що поглинають удари, а не розбиваються. 

Сучасний спорт це змагання, які перевіряють межі людського тіла, 

розуму та духу для задоволення учасників, уболівальників і глядачів. 

Робототехніка та автоматизація можуть допомогти всім спортсменам та 

людям, які їх підтримують отримати максимальне задоволення від участі, 

покращуючи тренування, підрахунок очок і власне ігровий процес.Глядачі 

і вболівальники відіграють важливу роль, мотивуючи спортсменів і 

фінансуючи їх через продаж квитків і споживання реклами, тому багато 

зусиль спрямовується на задоволення потреб глядачів, починаючи від 

будівництва величезних стадіонів і закінчуючи створенням штучного 

середовища, що забезпечує повне занурення в змагальну діяльність.  

Технології соціальних медіа дозволяють уболівальникам надалі 

створювати мережі та спільноти з іншими людьми зі схожими 

спортивними інтересами. Ставки на спорт і фентезі-спорт, як окремий вид 

спорту з багатомільярдним бізнесом, також останнім часом сприяють 

залученню вболівальників.  
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Спорт і технології переплітаються, а власне прогрес у робототехніці 

забезпечує кардинальні зміни. Основні робототехнічні характеристики: 

сприйняття, планування, контроль, маніпуляції та пересування, ті самі на 

які покладаються і люди-спортсмени. Їхня фізична або віртуальна 

автоматизація відкриває можливості як для структурованих ігор, таких як 

шахи, з відомими правилами та дозволеними ходами, так і для 

неструктурованих змагань, таких як футбол, де відомі механізми 

зарахування очок, але допустимі стани та їхні переходи є плавними. 

Робототехніка важлива для інновацій, заснованих на конкуренції, 

здатна стати лідером інновацій у фізичному спорті. Сприйняття, 

планування та контроль застосовуються до завдань, пов‟язаних із 

фізичною майстерністю, і створюють можливості для технічного 

розвитку.Потужні алгоритми візуального сприйняття забезпечують 

надійне виявлення та класифікацію об‟єктів у реальних умовах та 

здібності, для розвитку яких потрібні були роки, можна вдосконалити за 

кілька місяців. Роботи опосередковано допомагають людям-спортсменам 

тренуватися, наприклад, підтримуючи вдосконалені системи тренувань за 

допомогою більш детального збору даних про ефективність за допомогою 

дронів або шляхом створення роботів-супротивників, проти яких 

спортсмени можуть порівнювати себе або перевіряти свою здатність 

реагувати на непередбачувані сценарії, наприклад, інтелектуальні машини 

для спарингу. Роботизовані системи безпосередньо допомагають 

спортсменам, збільшуючи їх сприйняття або фізичну силу.  

Повтори на 360°, такі як EyeVision, усюдисущі камери та 

мікрофони, підключені до мережі, у тому числі натільні, керовані 

роботами та безпілотними літальними апаратами з віртуальною 

реальністю або записом 360° захоплюють більш повну інформацію про 

спортивні події для потокової трансляції до телевізорів і мобільних 

пристроїв, з можливістю налаштування ракурсів і коментарів відповідно 

до уподобань користувача (Siegel & Morris, 2020). 

У той час як глядачі отримують вигоду від симуляції та аналізу, 

найбільш безпосередню вигоду отримують спортсмени, тренери та 

тренери. За прогнозами фахівців, вже через п‟ятнадцять років у 

спортсменів можуть з‟явитися власні роботи-тренери, здатні фіксувати 

дані лазерного сканування або іншим чином оцінювати їхню 

продуктивність, щоб аналізувати ефективність у реальному часі(Siegel & 

Morris, 2020).  

До 2050 року спортсмени зможуть тренуватися проти гуманоїдних 

роботів-конкурентів, щоб навчитися реагувати проти реальних суперників, 

або можливо, навіть статистичної моделі власної продуктивності та 

типового стилю гри гравця з незначними покращеннями. Через десять 

років точне відстеження рухів зможе фіксувати дані від інших 

професійних спортсменів із суперницької команди, щоб гравці могли 

вчитися. Вже зараз у світі кіберспорту боти зі штучним інтелектом 
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розробляються для навчання професійних гравців, а роботи-тренери 

з‟являться у все більшій кількості фізичних видів спорту протягом 

наступних 10-20-ти років (Siegel & Morris, 2020). Роботи допомагатимуть і 

підсилюватимуть не тільки спортсменів. Вже зараз безпілотники 

допомагають тренерам готувати спортсменів, знімаючи відео з різних 

ракурсів або автоматично стежачи за спортсменами, створюючи 

відеоролики для самореклами або забезпечуючи відеографічний зворотний 

зв‟язок для спортсмена, щоб стежити за спортивною формою (Siegel & 

Morris, 2020).  

Окрім вдосконалення та розширення існуючих видів спорту, новітні 

технології можуть створювати нові види спорту. Зростання популярності 

кіберспорту з нішевої субкультури в глобальну індустрію з оборотом 

1 мільярд доларів США є найбільш очевидним і актуальним. Кіберспорт, 

також відомий як електронний спорт  це форма спортивних змагань із 

використанням відеоігор (Schmidt, 2020). 

Наразі кіберспорт складається зі змагань між кількома сотнями 

професійних геймерів, але глобальна аудиторія кіберспорту вже 

перевищила 450 мільйонів людей, а додавання кіберспорту до 

Олімпійських ігор здається радше питанням часу. У довгостроковій 

перспективі відеоігри можуть стати найбільшою формою розваг у світі, а 

кіберспорт - найбільшим видом спорту на планеті – навіть більшим, ніж 

футбол, з точки зору кількості гравців і глядачів (Kane & Spradley, 2017).  

Інші види спорту, як-от перегони безпілотників, за останні роки 

перетворилися з хобі до спорту з міжнародними лігами, професійними 

змаганнями та зростаючим колом шанувальників. Перегони на дронах 

дозволяють людському тілу та розуму змагатися, як ніколи раніше, і літати 

з неперевершеною швидкістю та спритністю. Напівавтоматичні та 

повністю автоматизовані перегони безпілотників вірогідно стануть 

серйозною важливою спортивною дисципліною, яка конкуруватиме з 

традиційними видами спорту за увагу світової аудиторії (Schmidt, 2020).  

Суддівські помилки, ненавмисні чи в результаті упередженості, 

можуть бути усунені завдяки автоматизованому роботизованому 

суддівству та підрахунку очок. На полі така інфраструктура, як лазерні 

завіси, здатні відображати положення м‟яча в режимі реального часу та 

вимірювати його траєкторію вперед, може бути використана для 

об‟єктивного суддівства. Розширене розпізнавання може надавати дані для 

винесення суджень щодо порушень правил. В майбутньому, наземні або 

повітряні роботизовані арбітри та медики можуть патрулювати поле у 

ситуаціях, які можуть бути надто ризикованими (або надто швидкими) для 

людського нагляду, і миттєво виявляти травми.  

Вже зараз використовується система відеодопомоги арбітрам (Video 

assistant referee), скорочено VAR або відеопомічник арбітра – технологія у 

футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення в 

неоднозначних моментах матчу за допомогою відеоповторів та була 
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офіційно включена в Правила гри в футбол в 2018 році після серії 

випробувань на міжнародних турнірах. Ще у 2016 році система VAR була 

введена під час товариського матчу між Францією та Італією, а успішне 

випробування спричинило те, що на Клубному чемпіонаті світу з футболу 

FIFA з'явився бічний монітор. 2018 р. – VAR вперше використали в Англії 

у кубковому матчі Англії, а Ла Ліга представила цю технологію у сезоні 

2018-19. Вона також найбільш публічно використовувався на чемпіонаті 

світу, коли IFAB офіційно запровадила закони VAR у гру у футбол. З 

2019 р. VAR стала використовуватись у Прем'єр-Лізі та на кожному етапі 

Ліги чемпіонів, починаючи з сезону 2019-2020, для того, що ФІФА вважає 

рішеннями, що змінюють хід гри», включаючи дійсність голів, пенальті, 

червоних карток та офсайдів. 

За думкою науковців, в найближчому майбутньому, зміниться не 

лише підрахунок балів і контроль, можливості спортсменів також можуть 

змінитися, через деякий час людина і машина можуть злитися за 

допомогою посилень, що керуються приводами, або допоміжних 

технологій, що підвищують силу, швидкість, витривалість і час реакції 

(Siegel & Morris, 2020). Екзокостюми є прикладом того, як машини можуть 

дозволити людям з обмеженими можливостями брати участь в змаганнях 

різного рівня. Паралімпійські ігри вже демонструють спроби цього і 

зрозуміло, що правила змагань доцільно адаптувати, щоб керувати, а в 

деяких випадках і обмежувати використання технологій для забезпечення 

чесної конкуренції (Siegel & Morris, 2020). 

Загалом, великі спортивні заходи, такі як Паралімпійські ігри є 

сприятливим середовищем для технологічних інновацій. Успіх багатьох 

спортсменів-паралімпійців залежить від технічних засобів (протезів, 

інвалідних візків або інших спеціалізованих компонентів) для виконання 

своїх видів спорту, відповідно інновації є найбільш затребувані. 

Найбільш відомий приклад Оскара Пісторіуса із двосторонньою 

транстибіальною ампутацією, який прагнув змагатися зі здоровими 

спортсменами, використовуючи протези обох ніг. У 20 років Оскар 

Пісторіус став чемпіоном Паралімпіади-2004 в Афінах на дистанції 200 м. 

використовуючи спеціальні протези нижніх кінцівок з накопиченням та 

поверненням енергії. Таку технологію вперше використовували на 

Паралімпійських іграх 1988 року, а вже в 2021 році в Токіо на 

Паралимпийських іграх, спортивні протези стали найвживанішими 

пристосуваннями, які використовували спортсмени. Компанія Ottobock – 

виробник популярних спортивних протезів та інвалідних візків, вже понад 

30 років постачає пристрої для спортсменів-паралімпійців. Її продукція, 

наприклад, рухливий протез стопи 1E95 використовується у баскетболі та 

волейболі. Цей протез полегшує ходьбу, біг та різкі зміни напрямків руху. 

Запатентований протез стопи Runner 1E91, в якому силова лінія 

розташована ближче до центру ваги тіла, що робить використання 

вуглецевої пружини ефективнішим, використовують багато легендарних 
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учасників Паралімпійських ігор. Хоча він був розроблений спеціально для 

спринтерів та стрибунів у довжину – його можна легко адаптувати до потреб 

різних людей. 

Деякими скептиками було висловлено припущення, що новітні 

протези можуть давати несправедливу перевагу спортсменам, проте 

Міжнародний паралімпійський комітет наразі визначив чіткі правила, які 

враховують ступінь, у якому інвалідність спортсменів впливає їх результати. 

З цієї причини дозволено лише пасивні протези без електроніки. 

За останнє десятиліття 3D-друк став інструментом для покращення 

результатів у таких видах спорту, як біг та їзда на велосипеді, і все частіше 

використовується спортсменами-паралімпійцями (Kajtaz et al., 2019; Mallen, 

2019). Обладнання масового виробництва, таке як рукавички, взуття та 

велосипеди, зазвичай розробляється з урахуванням типових форм тіла 

здорових людей та стилів змагань. Таким чином воно може не підходити для 

багатьох паралімпійців, а одноразове обладнання, виготовлене на 

індивідуальне замовлення, коштує дорого і вимагає багато часу для 

виробництва (Mallen, 2019). Це може обмежити доступ для деяких 

спортсменів або вимагати, щоб вони вигадали свої власні рішення «зроби 

сам», які можуть бути не такими ефективними, як професійно виготовлене 

обладнання. 

3D-друк дозволяє виробляти обладнання на індивідуальне замовлення 

за доступною ціною (Kajtaz et al., 2019). Декілька колишніх паралімпійців, 

такі як британський тріатлоніст Джо Таунсенд і легкоатлет зі США Аріель 

Розін, використовують 3D-друк для створення персоналізованих рукавичок 

для себе та своїх колег-спортсменів-візочників. Ці рукавички сидять так, 

ніби вони були відлиті поверх рук спортсмена, і можуть бути надруковані з 

різних матеріалів для різних умов. Наприклад, Таунсенд використовує 

жорсткі матеріали для максимальної продуктивності на змаганнях та м'які 

рукавички для тренувань, які зручні та менш травмонебезпечні. 

Рукавички, надруковані на 3D-принтері, недорогі, виготовляються 

швидко і можуть бути передруковані щоразу після пошкодження. Цифровий 

дизайн можна змінити на основі відгуків спортсмена, відправити на 

найближчий 3D-принтер, коли терміново потрібні деталі (Mallen, 2019). Ще 

в 2016 році був презентований перший надрукований на 3D-принтері протез 

ноги, який німецька велосипедистка Деніз Шіндлер використала на 

Паралімпійських іграх в Токіо і який допоміг їй виграти бронзову медаль 

(Kajtaz et al., 2019). Зроблений з полікарбонату, він був легшим, ніж її 

попередній протез із вуглецевого волокна, але такий самий міцний і краще 

підігнаний. Більш досконалі матеріали, надруковані на 3D-принтері для 

паралімпійського обладнання, включають вуглецеве волокно, яке 

використовують зокрема і для виготовлення шатунів для ручного 

велосипеда. 3D-друк дозволяє розміщувати армоване вуглецеве волокно 

саме там, де це необхідно, щоб підвищити жорсткість деталі, не обтяжуючи 

її (Kajtaz et al., 2019).  
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Титан, надрукований на 3D-принтері, також використовується для 

виготовлення нестандартних протезів рук, таких як ті, які дозволяють 

новозеландській паралімпійській спортсменці Ганні Грімальді надійно 

утримувати 50-кілограмові вантажі, що неможливо за допомогою 

стандартного протезу. 

Також сталися захоплюючі прориви у типах допоміжних технологій, 

які дозволені під час певних видів спорту. У плаванні, наприклад, слабозорі 

звикли покладатися на «таперів», які фізично торкалися їх жердиною, щоб 

сигналізувати про те, що настав час повертати. Сьогодні ті ж плавці можуть 

використовувати цифровий пристрій, що використовує інфрачервоні 

промені та ультразвукову технологію для подачі сигналу на окуляри 

плавців. 

Наприклад, екзокостюми та екзоскелети (підтримуючі конструкції, 

що одягаються на тіло та знімають навантаження з опорно-рухового апарату 

при певних видах діяльності, не потребують джерела енергії) можуть у 

найближче десятиліття надати учасникам Паралімпійських ігор додаткову 

силу, витривалість і стабільність (Siegel & Morris, 2020). 

Сьогодні складно собі уявити підготовку спортсмена, так само як і 

спортивні змагання, без технологічних нововведень. Однак використання 

технологій у спорті все частіше спричиняє дискусії, адже технології що 

застосовуються під час тренувального процесу, а також створення 

високотехнологічної екіпіровки, за думкою опонентів – це шлях до 

нерівності атлетів. Саме тому розвиток і повсюдне використання технологій 

у спортивному світі актуалізує питання про те, як оцінити, яка кількість 

технологій прийнятна для спортсменів і в якій мірі вони є елементом fair 

play – чесної гри. Проблема виникає через нерівність у доходах і доступності 

технологій між багатими країнами та країнами, що розвиваються. Сфера, 

пов'язана з прийняттям рішень або дебатами щодо фактичної прийнятності, 

включення чи протиріччя спортивних технологій, була названа 

техноспортом, технологіями покращення людини або механічною 

ергогенікою (Schmidt, 2020).  

У світовій спортивній спільноті триває полеміка, посилена етичними 

міркуваннями, щодо технологічних розробок, їх впровадження та 

використання в спорті. Визначені і потребують вирішення наступні основні 

питання: (а) концепція справедливості (або несправедливості) через 

впровадження технологій; (б) використання штучного інтелекту для 

прийняття рішень у спорті; (в) використання носимих датчиків з огляду на 

володіння даними та конфіденційність; (г) доступ та паритет до спортивних 

технологій; (д)  дегуманізація спорту, коли ефективність оцінюється не 

людським потенціалом, а інтерфейсом технології; (е) використання 

технологій у розважальних видах спорту та фізичних вправах з погляду на 

конфлікт між автономними техніками та професійними вправами під 

наглядом; (є) вплив технологій на спортивні цінності (Esteves, 2019).  
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Поштовх до постійного прогресу є вродженим прогресом спортивної 

ергономіки, але особливо це стосується цілей і прагнень ідеальної 

продуктивності, до якої прагнуть амбітні спортсмени. Настанови тренерів 

завжди наголошують, що рекорди ніколи не вважаються неперевершеними, 

спортсмени-чемпіони не вважаються безпомилковими, а спортивне 

обладнання не вважається ідеальним. 

Інноваційні спортивні технології стають можливими завдяки новому 

дизайну, передовим матеріалам та процесам та походять з глибокого 

розуміння конкретних потреб спортсменів та пов'язаних з ними чинників, а 

саме естетики, ергономіки, продуктивності та сенсорного сприйняття.  

Проектування та розробка спортивної продукції та інфраструктури 

потребує тісної співпраці між усіма зацікавленими сторонами, глибокого 

розуміння біологічних і спортивних наук, технічних і економічних 

принципів. 
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4.1. Морально-етичні аспекти професійної діяльності прокурора 

 

Органічне поєднання моральних засад і правових норм є 

визначальним для кримінального процесу України. Це, в свою чергу, 

вимагає від службових осіб, які здійснюють кримінальне провадження, 

повної відповідності їм своєю поведінкою при застосуванні норм 

матеріального і процесуального права за своїм внутрішнім 

переконанням [3, с. 96]. 

Професійна підготовка працівників органів прокуратури має 

поєднуватись у їхній повсякденній діяльності з громадянською мужністю, 

непримиренністю до порушень закону, чесністю, непідкупністю та 

справедливістю, тобто. високими моральними якостями [5, 14]. 

Виконуючи свої професійні обов‟язки, кожен працівник прокуратури 

покликаний діяти не лише в рамках закону, а й загальнолюдського 

гуманізму, виявляти доброзичливість, чуйність та увагу до людей [12]. 

Усі посади у прокуратурі мають бути укомплектовані зрілими, 

принциповими, непідкупними, компетентними та сумлінними 

працівниками, здатними творчо та цілеспрямовано проводити у життя 

вимоги щодо зміцнення законності, правопорядку, державної та трудової 

дисципліни. 

Прокурор не зможе виконати завдання, що стоять перед ним, якщо 

сам не дотримуватиметься закону. Прокурору завжди треба пам‟ятати, що 

найменше порушення чи відступ від закону з його боку може призвести до 

суттєвих обмежень прав і свобод громадян, завдати їм важких моральних 

травм. 

Питання професійної етики прокурора розглядали в своїх 

дослідженнях низка вітчизняних науковців, такі як О. Бандурка, І. Билиця, 

С. Данілін, Г. Денісова, А. Деркач, В. Долежан, О. Толочко, С. Подкопаєв, 

В. Сухонос, Т. Погорєлова, О. Шинальський, П. Шумський та інші.  

Існує доволі багато визначень поняття «професійна етика 

прокурора». 
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На думку І. О. Билиці професійна етика прокурора – це зведення 

правил етичної поведінки підчас здійснення функцій прокуратури у 

відносинах із пересічними громадянами, суддями, іншими сторонами 

судового процесу, представниками правоохоронних та інших державних 

органів та установ, органами місцевого самоврядування, зарубіжними 

органами прокуратури, об‟єднаннями громадян, засобами масової 

інформації, колегами-прокурорами для підтримання авторитету 

прокуратури в суспільстві [2, с. 19]. 

Правила етики, на думку Л. Нецької, відображають стандарти 

професійної поведінки, яка очікується від суддів, прокурорів, адвокатів як 

учасників процесу і надають керівні принципи, яким чином вони повинні 

поводитися або яким чином здійснювати свої обов‟язки. Зазвичай, правила 

етики встановлюють стандарти поведінки крім тих, які забезпечуються 

юридичними обов‟язками [10, с. 57]. 

Л. Кравчук розглядає професійну етику прокурора, як систему норм 

та принципів, які виникають із потреби узгодження інтересів інших 

суб‟єктів відносин, з якимивзаємодіє прокурор, зокрема із громадянами, 

фахівцями які залучені до судового процесу та суспільством, на основі 

найважливіших принципів загальносуспільної моралі та 

моральності [7, с. 25]. 

Згідно з положеннями науково-практичного коментаря до Закону 

України «Про прокуратуру» етика прокурора – це встановлена 

корпоративними правилами модель належної поведінки прокурорів у тих 

ситуаціях, коли правові приписи не встановлюють для них конкретних 

правил поведінки, яка відповідає загальноприйнятим нормам моралі, а 

також кращим суспільним уявленням про прокуратуру та її 

працівників [9, c. 36].  

В свою чергу Л. Кравчук, зазначає, що завдання професійної етики 

полягає у забезпеченні процесу відтворення професійних відносин у 

свідомості та морально-професійних нормах, проведенні чіткої межі між 

морально-професійними явищами та явищами професійної майстерності, 

встановленні суспільних завдань, цілей професії та їх значущості для 

загальнодержавного прогресу, що, власне, сприяє їх успішному 

виконанню [6, с. 52]. 

Основні принципи і моральні норми, якими повинні керуватись 

працівники прокуратури узагальнені в «Кодексі професійної етики та 

поведінки прокурорів», затвердженого Всеукраїнською конференцією 

прокурорів від 27 квітня 2017 року [4]. В цьому Кодексі в статті 4 

«Основні принципи професійної етики та поведінки прокурорів» 

задекларовано наступне: 

- верховенства права та законності; 

- поваги до прав і свобод людини і громадянина, недопущення 

дискримінації; 

- незалежності та самостійності; 
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- політичної нейтральності; 

- презумпції невинуватості; 

- справедливості, неупередженості та об‟єктивності; 

- професійної честі і гідності, формування довіри до прокуратури; 

- прозорості службової діяльності, конфіденційності; 

- утримання від виконання незаконних наказів та вказівок; 

- недопущення конфлікту інтересів; 

- компетентності та професіоналізму; 

- доброчесності, зразковості поведінки та дисциплінованості; 

- поваги до незалежності суддів [4]. 

У деяких прокурорів із часом як прояв професійної деформації – 

з‟являється черствість, неувага до людей, невиправдана до них суворість 

та впевненість у своїй непогрішності. Ці якості можуть призвести до 

засудження невинних осіб та інших тяжких наслідків. Може статися так, 

що обвинуваченому прокурор не вірить, бо він – обвинувачений, а 

потерпілому вірить безмежно лише тому, що він – потерпілий. Тим часом 

показання і того, й іншого підлягають критичній оцінці. 

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]. 

Посада прокурора у людей завжди пов‟язується із поняттям 

справедливості. У кожному випадку прокурору потрібна неупередженість, 

недопущення обвинувального ухилу при притягненні громадян до 

кримінальної відповідальності, а також об‟єктивність при розгляді скарг, 

заяв, повідомлень та інших звернень громадян. 

Ця якість, в свою чергу, нерозривно пов‟язані з почуттям співчуття. 

Якщо громадяни, присутні в залі суду, бачитимуть, що прокурор, 

який підтримує державне звинувачення, не виявляє жалю до вбитого або 

йому байдужа доля і почуття зґвалтованої дівчини, його виступ ніколи не 

залишить глибокого сліду в серцях слухачів. 

Прокурори повинні мати не лише необхідну теоретичну підготовку, 

а й високий рівень загальної та професійної культури. 

Це особливо важливо, коли прокурори беруть участь у судовому 

розгляді справ. Судовий процес, що проходить в умовах широкої 

гласності, вимагає від прокурора як охоронця законності стриманості, 

коректності та ввічливого поводження з кожним, хто проходить перед 

судом. Тут явно видно будь-які прояви тенденційності, упередженості, 

нетактовності, відсутність культури. 

Підтримуючи державне звинувачення, прокурор не повинен 

забувати про виховний вплив як судового процесу загалом, так і його 

виступи – зокрема. Діяльність прокурора в судовому процесі має 

громадський характер. В силу цього, важливе значення має його зовнішній 

вигляд, а також уміння поводитися відповідно до обстановки. 
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Усіма своїми діями прокурор повинен виявляти повагу до суду як 

до органу, який здійснює правосуддя. Неприпустимо зневажливе, неетичне 

ставлення до обвинуваченого, свідків, захисника, інших учасників 

процесу. 

 Об‟єктивний підхід із боку прокурора до розгляду будь-якої 

кримінальної справи носить як правовий, так і моральний характер. 

Засудження невинного, несправедлива міра покарання щодо винного 

порушує принцип законності і суперечить нормам моралі. Тільки 

внутрішнє переконання у винності обвинуваченого дає прокурору 

юридичне та моральне право підтримувати звинувачення, вимагати 

покарання винного. 

Кримінально-процесуальне законодавство вимагає від прокурора 

враховувати, як викривальні, так і виправдувальні 

обставиниобвинуваченогота ті що обтяжують, так і пом‟якшують його 

провину. 

Об‟єктивність державного обвинувачення означає, що прокурору 

забороняється у судовому засіданні односторонньо використовувати 

отримані під час попереднього та судового слідства докази, навмисне не 

помічати усе те, що виправдовує обвинуваченого чи пом‟якшує його 

провину. Підтримуючи звинувачення, прокурор повинен показати як 

негативні, так і позитивні сторони особи обвинуваченого. 

З огляду на викладене прокурор повинен пропонувати суду таке 

покарання, яке відповідало б тяжкості злочинного діяння та особи 

злочинця. 

Покарання має бути справедливим, тобто. повною мірою 

відповідати тяжкості злочину, особистості обвинуваченого і відповідати 

практиці, що склалася. 

З іншого боку, пропозиція прокурора застосувати м‟яку міру 

покарання не сприяє профілактиці злочинів, може створити у потерпілого 

та інших громадян уявлення про надто лояльне ставлення правосуддя до 

осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння, підривають у них віру у 

справедливість закону, чесність та порядність державного обвинувача. 

Принцип об‟єктивності має визначати діяльність прокурора усім 

стадіях судового розгляду. Прокурор зобов‟язаний уважно поставитися до 

вирішення клопотань обвинуваченого, захисника, який зазнав 

витребування додаткових доказів. У цьому випадку він матиме не лише 

юридичне, а й моральне право підтримувати звинувачення та вимагати 

відповідного покарання. 

Крім того, прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до 

вимог чиннного Кримінального процесуального кодексу України, є 

самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не 

мають на те законних підстав, забороняється (ч. 1 ст. 36) [8, с. 16]. 

При допиті під час судового слідства прокурор зобов‟язаний 

дотримуватись ряду етичних правил. Допит має вестись спокійно, чемно, 
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коректно. Неприпустимо виявляти дратівливість, грубість, залякувати 

допитуваного. 

Розглянемо етичні аспекти взаємовідносини прокурора із судом та 

учасниками процесу. Прокурор у судовому засіданні зобов‟язаний 

поводитися так, щоб зміцнювати авторитет суду, всі його дії мають бути 

пройняті повагою до суду. Прокурор зобов‟язаний беззаперечно 

підкорятися розпорядженням головуючого про дотримання порядку у залі 

суду. 

Суддя може відвести питання прокурора, а у разі непокори його 

розпорядженням, може зробити прокурору попередження, а при 

подальшому непокорі слухання справи за ухвалою суду може бути 

продовжене з іншим прокурором. 

При цьому одночасно за законодавством України прокурор 

здійснює нагляд за законністю дій суду. Він має реагувати своїми 

запереченнями на незаконні дії суду, які підлягають занесенню до 

протоколу. Якщо звернення прокурора в ході судового розгляду не мали 

дії, і порушення не було усунено, прокурор має право – за наявності 

передбачених законом підстав – принести протест на судове рішення. 

Прокурор, крім цього, має право давати висновки з питань, що 

виникають під час судового розгляду. 

При спілкуванні державного обвинувача з іншими учасниками 

процесу також повинні дотримуватись норм моральності. 

Прокурору необхідно шанобливо ставитись до свідків, які беруть 

участь у судовому засіданні, які, не будучи, як правило, особисто 

зацікавленими у справі, виконують свій громадянський обов‟язок. Слід 

враховувати, що під час попереднього розслідування свідок дає свої 

свідчення особисто слідчому, а судовому засіданні – у присутності 

багатьох осіб, що створює йому додаткове психологічне навантаження. 

Якщо свідок змінив свої свідчення в суді, моральний обов‟язок 

прокурора полягає в тому, щоб допомогти встановити істину, домагатися 

правдивих свідчень, а не вимагати будь-що повторення тих, які були дані 

на попередньому слідстві. 

Свої особливості мають і відносини державного обвинувача із 

потерпілим, який, як було сказано раніше, вже постраждав від злочину. 

Прокурор має виступити на захист його прав та законних інтересів. 

Якщо ж прокурор змушений сказати на адресу потерпілого слова 

засудження, оскільки саме неправомірні дії останнього, його легковажна 

поведінка тією чи іншою мірою стала причиною чи приводом до злочину, 

то негативна характеристика потерпілого має бути обґрунтована та 

коректна. 

Доводячи провину обвинуваченого у злочині, даючи негативну 

оцінку його діянням, прокурор неспроможний допускати грубість і образу, 

приниження людської гідності обвинувачуваного. 
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Дуже важливе значення має встановлення правильних взаємин 

державного обвинувача із захисником обвинуваченого. Полеміка з-поміж 

них є ефективним засобом відшукання істини і допомагає суду прийняти 

правильне рішення. Але ця мета може бути досягнута лише за умови, якщо 

полеміка має виключно діловий, стриманий, коректний характер. 

При визначенні моральних критеріїв ставлення прокурора до 

захисника, необхідно враховувати, що захисник виконує важливу 

процесуальну функцію, що він, відповідно до законодавства, повинен 

використовувати всі законні способи для з‟ясування обставин, що 

виправдовують обвинуваченого або пом‟якшують його відповідальність, 

зрештою сприяючи суду законного та обґрунтованого вироку. 

Л. Нецька наголошує на тому, що позиція адвоката і прокурора в 

суді має визначатися, спираючись на правові та етичні орієнтири. 

Прокурор, захищаючи інтереси держави в суді, адвокат, захищаючи права 

й інтереси фізичної чи юридичної особи, вправі застосувати лише етично 

допустимі прийоми захисту [10, с. 56] 

У разі незгоди з позицією захисника прокурор повинен довести 

необґрунтованість його тверджень, спираючись на закон та встановлені 

факти, причому в ході полеміки із захистом прокурор не повинен 

допускати нетактовних випадів проти адвоката, переривати його промову 

своїми зауваженнями. 

Етичні питання обвинувальної промови прокурора мають свої 

особливості. Проголошення прокурором обвинувальної промови під час 

судових дебатів – це дія у процесі виконання ним однієї з найважливіших 

кримінально-правових функцій – підтримки державного обвинувачення. 

Прокурор від імені держави зобов‟язаний довести винність 

обвинуваченого, дати громадську оцінку злочинному діянню, розкрити 

справжню особу винного й у висновку висловити думку про обрання виду 

та розміру покарання. 

Перед початком судового засідання прокурору необхідно уважно 

вивчити матеріали справи та підготувати основу обвинувальної промови, 

до якої потім вноситимуться зміни відповідно до перебігу судового 

засідання. 

У своїх висновках про винність або невинність обвинуваченого, 

кваліфікацію його діянь, виду та розміру покарання прокурор зобов‟язаний 

спиратися на закон. Це одна з найважливіших етичних вимог, що 

висуваються до промови державного обвинувача. 

У судовій промові прокурор, спираючись на конкретний аналіз 

кримінальної справи, повинен приділити увагу суспільно-політичній 

оцінці скоєного злочину відповідно до його характеру та ступеня 

суспільної небезпеки. 

Судова промова прокурора має бути об‟єктивною, демонструвати 

засуджуване ставлення суспільства до злочину та до злочинця, що 
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відповідає моральним принципам, яких державний обвинувач має 

дотримуватись [11]. 

Стосовно мови даних, що характеризують обвинуваченого, 

прокурор повинен спиратися на конкретні матеріали справи, причому його 

обов‟язком є необхідність продемонструвати суду не тільки негативні, а й 

позитивні сторони, що характеризують особу цього учасника процесу. 

У цілому нині мова державного обвинувача має висловлювати 

негативне ставлення суспільства до протиправним діянням, особам, які 

вчиняють такі діяння, служити цілям профілактики злочинності, 

виховання громадян, у дусі неухильного дотримання законів і норм 

моралі. 
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4.2. Інформаційна культура юриста в умовах формування 

інформаційного суспільства 

 

В Законі України «Про інформацію» вказується, що інформація − це 

документальні або публічно оголошені відомості про події та явища, які 

відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному 

середовищі [5]. Звідси випливають певні властивості інформації 

корисність, повнота, достовірність, новизна, цінність − які підкреслюють 

особливе ставлення до будь-яких відомостей чи повідомлень. Для юриста 

особливе значення має така властивість інформації, як достовірність. У 

юридичній практиці трапляються випадки, коли під виглядом подачі 

достовірних фактів через ті чи інші причини насаджується дезінформація. 

Тоді юрист повинен вдатися до реінформації, тобто відновити природну 

достовірність фактів. 

Функціонування інформації пов‟язане з такими основними 

поняттями: інформаційна діяльність, інформаційний запит, документ в 

інформаційних відносинах, інформаційна продукція, інформаційна 

послуга, інформаційні потоки, інформаційні бар‟єри, інформаційний 

потенціал, інформаційний режим, інформаційні системи, інформаційні 

процеси, інформаційний фонд [14]. 

Інформаційну діяльність треба розуміти як сукупність дій, 

спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних 

осіб і держави. Під інформаційним запитом розуміється звернення, вимога 

про надання можливості ознайомитися з офіційними документами. 

Документи в офіційних відносинах − це передбачена законом 

матеріальна форма одержання, зберігання, використання й поширення 

інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній кіно-, відео-, фотоплівці 

або на іншому носієві. 

Поняття правової інформації, її ознаки та особливості. 

Правова інформація − це сукупність документальних або публічно 

оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, 

юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення, 

боротьбу з ними та їх профілактику. Отже, правова інформація має 

широкий зміст, що пояснюється чисельністю об'єктів і джерел. 

Уся правова інформація, як зазначається у Законі України «Про 

інформацію», за характером джерел поділяється на дві основні групи: 

офіційну й неофіційну. Офіційна правова інформація міститься в 

документах трьох видів: нормативних, правозастосовних і статистичних, її 

джерелом є державні органи й посадові особи. Така інформація має велике 
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значення у державотворенні. Наприклад, на сучасному етапі враховується 

історична практика, яка відображає об'єктивні умови розвитку 

українського народу. Неофіційна правова інформація міститься у 

матеріалах наукових досліджень, лекціях, доповідях з правової 

тематики [5]. 

Офіційна та неофіційна правова інформація різняться метою, 

властивостями. Якщо для першої обов‟язковою є повнота, то для другої ця 

властивість не є обов‟язковою. 

Інформація поділяється на відкриту та з обмеженим доступом. 

Обмеження права на одержання відкритої інформації не допускається 

законом. 

Для здійснення окремих форм державної діяльності відкритої 

інформації недостатньо. Для цього потрібна інформація з обмеженим 

доступом, яка поділяється на конфіденційну й таємну. Вважається, що 

конфіденційна інформація − це відомості, якими користуються й 

розпоряджаються фізичні чи юридичні особи, котрі поширюють їх на 

власний розсуд відповідно до умов, здебільшого передбачених законом. 

До таємної інформації належать відомості, які містять передбачену 

законом таємницю, її розголошення забороняється, оскільки це може 

завдати значної шкоди суспільству, державі, особі. 

Отже, процес одержання, використання, поширення й зберігання 

інформації регулюється певними вимогами, які забезпечують її 

функціонування. Юрист повинен володіти певною інформаційною 

культурою, що впливає на його професійну діяльність. 

Водночас, поняття право на інформацію та і самі особливості 

інформації у правовому обороті, складність розуміння її в якості предмета 

і об‟єкта інформаційних правових відносин призводять науковців до 

наступних висновків: 

1. Закріплене Конституцією України (ст. 34) право на інформацію як 

«право кожного вільно збирати, зберігати, використовувати та 

поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій 

вибір» [7] дає підстави стверджувати, що саме з приводу здійснення 

суб‟єктами права цієї нормативно закріпленої можливості мають місце 

інформаційні правові відносини. Іншими словами, ми маємо 

конституційно-правове обґрунтування, що саме відповідні дії суб‟єктів, 

передбачені правом на інформацію, і виступають об‟єктом інформаційних 

правових відносин. 

2. Вбачається, що як об‟єкт інформаційних правовідносин не слід 

визнавати лише суспільні відносини або «інформацію» як процес передачі 

відомостей від джерела до споживача, або право на інформацію, яке є для 

людини невідчужуваним. Об‟єктом інформаційних правових відносин 

мають визнаватись конкретні особисті, суспільні або державні цінності у 

сфері реалізації інформаційних відносин, які врегульовані та 

охороняються нормами чинного законодавства України. 
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Згідно до авторського підходу (Жуков В. І., Стасюк С. В., 

Письменицький А. А.), до структурних частин цінностей, які 

охороняються інформаційним законодавством, відносяться наступні: 

суб‟єкти суспільних відносин; їх дії або стан по відношенню один до 

одного; певні блага та інтереси, що належать цим суб‟єктам; предмети, 

залучені в сферу цих відносин. Інформацію не потрібно ототожнювати з 

поняттями «відомості» та «повідомлення». Відповідно до ціннісного 

підходу, інформація являє собою соціальне благо, яке входить до системи 

реальних життєвих відносин та системи матеріальних і духовних 

цінностей суспільства. Такий підхід призводить до можливості дати 

авторське визначення об‟єкта інформаційних відносин: «це певне 

соціальне благо у вигляді втілення суб‟єктами права в життя діянь щодо 

повідомлення, яке відображено на документальному чи іншому 

матеріальному носії, або публічно оголошено і містить відомості про 

різноманітні події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та 

навколишньому середовищі» [4, 8, 13]. 

3. Концепції щодо категорії «об‟єкта інформаційних 

правовідносин», які існують на сьогодні, як і за радянських часів, 

перебільшують значення категорії «публічного» над «приватним» у сфері 

соціального життя. Людина з її потребами, інтересами, правами, як і 

раніше, знаходиться на другому плані. 

4. Інформація проявляється зовні в соціальних системах, перш за 

все, в інформаційній взаємодії, коли суб‟єкт такої взаємодії отримує від 

об‟єкта сигнал, який містить у собі інформацію. Отримання такого сигналу 

визначає поведінку суб‟єкта, оскільки інформація являється необхідним 

елементом, що спонукає суб‟єкта до дій, які в свою чергу і можуть 

виступати об‟єктом правового впливу (об‟єктом правових відносин), а 

зовсім не сама інформація. Таке розуміння інформації вказує на основні 

юридичні ознаки інформації: інформація – це лише ті відомості, які несуть 

щось нове; інформація існує поза її творцем, це відчужене від нього 

знання; інформація є повідомленням, вона виражена на певній мові у 

вигляді знаків; інформація не є вичерпною, оскільки вона може мати 

необмежене число користувачів, використовуватися необмежене число 

разів і при цьому залишатися незмінною. Інформації не притаманно (на 

відміну від більшості речей) фізичне старіння і вона володіє такою 

особливістю, як можливість необмеженого тиражування. Це властивість 

інформації зумовлює прогрес людства, бо завдяки ньому здійснюються 

поступове нарощування знань і передача їх від покоління до покоління. 

Проте, воно дає і побічний ефект: можливість довільного розповсюдження 

відомостей, одночасного знаходження їх в повному об‟ємі в декількох 

місцях і одночасного використання будь-якою кількістю суб‟єктів (у тому 

числі і конфліктуючими сторонами) [1]. 

5. Стан сучасного національного законодавчого закріплення права 

наінформацію створює ситуацію, коли тільки шляхом логічного поєднання 
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положень Загальної декларації прав людини, Конституції України, Закону 

України «Про інформацію» та ще декількох видових законів у сфері 

інформаційних відносин стає можливим вихід на конструкцію розуміння 

його як природного права, виникнення якого ґрунтується, насамперед, на 

постійному і вибірковому інтересі суб‟єкта до реалізації інформаційної 

свободи у вигляді пошуку і отримання, виготовлення, зберігання і 

використання, поширення і захисту інформації, у будь-який вільно 

обраний спосіб і незалежно від кордонів. 

6. Як в сучасному правотворчому і нормотворчому процесах, так і в 

правовому регулюванні інформаційних відносин, потрібно враховувати 

специфіку і нетотожності категорії «інформація» такій категорії як 

«майно». Адже інформаційні правовідносини не можуть ототожнюватись 

тільки з відносинами щодо права власності на інформацію. Водночас, 

право на інформацію не може ототожнюватись з правом власності на 

інформацію. Підтвердженням такої позиції є, в першу чергу, сам склад 

поняття «право на інформацію», що окрім володіння, користування і 

розпорядження передбачає такі елементи як «пошук», «розповсюдження», 

що не охоплюються класичною схемою структури права власності. 

Передавання інформації в соціальних системах, де виникає потреба саме у 

правовому упорядкуванні і захисті не може спиратись на «майнові» 

юридичні механізми, що відомі з часів становлення римського права. Це 

обумовлюється тим, що перехід інформації від одного суб‟єкта до іншого 

зовсім не передбачає втратою першого змістовних властивостей 

інформації, а її копія не обов‟язково є неповноцінною для інших 

інформаційних відносин [9]. 

7. Метою переходу до інформаційного суспільства є розвиток 

громадянського суспільства і демократичних традицій, а також подолання 

інформаційної нерівності і рівноправне входження громадян в глобальне 

інформаційне суспільство на основі дотримання прав людини, зокрема 

права на вільний доступ до інформації, права на захист персональних 

даних і обов‟язку розкриття інформації з боку державних, суспільних і 

комерційних організацій. Громадянське суспільство в сучасному розумінні 

– це, водночас, інформаційне суспільство. Тому адекватність реаліям 

інформаційних відносин нормативно-правового закріплення їх об‟єкта 

виступає і критерієм повноти формування інформаційного суспільства. 

8. Властивості об‟єкта інформаційних відносин – це: 

а) динамізм – обумовлений підвищенням рівня темпів всіх без 

винятку суспільних процесів та відносин, неухильним наростанням 

соціальної неоднорідності суспільства, розвитком інформаційно-

електронних систем тощо. Враховуючи дану властивість, об‟єкт можна 

розглядати з точки зору сили, яка трансформує всю сучасну цивілізацію; 

б) доступність – є логічною завершеністю існування в цілому 

інформаційно-правових зв‟язків, адже сфера закритості публічних 

структур, персональних даних як частини інформації, зменшується. А з 
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даним фактором загострюються проблеми безпеки як самої інформації, так 

і суб‟єкта, якого вона обслуговує та супроводжує; 

в) критичний обсяг – обумовлюється властивістю інформації в 

отриманні нових знань із аналізу великої кількості неповної, розрізненої, 

підчас необ‟єктивної інформації. Така властивість об‟єкта стає актуальною 

особливо протягом останнього часу, коли використання сучасних 

алгоритмів обробки інформації та швидкісних обчислювальних систем, 

дозволяє іноді в режимі «реального часу» (можливість системи обробляти 

інформацію не чекаючи закінчення дії) виконувати складний 

багатофакторний аналіз інформації; 

г) ефективність – обумовлюється соціально корисним результатом 

його дії, дійсним значенням в задоволенні історично та потреб учасників 

суспільного життя, які історично змінюються; 

ґ) оптимізація – ця властивість об‟єкта покликана нормалізувати 

інтенсифікацію різних соціальних процесів та діяльності суб‟єктів 

інформаційно-правових відносин з метою визначення інформаційно- 

орієнтаційних потреб особистостей (тобто, потреба в порушенні 

невизначеності відносно можливих і соціально-прийнятних варіантів 

поведінки з метою заволодіння тими чи іншими цінностями) [8]. 

9. Сьогодні доцільно говорити, що суди при застосуванні 

законодавства про інформацію, не мають виходити з того, що інформацією 

можна «володіти, користуватися та розпоряджатися» так само, як і 

матеріальними об‟єктами, оскільки це вступає в протиріччя з сутністю 

інформації та її змістовними ознаками. Не зважаючи на те, що носій 

інформації є річчю, інформація в правовому сенсі не може розглядатися як 

річ. Це пов‟язано з тим, що, коли ми передаємо річ, ми передаємо при 

цьому весь обсяг правомочностей з володіння, користування і 

розпорядження. Але коли ми передаємо зафіксовану на матеріальному 

носієві інформацію, ми в правовому сенсі передаємо сам носій і суму 

якихось прав на розпорядження інформацією, що міститься на ньому 

(наприклад, право її подальшого розповсюдження). Отримання інформації 

не може забезпечити повний обсяг речових прав на неї – володіння, 

користування і розпорядження. Право власності розповсюджується тільки 

на матеріальний носій інформації. При цьому не тільки отримувач дістає 

можливість користуватися і розпоряджатися інформацією, але і 

постачальник інформації має можливість користуватися цією ж 

інформацією, навіть якщо договором буде встановлено обмеження на її 

розповсюдження. 

10. Можна стверджувати, що головним, суттєвим, сутнісним у 

об‟єктах інформаційно-правових відносин є «суспільноцентристська» 

направленість об‟єкта, його трансформація у певне соціальне благо. 

Кінцевий результат, звісно, може модифікуватись, тобто носити 

негативний характер у розвитку суспільства, існуванні демократії тощо. 

Але це не зменшує важливість його впливу на становлення 
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громадянського суспільства. Треба відмітити, що це демократично-

соціальний підхід до розуміння сутності об‟єкта інформаційно-правових 

відносин. Він визначає вектор розвитку суспільства в майбутньому в 

інформаційній сфері. Сфері, що має безпосередній вплив на всі процеси в 

суспільстві – від формування внутрішнього світу людини до розвитку 

економіки, забезпечення національної безпеки держави. 

11. Об‟єктом інформаційних правовідносин можуть виступати і дії 

суб‟єктів інформаційних правових відносин з приводу отримання, 

передавання, зберігання, розповсюдження та здійснення інших дій, 

направлених на реалізацію права на інформацію.  

До таких дій, згідно до авторського підходу, мають бути віднесені 

наступні: 

1) створення інформації – це процес поєднання певної сукупності 

відомостей в якусь нову форму з наявністю зміни їхнього змісту;  

2) поширення інформації – це передавання відомостей від її 

першоджерела до споживача;  

3) зберігання інформації – це забезпечення довготривалого 

користування інформацією, яке досягається шляхом її фіксації на 

паперових та магнітних носіях;  

4) використання інформації – користування інформацією з метою 

задоволення професійних інформаційних потреб; 

5) пошук, збір інформації – це дії, спрямовані на накопичення 

певного обсягу інформації у суб‟єкта з метою забезпечення його права на 

інформацію;  

6) знищення інформації – дії з фізичного знищення матеріальних 

носіїв, що містять інформацію, які провадяться вповноваженими на це 

суб‟єктами;  

7) звернення з приводу захисту порушених прав та/або відновлення 

становища, що існувало до порушення їх права на інформацію;  

8) підготовка інформаційних листів – звітування до органів 

державної влади з метою узагальнення причин порушень, допущених у 

сфері інформаційних правовідносин, та вироблення дій, направлених на 

відновлення порушеного права та профілактику вчинення подібних 

порушень у майбутньому.  

При цьому, йдеться про такі умови здійснення означених операцій, 

де за суб‟єктом зберігається свобода вибору способів їх здійснення в 

необмеженому кордонами просторі [13, с. 18-19]. 

Поняття інформаційної культури юриста, її складові. 

Інформаційна культура юриста − це ступінь володіння належним 

обсягом інформації для забезпечення прав і свобод громадян, вміння 

одержати й ефективно реалізувати її у юридичній діяльності. 

Інформаційна культура юриста певною мірою пов'язана з іншими 

видами культур − правовою, національною, духовною, політичною, 
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моральною, інтелектуальною, психологічною, педагогічною, естетичною, 

логічною, технічною тощо. 

Функціонування інформаційної культури юриста доцільно 

розглядати за основними видами інформаційної діяльності: одержання, 

використання, поширення та зберігання. Відповідно до цього 

функціонування інформаційної культури юриста визначають принципи 

одержання інформації: права на інформацію, достовірності, точності, 

повноти, необхідності, корисності. 

Так, принцип права на інформацію полягає в тому, що кожен юрист 

має змогу отримати необхідну йому інформацію. Для цього існує 

достатньо доступних джерел інформації. Однак це право забезпечується 

лише щодо відкритої інформації, а для інших видів - кількість споживачів 

(навіть серед юристів) обмежена. Крім цього, відсутність належного рівня 

комп'ютеризації значно обмежує можливість отримати інформацію. 

Достовірність і точність як принципи забезпечуються повнотою 

інформації, своєчасністю її одержання і тісно пов'язані з повнотою її 

надання. Також цей принцип прямо залежить від інтелекту реципієнта. Тут 

мають значення уміння вибрати достовірну й точну інформацію, здатність 

абстрагуватися від власних емоцій, симпатій та антипатій, фактор часу, 

використання різноманітних джерел інформації, сумлінність реципієнта та 

ін. 

Принцип необхідності орієнтує на вибір серед інформаційних 

потоків саме такої інформації, яка потрібна для конкретної справи. 

Нагромадження великої кількості будь-якої інформації значною мірою 

впливає на психіку юриста, не дає змоги зосередитися на головному, 

призводить до розсіяності. Тобто можна говорити про ступінь 

необхідності одержання інформації (адже деяка інформація може 

знадобитися на короткий час). Тут має значення пам'ять юриста, здатність 

зосередити основну увагу на необхідній інформації (другорядну 

інформацію потрібно розглядати як окремий випадок). 

Наголосимо, що не вся необхідна інформація є корисною. 

У деяких випадках інформація, яку треба було б отримати, може 

зашкодити людині. Тобто корисність інформації доцільно розглядати у 

контексті конкретної інформаційної системи з метою розв‟язання 

конкретного правового завдання. 

Функціональність інформаційної культури юриста суттєво 

зумовлюють принципи справедливості, раціональності, доцільності. 

Суть принципу справедливості полягає в тому, що використовувати 

інформацію потрібно, не приховуючи окремих відомостей і не 

применшуючи їхньої значущості. Правильний розподіл інформації сприяє 

ефективному задоволенню інформаційних потреб, підвищенню 

інформаційної культури як юриста, так і населення. Однак на практиці 

цього досягнути важко, оскільки інколи негативну роль відіграє 
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суб'єктивний чинник, особиста моральна чи навіть матеріальна 

зацікавленість. 

Із тактичних міркувань використання інформації може 

здійснюватися певними дозами, економно, ефективно. Значення принципу 

раціональності особливо зростає у випадку недосвідченого споживача-

юриста. Важливо правильно регулювати дозування враховуючи 

наступність, послідовність, що сприятиме поступовому підвищенню 

культури використання інформації. 

Часто у використанні інформації на перший план виступає 

доцільність. Завданням цього принципу є застереження юриста від 

отримання того чи іншого виду інформації. При цьому вдаються до 

з‟ясування мети використання. У випадку вірогідності при задоволенні 

потреб інформація видається повно й об‟єктивно. 

Культура поширення інформації пов‟язана також з принципами 

вільного обміну, об‟єктивності, відповідальності. 

Принцип вільного обміну інформацією − це розповсюдження, 

гласність інформації, якою володіє особа. Цей обмін здійснюється різними 

шляхами, в будь-якій формі, за допомогою різних інформаційних джерел. 

Практично не існує обмежень у поширенні інформації, але за умови, що це 

не суперечить чинному законодавству. Тим більше, що обмін інформацією 

− необхідний процес в інформаційній діяльності. В іншому випадку 

знижується рівень інформативності спілкування, втрачається зворотний 

зв‟язок. Для розвитку інформаційної культури юриста потрібен 

систематичний та вільний обмін інформацією. 

Принцип об'єктивності культури поширення інформації забезпечує 

її правдивість, відповідність реальній дійсності. Тобто поширення 

інформації тісно пов'язане з вірогідністю подій, правильним розумінням 

ситуації, що запобігає дезінформації та інформаційному галасу. У 

юридичній практиці такий принцип часто порушується. Як правило, 

причиною цього є боротьба за першість використання інформації, коли 

фактор часу вважається головним, отже, ігнорується необхідність 

перевірки вірогідності інформації. 

Відтак, вільний обмін інформацією передбачає відповідальність за її 

об'єктивність чи порушення таємності. Кожна особа, поширюючи 

інформацію, зобов'язана керуватися гарантією її об'єктивності, в іншому 

випадку вона скоїть правопорушення. Розповсюдження недостовірної 

інформації досить поширене явище, однак відповідальність настає рідко, 

що дуже шкодить інформаційній культурі. 

Надійність інформації, безумовно, передбачає гарантії 

забезпеченості збереження належного стану інформації та її матеріальних 

носіїв, забезпечення її охорони, відповідні правила зберігання. 

Таким чином, функціонування інформаційної культури юриста 

значною мірою зумовлюється законністю, етичністю, своєчасністю. 

Законність залежить від видів інформації та режиму доступу до неї. 
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Етичність забезпечується високими моральними якостями суб'єктів 

інформаційних відносин, вимогами загальнолюдських цінностей, 

моральних кодексів. Це своєрідний захист від моральних збитків, яких 

завдяки дезінформації можуть зазнати як юристи, так і громадяни. 

Своєчасність інформації виконує узагальнюючу функцію у процесі її 

одержання, використання, зберігання. 

Інформаційна культура юриста виявляється у відповідних формах, а 

саме: повсякденному спілкуванні, ознайомленні з матеріалами засобів 

масової інформації, отриманні офіційних зведень, інформаційних запитах 

тощо.  

Повсякденне спілкування − це традиційний обмін інформацією між 

людьми. Людське суспільство не можливе у повній суті без спілкування. 

Накопичена таким чином інформація передається від покоління до 

покоління. Загалом це відповідає вимогам повноти правової інформації, 

що суттєво визначає ефективність професійної діяльності юриста. 

На розвиток інформаційної культури суспільства значною мірою 

впливають засоби масової інформації. Проте є підстава говорити про 

рівень об'єктивності задоволення інформаційних запитів населення. Засоби 

масової інформації не завжди використовують достовірні джерела. В 

деяких випадках вони зорієнтовані на односторонній безадресний зв'язок. 

Така інформація, а точніше, дезінформація, знижує рівень інформаційної 

культури суспільства. 

В інформаційних взаєминах часто використовуються офіційні 

зведення, статистичні документи тощо. Своєчасність і точність інформації, 

яка міститься в них, має організуюче значення. Ці факти потрібно вміти 

аналізувати, зіставляти, тлумачити. При цьому важливу роль відіграють 

компетентність, інтелектуальна культура суб‟єктів інформації. 

Одним із видів інформаційних взаємин є інформаційний запит. Його 

форма (поставлене питання, стиль і тон викладу, культура оформлення 

документів) свідчить про певний рівень професійної інформаційної 

культури. Згідно з принципом етичності інформаційний запит повинен 

бути обґрунтованим, а відповідь − повною й достовірною. 

Чинники морально-правової відповідальності стосуються 

інформації з обмеженим доступом, яка передбачена законом. Низький 

рівень професійної культури у юриста, допущеного до такої інформації, 

завдає значної шкоди як правоохоронній діяльності, так і державі загалом. 

Між інформаційною культурою та соціальними явищами існує 

взаємозв‟язок. У суспільстві виявляються певні функції розуміння сутності 

інформаційної культури, передусім теоретико-пізнавальні та практично-

ужиткові. Перші − спрямовані на пізнання, теоретичне вивчення 

закономірностей розвитку інформаційної культури й обґрунтування 

висновків. Другі − сприяють розвиткові інформаційного законодавства, 

вдосконаленню діяльності посадових осіб, раціоналізації інформаційних 

процесів, підвищенню загальної культури громадян та ін. 
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У формуванні професійної культури юриста важливу роль 

відіграють і теоретико-пізнавальні і ужиткові функції. Однак тільки 

останні дають змогу повною мірою оцінити рівень професійної культури, 

охарактеризувати її зовнішній аспект. 

До ужиткових функцій інформаційної культури належать 

гуманістична, управлінська, комунікативна, орієнтаціїна, режимна, а також 

функція моральної та юридичної відповідальності. 

Гуманістична функція зорієнтована на захист прав людини. 

Насамперед це стосується захисту Української держави, недоторканності її 

кордонів, недопущення посягань на волю народу. Тут достовірність та 

повнота інформації зумовлює дії осіб, забезпечує захист основних прав 

громадян України як на території власної держави, так і в міжнародному 

аспекті. Різноманітними шляхами надходить численна інформація про 

нашу країну, що потребує спеціального культурологічного аналізу. 

Гуманістична функція передбачає охорону й захист державно-

конституційного ладу України. 

Інформаційна культура органічно пов'язана зі створенням умов для 

формування й діяльності органів державної влади, розв‟язання глобальних 

господарських й наукових проблем. Проте інформацією державної ваги, як 

правило, володіють особи, які обіймають керівні посади. Тому можна 

стверджувати, що становлення керівника починається з уміння 

використовувати інформацію в адміністративній діяльності. Професійна 

культура керівника − це насамперед його інформаційна культура. Отже, 

ефективність управління на різних рівнях, у тому числі правовою сферою 

суспільства, залежить від професійної культури керівника, уміння 

ефективно використовувати інформацію при виконанні службових 

обов‟язків. 

Комунікативна функція інформації забезпечує спілкування суб'єктів 

права, яке повинно здійснюватися на культурно-моральних засадах. 

У юридичній практиці доволі часто доводиться одержувати й 

поширювати інформацію лише для особистого орієнтування. Це актуалізує 

моральну і правову відповідальність осіб, які користуються цією 

інформацією, оскільки вона втілюється у життя за потребою. 

У жодних інших суспільних явищах режимна функція не має такого 

значення, як в інформаційній культурі. Вважається, що колена інформація 

потребує певного режиму зберігання. Йдеться не тільки про інформацію з 

обмеженим доступом, а й про будь-яку іншу. Тобто володіння 

професійною, діловою, виробничою інформацією передбачає специфічну 

систему її захисту, раціональне використання й поширення. 

Впорядкованість обігу інформації, своєчасність її обнародування є виявом 

характерного для юридичної практики інформаційного бар‟єра 

(режимності), який передбачає правову і моральну відповідальність 

правників. 
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Моральна відповідальність розуміється як втілений у 

загальнолюдських цінностях й забезпечуваний громадським осудом 

моральний обов'язок юриста визначити правомірність позбавлення певних 

вартостей, що йому належали, у випадку порушення ним встановлених 

правил інформаційних відносин. А правова відповідальність − це 

закріплене у чинному законодавстві та забезпечене державою примусове 

позбавлення правопорушника-юриста певних прав. Тому одним із 

обов‟язків суб‟єктів інформаційних відносин, передусім юристів, є 

використання інформації згідно з законом або договором. 

Отже, інформаційна і професійна культура юриста взаємозумовлені. 

Адже уміння володіти інформацією сприяє професійній діяльності, дає 

змогу приймати відповідні юридичні ухвали, передбачати різноманітні 

ситуації, прогнозувати правоохоронну діяльність. Крім цього, 

інформаційна культура потрібна для збереження психічної рівноваги 

юриста. Численні інформаційні потоки можуть втомлювати його, 

призводити до втрати працездатності. 

Інформаційна культура юриста є запорукою дотримання законності 

й правопорядку, розвитку правосвідомості суспільства. 

Вплив інформаційної культури юриста на професійну 

правосвідомість в умовах формування інформаційного суспільства 

Нової якості набуває професійна правосвідомість в умовах 

формування інформаційного суспільства (17 травня 2006 року 

започатковано святкування Всесвітнього дня інформаційного суспільства). 

Інформаційне суспільство – це постіндустріальне суспільство з 

розвиненим інформаційним виробництвом і високим рівнем інформаційної 

культури, у якому ефективність діяльності людей забезпечується 

розмаїтістю послуг, заснованих на інтелектуальних інформаційних 

технологіях і технологіях зв‟язку [10, c. 328]. Тут наявною є здатність 

громадян користуватися інформацією, інформаційними ресурсами і 

засобами інформаційних комунікацій, а також застосовувати для цих цілей 

передові досягнення в галузі розвитку засобів інформатизації і 

інформаційних технологій. Інформаційне суспільство сприяє становленню 

громадянського суспільства. 

Ефективне використання системи норм, правил і стереотипів 

поведінки, зв‟язаних з інформаційним обміном, кардинальним чином 

впливає на його економічний розвиток і соціокультурні зміни у 

суспільстві. У технічній сфері це виражається у широкому впровадженні 

інформаційних технологій у виробництво, економічне, ділове життя, в 

систему освіти і побут. В економічній сфері інформація перетворилася на 

товар. У соціальній сфері вона стає головним чинником зміни якості 

життя. У політичному житті вільний доступ до різноманітної інформації 

покликаний забезпечити широкий обмін думками, поглиблення демократії. 

У культурній сфері обмін інформацією допомагає формуванню 

відповідних норм і цінностей, що відповідають потребам нового 
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суспільства. У правовій сфері його формування означає правове 

забезпечення інформаційних відносин як усередині країни, так і за 

кордоном. Як правило, правосвідомість людей трансформується під 

впливом інформації, що виходить від нових норм, котрі регулюють 

суспільні відносини, в які вони самі не вступають (наприклад, ті чи інші 

цивільно-правові, сімейні або трудові відносини) або вступають рідко. 

Інформація учасників суспільних відносин про надані їм права і покладені 

на них обов‟язки в одних випадках формує соціально корисні якості особи, 

а в інших, загрожуючи несприятливими наслідками, спонукає громадян 

утримуватися від невиконання правових приписів (наприклад, 

підприємець прагне подати своєчасно декларацію про доходи, бо знає, що 

у протилежному випадку має сплатити штраф). Тут спостерігається прояв 

таких функцій правосвідомості: інформаційна (пізнавальна); оцінна 

(правоутворююча); регулююча (настановна) [11, c. 729-730]. 

Інформаційна функція правосвідомості особи і суспільства, що 

передбачає знання права, інформованість про нормативні акти, зміст 

юридичних норм, виявляє себе перед тим, як вступить в дію оцінна 

функція. Роль оцінної функції полягає у співвіднесенні правових норм з 

поглядами особи на правове, обов‟язкове, необхідне схвалення або 

критику (конструктивна і реконструктивна) нормативних приписів. 

Інформаційна функція правосвідомості разом з оцінною сприяють 

регулюючій функції почати свою дієвість – правовими настановами 

дотримувати чинної в суспільстві системи правових приписів. 

Інформаційна функція правосвідомості відповідає за повідомлення 

громадянам про наявність того чи іншого закону (підзаконного акту), 

оскільки без інформації про закон (підзаконний акт) не може бути і 

відносин до нього. 

Для професійної правосвідомості особливу значимість має 

своєчасно і у повному обсязі отримана правова інформація, що являє 

собою відображення розмаїтості правових явищ і процесів, доступних для 

сприйняття. Правова інформація – це повідомлення, що містить сукупність 

документованих або привселюдно проголошених відомостей про право, 

його систему і джерела реалізації, юридичні факти, правовідносини, 

правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними, їх профілактику та 

ін. [12, с. 62-69]. Джерела правової інформації складають: документовані 

юридичні акти і правові принципи (конституція, законодавчі і підзаконні 

акти, міжнародні договори і угоди, норми і принципи міжнародного права, 

піднормативні правові акти); повідомлення преси, телебачення, радіо, 

публічні виступи та інші засоби інформації з правових питань (в Україні – 

«Офіційний вісник України», «Відомості Верховної Ради України», 

газети«Голос України», «Урядовий кур‟єр», «Юридичний вісник», 

телерадіоканал «Право» та ін., мережа Internet). 

На відміну від громадян країни, що можуть задовольнити свій 

непрофесійний інтерес неофіційними виданнями правових актів, юрист у 
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практичній діяльності повинен керуватися останньою редакцією 

офіційного видання закону з усіма змінами і доповненнями на день 

застосування норм права. Також він зобов‟язаний проаналізувати 

застосовувану норму права з точки зору її дії у просторі, часі і за колом 

осіб, тобто встановити, чи діяла норма права в момент, коли відбувалися 

досліджувані обставини; чи діє вона в момент розгляду конкретної справи; 

чи діє вона на території, де розглядається справа; чи поширюється вона на 

осіб, пов‟язаних з цією справою. Адже у діяльності з реалізації норм права 

безпосереднім інструментом є інформація, яку містить норма права. 

Професіонал, сприймаючи і пропускаючи правову інформацію через свою 

правосвідомість, поширює її (у дозволених межах) в ході юридичної 

діяльності, охороняє і захищає права людини на інформацію і саму 

інформацію. 

Одним з фундаментальних прав людини сучасні вчені вважають 

право на інформацію, а Генеральна Асамблея ООН зазначила, що «свобода 

інформації є основним правом людини і критерієм усіх інших свобод». У 

Декларації принципів «Побудова інформаційного суспільства – глобальне 

завдання у новому тисячолітті», що прийнята на Всесвітній зустрічі на 

вищому рівні з питань інформаційного суспільства (Женева, 2003 рік – 

Туніс, 2005 рік) вказано, що необхідним фундаментом інформаційного 

суспільства є право кожної людини на свободу переконань і їх вільний 

вираз, а це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх 

переконань і свободу шукати, здобувати і поширювати інформацію та ідеї 

будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів» [3]. 

Актуальності набув захист права кожної людини на недоторканість 

особистого життя стосовно автоматизованої обробки даних особистого 

характеру («захист даних»). Це право, з яким мають бути обізнані усі 

громадяни України, записане у Конвенції про захист осіб стосовно 

автоматизованої обробки даних особистого характеру (№ 108), що 

прийнята Радою Європи у 1981 році. 

Україна у 2005 році увійшла до Списку підписань та ратифікацій 

Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв‟язку з 

автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та 

транскордонних потоків даних (ETS № 181). 

Юридичні операції поступово автоматизуються – відбувається 

інтерактивне мережне спілкування через Internet і вирішення багатьох 

юридичних операцій віртуально. Це надає можливості використовувати 

юридичний WEB-консалтинг та електронні пошукові системи в Internet, 

що містять законодавчі й наукові тексти та іншу корисну інформацію. Діє 

дистанційне навчання. Провадяться юридичні телеконференції, а також 

здійснюються різноманітні обробки та управління правовою інформацією. 

В Україні пріоритетним стає використання офіційної правової 

інформації, що міститься в комп‟ютерній базі даних. Наприклад, юристи, 

які працюють у юридичних службах парламенту України як і депутати, 
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користуються «Електронним інформаційним бюлетенем» Управління 

комп‟ютеризованих систем Апарату Верховної Ради. Застосування 

електронних носіїв сприяє підвищенню рівня правової інформації серед 

юристів, що збагачує їх професійну правосвідомість. Адже професійно-

правове мислення юриста відзначається системою інформаційно-правової 

насиченості, що склалася завдяки установкам професійного призначення і 

дозволяє узагальнено орієнтуватися в конкретних професійно-правових 

ситуаціях дійсності. Уміння юридично мислити означає цілеспрямовано 

оперувати поняттями в умовах юридично значимого практичного 

завдання, що виникло. Мислення судді, адвоката, слідчого – це практичне 

мислення, що на кожному етапі пов‟язане з певними практичними 

проявами, в тому числі підготовкою документів, що несуть правову 

інформацію. Процесуальні документи, що оформлюються наприкінці 

процесуального виробництва і на його певних стадіях, є матеріальними 

носіями правової інформації. Юрист − професіонал постійно перебуває в 

інформаційно-правовому полі, роблячи свій внесок у його творіння і 

підтримання у вигляді акту-дії, індивідуального акту або знання про право. 

Так, завдяки надходженню необхідної вхідної правової інформації, у тому 

числі щодо рішень Європейського суду з прав людини, суддя в Україні 

виносить кваліфіковане рішення з його урахуванням у подібній справі. У 

даному випадку на основі отриманої правової інформації виробляється 

інший вид інформації – тлумачення, інтерпретація. Суддя не лише 

тлумачить норми національного права (що є внутрішньодержавною 

інформацією, отриманою в результаті нормотворчості), а й рішення 

Європейського суду з прав людини (що є зовнішньодержавною 

інформацією, отриманою в результаті вироблення судового прецеденту 

європейською судовою інституцією). 

Професійна правосвідомість в умовах формування інформаційного 

суспільства передбачає інформаційно-правову компетентність, уміння не 

лише вільно оперувати такими поняттями як «інформаційна діяльність», 

«інформаційний запит», «інформаційна продукція», «інформаційна 

послуга», «інформаційні потоки», «інформаційні бар‟єри», 

«інформаційний потенціал», «інформаційний режим», «інформаційні 

системи», «інформаційні процеси», «інформаційний фонд» та ін., а й 

застосовувати їх у повсякденній юридичній діяльності. Аналіз ринку 

юридичної праці свідчить, що найбільшого успіху в юриспруденції 

досягають ті юристи, які вчасно освоїли інформаційну технологію. 

Конституційне право на доступ до інформації для юриста означає у тому 

числі й те, що з метою виконання професійних обов‟язків він (як, утім і 

кожен громадянин) може направити в будь-яку організацію мотивований 

інформаційний запит – письмове звернення щодо ознайомлення з 

офіційними документами державних органів, органів місцевого 

самоврядування з будь-яких питань, окрім відомостей з обмеженим 

доступом, і одержати повну і достовірну відповідь. Такий запит може бути 
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надіслано до Державного департаменту з питань зв‟язку та до утвореного 

на його базі Державного комітету інформатизації України, який є 

центральним органом виконавчої влади, що відає справами, пов‟язаними з 

розвитком інформаційного суспільства. Серед юридичних професій 

найчастіше збором такого роду інформації займається юрисконсульт – 

працівник правової служби державного органу, комерційної і 

некомерційної організації, що забезпечує правовими послугами їх потреби. 

Він, наприклад, аналізує результати розгляду претензій, позовів і судових 

справ, практику укладання і виконання договорів (контрактів). Свої 

узагальнення він вносить керівникам для удосконалення правового 

забезпечення діяльності установи чи підприємства. Він також одержує у 

встановленому порядку від посадових осіб міністерств, підприємств, їхніх 

структурних підрозділів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, 

необхідні для виконання покладених на нього завдань. Вміла інформаційна 

діяльність юриста, що виражається в здатності вибрати достовірну і точну 

інформацію, вчасно одержати її в необхідній кількості, ефективно 

використати потрібну інформацію, здійснити режим її збереження, 

уникнути дезінформації – показник інформаційної культури, що збагачує 

його професійну правосвідомість, відповідно до якої виконуються 

службові обов‟язки [1]. 

До послуг юриста – працівника правоохоронних органів належать 

автоматизовані інформаційні системи органів внутрішніх справ, 

криміналістичний і оперативно-розшуковий облік, здійснюваний 

інформаційними центрами Управління МВС обласного рівня, а також 

Інформаційним Бюро МВС України. Є такі види обліку: алфавітний облік 

затриманих і засуджених злочинців, дактилоскопічний облік злочинців, 

картотека слідів рук з місць здійснення нерозкритих злочинів, облік 

непізнаних трупів і осіб, що зникли при невідомих обставинах, облік 

украденої, вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної зброї. 

Крім того, існує облік украдених предметів старовини і мистецтва, 

украдених, загублених паспортів, а також паспортів злочинців, що 

переховуються, облік украдених вантажів і вантажів, що прибули з 

нестачею, облік нерозкритих убивств, розбійних нападів, крадіжок, облік 

автотранспортних засобів, їхніх власників і водіїв. 

Варто відзначити сприятливий вплив на розкривання юристами-

практиками правопорушень в економічній сфері і корупції створення 

Єдиної комп‟ютерної мережі господарських судів України й унікальне 

програмне забезпечення автоматизації судового діловодства. 

Впровадження і вміле користування комп‟ютерними технологіями 

відкриває можливість забезпечення плідної взаємодії господарських судів і 

органів державної влади у боротьбі з правопорушеннями в економічній 

сфері, обізнаність щодо діяльності і проблем сусіднього відомства, обміну 

інформацією через електронну пошту. Так, технологія системи обміну 

інформацією про накази суддів з банківськими установами через 
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електронну пошту Національного банку України унеможливлює списання 

грошей за підробленим наказом і забезпечує можливість контролю з боку 

суддів господарського суду за виконанням наказів. Потребує подальшої 

комп‟ютеризації уся судова система і, в першу чергу, суди першої 

інстанції – місцеві суди загальної юрисдикції. 

Важливим напрямком діяльності юриста є боротьба з 

комп‟ютерними злочинами, що спричинило утворення комп‟ютерної 

поліції (міліції), яка діє в напрямку виявлення, запобігання, відшукування і 

залучення до відповідальності комп‟ютерних правопорушників. У її 

системі успішно функціонує спеціальний підрозділ по боротьбі з 

використанням глобальної мережі Internet з метою здійснення злочинів на 

території України або щодо її громадян. Чим інтенсивніше йде процес 

комп‟ютеризації, тим більш реальним стає зростання комп‟ютерної 

злочинності. 

Сучасне суспільство, стаючи більш залежним від комп‟ютеризації, 

відчуває економічні наслідки комп‟ютерних злочинів. Показово, що 

Віденська декларація про злочинність і правосуддя, яка була прийнята на 

Х Конгресі ООН 10-17 квітня 2000 року, у пункті 18 акцентує увагу на 

необхідності розробки орієнтованих на конкретні дії програмних 

рекомендацій щодо попередження злочинів, пов‟язаних з використанням 

комп‟ютерів, і боротьби з ними. Зазначений Конгрес ООН запропонував 

Комісії з попередження злочинності і кримінального правосуддя діяти в 

цьому напрямку, беручи до уваги роботу, що ведеться в інших форумах. 

Він також зобов‟язався сам працювати в напрямку «зміцнення 

можливостей по попередженню, розслідуванню і переслідуванню 

злочинів, пов‟язаних з використанням високих технологій і комп‟ютерів» 

 2, п. 18]. 

Отже, в умовах формування інформаційного суспільства якість 

професійної правосвідомості юриста значною мірою визначається рівнем 

його інформаційної культури, яка являє собою обумовлену рівнем 

розвитку інформаційного суспільства систему знань, умінь і навичок у 

галузі інформаційних і інформаційно-правових відносин, що 

використовуються для забезпечення його практичної діяльності і надання 

різноманітних правових послуг у суспільстві, захист інформаційних прав 

громадян, насамперед щодо доступності інформації, захисту інформації 

про особу, підтримки демократичних інститутів та мінімізації ризику 

«інформаційної нерівності» [6, розділ ІІ, п. 1] Інформаційна культура 

передбачає різнобічне вміння пошуку необхідної інформації та її 

використання: від роботи з бібліотечним каталогом до перегляду 

інформації в мережі Internet (комп‟ютерна грамотність). Насиченість 

правосвідомості юриста правовою інформацією сприяє ефективній 

технології його практичної діяльності – створенню норм права, їх точної та 

повної реалізації (з якості законів можна судити про рівень 

правосвідомості парламентарів; з якості судових рішень – правосвідомості 
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суддів; по якості адміністративних актів – правосвідомості посадових осіб 

адміністративного апарату тощо). Від рівня професійної правосвідомості 

залежить повага особи і суспільства до права, а від розвиненості 

інформаційного суспільства – співпраця кваліфікованого співтовариства 

юристів як всередині країни, так і за її межами. 
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4.3. Теоретичне підґрунтя дослідження резилентності соціально-

економічної системи в умовах впливу глобальних тенденцій 

 

Теоретичне підґрунтя дослідження резилентності соціально-

економічної системи включає комплекс концептуальних та теоретико-

методичних підходів та напрямів, які охоплюють питання оцінки стійкості 

(резилентності) різної природи і масштабу, а також проблеми управління 

безпекою та адаптивними властивостями функціонування системи, і 

зокрема, вивчають питання здатності системи, яка знаходиться під 

впливом багатьох загроз і небезпек, своєчасно та ефективно протистояти, 

поглинати, пристосовуватися, змінюватись і відновлюватись після впливу 

негативних факторів шляхом збереження, адаптації та відновлення 

системоформуючих структурно-функціональних елементів. При цьому в 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/vendec.shtml
https://old.apitu.org.ua/wsis/dp
http://www.eukraine.biz/ukraine5.html
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системі можуть спостерігатися синергетичні ефекти та поява нових 

емерджентних властивостей. 

Зважаючи, що в сьогоднішніх умовах існування нових викликів і 

ризиків, характерних для сучасного складного, нелінійного та 

невизначеного середовища провідні світові експерти (NAEC group) в 

рамках глобальної проектної ініціативи «Нові підходи до економічних 

викликів» розгорнули дослідження в галузі оновлення традиційного 

підходу до стійкості національних економік, поставивши в центр 

обговорення концепцію економічної резилентності, яка випливає з 

економічної теорії складності. На відміну від неокласичного лінійного 

підходу, теорія складності розглядає економіку як складну нелінійну чи 

адаптивну систему з холістичною природою у формі мережевих зв‟язків 

економічних агентів. Якщо традиційні системи характеризується 

прогнозованою поведінкою і досягають стаціонарної макрорівноваги у 

певній точці (на що вказують моделі загальної рівноваги), то екосистеми 

поводяться непередбачувано (емерджентна поведінка) та стабілізуються в 

динамічному режимі – у ході постійних трансформацій своєї 

організаційної та ресурсної структури [1]. Власне теорія складних систем 

дає змогу вивчати резилентність як втілення їх динамічної стійкості, 

підкреслюючи їх адаптивність до безперервно мінливого нелінійного 

середовища, зокрема, до ситуації тривалих стресів, раптових шоків та 

невизначеності [2]. 

Ряд дослідників [3-4]
 
вивчає резилентність і в контексті поведінки 

складних систем, так і з огляду на системні ризики, що виникають при їх 

зростаючій взаємозалежності.  

Методологічна основа дослідження резилентності є багатогранною, 

адже використання міждисциплінарного підходу до вивчення цієї 

проблематики пов‟язано з перетином методів, що використовуються 

різними науковими дисциплінами: управлінням ризиками (risk 

management), кризовим управлінням (crisis management); теорією 

надійності (reliability theory); управління безпекою (security management); 

безпекою систем (system safety) та іншими. Ці напрями досліджень істотно 

вплинули на становлення та розвиток теорії резилентності соціально-

економічних систем.  

В мережевій економіці, та складності і взаємовпливах різного роду 

зав‟язків ризики часто непередбачувані, а їх хвильове поширення 

неминуче, традиційний ризик-менеджмент не дає достатньо інструментів, 

щоб захистити систему від потрясінь [5]. При цьому вчені зазначають [3], 

що за умов системних ризиків масштаб порушень у конкретній системі, що 

підривають її сукупну продуктивність та архітектуру, пропорційний дії 

хвильового ефекту збоїв у просторі та часі. Чим довше триває і ширше 

поширюється цей ефект, тим ближче система знаходиться до загрози 

колапсу (повної дестабілізації). Причому ослаблення сили зв‟язків між 

учасниками системи під впливом раптового шоку (чи розриви у 
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виробничих, торгових, транспортних чи інформаційних комунікаціях) 

завдає їй не меншої, якщо не більшої шкоди в плані падіння випуску та 

зупинки зростання, ніж можлива кризова дестабілізація самих учасників 

[7]. За таких умов особливої ваги набуває методологія та інструментарій 

нарощення резилентності не лише окремих національних суб‟єктів 

соціально-економічної системи (підприємств, фізичних осіб, державних і 

приватних інституцій суспільного характеру) для набуття властивостей 

шокостійкості, але і резилентності комунікаційних зв'язків між 

стейкхолдерами та атракторами системи, що у разі того чи іншого 

локального шоку дасть змогу стримувати хвильове поширення збоїв та 

убезпечити економічну систему від загроз зниження сукупної 

продуктивності. 

Вивчення проблематики резилентності соціально-економічних 

систем тісно пов‟язано з сучасними концептуальними підходами вивчення 

цифрової економіки, які в значній мірі концентруються на питаннях 

безпеки. Цифрова взаємозалежність створює передумови для залучення в 

економічні процеси не лише традиційних акторів (капітал і робочу силу), а 

й стейкхолдерів , внаслідок чого створюються передумови для 

трансформації перерозподільчого капіталізму до розподільчого капіталізму 

[8]. Тобто змінюються домінантні ознаки соціально-економічної системи, а 

відповідно і її здатність до адаптації і відновлення (розвитку) під впливом 

глобальних потрясінь і шоків . Важливими проблемами цифрової 

економіки, які впливають на резилентність соціально -економічної системи, 

є питання власності , великих даних (big data ), зайнятості, ускладненого 

доступу до цифрових технологій для найменш розвинених країн , 

формування цифрових фінансових пірамід тощо [9], довіра, безпека, 

можливість елімінування ризиків у бізнес-середовищі певної країни (її 

економічної системи). 

Дедалі очевидніша неадекватність дій провідних глобальних 

економічних інституцій , які, попри певну корисність їх діяльності в 

окремих сферах , загалом виявляють нездатність системно вирішувати 

питання ефективної гармонізації національних і регіональних інтересів , 

запобігати наростанню глобальних ризиків та суперечностей , спонукають 

багатьох інтелектуалів та політичних діячів до пошуку альтернативи 

застарілій моделі глобалізації , а окремих з них – найбільш радикальних – 

до проголошення настання періоду деглобалізації. Водночас для більшості 

дослідників і тих , хто причетний до формування політики , головний 

напрям пошуків полягає в знаходженні способів гармонізації процесів 

глобалізації та локалізації (включаючи і процеси регіоналізації ), їх 

раціональної комбінації на якісно новій основі [10].  

Процес неоліберальної економічної глобалізації , головною 

рушійною силою якої з 1970-х років виступали транснаціональні 

корпорації (ТНК), ключовими компонентами передбачав руйнування 

економічних бар‟єрів на шляху руху товарів , послуг і капіталу та 
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утворення в низці секторів глобальних ринків , підпорядкованих логіці 

розвитку та експансії глобального капіталу . Існування таких 

глобалізованих ринків та потреби стандартизації бізнес -процесів (з метою 

підвищення ефективності витрат та збільшення прибутків ) диктувало зі 

свого боку необхідність далекосяжної стандартизації та уніфікації щодо 

способів організації економіки в ключових секторах , які послідовно 

реалізовувалися провідними державами та глобальними інститутами 

(МВФ, Світовий банк , СОТ, ОЕСР та ін .). І хоча така діяльність мала 

певний позитивний ефект для зростання міжнародних інвестицій і 

стимулювання підвищення довгострокових темпів економічного зростання 

в більшості регіонів світу упродовж декількох десятиліть, з часом 

виявилися й її негативні побічні наслідки . З‟ясувалося, зокрема, що 

експансія глобальних процесів може призводити до пригнічення форм 

самоорганізації на локальному рівні , спричиняти надмірні рівні 

концентрації та гомогенізації екон омічних процесів , що може створювати 

ендогенні ризики в аспекті економічної безпеки через порушення стійкості 

локальних соціально-економічних структур [10]. 

В цих умовах (виходячи з теорії систем) рівень резилентності 

соціально-економічної системи залежить від її організаційної та 

функціональної складності. При цьому організаційна складність 

безпосередньо впливає на інституційне середовище, стосується залучення 

у відносини колаборації зростаючого числа агентів та посилення на цій 

основі мережевих синергетичних ефектів (пов‟язана з розвиненістю 

мережевого середовища), а функціональна – з рівнем диверсифікації 

національного виробництва та експорту, безпосередньо пов'язане з 

технологічною та виробничою структурою економіки, зростанням частки 

більше наукомістких, інноваційних і високодохідних видів економічної 

діяльності у структурі ВВП [11]. Найбільш резилентні передові країни зі 

складною економікою, що мають одночасно високу абсорбційну та високу 

відновлювальну здатність (наприклад, Японія та США), яка є низькою для 

найменш резилентних відстаючих та структурно спрощених економік. 

Системи із високим гнучкістю, але низькою стійкістю мають помірну 

резилентність, а стійкі системи із недостатньою гнучкістю (вміють 

успішно поглинати шоки, але погано відновлюють зростання 

продуктивності) демонструють, як правило, низьку резилентність і схильні 

до загрози дестабілізації у разі чергового потужного потрясіння [6]. Тому 

складні ієрархічні системи з високою централізацією управління можуть 

мати значну стійкість і стабільність, але їм не вистачає гнучкості, 

побудованої на розвиненій мережевій координації і силі зворотних зв'язків 

між агентами. Тому в епоху невизначеності економіки типу Китаю 

вважаються більш нестійкими та вразливими порівняно з такими 

ринковими системами, як країни ЄС, які відрізняються меншою 

стабільністю та менш високими темпами зростання, але більшою 

гнучкістю і резилентністю [13].  
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При цьому вчені [14-15] наголошують на таких домінантних 

ознаках економічної складності системи як характеристики її 

резилентності – ресурсах знань і технологій, які акумульовані даною 

економікою і можуть бути трансформовані в нові продукти. Такі 

параметри оцінюють функціональну складність економіки та, відповідно, 

потенціал її майбутнього зростання за рівнем складності її виробничої 

структури і особливо структури національного експорту (остання виступає 

в епоху глобалізації найбільш агрегованим параметром прогнозування 

динаміки зростання). Економіка вважається функціонально складною, 

найбільш адаптивною і динамічно стійкою, якщо вона експортує значну 

кількість різновидів технологічно складних продуктів.  

Резилентний стан економічної системи через рівень її стійкості до 

системних ризиків вважається результатом підтримки нею оптимального 

динамічного балансу між двома структурними властивостями − міцністю 

та гнучкістю. Міцність (robustness) дає здатність системі зберігати 

стабільність у ситуації раптового шоку, тобто абсорбувати шоки, 

мінімізуючи їх негативний вплив на свою структуру та продуктивність. 

Гнучкість (flexibility) розкриває здатність системи швидко відновлювати 

ефективне зростання після шоку за рахунок адаптації своєї структури та 

ресурсного потенціалу до посткризових змін у навколишньому 

середовищі. Інакше кажучи, сучасна економіка має бути досить міцною 

для поглинання шоків і водночас досить гнучкою для перегрупування 

своїх елементів та основних ресурсів задля продовження зростання в 

нових умовах. 

Проблематика дослідження резилентності соціально-економічних 

систем актуалізується в сучасних умовах нерівноважної, нелінійної 

економічної реальності, в тому числі під впливом різного роду кризових 

ситуацій. Тому дослідження резилентності систем варто вивчати також в 

рамках теорії стійкості руху і стійкості системи, які почали 

поглиблюватись і набули широкого розвитку вже з 19 століття. Особливо 

розвинулась теорія стійкості механічних систем О. Ляпунова [16], яка є 

актуальною в усвідомленні стійкості систем в сучасних реаліях 

нестабільного світу. Вчений розглядає стійкість економічної системи через 

її здатність функціонувати в умовах зовнішніх шокових впливів, адекватно 

реагувати на них, адаптуватись, нейтралізувати ці впливи або 

перетворювати їх дію на позитивні ефекти. Визначення стійкості 

передбачає обмеження сукупності початкових збурень (шокових впливів), 

а також обмеження реакції на них системи. Відповідно стійкість є 

зовнішньою формою, зовнішнім проявом внутрішньої структури системи, 

тому основа стійкості закладена всередині макроекономічної системи. 

Щоб змінити її стійкість до впливу зовнішніх негативних і руйнівних 

факторів, необхідно насамперед, удосконалити макроекономічну систему 

зсередини. У цьому зв‟язку стійкості економічної системи відповідають 

ендогенно орієнтовані моделі економіки. Критерієм стійкості економічної 
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системи є кількість можливих комбінацій, які вона здатна породити в 

певних умовах, при цьому адаптивні здатності економіки нелінійним 

чином залежать від різноманітності її структури [17]. 

Методологія дослідження резилентності соціально-економічних 

систем безпосередньо пов‟язана з теоретико-методичними та 

концептуальними конструкціями та підходами еволюції теорії економічної 

безпеки. За результатами узагальнення та систематизації існуючих у 

вітчизняній і зарубіжній науковій літературі підходів до визначення змісту 

загроз економічній безпеці можна дійти висновку, що під загрозами 

економічній безпеці національної економіки слід розуміти сукупність 

викликів, ризиків, чинників та умов, що унеможливлюють та/або 

перешкоджають функціонуванню економічної системи держави, 

створюють небезпеку національним економічним інтересам, цінностям та 

основним соціально-економічним пріоритетам [20]. 

В рамках теорії систем функціями ефективного функціонування 

соціально-економічної системи, а значить, критеріями правильного 

самоврядування і управління як зазначає Таран-Лала О. М. повинні бути 

адаптивно-гомеостатичні (нормативні) показники параметрів головної і 

функціональної цілей системи. Для будь-якої системи вони повинні стати 

категоричним імперативом [20]. 

Отже, теорія та методологія дослідження резилентності соціально-

економічної системи є багатогранною та широкою, розкриває питання 

вхідних та вихідних параметрів стійкості, безпеки, надійності, 

продуктивності та складності систем різної природи і масштабу, їх 

структурної, інноваційної, технологічної та інституційної трансформації, а 

також актуалізує підходи та механізми управління безпекою та 

адаптивними властивостями функціонування системи в умовах впливу 

екзогенних загроз і небезпек, здатністю до відновлення та переорієнтації 

після впливу зовнішніх глобальних шоків та викликів за рахунок 

внутрішніх адаптивних драйверів, ендогенного потенціалу та відновлення 

системоформуючих структурно-функціональних елементів.  
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4.4. Біоетичні та правові проблеми трансплантації органів та тканин 

 

В основі етики клінічної трансплантології є базові міжнародні 

біоетичні принципи. Найважливіші з них закріплені у документі 

Європейської Ради«Конвенція захист прав і гідності людини щодо 

застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та 

біомедицину» (Ов‟єдо, 04 квітня 1997 р.) [10] та її додатковому протоколі 

до «Конвенції про права людини та біомедицину, який стосується 

трансплантації органів і тканин людського походження» [3], а також у 

«Керівних принципах ВООЗ з трансплантації органів та тканин людини», 

прийнятих 62-ю сесією Всесвітньої асамблеї охорони здоров‟я у березні 

2009 року. В останній редакції «Керівні принципи ВООЗ по трансплантації 

людських клітин, тканин та органів» були затверджені 21 травня 2010 року 

на 63-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров‟я резолюцію 

WHA63.22 [18]. Цей документ включає одинадцять керівних принципів , 

які являють собою упорядковану, систематизовану структурну основу для 

створення механізмів отримання, розподілу та трансплантації клітин, 

тканин і органів людини з лікувальною метою та з дотриманням етичних 

принципів [21, с. 7]. 

https://doi.org/10.15407/etet2021.03.072
http://dx.doi.org/10.52180/2073-6487_2021_5_93_115
http://etet.org.ua/?page_id=530&aid=375
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«Конвенція захист прав і гідності людини щодо застосування 

біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину» 

покликана захищати права і гідність саме живих людей. Тому норми її 

регулюють лише частина проблем трансплантології, а саме вилучення 

органів і тканин для трансплантації у живих донорів. Глава VI цієї 

конвенції присвячена видаленню органів і тканин у живих донорів в цілях 

трансплантації, глава VII – забороні отримання фінансової вигоди від 

використання тіла людини або його частин. За загальним правилом 

видалення у живого донора органів і тканин в цілях трансплантації може 

здійснюватися лише з метою лікування реципієнта і за умови відсутності 

необхідного органу або необхідної тканини померлої особи і іншого 

альтернативного методу лікування рівної ефективності. Необхідна згода 

донора, який заздалегідь інформується про мету і характер втручання, а 

також про його наслідки і ризики. Згода має бути виражене чітко і 

конкретно у письмовій формі або у відповідному офіційному органі. 

Донор у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду. 

Велику увагу Конвенція приділяє захисту осіб, які не можуть дати згоду на 

видалення органу або тканини. Відповідно до ст. 20 Конвенцій видалення 

органу або тканини в особи, яка є недієздатною, забороняється.На наш 

погляд, дуже важливим є закріплення в главі VII Конвенції заборони 

отримання фінансової вигоди [12, с. 127] 

Хоча певне коло етичних питань супроводжувало трансплантацію 

протягом усієї історії розвитку даного методу лікування захворювань, але 

саме випадок з пересадкою серця викликав своєрідний переворот у 

суспільній свідомості, так як саме серцю людина надає особливого 

значення, не тільки як органу, а й місцю, де «мешкає душа і народжуються 

почуття». Таким чином, пересадка серця однієї людини іншій поставила 

питання про те, як впливає ця операція на особистість людини, її духовне 

та психічне життя? 

У галузі трансплантології всі етико-правові проблеми можна 

розділити на кілька блоків, пов‟язаних із ключовими етапами технології 

трансплантації: 

 перший блок торкається питань про констатацію смерті людини; 

 другий − питання вилучення (забору) органів та/або тканин та 

розподілу органів та/або тканин між реципієнтами; 

 третій блок пов‟язаний із проблемами комерціалізації 

трансплантології. 

Проблема «смерті мозку». У зв‟язку з тим, що переважна кількість 

донорів – це пацієнти з діагнозом «смерть мозку», основна етична 

проблема тут – встановлення такого діагнозу. Насамперед це пов‟язано з 

розвитком реанімаційних, трансплантологічних та інших технологій 

медицини. Залежно від того, який стан людського організму визнається 

моментом його смерті як людини, з‟являється можливість припинення 

підтримуючої терапії, проведення заходів щодо вилучення органів і тканин 
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та їх подальшої трансплантації тощо. По суті, у цій клінічній ситуації 

вимагають вирішення два питання. Перший: яким є онтологічний статус 

людського індивіда, якому поставлено діагноз «смерть мозку» (він – 

живий чи мертвий?). Другий: якими є критерії об‟єктивності лікарського 

висновку при встановленні такого діагнозу? 

Концепція смерті мозку була розроблена в неврології після опису 

стану позамежної коми французькими невропатологами П. Молар та 

М. Гулон [6]. Ця концепція заснована на розумінні смерті людини як стані 

незворотної деструкції та дисфункції критичних систем організму, тобто. 

систем, незамінних (ні зараз, ні в майбутньому) штучними, біологічними, 

хімічними чи електронно-технічними системами, а такою системою є 

лише мозок людини. В даний час поняття «смерть мозку» означає загибель 

всього мозку, включаючи його стовбур, з незворотним несвідомим станом, 

припиненням самостійного дихання та зникненням усіх стовбурових 

рефлексів [20, с. 65]. 

У більшості країн світу діагноз смерті мозку є основою для 

лікарського висновку про настання моменту смерті людини. Смерть мозку 

– це новий образ та новий сенс смерті людини. Однак, поняття смерті 

мозку не є тотожним поняттю біологічної смерті. Біологічна смерть є 

незворотним припиненням фізіологічних процесів у клітинах і тканинах. 

ВООЗ у 2012 році розробив таке визначення смерті: «Смерть настає, 

коли спостерігається незворотна втрата здатності до свідомості та втрата 

всіх функцій стовбура мозку. Це може бути результатом незворотного 

припинення кровообігу та/або наслідком катастрофічного ушкодження 

головного мозку. У контексті визначення смерті «незворотній» означає 

втрату функції, яка не може відновитись стихійно і не буде відновлена за 

допомогою втручання» [22]. 

По суті, при постановці клінічного діагнозу «смерть мозку» людина 

(у тілі якої є прояви життя) визнається вже померлою, відповідно 

необхідний своєрідний «суспільний договір», легітимуючий вирішення 

цієї ситуації. Оскільки констатація моменту смерті людини на основі 

критерію смерті мозку є складною та відповідальною процедурою 

комісійної (міждисциплінарної) угоди, виключно важливу роль відіграють 

найсуворіші вимоги до виконання професійних стандартів встановлення 

такого діагнозу. 

В Україні на сьогодні діагноз «смерть мозку» встановлюється на 

підставі Наказу Міністерстваохорони здоров‟я України від 09.11.2020 року 

№2559 «Порядок констатації та діагностичні критерії смерті мозку 

людини» [15]. Проте, аналіз кожної конкретної ситуації з позицій 

біомедичної етики показує, насамперед, моральну вразливість критерію 

«смерті мозку» як смерті людини та необхідність дуже відповідального 

ставлення до виконання кожного пункту будь-якої інструкції, хоч би яким 

незначним, «бюрократичним» він не здавався. 
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Проблема вилучення донорських органів. Проблема вилучення 

донорських органів може розглядатися у різних ракурсах: залежно від 

цього, чи є донор живим чи мертвим. 

Якщо ситуація вилучення органів та тканин у мертвого донора 

пов‟язана, насамперед, із питанням констатації смерті людини, питання з 

живими донорами полягає у виправданості хірургічного втручання. Чи 

морально продовжувати життя реципієнту на якийсь час ціною погіршення 

здоров‟я, свідомої травматизації та скорочення життя здорового донора? 

Гуманна мета продовження та порятунку життя реципієнта втрачає статус 

гуманності, коли засобом її досягнення стає нанесення шкоди життю та 

здоров‟ю донора. 

Професійна лікарська етика щодо трансплантації органів є 

однозначною: допомогти хворому-реципієнту необхідно обов‟язково, але 

не за рахунок здоров‟я донора. Законом України «Про застосування 

трансплантації анатомічних матеріалів людині» гарантується забезпечення 

належної якості і безпеки анатомічних матеріалів на усіх етапах 

трансплантації та здійснення діяльності, пов‟язаної з трансплантацією [4]. 

Друге правило пояснює механізм прийняття рішення лікарем: 

трансплантація органів допустима, якщо результат операції виправдовує 

небажані побічні ефекти. Тут знову ж таки слід задуматися про те, які 

побічні ефекти варто вважати небажаними для організму? 

Пародоксально, але… у трансплантології дотримання етичного 

принципу «не нашкодь» у випадках, коли донором є жива людина, 

виявляється практично неможливим. Лікар завжди опиняється перед 

протиріччям між моральними принципами «не нашкодь» і «твори благо». 

З одного боку, пересадка органу (наприклад, нирки) – це спасіння життя 

людині (реципієнту), тобто, є благом для нього. З іншого боку, здоров‟я 

живого донора даного органу завдає значної шкоди (попри здатність 

організму функціонувати навіть із однією ниркою), тобто, порушується 

принцип «не нашкодь», завдається зло. Тому, у випадках живого 

донорства мова завжди йде про ступінь одержуваної користі і ступеня 

заподіяної шкоди, і завжди діє правило: одержувана користь повинна 

перевищувати заподіяну шкоду. 

Сьогодні в нашій країні за законом живим донором може бути 

повнолітня дієздатна фізична особа, яка добровільно надала згоду на 

вилучення у неї анатомічних матеріалів для трансплантації, та у 

визначеному Законом випадку особа віком до 18 років, згоду на вилучення 

у якої гемопоетичних стовбурових клітин надано відповідно нею особисто 

та (або) її батьками або іншими законними представниками [4]. 

За 2021 рік в Україні провели 313 трансплантацій, із них 169 – від 

посмертних донорів. Від посмертних і прижиттєвих донорів в Україні 

трансплантують нирки, печінку, серце, рогівку ока, шкіру. Для прикладу, у 

січні 2021 року дитині вперше пересадили печінку від посмертного 

донора, а в жовтні від посмертного донора чоловікові трансплантували 
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легені. За даними Міжнародного реєстру трансплантології, в Україні на 

посмертне донорство погоджується усього 0,25 людей у розрахунку на 

мільйон населення. Водночас у США та Іспанії, які є лідерами з 

трансплантології у світі, ці показники становлять 38,03 та 

37,97 відповідно [11]. Посмертний вид донорства також пов‟язаний з 

низкою етико-правових та релігійних проблем, серед яких необхідно 

назвати проблему констатації смерті людини, проблему добровільного 

волевиявлення про пожертвування власних органів після смерті для 

трансплантації, а також допустимість використання тіла людини як 

джерела органів та тканин для трансплантації з позицій релігії. 

Існують дві полярні позиції. Ліберальна біоетика всебічно 

підтримує трансплантацію як перспективний напрямок у медицині. Її 

представники акцентують увагу на гуманістичних цінностях, за винятком 

економічних вигод. Консервативно-християнська позиція зводиться до 

того, що завдання пошкоджень тілу означає втрату поваги до живого. 

Час для забору органів у посмертного донора − різний, що пов‟язано 

як зі специфікою самих тканин людини, так і з сучасними технологіями їх 

консервації та транспортування, що дозволяють їх зберегти придатними 

для трансплантації пацієнту. Тому при заборі донорських органів у трупа 

виникає насамперед проблема встановлення моменту можливого забору 

органу: «на серці, що б‟ється» або після встановлення всіх встановлених 

критеріїв біологічної смерті людини? 

Хоча питання про вилучення органів є скоріше правовим, 

отримання згоди людини або її родичів на використання її органів для 

трансплантації пов‟язане і з низкою етико-психологічних проблем. 

Отримання згоди в людини, що у термінальному стані практично 

неможливе і з етичних причин, і з медичних, так як, людина, зазвичай, 

фізично перебуває в такому стані, коли не може приймати добровільних, 

відповідальних рішень на основі повної та достовірної інформації, наданої 

їй у доступній формі. Спілкування з родичами людини, що вмирає або 

щойно померла, також надзвичайно складне і відповідальне етико-

психологічне завдання, тому в різних державах діє той чи інший вид 

донорства, який закріплений законодавчо і знаходиться у вільному 

доступі, і з яким громадяни можуть ознайомитися завчасно 

(найпоширеніші – презумпція згоди). 

Одна із складних етико-правових проблем – дитяче донорство. 

Оскільки закони про види донорства поширюються лише на дорослих, то, 

зазвичай, вилучення органів дитини не регламентується законодавчо, а 

виходить шляхом запитаної згоди батьків, що також є етично дуже 

неоднозначним (зважаючи на ситуацію, коли лікарю доводиться 

отримувати таку згоду). 

Шляхи отримання донорських органів. Питання вилучення (забору) 

органів та/або тканин та розподілу органів між реципієнтами тісно 

пов‟язане з дефіцитом донорських органів. Ця проблема вирішується 
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різними шляхами: пропаганда пожертвування органів після смерті людини 

з прижиттєвим оформленням згоди на це, створення штучних органів, 

розробка методів отримання донорських органів від тварин, культивування 

соматичних стовбурових клітин з подальшим отриманням певних типів 

тканин, створення штучних органів на основі досягнень біоелектроніки та 

нанотехнологій. 

У багатьох випадках наявність штучних органів стає справжнім 

порятунком для пацієнтів. Зараз у терапевтичній практиці активно 

використовуються такі пристрої, як штучна нирка, кардіостимулятори та 

штучні клапани серця, біопротези та штучні кришталики, а також багато 

іншого. У сучасній практиці одним із шляхів вирішення дефіциту органів 

також є ксенотрансплантація [17]. Ідея використання тварин як донорів 

ґрунтується на думці про те, що тварина є менш цінним живим 

організмом, ніж людина. Однак проти цього заперечують як прихильники 

захисту тварин, так і представники трансгуманізму, які вважають, що 

кожна жива істота має право на життя і негуманно заради продовження 

життя однієї живої істоти вбивати іншу. 

Обґрунтування принципової моральної прийнятності пересадки 

органів від людини до людини і від тварини до людини тісно пов‟язано з 

релігійними і світоглядними принципами суспільства. Незважаючи на 

існування низки психологічних, моральних і релігійних питань, більшість 

західних релігійних конфесій принципово визнають етично прийнятною 

пересадку органів, у тому числі трансплантацію серця – органа, що 

традиційно розглядався як «місце перебування душі» [1, с. 51]  

Серйозною етико-психологічною проблемою є прийняття людиною 

органу тваринного чи штучного органу як свого, усвідомлення свого 

організму як цілісного, істинно людського навіть після пересадки до нього 

будь-якого органу «нелюдського походження». 

На етапі медицини активно розробляються методи клонування 

органів та тканин, що дозволить зняти ряд етико-правових проблем 

трансплантації, так як донор та реципієнт є однією людиною. Однак цей 

вид пересадки ще далекий від впровадження в рутинну клінічну 

практику [1]. 

Розподіл донорських органів. Розподіл донорських органів відповідно 

до принципу справедливості вирішується шляхом включення реципієнтів у 

трансплантологічну програму, що ґрунтується на практиці «листів 

очікування». «Листи очікування» є списками пацієнтів, яким необхідна 

пересадка того чи іншого органу із зазначенням особливостей стану його 

здоров‟я. Проблема полягає в тому, що пацієнт, навіть у дуже тяжкому стані, 

може перебувати на першому місці в цьому списку і так і не дочекатися 

рятівної для нього операції. Це з тим, що з наявного обсягу донорських 

органів дуже важко підібрати відповідний даному пацієнту орган у зв‟язку з 

імунологічною несумісністю. Ця проблема до певної міри вирішується 
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шляхом удосконалення методів імуносупресорної терапії, але все ще 

залишається дуже актуальною. 

Максимальне забезпечення рівних прав пацієнтів, включених до 

«листу очікування» здійснюється завдяки дотриманню таких правил: вибір 

реципієнта здійснюється лише відповідно до медичних показань, що 

враховують тяжкість стану пацієнта, його імунологічні та генетичні 

характеристики; пріоритет донорських органів не повинен визначатися 

виявленням переваг окремих груп та спеціальним фінансуванням. 

Як бути в ситуації, коли двом реципієнтам орган практично 

однаково підходить, і вони обоє перебувають у критичному стані та не 

можуть довго чекати? І тут рішення приймається виходячи з критерію 

черговості. Лікар також повинен брати до уваги тривалість знаходження 

реципієнта в «листі очікування». Перевагу віддають тому, хто раніше 

«встав» у «лист очікування». Крім трьох названих критеріїв, відповідно до 

чинного законодавства, враховується відстань (віддаленість) реципієнта 

від місця знаходження донорського органу, оскільки час між вилученням 

органу та його пересадкою суворо обмежений. 

При розподілі органів велике значення має принцип прозорості. В 

Україні цей процес відбувається відповідно до «Положення про Єдину 

державну інформаційну систему трансплантології» Наказ Міністерства 

охорони здоров‟я України №432 від 29.11.2002 року [16]. 

Основними завданнями Єдиної державної інформаційної системи 

трансплантації органів і тканин (ЄДІЕСТ):  

- інформаційної підтримки заходів щодо розробки і реалізації 

державної політики у сфері трансплантації; 

-  вдосконалення механізмів збирання, архівації, оперативної 

обробки та передачі інформації про реципієнтів та донорів, згоду або 

незгоду стати донорами у разі смерті, анатомічні матеріали, біоімплантати 

і їх використання для трансплантацій та імплантацій тощо; 

- конфіденційності відомостей про реципієнтів, а також про осіб, які 

заявили про свою згоду або незгоду стати донорами у разі смерті; 

-  оперативного пошуку реципієнтів в Україні та інформування 

відповідних установ і організації інших країн, з якими Україна уклала 

міжнародні договори з питань трансплантації; 

- моніторингу стану здоров‟я реципієнтів в післяопераційному 

періоді; 

- впровадження стандартизованого та сертифікованого 

інформаційно-аналітичного забезпечення для усіх ланок системи 

трансплантації; 

- єдиних стандартів та інформаційних технологій електронного 

документообліку в установах і закладах системи трансплантації; 

-  інформаційної підтримки розробки та реалізації державних і 

міжнародних програм з питань трансплантації; 
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- реалізації контрольно-аналітичних процедур щодо забезпечення 

діяльності системи трансплантації; 

-  оперативного інформування Міністерства охорони здоров‟я 

України з питань діяльності, пов‟язаної з трансплантацією; 

- діяльності системи цільового навчання та атестації кадрів для 

системи трансплантації, в тому числі на базі дистанційних методів 

навчання [16].  

Трансплантологічна діяльність на тепер в Україні базується на 

основі Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів і 

тканин. Повноцінний запуск якої відбувся з 1 січня 2021 року. Система 

містить низку даних, серед яких і дані про донорів та пацієнтів [9, с. 22]. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

23.09.2020 р. № 1154-р «Про утворення спеціалізованої державної 

установи «Український центр трансплантат-координацїї», система 

організації трансплантації в Україні, окрім юридичних аспектів 

проведення процедури, також буде виконувати такі функції, як: отримання 

первинної інформації; інформування ЄДІСТ; інформування центрів 

трансплантації; організація інфекційного обстеження; організація HLA-

типування та перехресної проби (крос-матч реакція); формування бригади 

для вилучення органів; узгодження дій бригад інших ЗОЗ (мультиорганний 

донор); організація транспортування зразків крові, бригад, донорських 

органів [9, с. 21]. 

Важливу роль в структурі Системи Трансплантації відіграє 

координатор з трансплантації (трансплант-координатор) – медичний 

працівник (лікар або медсестра), який координує діяльність, пов‟язану з 

донорством і трансплантацією органів та/або анатомічних матеріалів 

людини. Зважаючи на етичні норми, в багатьох країнах 

транспланткоординатори можуть працювати або з донорами, або з 

реципієнтами. Фактично, в світі зараз відбувається розгалуження цієї 

спеціальності на Transplant Recipient Coordinator та Transplant Donor 

Coordinator. Відповідно до функціональних обов‟язків, трансплант-

координатора можна називати «адвокатом пацієнтів», адже саме цей 

фахівець забезпечує достойну якість життя, належну медичну допомогу, 

дотримання етики і для людини, яка згодом стане донором, і для людини, 

яка страждає на термінальну стадію захворювання і потребує якомога 

швидшої допомоги. Сьогодні трансплант-координатор, який забезпечує 

безперервність догляду за пацієнтом після трансплантації, є медичним 

працівником, до якого пацієнт, який живе з донорським органом, 

звертається в першу чергу [7, с. 5]. 

В Україні нову професійну назву роботи «Трансплант-координатор 

патолого-анатомічного бюро (бюро судово-медичної експертизи)» з кодом 

2229.2 ввели до Національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор 

професій» з 15 лютого 2019 року, затвердженими наказом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 15.02.2019 № 259 [14]. 
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Положення про врегулювання діяльності трансплант-координаторів 

було затверджено за наказом Міністерства охорони здоров‟я України 21 

липня 2021 року № 1500 «Про затвердження Положення про врегулювання 

діяльності трансплант-координаторів» [13]. Це Положення розроблене 

відповідно до Закону України ««Про застосування трансплантації 

анатомічних матеріалів людині» та з метою поліпшення надання медичної 

допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, 

пов‟язаної з трансплантацією та визначає дії трансплант-координатора 

закладу охорони здоров‟я. 

Відповідно цього Положення посадові обов‟язки трансплант-

координатора наступні: 

1. Загальними посадовими обов‟язками трансплант-координаторів є: 

1) взаємодія зі спеціалізованою державною установою 

«Український центр трансплант-координації» (УЦТК), центрами 

трансплантації та/або іншими суб‟єктами господарювання, що здійснюють 

діяльність, пов‟язану з трансплантацією; 

2) забезпечення оперативного обміну інформацією між закладами 

охорони здоров‟я, бюро судово-медичної експертизи або іншими 

суб‟єктами господарювання, що згідно із законодавством мають право 

здійснювати діяльність, пов‟язану з трансплантацією; 

3) співпраця з лікарями, іншим медичним та немедичним 

персоналом, закладами охорони здоров‟я, бюро судово-медичної 

експертизи або іншими суб‟єктами господарювання, що згідно із 

законодавством мають право здійснювати діяльність, пов‟язану з 

трансплантацією; 

4) виявлення ймовірних донорів у закладі охорони здоров‟я та 

здійснення аналізу проведених процедур з діагностики смерті мозку серед 

померлих у закладі охорони здоров‟я пацієнтів та аналізу медичної 

документації осіб померлих від важкого ураження головного мозку; 

5) активна участь у проведенні інформаційно-роз‟яснювальної 

роботи з питань законодавства у сфері трансплантації, популяризації 

прижиттєвого та посмертного донорства анатомічних матеріалів, 

формування позитивної громадської думки про надання анатомічних 

матеріалів людини для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів; 

6) здійснення інших визначених законодавством у сфері 

трансплантації повноважень, пов‟язаних з наданням медичної допомоги із 

застуванням трансплантації та здійсненням діяльності, пов‟язаної з 

трансплантацією. 

2. Трансплант-координатор отримує для ознайомлення та 

копіювання форми первинної облікової документації. 

3. Після отримання оповіщення про констатацію смерті мозку 

трансплант-координатор організовує проведення необхідних додаткових 

клінічних обстежень та лабораторних досліджень для встановлення 

медичних передумов для вилучення анатомічних матеріалів людини, 
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визначення функціонального стану окремих органів, визначення пари 

донор-реципієнт. 

4. Трансплант-координатор формує в ЄДІСТ картку потенційного 

донора анатомічних матеріалів людини та вносить необхідні відомості до неї. 

5. У разі відсутності в ЄДІСТ заяви щодо згоди або незгоди на 

вилучення анатомічних матеріалів з тіла особи для трансплантації та/або 

виготовлення біоімплантатів після визначення стану як незворотня смерть 

(смерть мозку або біологічна смерть), трансплант-координатор проводить 

бесіду для отримання згоди на вилучення анатомічних матеріалів для 

трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів з тіла потенційного 

донора згідно з формами заяв. 

6. Трансплант-координатор створює в ЄДІСТ запис про анатомічні 

матеріали, придатні для вилучення відповідно до прижиттєво наданої 

згоди на вилучення анатомічних матеріалів з тіла особи для трансплантації 

та/або виготовлення біоімплантатів після визначення стану як незворотня 

смерть (смерть мозку або біологічна смерть) або згоди, отриманої 

відповідно до пункту 5 розділу II цього Положення та вносить результати 

досліджень, необхідних для визначення пари донор-реципієнт, до ЄДІСТ. 

7. Трансплант-координатор організовує та координує вилучення, 

пакування, маркування, зберігання і перевезення анатомічних матеріалів 

людини, які застосовуються для трансплантації та їх зберігання під час 

перевезення відповідно до законодавства у сфері трансплантації. 

8. Трансплант-координатор донора-трупа, за погодженням з УЦТК 

або уповноважена особа УЦТК, може приймати рішення щодо порядку 

проведення вилучення анатомічних матеріалів, вибору реципієнта, 

проведення трансплантації та здійснення діяльності, пов‟язаної з 

трансплантацією в разі настання однієї або кількох обставин, що призвели 

або можуть призвести до неможливості трансплантації конкретному 

реципієнту, або створюють ризик незбереження анатомічних матеріалів. 

9. Трансплант-координатор отримує заяву реципієнта та висновок 

консиліуму лікарів центру трансплантації про необхідність надання 

медичної допомоги методом трансплантації органів. 

10. Трансплант-координатор формує в ЄДІСТ картку реципієнта та 

вносить відомості до неї на підставі заяви реципієнта та медичних 

документів, долучаючи до неї скан-копії цих документів. 

11. Трансплант-координатор організовує та сприяє проведенню 

клінічних обстежень та лабораторних досліджень реципієнта, взяттю та 

збереженню зразків біологічних матеріалів реципієнта, результати яких 

передбачені для внесення до ЄДІСТ [13]. 

Трансплант-коордитанатори як і ЄДІСТ − це фундамент, на якому 

розбудовується система трансплантації в Україні. Тепер трансплант-

координатори стали офіційною медичною професією в Україні [8, с. 81]. 

Проблема комерціалізації. Питання розподілу органів між 

реципієнтами безпосередньо пов‟язані з проблемою комерціалізації у 
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трансплантології. В умовах дефіциту та «непрозорих» листків очікування 

донорські органи можуть стати дорогим товаром. 

З 1 січня 2020 року за Законом України «Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування населення» Національна служба 

здоров‟я України виконує функцію замовника медичних послуг з 

трансплантації [9, с. 21]. 

Разом з тим, існувала необхідність внесення певних змін і уточнень 

у законодавство, які мають суттєво покращити деякі його положення та 

дати можливість вітчизняній системі трансплантації бути більш 

ефективною. Задля цього Верховною Радою було прийнято Закон «Про 

внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання 

трансплантації анатомічних матеріалів людині» №1967-ІХ, який набув 

чинності 7 січня 2022 року [5]. Цим законом передбачено ряд змін до 

законодавчих актів. Їх загальний аналіз дозволяє зробити висновок, що 

законодавець мав на меті усунути наявні недоліки профільного Закону 

«Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» та 

сприяти розвитку цього напряму медицини в Україні. 

Щодо безпосереднього змісту внесених змін, то слід виділити 

наступні: внесено зміни до розділу IV «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» закріплено, що організації медичної допомоги 

із застосуванням трансплантації та/або провадження діяльності, пов‟язаної 

з трансплантацією, до 01.01.2024 р. продовжують фінансуватися за 

рахунок державного бюджету; доповнено визначеннями термінів «орган» 

та «тканина»; передбачено можливість залучення на безоплатній основі 

для роз‟яснення медичного та соціального значення трансплантації 

представників релігійних організацій; внесено зміни до принципів, за 

якими застосовується трансплантація, та ставлення до черговості. Якщо 

раніше вона мала бути «дотримана», то в новій редакції передбачено 

«врахування черговості» [9, с. 21-22]. 

За даними Міністерства охорони здоров‟я, щороку понад 5-6 тисяч 

українців потребують трансплантації органів [11]. Донедавна для цього 

потрібно було їхати за кордон і місяцями чекати своєї черги. З початку 

пандемії коронавірусу все стало ще складніше, чимало країн закрили 

кордони, тож пацієнти не могли потрапити на операції. 

В Україні сфера трансплантації органів тільки-но почала 

розвиватись. Подібні операції стали можливими з 2019 року, коли набув 

чинності закон, який дозволив пересадку органів. Того ж року зробили 78 

трансплантацій, а у 2020 – вже 129. У 2021 році українські лікарі провели 

рекордні 313 трансплантацій за рік. Було пересаджено 229 нирок, 50 

печінок та 32 серця. Вперше в Україні провели пересадку серця дітям, 

трансплантацію легень та одночасну трансплантацію серця і нирок [2]. 

Загалом за половину 2022 року здійснено 182 трансплантації (за шість 
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місяців 2021 року провели 126 операцій). Зараз трансплантацію проводять 

32 медичні заклади [11]. 

Витрати за операції повністю покриваються із державного бюджету. 

За трансплантацію нирки в Україні лікарня отримує від держави 801 тис. 

грн, печінки – 1,428 млн грн, серця – понад 2 млн грн, за трансплантацію 

кісткового мозку від неродинного донора – понад 2,4 млн грн. Середня 

вартість такого ж лікування за кордоном – 3,5 млн грн за трансплантацію 

печінки, понад 3 млн грн – кісткового мозку [2]. 

Незважаючи на принцип безоплатності донорства, все частіше в 

трансплантології порушується питання про якусь компенсацію донорам 

ризиків, пов‟язаних із проведенням трансплантації. Як, наприклад, при 

донорстві крові, яке в даний момент може здійснюватися на відплатній та 

безоплатній основі. 

Розвитоктрансплантології сьогодні є не лише медичною, а й 

біоетичною проблемою, яка потребує розробки та прийняття нових 

законодавчих актів, а також коригування існуючих на основі дотримання 

етичних норм. 

Отже, етичні проблеми сучасної трансплантології звертають увагу 

медичних працівників і всього людства до вічних проблем життя і смерті, 

до права людини розпоряджатися своїм тілом після смерті, поваги до тіла 

людини після її смерті як до частини її людської сутності [6]. 
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4.5. Information dangers in ukranian political sphere: (foreign and 

domestic experience): theoretical approaches 

 

In the XXth century as the struggle for spheres of influence has reached 

the global level, information dangers like propaganda, information warfare, 

information flows and manipulative technologies in the media have become the 

main tools of geopolitical influence and the time for theoretical understanding of 

how these principles to apply came. In the XXIst century the media system 

development has made no difference in these methods but a significant surge of 

such indicators as audience reach (with the information reaching a much larger 

number of people) and the speed of information delivery. 1) disinformation and 

manipulation; 2) propaganda; 3) diversification of public opinion; 

4) psychological and psychotropic pressures; 5) dissemination of rumors. 

Today, we are accustomed to the fact that new technologies in the media 

including the development of the so-called convergent journalism based on 

multimedia presentation and distribution of the content via the Internet and 

mobile gadgets, have greatly transformed the principles of creating and 

distributing a journalism product. 
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It is worth noting that there are not only the states but also large 

corporations, public organizations, religious groups and even individuals that 

are conducting various types of modern "information warfare". 

The information warfare starts with inculcating a certain goal or a task 

into an individual‟s consciousness that substitutes his or her own ideas. It is 

aimed to shift the values and it ends up with defeat of the opponent‟s 

consciousness, destructing the ability of self-identification and self-

determination and pushing to perceive a new being as reality, and, in general, 

leading the country into a disorientation state by: 

• using various telecommunication channels to spread phenomena and 

objects aimed to disturb consciousness; 

• destroying methods and forms of identification that leads to the loss of 

personal individuality; 

• destroying the system of values; 

• disabling the opponent to set global and strategic goals, and so on. 

Thus, information warfare has become the “most intellectual” version of 

the information danger that has a lot in common with military opposition. 

Information warfare was first defined in Memorandum No. 30 issued by 

the Under Secretaries of the Defense Ministry and the US Army Committee of 

Chiefs of Staff in 1993. It stated that information warfare is the actions taken to 

achieve information superiority and to support a national military strategy by 

influencing adversary‟s information and information systems while providing 

security and protection of their own information and information systems” [1]. 

N. Zrazhevska has made an important conclusion that in every 

information warfare there is a subject (or subjects) that control the information 

flows. In the community‟s information space, the subjects to implement the state 

information policy can be [10]: 

1) government and state administration bodies that are interested in the 

information space, they form and control the national information space and 

also set up structural units aimed to wage the information warfare; 

2) international organizations that are interested in the information space 

and form the information space, exploit the national structures integrated into 

international organizations, create their own scientific and technical potential 

and also use the country‟s potentials; 

3) non-governmental organizations with their interests in the information 

space that create their own segment in the information space; establish 

specialized units within their structures which are aimed at waging information 

confrontation; develop and make use of their own scientific and technical 

potentials and also employ the potentials of both their allies and of the countries 

that support them; 

4) media corporations aimed to spread knowledge, ideas and values and 

also to shape certain views, perceptions and emotional states. 

Recent studies have revealed that information and information 

technologies are having a growing influence on people‟s lives and society. 
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Nowadays, information has become the country's strategic resource, which 

determines its development level and specific features of its functioning. It 

means that destruction of communication processes and usage of specific tools 

for preventing information exchange are quite enough to reduce security level in 

the society. 

The nature of information warfare requires not only comprehension of 

the new experience, but also generation of new theories aimed at protecting 

personal information space. Particularly, the researchers have revealed that 

communication management can result in launching wars, raising masses, 

changing social systems, creating a positive image of a leader and constructing 

reality. Such methods and their results have become of use to some experts in 

politics, intelligence service, education, military operations, advertising, public 

relations, mass media, etc. However, in a massive information flow, it is 

sometimes quite difficult to distinguish truth from propaganda, and real needs 

from the ones created in a manipulative way [1]. 

In a humanitarian sense, information warfare is considered as some 

active methods to transform the information space. This type of information 

warfare is related to a certain system (concept) of imposing the model of the 

world designed to provide the desired types of behavior, and involves 

performing attacks targeted at the structures that produce information and 

reasoning processes.  

G. Pocheptsov, a well-known Ukrainian researcher in this field, defines 

semantic warfare as a separate type and substantiates that while a traditional war 

takes place in the physical space, and information warfare spreads on the 

informational space, semantic warfare takes up virtual space, affecting 

individual‟s cognitive sphere. 

Information and semantic warfare is a long-term process that involves 

not just facts, but changings in interpreting facts in the way that pushes the 

opponent to make the decisions that the attacker is interested in [3]. 

The basic methods of conducting a technical "information warfare" are 

electronic warfare, struggle against hackers and cyber warfare. 

Before analyzing numerous definitions of information warfare from a 

technical point of view, it‟s worth mentioning its basic feature. The information 

warfare is never conducted at random or in isolation, but it involves concerted 

activities with the use of information in a similar way as a weapon in military 

operations – either on a real battlefield, or in economic, political or social 

spheres. 

Therefore, we propose the most basic and universal definition of 

information warfare as “a comprehensive and holistic strategy caused by 

growing importance and value of information in terms of command, control and 

politics” [1]. 

"Information warfare" is a relatively novel term that began to be used 

actively in the late XX – early XXI century. Having American origin, it got 

widely used due to the development of information technology in the second 



305 
 

half of the XX – beginning of the XXI century. T. Rona first used this term in 

the "Weapon Systems and the Information War" report prepared for the Boeing 

Company in 1976. According to T. Rona, the main principles of conducting 

information warfare are increasing the volume of their own information; 

depriving the foe to get access to the truthful information; placing pseudo-

reliable, but actually deceptive information in the foe‟s information flows [2]. 

From a technical point of view, there is a huge number of various 

definitions of information warfare. The following one, for example, goes in the 

Pentagon hallways and defines information warfare as “computer security plus 

money”. [2] 

It‟s worth noting that researchers have different views on the 

“information warfare” concept: the representatives of the first group, S. 

Rastorguev, in particular, limits the concept of information warfare to certain 

information events and operations and information methods of corporate 

competition. The representatives of the second group such as Grinyaev, 

Komov S. consider information warfare as an interstate military confrontation 

through programming, electronic and physical influence from the opponent 

state‟s infrastructure, disorganization of the state and military management as 

well as social and psychological influence on civil society. This type of 

information warfare is based on military defeat by achieving and applying 

information advantage over the foe. The representatives of the third group, 

including I. Panarin [5], claim that information warfare is a phenomenon of a 

peaceful period in the interstate confrontation that enables to tackle foreign 

policy issues without using any military force. 

The aims of information warfare can be as follows: 

• to control the information space to possibly use it, while protecting their 

own information functions from the advisory‟s actions (counter information); 

• to use the control over the information to perform information attacks 

on the foe. 

It‟s necessary to distinguish information warfare and computer crime. 

Any computer crime is a violation of law. It can be either random, or 

intentionally planned; it can be either isolated or an integral part in some 

extensive plan of the attack. However, information warfare never appears to be 

random or isolated (even without any violation of the law), but it presents 

concerted efforts to use information as a weapon in the economic, political or 

social spheres. The theater of the information warfare battles extends from a 

secret office to a home personal computer. 

The manipulations are aimed at asynchronizing the recipient group‟s 

views with the help of “resonance effect” and transferring them on the other 

behavior models directed towards a completely different system of values. 

The “resonance effect” has been achieved as soon as the value of a 

certain fact, problem or psychological mindset is artificially exaggerated. While 

moving towards the cultural core, it dissonates and destroys the system of values 

currently existing in the society. Dissonance is achieved when one of the 
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existing moral standards is inflated, while, however, it benefits to the society in 

certain circumstances and separately from others. 

Large-scale informational confrontation between the states or public 

groups is aimed at changing the alignment of forces in the society. 

According to the military experts, information warfare involves the 

actions aimed to achieve information advantage while accomplishing national 

military strategy, and can be implemented by influencing foe‟s information and 

information systems while strengthening and protecting their own information, 

information systems and infrastructure. 

Information superiority refers to the ability to collect, process and 

distribute a continuous stream of information related to the situation, while 

preventing the foe from doing the same. It can also be defined as the ability to 

designate and maintain the pace of the operation in order to exceed foe‟s 

possible pace, to dominate during the operation, remaining unpredictable, and to 

act ahead of the opponent‟s respective actions. 

Information superiority enables to obtain realistic understanding of the 

circumstances at the moment of the information confrontation, gives an 

interactive and accurate picture of both their own forces and the foe‟s actions in 

real time. In critical operations, the authorities can widely use the information 

superiority as a tool to apply dispersed and heterogeneous forces, keep the 

appropriate level of forces required to fulfill certain tasks and provide flexible 

and targeted technical maintenance. 

Information confrontation is conducted through the measures directed 

against the control and decision-making systems (Command & Control Warfare, 

C2W), and against computer and information networks and systems (Computer 

Network Attack, CNA). 

The destructive influence on the control and decision-making systems is 

generally achieved by conducting psychological operations (Psychological 

Operations, PSYOP) directed against the stuff and the people who are 

responsible for making decisions and affect their morale, emotions and decision-

making motives; providing some measures for operational and strategic disguise 

(OPSEC), disinformation and physical destruction of infrastructure facilities [1]. 

According to the stated above, there is ample room for information 

warfare that covers the following areas: 

• infrastructure of the state‟s life-support systems such as 

telecommunications, transportation networks, power plants, banking systems, 

etc. 

• industrial espionage including thefts of proprietary information, 

distortion or destruction of crucial data and services; gathering intelligence 

information about competitors, etc. 

• hacking and using VIPs‟ personal passwords, ID numbers, bank 

accounts, confidential data and generating misinformation. 

The defense side of the information warfare is presented by the security 

measures aimed at protecting information, i.e. disabling the opponent to conduct 
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a successful information attack on our information functions. Modern protection 

measures (operational security and communication security) are typical means 

of preventing and detecting foe‟s indirect actions targeted at the information 

functions. On the contrary, computer security as a defensive measure involves 

some activities to prevent and identify the foe‟s direct information actions and 

organise appropriate counteractions. 

Depending on the goals and nature of the tasks set, an information 

weapon may be the one that has an influence on:  

• the means of information security and the systems being under attack;  

• the information processed and stored in the system being under 

attack. [5]. 

The development and explosive growth of the information and 

communication technologies have a substantial destabilizing effect on the 

functioning processes of the political system that include introducing new 

channels of political communication, optimizing activities of the governmental 

institutions, providing information transparency of the government‟s vertical 

and the possibility for public institutions to control resource flows. Thus, 

information and communication technologies can negatively affect the society‟s 

political life generating some threats to the country‟s political security. 

Conditionally, they can be divided into three groups: “the first group is 

presented by the threats to the individuals and to the democratization of public 

relations; the second one is threats to the governmental institutions to function 

properly, and the third group includes threats to the political leaders and 

parties” [4]. 

As the development and spread of the information and communication 

technologies is not steady, it leads to "digital inequality" when information 

doesn‟t get available in an equal way. Those people who have the possibility to 

use it for their development, are likely to take an advantage over the ones who 

cannot. 

There are three levels of manipulation that are: [4]. 

• strengthening ideas, attitudes, motives, values and standards in people‟s 

minds; 

• minor changes in people's views on a particular event, process, or fact 

can affect emotional and practical attitudes to a particular phenomenon; 

• announcing new sensational, emergency, dramatic, extremely important 

information cause significant and radical changes in life values and attitudes. In 

the modern information confrontation the media are becoming an arena for 

struggle and propaganda, as they create (rather than describe) reality. 

Modern propagandists use two basic human inclinations such as: 

• desire to use mental stereotypes and behavior rationalization; 

• creating various tactics that affect people‟s preconceptions and 

emotions. 

Modern propaganda prefers the way of persuasion and is aimed at taking 

advantage of the limited cognitive abilities that most people demonstrate in 
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terms of information processing. Modern information space with an ample 

number of messages and advertisements reduce to a minimum the possibility for 

deep comprehension of important problems and solutions. 

The concentration of the media and communications of any forces or 

structures can lead to a monopolistic influence on political institutions and 

public opinion, expanding the ability to manipulate people's minds, and 

threatening individual‟s information and psychological security, etc. 

There is a danger of the government‟s dependence on the information 

communications used, because while implementing them into management 

system there is a possibility for external interference into state authorities and 

local independent governmental bodies‟ work, and can cause imbalance in their 

activities while destabilizing a political situation in general. Any significant 

external activity can make the government authorities destabilised. 

Preventing an unauthorized access and leakage of information from the 

governmental bodies is one of the most important issues of our time. Computer 

attacks can be aimed at disabling communication nodes of the government‟s 

information infrastructure; destroying information on government servers; 

replacing information resources on web servers; breaching confidentiality of 

government communications, etc. 

In Ukraine, the Internet poses a big threat to the stability of the country‟s 

political system and political security, mainly due to the lack of the effective 

mechanisms to regulate the Internet space. Consequently, information and 

political relations are getting transformed not just in the field of informational 

confrontation and rivalry of political forces over the influence on the key areas 

of social relations and taking control over the sources of strategic resources, but 

in the war of compromising evidence, where publicity stunts play a crucial role. 

Along with the official websites of the public authorities, political parties 

and public organizations, there are numerous web platforms created to spread 

compromising information on a certain political force in the society, since there 

are hardly any restrictions on the information they post. One of the typical 

examples are compromising websites such as www.compromat.ua.  

According to some websites, modern Internet technologies have been 

increasingly used to spread illegal ideologies attracting new members to some 

criminal activities. 

“The information warfare launched by the Russian media against 

Ukraine which had been planned long before the direct Russian aggression, is a 

classic example of the information confrontation. On the one hand, forms, 

methods, technologies and means of this warfare seem to be simple and even 

primitive, on the other hand, this warfare was developed long ago and has been 

successfully put into practice. Yet, the Ukrainian authorities, society, civil sector 

and journalists had to make incredible efforts to withstand the propaganda 

pressure from the Russian media” [1]. 
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Related to this aspect, typical methods and techniques used in the 

information aggression against Ukraine as well as target groups that information 

attacks have focused on, need giving a more detailed analysis.  

The methods used in the information aggression against Ukraine can be 

basically divided as follows:  

1) disinformation and manipulation;  

2) propaganda;  

3) diversification of the public opinion;  

4) psychological and psychotropic pressure;  

5) dissemination of rumors. 

According to the information security services, the Kremlin launched a 

new information attack to support a new round of conflict escalation in the 

eastern Ukraine, to put pressure on the Ukrainian authorities and force them to 

accept the Moscow‟s scenario of the conflict resolution. 

These attacks are aimed at:  

• imposing the views on the Ukrainian authorities‟ failure to govern the 

country and make rational decisions;  

• creating the opinion of the Ukrainian elite‟s focus on elections rather 

than events in the east of Ukraine; 

• making negative judgments about the Ukrainian military and political 

leadership and blaming them for chaotic military operations that lead to 

unjustified casualties in the area of the Joined Forces Operation; 

• disseminating the views of the demoralized Ukrainian army in the east 

of Ukraine, its failure to conduct military operations, and the army personnel‟s 

distrust in their leadership; 

• imposing thoughts on Ukraine‟s dependence on Russian gas and on the 

need for the parties to revise their gas contracts. 

Today, the Kremlin‟s target audience is the population of the Russian 

Federation, Russian-speaking diaspora abroad, the population of Ukraine, 

including the occupied regions of Donbass, citizens of Western countries, the 

BRICS and the Customs Union, who are close to Russia in their political views. 

Therefore, most information events should be held and supported by the 

government, diplomatic corps and the media [2]. 

Thus, using computer and information systems in public administration 

creates possibilities to make electronic penetration into the government, 

computer and information networks of governmental bodies, criminal groups 

and extremist organisations that might lead to the political decisions and actions 

to damage interests of the state and their citizens and provoke various public 

disorders. 

All the circumstances mentioned above show that Ukraine needs to 

strengthen its information security in the political sphere to ensure its political 

security. 

According to Yu. G. Grishchenko, “ensuring national security as well as 

the security of the society and individuals are becoming top priority national 
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issues both in Ukraine and other countries, and political security plays a special 

role in the national security system of the modern state. Over the last decade, the 

domestic practice convincingly indicates that the government traditionally has a 

significant advantage over other political subjects and participants in terms of 

their own security. This is the government that initiates and adopts the main 

regulations, and forms the state legal system to ensure all types of security 

including political security, as well” [4]. 

Considering the information warfare as a means of influencing public 

opinion, we can point out that it is a powerful channel for influencing and 

manipulating public consciousness. Public opinion is one of the major social 

institutions that affects systems of government in democratic countries. B. 

Grushin defines public opinion as a social institution that the government 

steadily and efficiently uses in executing their policies. It is one of the legitimate 

and acknowledged mechanisms for decision-making processes at all levels of 

society. According to his view, public opinion is the way to express political 

will and the mass consciousness, that “puts real pressure” on the government 

authorities (including elections and referendum process) and takes active part in 

the political processes along with other social and political institutions [1]. 

People‟s protests and uprisings are one of the oldest ways used to 

achieve political goals. Mobile Internet is the cheapest way to organize such 

protests and it enables to coordinate those who are coming out to express their 

political demands. Mobile applications enable people to read the news line, add 

the news to this line and upload videos and photos to particular websites; leave 

comments on the videos, photos or the news that they read; see those people 

who have installed appropriate application on a special map, find friends and 

people with similar views, and join groups. However, as there is no binding to 

the place, there is no responsibility for any materials uploaded (including 

misinformation).  

The Internet media, new types of the media and the development of 

convergent journalism in general have not changed the basic principles of 

information warfare. However, they provide new opportunities for waging 

warfare, as multimedia technologies help emphasize certain facts and keep quiet 

about others. 

In addition, the development of the Internet and mobile technologies can 

not only significantly speed up preparation and distribution of the "required" 

news, but it also helps engage large numbers of people to create and disseminate 

propaganda content. On the other hand, the rise of user-generated content on the 

website can get in the way of spreading counterfeit information. 

Why is it necessary to protect the information system from information 

itself? Because as soon as information enters the system, it inevitably changes 

this system. The purposeful and deliberate informational impact can lead the 

system to irreversible changes and self-destruction. 

Based on the said above, we can conclude that using information 

weapons implies inputting data into the information system in the sequence that 
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activates certain algorithms, or the algorithms for generating algorithms if there 

aren‟t any of them in the system. 

Creating a universal protective algorithm that enables the victim system 

to detect either the start of the information warfare or its end are both 

unresolved algorithmical problems. However, despite the fact that the problems 

of the start and the end of the information warfare are still unresolved, the fact 

of its defeat features the following: 

1) the affected part of the system joins the structure of the winner‟s 

system (emigration from a defeated country and, first and foremost, export of 

the most valuable human resources, high-tech production and natural resources); 

2) complete destruction of the part of the structure that is responsible for 

protecting the system from the external threats; 

3) complete destruction of the part of the structure that is responsible for 

restoring elements and structures in the subsystem responsible for the safety and 

destruction of manufacturing (mainly, knowledge industries, research centers 

and education system); termination and ban on developing and manufacturing 

advanced types of weapons; 

4) damaging and destroying the part of the structure that cannot be used 

by the winner for their own purposes; 

5) diminishing the defeated system‟s functional abilities by reducing its 

information capacity (in terms of the country, some of its territories can be 

separated or some portion of its population can be exterminated). 

Taking into consideration all of the signs stated, we can introduce the 

concept of “the degree of destruction of the information weapon” evaluating it 

on the information capacity of that part of the affected system which is either 

destroyed or undertakes the tasks that are different from the ones of its own 

system.  

Being extremely sensitive to the input information, the subsystems such 

as decision-making systems and management are the most vulnerable ones in 

terms of information. Based on these findings, the concept of “information 

target” is to be introduced. 

An information target is a set of the information system elements that 

belong or can belong to the management sector. They also have potential 

resources for reprogramming to achieve long-term goals for this particular 

system. 

According to the definition of the information target, the main directions 

for providing system security and increasing its sensitivity can be outlined. For 

instance, to increase the opponent‟s vulnerability the informational target is to 

be expanded as much as possible, that is, to push the opponent to include as 

many equal elements into the target as possible. Also, the elements that are easy 

to reprogramme and control from the outside are to be given access to the 

management sector. 

Both overt and covert, external and internal information threats can be 

used to make the opponent change their behavior.  
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In case of the targeted information influencing, the causes for external 

threats (in terms of the information warfare) hidden in the struggle between rival 

information systems competing for common resources support the system at the 

mode of existence. 

There are internal threats to appear when for some reasons a large 

number of elements and substructures unable to function in a usual way occur 

within the system. 

A covert threat is real-time input data unidentified by the system that 

threaten the system security. 

In the information warfare, the covert threats are given top priority, since 

they cause internal threats and intentionally enable to control the system from 

the outside. Information system is called fully managed, and its behavior is 

totally predictable for the time interval [t0, t1], if a certain algorithm of the 

information influence (for instance, training methods) enables to bring the 

system to the required result (act) x. at any time t є [t0, t1]. 

It is possible and how accurate is it to predict the behavior of the 

information system if its input data are unpredictable? The answer to this 

question depends on what modeling information of a particular system behavior 

in each particular case results in. The “information muscles” of any information 

system are assessed on the power and quality of these models. It‟s worth 

emphasizing again that the information warfare is the war of algorithms and 

technologies; the war in which the structures of systems as knowledge mediums 

clash. This means that the information warfare is the war of basic knowledge 

and is waged through the mediums of this knowledge. 

At the present stage, when the basic knowledge of mankind is 

accumulated within various modern civilizations, the information war presents 

the war of civilizations for the place under the sun while facing resource 

repletion. Today, techniques and methods of the information warfare are 

necessary to talk about, firstly, because understanding one or another method of 

information warfare enables to transfer it from the category of covert threats to 

overt ones to fight against it. Secondly, the fact that the information warfare 

exists should warn the potential victims from the idealistic and naive perception 

of their both external and inner worlds.  

There are some global factors that make the information security to be 

considered as an international issue : researching and developing new 

information weapons in most developed countries enable to have direct control 

over the information resources of a potential adversary and influence them, if 

necessary. According to the US analytical centers, the development of such 

weapons have been carried out in 120 countries around the world, and in some 

countries, they have already developed the information warfare weapon against 

potential adversaries both in military conflicts of various intensity and in 

peacetime at strategic, operational and tactical levels. The international, regional 

and ethnic conflicts show the unique ways of information weapons used for 

influencing the international community and fighting for geopolitical interests. 
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Most countries have dramatically changed their attitude and comprehension of 

the information security doctrine in general, and they clearly assess the 

potentials of information threats and the need for creating an appropriate 

international mechanism to control information confrontation. The political 

discussions at the International Workshop on Information Security (Geneva, 

1999), confirmed this issue to be relevant and needs to be timely considered 

within the UN. Discussing approaches on solving these issues, the participants 

expressed different views depending on their strategic interests.  

According to the views in the majority of the developed countries, the 

problem of international information security features: 

• hypothetical power confrontation;  

• transferring the international information security concept on the 

regional or thematic levels;  

• considering criminal and terrorist international information threats as a 

part of the international information security problem, and introducing 

international mechanisms to control these information crimes. 

Some countries that do not belong to the Western model of civilization 

propose to establish international legal standards on prohibiting the means that 

are used to influence international, regional and national information resources 

and information potential; 

• to establish a special International Court on Information Crime; 

• to carry out joint technological development of global security 

measures against information aggression [2]. 

According to the international security concept, the most vulnerable 

structures in the information warfare are in the political, social, economic, 

military, scientific, technological and spiritual spheres of the society as follows : 

• in the political sphere, information security is related to all the elements 

of the political structure of the state and society: the structures for preparing and 

adopting political decisions, regional and local government authorities 

structures, electoral systems, and government information and 

telecommunications systems for specific purposes; 

• in the economic sphere, the most vulnerable ones are the systems of 

general economic analysis and economic development forecasting, systems of 

decision-making and management coordination, emergency, banking network 

infrastructure, and management systems in energy, transport communications, 

telecommunication and information networks that are critical for the state 

functioning; 

• in the military sphere, information resources of the armed forces, 

military-industrial complex, troop command and control systems, monitoring 

and surveillance systems, channels for obtaining strategic, operation and 

intelligence information are considered the most vulnerable in the information 

warfare; 

• in the scientific and technological sphere, the global threats are a 

phenomenon of cross-border move of intellectual resources such as unique 
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scientific and technological information on biological mediums in the 

international systems for monitoring, analyzing and predicting trends in the 

scientific and technological development that are aimed to get access to 

confidential databases and data banks. These are also safety-critical structures 

for accumulating scientific and technical information and instructions, for 

fundamental and applied research, objects of intellectual property and know-

how in the fields of science and technology; 

• the public sphere is the most vulnerable to information influences as it 

involves forming public opinion, structures of the media and communication, 

political parties, social movements, national, cultural and religious institutions, 

structures to protect fundamental rights and freedoms, pluralism and 

independent views, free exchange of ideas and information; 

• confessional confrontation, religious fanaticism, transformation of 

spiritual ideals, moral and ethical values lead the spiritual sphere to the critical 

position. The example of the critical situation in the spiritual sphere (Ireland, 

Algeria, Israel, Afghanistan, Iran) at the international level was the decision 

made by the leaders of the Islamic radical Taliban movement (Afghanistan), and 

IS (Syria, Egypt) about demolishing non-Islamic religious memorials that were 

included in the World Heritage List and protected by UNESCO. 

Ukraine‟s information security doctrine is aimed at ensuring appropriate 

level of the country‟s information security under certain conditions of the 

current historical period and is the basis for establishing national information 

security policy.  

The political crisis in Ukraine in late 2013 – early 2014 had a number of 

negative consequences resulted in terrible mass casualties during the Maidan 

protests. At that time the country entered the new stage of development, and on 

top of the internal problems, Ukraine also faced a lot of external problems to 

solve. For the first time in the years of its independence, the country faced the 

information warfare, one of the most dangerous forms of war. Ukraine had to 

experience huge information pressure from both the West and post-Soviet 

countries, and the Russian Federation became the main adversary in this 

information confrontation. Russia started an advanced form of hybrid warfare in 

Ukraine at the beginning of 2014, mainly based on the information warfare 

element known as “reflexive control”. 

Reflexive control as one of the three most popular methods of the 

information warfare was first developed during the Soviet period. Russian 

experts consider disorganization of the enemy as a goal that leads to information 

superiority. Reflexive control over the adversary is based on making the enemy 

take the decision that the communicator considers the right one and is necessary 

not for the adversary, but for the communicator. American analyst Steve Tetem 

points out that reflexive control was used in pseudo referenda in Crimea. 

Particularly, there were three target audiences: the Russian-speaking majority of 

Crimea, the Ukrainian authorities and the international community, especially 

the EU and NATO [2]. 
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The fact that their likely behaviors were predicted, indicates the emphasis 

made on this behavior. 

There are no any theoretical innovations behind the reflexive method of 

the information warfare waged by the Kremlin. The development of the basic 

concepts and methods date back in the Soviet Union in the 1970s. Russia‟s 

information operations in Ukraine are not novel, although, they are aimed at 

making just such an impression. 

In our opinion, the main elements of the reflective method of the 

information warfare waged by Russia against Ukraine are: 

• denying military operations in order to conceal Russian military 

presence in the Donbass area and deploying “green men” wearing no insignia on 

their uniform to the Crimea;  

• concealing Russian Federation‟s real goals and objectives in the 

conflict within Ukraine; 

• making attempts to prove Russia's actions to be legal in the 

international organizations, especially in the UN. Moscow completely denies 

recognizing itself as a party to the conflict in eastern Ukraine but requires the 

international community to recognize it as the party only interested in resolving 

this conflict and pointing to the similar Western actions, related to the unilateral 

declaration of Kosovo‟s independence in the 1990s and the invasion of Iraq in 

2003;  

• threatening NATO and their allies by holding regular military training; 

• spreading large-scale propaganda not only among its population but 

also abroad. 

Russia‟s efforts gave controversial results. Although, Russia got 

maximum non-interference from the West in the events in Ukraine, gaining time 

to create and expand its military participation in the conflict. Also, the Russian 

Federation managed to sow discord in NATO and the EU and create tension 

within the governments of these countries, especially in terms of the anti-

Russian sanctions. 

However, the Russian Federation failed to create the most comfortable 

conditions for holding a dialogue with the West and to escape the topic of the 

Ukrainian conflict. 

Massive disinformation gives Russia a wide range of flexibility in 

choosing methods necessary to escalate the conflict in Ukraine, and, expands a 

spectrum of diplomatic decisions possible to make in its favor in the 

international arena. Consequently, the Ukrainian delegation was unable to 

collect enough evidence against the Russian Federation on financing terrorism 

in the east of Ukraine, and lost their case in the United Nations International 

Court of Justice in The Hague. 

Due to the growing number of direct threats to Ukraine‟s national 

security, particularly related to increasing massive propaganda in foreign 

television and radio programs, the crucial issue is to search for an effective and 

prompt mechanism to respond to such facts. The Russian media disseminate not 
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only deceptive and incomplete information about Ukraine, but also bald-faced 

lie to cause significant material and non-material losses in different areas, to 

achieve information superiority and manipulate people‟s consciousness, will and 

feelings. 

Waging anti-Ukrainian information warfare has become a massive 

assault not only on the information, but also on the Ukraine‟s state sovereignty. 

Psychological aggression via the controlled information influence on individual, 

group and mass consciousness, will and feelings of people, providing the 

subjects of making political, economic and other decisions with disinformation, 

undermining the adversary‟s information infrastructure are the main current 

forms of the information warfare. The objectives of the information 

psychological operations mentioned above are aimed at demoralizing Ukrainian 

population and the Ukrainian Armed Forces personnel, inciting them to treason 

and switch to the opposite side, inculcating a distorted vision of the events to the 

citizens of Ukraine and Russia, creating the image of mass support from the 

population of the South-Eastern regions of our country for the actions of the 

Russian Federation and providing psychological assistance to the Ukrainian 

supporters of radical rapprochement between the south-eastern regions of 

Ukraine and Russia. 

The key dangers in the information sphere are the following: 

1. Conducting specific information operations to form a negative 

international image of Ukraine. Russian and Western media are constantly 

provided with the information about the Ukrainian authorities convincing that 

they have no monopoly to use force; they have appropriate control over their 

territories; they create artificial obstacles to the country's economic development 

and its integration into the world economic system and the CIS economic space; 

they don‟t ensure domestic security and basic rights of their citizens. The main 

attention is focused on disintegrating Ukrainian power and deconsolidating 

Ukrainian society, while the positive tendencies of “purging power” and rallying 

a significant part of Ukrainian society in critical situations of threats and 

challenges are hushed up. This pressure is definitely yet to increase. 

In the modern world, the danger of propagating the negative image of 

Ukraine as a state is often used to legitimize various external interventions 

(including military ones) in the domestic political situation. In this context, it is 

necessary to strengthen the efforts to update and implement the “State Program 

of Ukraine‟s Positive International Image for 2007-2010", aimed at creating 

Ukraine‟s foreign affairs media holding (satellite broadcasting, news agency, 

etc.). There is an obvious need in establishing a public institute for monitoring 

foreign media‟s activities and giving independent expert assessments of the 

foreign media‟s manipulative influences on Ukrainian and foreign audiences, 

and developing appropriate measures to neutralize these influences. For 

establishing the above-mentioned monitoring public institute under the National 

Commission for Freedom of Speech and the Development of Information 

Industry under the President of Ukraine, it is advisable to start a permanent 
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"Forum of Public Supervisory Councils" in collaboration with leading television 

and radio channels and other influential media outlets. This forum must be 

aimed to focus on discussing the issues of external media influences and 

Ukraine‟s national information space protection.  

2. Due to the increasing attention to the national cybersecurity all over 

the world and Russia‟s massive hacking activities, focus on countering new 

methods of conducting offensive and defensive cyber warfare seems to be an 

appropriate measure. That is the reason why special “fourth” type of troops 

specializing in “cybernetic warfare” was created in the United States (along with 

SPV, Navy and Air Force). Therefore, Ukraine also needs to make appropriate 

organizational efforts to create units within various national defense and 

security departments specializing in cyber warfare and thwarting cyber attacks 

already conducted by Ukraine‟s closest neighbors such as Russia, Poland, 

Romania, etc. 

3. According to the media open sources, one of the "bottleneck" issues in 

Ukraine are to teach methods of automatic data and analytical information 

collection to the employees. Successful communication between interagency 

analysts involved in the national security system in Ukraine is the issue of great 

importance, as well. To exchange experience in conducting intelligence via 

open sources, both formal and informal communication groups (likely via 

situational "brainstorming" framework and holding methodological seminars) 

are advisable to create. Active exchange of intelligence data from open sources 

and passwords to such sources are essential, too. 

4. Due to certain aggravation of Ukrainian-Russian and Ukrainian-

Romanian relations in the year of the presidential election in Ukraine as well as 

Russia‟s and Romania‟s constant influence on the Ukrainian information space, 

monitoring relevant websites, social networks, forums and chats and other 

Internet sources with distinctly pro-Russian and pro-Romanian themes deserves 

special attention. Under the Twitter revolution, it is worth keeping in mind that 

the Internet is widely used for supporting the separatist groups. 

There are more and more facts of the Russian Federation‟s criminal 

"state looting" in the occupied territories of Crimea, certain areas of Donetsk 

and Lugansk regions such as moving the equipment, technical information from 

the high-tech defense enterprises and objects of the electrical, metallurgical, 

chemical, transport and energy industries to Russia. 

Strengthening trade and economic pressure on Ukraine is one of the ways 

that Russia uses in waging economic war against Ukraine. The key finding and 

the main lesson of Russia‟s information and propaganda warfare against 

Ukraine as a major component of the “hybrid war” is its unprecedented nature in 

content, scope and focus [3]:  

• firstly, the information warfare had begun long before Russia‟s military 

aggression against Ukraine got started and keeps accompanying it at each stage, 

prior adapting to the current goals and objectives; 
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• secondly, all information, propaganda and disinformation projects, 

operations and events are aimed at all segments of the population and in all 

regions of Ukraine, as well as the population of Russia and Western countries, 

with appropriate goals and objectives; 

• thirdly, the information warfare in Ukraine is aimed at destroying 

Ukraine‟s statehood; in Russia, it is to get people‟s support to justify Russian 

government‟s actions; for Western countries, the main goal is to discredit the 

actions of the Ukrainian authorities and Armed Forces. 

The information warfare conducted against Ukraine today, might be 

targeted at any European state. This war accompanied by the growing 

information threats to the world order and peace is a challenge to the entire 

international community. 

A unified comprehensive system to protect public morality contributing 

to the rights of using information space free of the materials that pose a threat to 

the physical, intellectual, moral and psychological state of population can 

become a fundamental basis for countering the anti-Ukrainian information 

warfare.  

Ukraine, its state authorities, civil society and media were not ready for 

the massive military and information aggression that is called "hybrid war" in 

the expert community. Therefore, developing urgent effective measures to 

neutralize the Russian Federation‟s information and sabotage activities against 

Ukraine and to counteract further escalation are top priority tasks for all state, 

public, scientific, expert and media institutions. In addition, the challenges 

facing Ukraine require urgent measures in order to develop a new doctrine of 

Ukraine‟s national security and to modernize the entire national information 

security system. 

As a result, by the Decree of the President of Ukraine the decision of the 

National Security and Defense Council of Ukraine, of April 28, 2014, “On the 

measures to improve and implement Ukraine‟s state information security 

policy” was established to improve regulatory support, prevent and neutralize 

potential and real threats to the national security in the information sphere, 

including [2]: 

• to determine the mechanism of counteractions against negative 

psychological information influence; 

• to elaborate a draft Strategy for the development of Ukraine‟s 

information space, and to determine the goals, objectives, structure and 

operations of the national system for ensuring state information security and 

draft Strategy for Ukraine‟s cyber security system; 

• to draft Law of Ukraine on Ukraine‟s cyber security. To prevent 

deceptive information and psychological influences, the following rules are to 

follow:  

• be critical of any foreign media propaganda, and put more trust in the 

information from official sources and publications;  

• check and compare the information from several sources; 
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• avoid dramatizing the circumstances around and in the information 

environment; 

• be vigilant and confront the hostile propagandists whose task is to 

create the view of the current situation that they desire. 

Conclusions 

To sum up, we have to admit that information warfare is an integral part 

of the ideological struggle. It does not directly lead to any bloodshed or 

destruction. There are neither casualties, and no one gets deprived of food or a 

roof over their head. This fact causes dangerous and careless attitude to the 

information warfare. Meanwhile, the damages to the psychology of society and 

personality caused by the information warfare in terms of scale and importance, 

are fully correlated and sometimes even exceed the consequences of the armed 

wars. Information threats are aimed to weaken adversary‟s moral and material 

forces and to strengthen their own ones. They also imply taking propaganda 

actions to influence human consciousness in ideological and emotional spheres. 

Manipulating consciousness through the media is the main weapon of 

waging information warfare, and is a direct invasion into people‟s mental lives. 

Moreover, the manipulative influences are designed in a way that a certain 

opinion or image directly enters the sphere of consciousness and gets fixed in it 

as undeniable data that have already been proved. Similar tasks set to the media 

are often controlled by the government. Global social changes and the events 

that took place in the world at the end of the 20th century require an objective 

evaluation of the world‟s information environment. Previously, in our country 

ensuring information security was not considered to be an important issue, but 

actually ignored. At the same time, introducing total secrecy and various 

restrictions were considered as possible ways to solve it. However, in 2014, 

Ukraine had to experience the Russian Federation‟s aggression, and the 

challenges facing Ukraine require urgent measures to take in order to develop a 

new doctrine of Ukraine‟s national security and to modernize the entire national 

information security system. 
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4.6. Features of hybrid type military conflicts 

 

At the present stage, military-political conflicts of a hybrid type are 

becoming more and more widespread, the victims of which are not only the 

military, but also representatives of the civilian population. In view of this, there 

is a need to study the nature, causes, driving forces, features of the course and 

the role of international political actors in the processes of escalation and 

resolution of such conflicts. 

In the work of the Institute of Strategic Studies V. Horbulin, it is said that 

the spheres in which the threats of hybrid war are most manifested are: 

informational (as a "war of meanings", in which images of things that do not 

exist in reality are used), military (risk of the second front, activity DRG, 

terrorist groups, involvement of criminality) and energy (targeted destruction of 

enterprises, undermining of energy infrastructure) [4]. It is also possible to 

supplement the humanitarian dimension of aggression, which covers history, 

culture, education, language, and the cyber dimension. N. Copeland in the book 

"Psychology and the Soldier" emphasized: "The army is not broken, until it was 

absorbed by the consciousness of defeat, because defeat is a conclusion of the 

mind, not a physical state." In general, the considered historical period laid the 

prerequisites for the formation of such indispensable components of 

unconventional (hybrid) war: undeclaredness, covertness, lack of registration in 

accordance with the international law of war; the creation and widespread use of 

anti-government organizations and movements, illegal armed formations with 

the specified characteristics; exploitation of currents of a separatist, irredentist, 

radical ethno-confessional character, extremist groups, destructive communities, 

etc.; the priority role of special services, special operations forces, their use to 

create a powerful anti-government infrastructure for the destabilization 

(overthrow) of the legitimate state order; the priority role of purposeful 

influence on mass consciousness through the large-scale application of methods 

of information and psychological struggle, technologies for creating 

opportunistic social subjects with the necessary properties, processing of 

consciousness and management of large social communities, etc.; complex 

application of other methods of non-military pressure on the victim state, 

including diplomatic, financial and economic, humanitarian and others. 

At the current stage, in the conditions of increased globalization, we can 

observe the tendency of regional conflicts to become global ones, which have a 

significant impact on the balance of power and the redistribution of spheres of 
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influence on the international arena. The use of the latest technologies and 

information strategies enables rapid attacks, disinformation and weakening of 

opponents. Therefore, military-political conflicts of the hybrid type are 

becoming more and more widespread, the victims of which are not only the 

military, but also representatives of the civilian population. 

The latest form of military-political conflicts in the global and on a 

regional scale, there are so-called "hybrid-type" conflicts or "hybrid wars". 

There is no unanimous interpretation of this concept in modern scientific 

discourse. Different researchers also use the terms "unconventional", "mixed", 

"non-linear", "irregular", "distance", "asymmetric" war to denote hybrid war. 

However, it is worth noting that these definitions are not implemented in official 

international documents. 

American researchers R. Glenn, B. Nemett, F. Hoffman, and J. McCuen 

used the term "hybrid war" in their works for the first time. They considered a 

hybrid war as a modern form of guerrilla resistance that organically combines 

and uses modern technologies and deceptive methods of mobilization. However, 

in our opinion, the signs and specific manifestations of hybrid wars, their 

influence on political processes in different regions and the redistribution of 

spheres of influence in the world are insufficiently studied. 

In scientific discourse, there are a number of approaches to defining the 

essence of hybrid wars. In particular, the American military researcher J. 

McCuen saw in the "hybrid war" a combination of traditional and asymmetric 

forms of violence with the simultaneous involvement in the conflict of the 

population living in the specified territory and misleading the international 

community in order to level its influence on the specified conflict. The 

researcher also confirmed that "hybrid war" is one of the modern manifestations 

of asymmetric war, which unfolds on three levels: among citizens living in the 

conflict zone; among the citizens of the aggressor; among the international 

community. O.Batrymenko notes that the main reasons for the emergence of 

modern military and political conflicts are: the struggle for possession of world 

resources and territories; the disintegration of multi-ethnic states, social 

structures and, as a result, the growth of socio-political tensions; the loss of 

national identity by whole peoples, which gives rise to and exacerbates ethno-

national and religious contradictions; the struggle for the dominance of certain 

spiritual and cultural values, resulting in the desire of certain political forces to 

change the social and political order, change the ruling elite. World practice 

shows that the stated reasons for the conflict are usually of a mixed nature. 

In practice, any threat can be hybrid if it is not limited to one form and 

dimension of warfare. When any threat or use of force is defined as hybrid, the 

term loses its meaning and creates confusion instead of explaining the "realities" 

of war in the modern world.The active participation of non-state actors in 

modern regional wars and military conflicts gives rise to another feature of 

them. They are quite difficult to settle by traditional means of diplomacy, which 

include official negotiations and mediation procedures. This is explained by a 
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wide range of problems affecting the course of this usually rather long process. 

The large number of irregular military formations participating in the armed 

conflict raises questions related to the identification of the leader and his 

legitimacy to represent the interests of the interested political movements, as 

well as the ability to effectively monitor the implementation of the agreements 

reached. Another trend that is currently a potential source of regional wars and 

hybrid conflicts is the direct or hidden struggle for resources and access to them. 

Depletion of natural resources, environmental problems, impoverishment and 

population growth in many countries require coordinated actions of the 

international community through relevant institutions, which currently do not 

demonstrate effective activity. The he struggle between countries for protection 

against possible economic andenvironmental disaster becomes a priority in the 

global dimension. And in this struggle, in the conditions of the formation of a 

new system of political relations and the leveling of norms of international law, 

the world's leading countries due to the lack of balance of power are 

increasingly becoming direct or indirect participants in local wars and hybrid 

military-political conflicts. 

Analyzing the specifics of political conflicts of the hybrid type, it is also 

worth emphasizing the widespread use of mass media as a means of pressuring 

and weakening the opposing country to achieve its own goals, manipulating 

consciousness, destabilizing society, aggravating intra-state contradictions. 

Terrorist and separatist methods of struggle are also often used for this. In 

addition, modern technological weapons with tracking mechanisms, disabling of 

energy networks with the use of artificial intelligence open virtually unlimited 

possibilities for conducting indirect combat operations and defeating the enemy. 

 
Sources 

1. Batrymenko O. V. Peculiarities of modern military and political conflicts: dissertation. polit. sciences: 

23.00.02. Taras Shevchenko Kyiv National University. Kyiv, 2006. 238 p. 

2. Van Puyvelde D. Hybrid war – does it even exist?. NATO review. URL: https: //www.nato.int 

/docu/review/2015/Also-in-2015/hybrid-modern-future-warfare-russia-ukraine/ UK/index.htm (access date: 

15.08.2020) 

3. Zharkov Y. M., Onyshchuk M. I. Information struggle as a factor of national security of Ukraine. Collection 

of scientific works of the Military Institute of Taras Shevchenko Kyiv National University. 2015. № 50. 

P. 87-92. 

4. Pylypenko Ya. Objectivist and interpretive approaches to studying the structure of global conflict. Social 

technologies: current problems of theory and practice: coll. of science Zaporizhzhia Ave.: Classic. private 

University, 2017. Vol. 73. P. 23-33. 

5.  

  



323 
 

Продіус Юлія Іванівна 

Кандидат економічних наук, доцент 

Національний університет «Одеська політехніка» 
 

4.7. Особливості системного управління конкурентоспроможністю 

підприємства в умовах виходу на зовнішні ринки 
 

Поняття конкуренції увійшло в економічну теорію з побутової 

мови, і протягом тривалого часу це слово позначало тільки незалежне 

суперництво двох та більше осіб. Саме поведінковий підхід до 

трактування категорії конкуренції спочатку встановився в економічну 

літературу. Конкуренцію розглядають через внутрішню властивість 

людини, що властива її натурі, яка природним чином проявляється і в 

економічній поведінці людей, які прагнуть до суперництва. Слово 

«конкуренція» бере своє коріння від латинського слова «concurrentia», що 

означає «зіткнення», «змагання». На думку А. Сміта, одного із 

основоположників сучасної економічної теорії, конкуренція, являє собою 

сукупність взаємопов'язаних спроб продавців встановити контроль на 

ринку в довгостроковій перспективі.  

Отже, конкуренція – це процес реакції на нову силу та спосіб 

досягнення нової рівноваги, сутністю якого є боротьба конкурентів за 

відносні переваги. М. Портер вважає, що: «Конкуренція – головний 

фактор, який визначає, чи стане компанія успішною чи зазнає краху. Саме 

в ході конкуренції стає ясно, наскільки інновації компанії, вироблення 

загальної корпоративної культури або реалізація вибраної стратегії 

сприяють її ефективності» [2]. 

Конкуренція та конкурентна боротьба є головним змістом 

функціонування економічної системи, що базується на ринкових 

механізмах, ключовими категоріями в загальній схемі категорій ринкового 

господарства. 

Завдяки конкуренції на ринку забезпечується: 

• найкраще узгодження планів виробництва продукції (послуг) 

виробників із потребами потенційних покупців; 

• найбільш ефективне витрачання різного виду ресурсів, що 

використовуються під час виробництва готової продукції (надання 

послуг); 

• розподіл доходів (прибутків) між товаровиробниками відповідно 

до досягнутих ними кінцевих економічних та фінансових результатів 

підприємницької (комерційної) діяльності. 

Із загальної економічної теорії відомо, що будь-який ринок, залежно 

від своєї приналежності, функціонує виходячи з трьох основних категорій: 

• ціна товару (послуги); 

• взаємодія попиту та пропозиції (кон'юнктура ринку); 

• конкуренція. 
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Конкуренція визначається як ситуація, в якій будь-хто може щось 

купити або продати, може вибирати між різними постачальниками чи 

покупцями. Інше трактування терміна «конкуренція» пропонує розуміти 

під конкуренцією «процес, під час якого фірми борються одна з одною за 

споживачів своєї продукції» [1]. 

Для визначення економічного змісту поняття «конкуренція» часто 

виділяють три підходи до його розуміння: поведінковий, структурний, 

функціональний [1-11]. 

В історичному екскурсі поведінковий підхід став першим підходом 

до визначення конкуренції. Зокрема, А. Сміт ототожнював конкуренцію з 

«чесним суперництвом між продавцями за більш вигідні умови продажу 

своїх товарів». Неокласична теорія, дотримується поведінкового підходу, 

визначає зміст конкуренції як боротьбу за рідкісні економічні блага. Так, 

на думку американського економіста П. Хайне: «конкуренція є прагненням 

як можна краще задовольнити критеріям доступу до рідкісних благ». 

Відповідно до структурного підходу зміст конкуренції визначається 

типом ринку та тих умов, які панують на ньому. «Конкуренція – це 

наявність на ринку великої кількості незалежних покупців та продавців, 

можливість для покупців та продавців вільно виходити ринок і залишати 

його». 

Функціональний підхід зміщує розгляд економічної сутності 

конкуренції у бік вивчення її ролі в економічному розвитку. 

Події останніх десятиліть особливо яскраво висвітлили основну 

роль конкуренції у розвитку продуктивних сил, її універсальний вплив на 

національну економіку та світогосподарські процеси. У сучасному світі 

ключовим поняттям є конкурентоспроможність. 

Проте сучасна економічна наука не дає як єдиного 

загальноприйнятого трактування змісту категорії 

«конкурентоспроможність», і єдиного загальноприйнятого підходу до 

методів її оцінки та формування. Загалом під конкурентоспроможністю 

прийнято розуміти здатність конкурувати на ринку товарів та послуг. 

Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 

конкурентоспроможність визначена як здатність компаній, галузей, 

регіонів та націй забезпечувати порівняно високий рівень доходу та 

заробітної плати, залишаючись відкритими міжнародної конкуренції. 

Конкурентоспроможність виробника продукції, як правило, 

характеризується його прибутковістю. При цьому, якщо при оцінці 

конкурентоспроможності виробника на першому місці ставлять його 

рівень продуктивності, то в умовах ринку першочерговими стають такі 

важливі фактори конкурентоспроможності, як новизна продукції, її ціна, 

зручність у використанні, надійність, відповідність міжнародним 

стандартам і так далі.  

Конкурентоспроможність підприємств характеризується або 

низьким рівнем витрат, або розмаїтістю асортименту продукції. Глобальна 



325 
 

конкуренція, основана на витратах, реалізується розподілом виробництва в 

різних країнах. Можна запропонувати таке визначення: 

конкурентоспроможність підприємств промисловості – це здатність 

здійснювати прибуткову господарську діяльність в умовах конкуренції на 

ринку збуту, виробляючи екологічно-безпечну продукцію, не порушуючи 

рівноваги з біосферою, яка б задовольняла потреби населення, а також 

принесла економічну вигоду, тобто вміння покращувати свою ділову 

репутацію, поєднуючи інтереси суспільства, дбаючи про їхнє здоров‟я.  

Відомо, що конкурентоспроможність підприємства залежить від 

низки факторів, що вважаються складовими конкурентоспроможності. 

Чинники конкурентоспроможності організації поділяються на зовнішні, 

малого ступеня, що залежать від організації, та внутрішні, майже повністю 

залежні від керівництва організації [1-10]. 

Зовнішні фактори – соціально-економічні та організаційні 

відносини, що беруть участь у створенні продукції, що є найбільш 

привабливою за ціновими та неціновими показниками. До зовнішніх 

факторів можна віднести: 

• заходи державного впливу: економічного характеру (податкову, 

фінансово-кредитну, інвестиційну політику тощо); 

• заходи адміністративного характеру (розробку, вдосконалення та 

реалізацію законодавчих актів, правовий захист інтересів споживачів та 

інші); 

• основні характеристики самого ринку діяльності даного 

підприємства (тип та ємність, наявність та можливості конкурентів); 

• діяльність громадських та недержавних інститутів; 

• діяльність політичних партій, рухів, блоків, що формують 

соціальне-економічне середовище країни. 

Внутрішні фактори – це об'єктивні критерії, що визначають 

можливості підприємства щодо забезпечення власної 

конкурентоспроможності. До них можна віднести: 

• потенціал маркетингових служб; 

• науково-технічний потенціал; 

• виробничо-технологічний потенціал; 

• фінансово-економічний потенціал; 

• кадровий потенціал (структуру, професійно-кваліфікований 

склад); 

• ефективність реклами та засобів стимулювання збуту; 

• рівень матеріально-технічного забезпечення та інші. 

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства важливо для 

створення сучасних техніко-технологічних умов виробництва, але 

необхідно також приділяти увагу системі формування менеджменту на 

підприємстві. Тому серед внутрішніх факторів конкурентоспроможності 

організації найважливішу роль грає рівень якості управління організацією, 

тобто рівень підготовки менеджерів, вміння правильно вести ділові 
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операції в умовах постійних змін зовнішнього ринку. Ці фактори вважають 

ключовими у визначенні конкурентоспроможності організації на 

зовнішньому ринку. 

Існує ряд показників, що визначають конкурентоспроможність 

підприємства. Показники конкурентоспроможності – це критерії, які 

визначають рівень конкурентоспроможності певного товару на ринку.  

Класифікація показників конкурентоспроможності підприємства 

показала, що існує безліч показників і для порівняння величини різних 

показників, що характеризують конкурентоспроможність товару на різних 

стадіях його життєвого циклу, необхідний їх поділ на дві великі групи: 

вартісні (собівартість, норма прибутку, оцінка структури активів) та якісні 

(рівень обслуговування, рівень популярності бренду, реклама). 

Управління конкурентоспроможністю підприємства на зовнішньому 

ринку це діяльність, яка спрямована на формування комплексу рішень з 

управління, які,у свою чергу, мають бути спрямовані на протистояння 

різним зовнішнім впливам та досягнення проміжних результатів, 

відповідних стратегічним цілям. 

Зміст управління конкурентоспроможністю підприємства на 

зовнішньому ринку як наукової категорії простежується у реалізації таких 

внутрішніх взаємозв'язків: 

1) виділення відповідних напрямів забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства; 

2) виділення трьох рівнів управління конкурентоспроможністю: 

стратегічного, тактичного та поточного (оперативного). Стратегічне 

управління відбувається на рівні найвищого керівництва підприємства та 

направлено лише на довгострокові перспективи подальшого розвитку – від 

трьох років. Головною метою стратегічного управління є створення, 

підтримання та розвиток стратегічної конкурентної переваги. 

Також якщо конкурентна перевага є глобальною, стійкою до часу і 

тією, яка привертає велику і постійну увагу зовнішнього оточення 

підприємства, тоді вона може вважатися стратегічною. За показник, що 

характеризує результат стратегічного управління, береться показник 

стратегічного успіху діяльності організації на ринку, тобто зростання чи 

падіння частки на ринку. 

Тактичне управління конкурентоспроможністю дає можливість 

формувати тактику щодо забезпечення конкурентоспроможності, що, по 

суті, означає створення сукупності видів, прийомів та методів 

конкурентної боротьби, які обираються і практично застосовуються 

підприємством у боротьбі з конкурентами,та завдяки чому реалізується 

конкурентна стратегія. 

Як показник тактичного управління виступає загальна сукупність 

результатів, що характеризує рівень, що досягається у формуванні, 

підтримці чи розвитку стратегічної конкурентної переваги у період даного 

тактичного управління. Тоді під тактичною конкурентною перевагою слід 
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розуміти таку конкурентну перевагу, яка викликає хоч і обмежену, але 

зростаючу увагу з боку зовнішнього оточення підприємства, набуває 

стійкості у часі та щодо якого у конкурентів відсутні очевидні можливості 

нейтралізації. 

Об'єктом оперативного менеджменту також є поточне управління, 

яке безперервно здійснюється в процесах вирішення поточних завдань 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Крім цього, поточне 

управління конкурентоспроможністю, яке можна називати оперативним 

управлінням, передбачає проведення конкурентного маневрування.  

Під конкурентним маневруванням розуміють комплекс заходів, які 

розробляються та здійснюються для усунення не передбачених раніше 

диспропорцій у розвитку конкурентоспроможності. 

Слід зазначити, що всі суб'єкти управління, з основним упором на 

середні та нижні ланки управління, здійснюють управління 

конкурентоспроможністю підприємства на тактичному та оперативному 

рівні. Акцент робиться на середньострокові періоди – від одного до трьох 

років, а також на короткострокові періоди – до одного року. 

3) управління конкурентоспроможністю кожною окремою сферою у 

межах, покладених на неї функцій, а саме продуманої групи 

взаємозалежних між собою дій даного суб'єкта управління, заснованих на 

обраних методах та видах конкурентної боротьби у розробленій стратегії 

та тактиці. До таких дій можна віднести: визначення та постановку цілі, 

планування, прийняття рішень, організацію здійснення. 

Самому процесу управління конкурентоспроможністю, а також 

управлінню будь-яким іншим об'єктом, властива циклічність, відносна 

замкнутість. 

Якщо взяти в одиничному конкретному випадку цей процес, то він 

спочатку передбачає постановку цілей, завдань, а під кінець виконання 

цих завдань, однак тільки при досягненні певного результату. На основі 

інформації про досягнення або недосягнення цілі уточнюються і 

змінюються поставлені раніше завдання. Наприклад, ставляться нові або 

видозмінюються старі, а головне сам цикл стартує заново. Залежно від 

форми управлінського впливу на об'єкти, управління 

конкурентоспроможністю необхідно розділити на ряд видів. Ці види 

характеризуються як окремі технологічні операції управління, які 

створюють як у одиничному застосуванні, так і в сукупності та спільності 

процесу управління.  

Не слід також забувати, що частково це і творчий процес, а значить 

управління конкурентоспроможністю не у всьому своєму прояві може 

піддаватися строгому регламентуванню.  

Кожен суб'єкт управління частіше застосовує свою власну 

технологію управління, поєднуючи різні технології та комбінуючи їх, 

застосовуючи та пробуючи різну послідовність та поєднання 

послідовностей технологій з управління. На рівні з цими експериментами 
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існують певні види та форми управління конкурентоспроможністю, що 

широко використовуються в управлінні будь-яким господарським 

об'єктом. Для створення сучасного конкурентоспроможного підприємства 

мало простої модернізації виробництва та управління, необхідно знання та 

розуміння кожної поставленої цілі, а головне її досягнення. Просто 

поставлена, зафіксована ціль, яка є не лише невизначеною за часом, але і 

недосяжною, принесе великі проблеми і зруйнує все управління.  

При цьому треба вміти визначити, швидко та ефективно 

використовувати в конкурентній боротьбі свої порівняльні переваги. Усі 

зусилля необхідно спрямовувати на розвиток сторін і якостей, що вигідно 

відрізняють конкретне підприємство від потенційних чи реальних 

конкурентів. 

Чітка орієнтація на власні переваги в конкуренції, пошук,створення 

та розвиток цих переваг, визначають вибір набору функцій, які 

виконуються апаратом управління компаній, склад управлінських та 

інженерних підрозділів, підходи до розробки господарської стратегії. 

До основних принципів управління конкурентоспроможністю 

підприємства на зовнішньому ринку належать: 

1) Принцип цілеспрямованості та єдності цілей. Цей принцип 

управління конкурентоспроможністю можна описати через зрозумілі 

принципи управління. 

Будь-яке управління конкретним об'єктом завжди підпорядковане 

одній певній цілі, і ця ціль завжди повинна бути частиною системи цілей 

діяльності всього підприємства. П. Друкер, у своєму принципі SMART 

описав цей принцип трохи конкретніше: ціль має бути конкретною, 

вимірною, реальною у своєму досягненні, релевантною та обмеженою за 

часом досягнення. 

2) Принцип обліку безлічі факторів та безлічі зв'язків, слід 

зазначити , що він включає і принцип зворотного зв'язку. 

Розкриття цього принципу полягає в обов'язковому, повному та 

точному обліку всіх можливих факторів змін, причому як внутрішніх,так і 

зовнішніх. Дані фактори у своїй основі несуть не тільки позитивний 

характер, але також і негативний, а дані по цім факторам надходять не 

лише завдяки внутрішнім інструментам підприємства, але й зовнішнім 

джерелам, до яких належить велика кількість зв'язків підприємства; 

3) Принцип системності. Цей принцип при всій своїй складності 

несе неймовірно важливе значення. При управлінні всім підприємством 

можна зіштовхуватися з абсолютно різним управлінням складових його 

елементів, а отже, і при управлінні конкурентоспроможністю підприємства 

використовують абсолютно різне управління конкурентоспроможністю 

кожного елемента цього підприємства. 

Слід зазначити кілька характеристик кожної системи: 

- поведінка окремого елемента системи впливає на поведінку всієї 

системи; 



329 
 

- кожен елемент системи впливає не самостійно, а у взаємодії хоча б 

ще з одним елементом цієї системи; 

- у системі немає повної автономії елементів; 

- система – це таке ціле, яке не можна розділити на незалежні 

частини; 

- кожна система має такі властивості, які відсутні у її частинах. 

4) Принцип адаптивності чи принцип дуального управління.  

Цей принцип містить у собі таку особливість управління 

конкурентоспроможністю, що полягає у двоїстості управління. 

Тобто при точному функціональному управлінні об'єктом, 

досягнення цілі, управління повинно займатися постійним вивченням 

даного об'єкта, з метою відображення закономірностей змін та 

коригування наступних управляючих впливів. Тобто управління, під час 

впливів має постійно адаптуватися, а ця адаптація буде виражена у нових 

впливах; 

5) Принцип двоїстості інноваційності. Цей принцип означає 

розвиток інноваційної діяльності не тільки у рамках виробництва 

продукту, але й у управлінні підприємством. І ті й інші інновації 

впливають на управління конкурентоспроможністю. 

6) Принцип динамічності. Цей принцип базується на самій природі 

конкурентоспроможності, яка має на увазі постійну динаміку в розвитку, 

як теорії, так і практики. Стрімко мінливі умови зовнішнього 

середовища,зміни у внутрішніх процесах підприємства, змушують 

постійно змінювати також й управління конкурентоспроможністю 

підприємства на зовнішньому ринку. 

Таким чином можна сказати, що при правильному використанні 

всіх вищезазначених принципів можна практично гарантувати успішне 

управління конкурентоспроможністю підприємства на зовнішньому ринку. 

Міжнародна конкурентоспроможність має такі особливості: 

1. Велика кількість конкурентів на світовому ринку. 

2. Політичні взаємини країн, які сприяють чи навпаки 

перешкоджають проникненню товару на окремі ринки. 

3. Міжнародні стандарти – необхідність дотримання великої 

кількості як міжнародних,так і місцевих стандартів. 

4. Рейтинг довіри до продукції та способів виробництва окремого 

регіону. 

5. Імідж регіону чи країни-виробника. 

6. Національні особливості та традиції країни, в якій планується 

продаж товару. 

7. Юридична захищеність продукції всередині окремої країни, 

необхідність патентування новинок та ліцензування окремих видів 

діяльності у різних країнах. 

8. Забезпечення міжнародних гарантій обслуговування продукції та 

після продажного сервісу на території різних країн. 
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9. Швидкість, безпека доставки товару споживачеві.  

Розмаїття визначень конкурентоспроможності залежить від того, 

наскільки повно відображені фактори зовнішнього середовища, такі як: 

- соціальна та політична стабільність у країні; 

- стабільність існуючої фінансової системи; 

- зростання ефективності виробництва; 

- інвестиційна привабливість різних підприємств та галузей; 

- система підготовки трудових ресурсів (рівень кваліфікованого 

кадрового потенціалу). 

Внаслідок комплексного аналізу конкурентоспроможності 

підприємств, галузей та держав М. Портер [2] визначив систему 

показників, названу «конкурентним ромбом», що формують середовище, в 

якому конкурують національні фірми, що дозволило пояснити причини 

успіху тієї чи іншої галузі у міжнародній конкуренції.  

У силу ускладнення характеру міжнародних економічних відносин 

М. Портер використовує міждисциплінарний підхід до аналізу 

міжнародної конкурентоспроможності, об'єднуючи вершини 

«конкурентного ромба» групами різнопланових факторів. Загалом у 

«конкурентному ромбі» виділяється чотири групи показників 

(детермінант), що визначають міжнародну конкурентоспроможність 

окремих галузей, що формують конкурентне середовище для місцевих 

фірм: 

1) факторні умови; 

2) умови внутрішнього попиту; 

3)родинні та підтримуючі галузі; 

4) структура та стратегія фірм, внутрішньогалузева конкуренція. 

Крім зазначених детермінантів, виділяються додаткові показники, 

що впливають на конкурентоспроможність: політика держави та випадкові 

події. 

Поряд із перерахованими чотирма детермінантами, що визначають 

конкурентоспроможність галузей, М. Портер виділяє ще й два додаткові 

фактори: значення політики держави та роль випадку. Держава не 

включена М. Портером безпосередньо до «конкурентного ромбу», а 

винесена за його межі та позначена лише пунктиром. Це пов'язано з 

негативним впливом прямого державного втручання на міжнародну 

конкурентоспроможність. Основною функцією держави є створення умов 

для ефективного бізнесу, що сприяють підвищенню 

конкурентоспроможності. Адже саме компанії, а не держава здатні 

створювати конкурентоспроможні галузі. При цьому роль держави за 

винятком першої стадії конкурентоспроможності, має бути непрямою, 

оскільки пряме втручання держави загалом негативно впливає на 

конкурентоспроможність. Наприклад, надаючи протекціоністську 

допомогу неефективним підприємствам через короткочасний ефект від 

вжитих заходів, держава позбавляє ці підприємства стимулу для 
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використання нововведень та вдосконалення, а це негативно позначиться 

на рівні їх конкурентоспроможності. 

Державна політика впливає на всі чотири детермінанти «ромба». 

Так, на факторні умови впливають субсидування галузей, інвестиційна 

політика, державна політика у сфері освіти, що впливає на рівень 

кваліфікації працівників та ін. У меншій мірі держава впливає на 

формування умов внутрішнього попиту. Наприклад, державні органи 

можуть встановлювати стандарти у виробництві, природоохоронні норми, 

інструкції, що впливають на поведінку споживачів. При цьому вони 

можуть самі бути покупцем різної продукції, включаючи товари для армії, 

телекомунікаційне обладнання, літаки для цивільної авіації. 

Вплив держави на родинні та підтримуючі галузі пов'язані, 

наприклад, з встановлюваним контролем за коштами для реклами, 

регулювання діяльності інфраструктури, податкової та антимонопольної 

політики. Державна політика буде успішною в тих областях, де присутні 

всі детермінанти «ромба», що посилюються внаслідок такої політики. 

Внутрішні фактори конкурентоспроможності залежать від продукції 

підприємства, організації основних процесів на ньому, оперативного та 

стратегічного планування, взаємодії зі споживачами, партнерами та 

конкурентами.  

Тобто залежать від менеджменту підприємства. 

Зовнішні чинники конкурентоспроможності підприємства, на які 

окреме підприємство неспроможне надати істотного впливу, формують 

умови для роботи та можливості виходу на зовнішні ринки та успішного 

функціонування на них. 

Таким чином, можна зробити висновок, що міжнародна 

конкурентоспроможність підприємств формується під впливом зовнішніх 

та внутрішніх факторів. У сучасних умовах надвиробництва та 

величезного впливу покупця, підприємству доводиться ретельно 

аналізувати як свої товари, так і товари конкурентів з метою пошуку 

конкурентних переваг, які допоможуть організації стати успішною в 

умовах виходу на зовнішні ринки. 

Оцінка конкурентоспроможності підприємства займає величезне 

місце в управлінні, оскільки саме на основі цих даних можна приймати 

рішення щодо стратегії підприємства. На сьогоднішній день, проблема 

оцінки конкурентоспроможності підприємства є складною та 

комплексною, але при цьому вона необхідна підприємству для здійснення 

заходів щодо підвищення конкурентоспроможності в умовах виходу на 

зовнішні ринки. 

Конкурентоспроможність підприємства – економічна 

категорія,спроможність випускати конкурентоспроможну продукцію, що 

відображає його конкурентні переваги щодо інших підприємств даної 

галузі всередині країни та за її межами. 
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Конкурентоспроможність підприємства може бути оцінена лише у 

межах групи підприємств, що відносяться до однієї галузі, тому оцінка 

ступеня конкурентоспроможності підприємства передбачає насамперед 

вибір базових об'єктів порівняння. Порівнювані підприємства-конкуренти 

повинні мати сумірність: 

• характеристик продукції за ідентичності потреб, що 

задовольняються за її допомогою; 

• сегментів ринку, для яких призначена продукція,що випускається; 

• фаз життєвого циклу, у якому функціонує підприємство. 

Конкурентоспроможність підприємства – здатність прибутково 

виробляти та реалізовувати товарну продукцію за ціною не вище та за 

якості не гірше, ніж у інших ринкових контрагентів у своїй ринковій ніші. 

Тому конкурентоспроможність підприємства складається із трьох 

основних факторів: 

• ресурсного (фізичні витрати ресурсів на одиницю готової 

продукції); 

• цінового (рівень та динаміка цін на всі використовувані ресурси 

виробництва та готову продукцію); 

• «фактори середовища» (економічна політика держави та ступінь її 

впливу на ринковий контрагент). 

На мікрорівні саме підприємство здатне контролювати, насамперед 

всього, ресурсний фактор зростання конкурентоспроможності, тому 

підвищення продуктивності праці, капіталовіддачі, загальної ефективності 

виробництва дуже важливо і залежить від політики самої компанії щодо 

організації НДДКР (науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт), накопичення основного капіталу, маркетингу, системи виробничої 

кооперації, професійної підготовки та перепідготовки кадрів тощо. 

Організація управління, технологічний та фінансовий потенціал 

підприємства можуть забезпечити зростання ресурсних компонентів 

конкурентоспроможності. 

До «фактора середовища» входять такі складові, як надійність 

банківської системи, рівень інфляції, банківський відсоток, валютний курс, 

зовнішньоторговельний тариф та інші, що безпосередньо впливають на 

конкурентоспроможність підприємства.  

Тому підприємства, особливо малі та середні, не можуть 

контролювати значну кількість зовнішніх факторів 

конкурентоспроможності. У зв'язку з цим економічна політика держави, 

особливо в умовах глобалізації економіки, набуває все більш важливого 

значення. 

Для оцінки конкурентоспроможності, перш за все, визначається 

мета дослідження.  

Якщо метою дослідження є необхідність визначення положення 

будь-якого товару у ряді аналогічних, достатнім буде проведення їх 

прямого порівняння за головними параметрами. Дослідження, що 
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орієнтується на оцінку перспектив збуту товару на конкретному ринку, 

передбачає проведення аналізу з використанням інформації, що включає 

відомості про зміну кон'юнктури ринку, про товари, що виходять на ринок, 

динаміку попиту, передбачувані зміни у відповідному законодавстві та 

інші [9, 10]. Досягнення поставленої мети потребує вирішення наступних 

завдань: 

• оцінка та прогнозування конкурентоспроможності підприємства; 

• вивчення чинників, які впливають на рівень 

конкурентоспроможності; 

• розробка заходів щодо забезпечення необхідного рівня 

конкурентоспроможності підприємства. 

У свою чергу, для вирішення вищезазначених завдань та досягнення 

поставленої мети, потрібно вибрати необхідні методи оцінки та 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах виходу на 

зовнішні ринки. 

Метод – це систематизована сукупність кроків, дій, які націлені на 

вирішення певного завдання або досягнення певної мети. 

В економічній літературі найчастіше можна зустріти наступні 

методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: 

• за порівняльними перевагами; 

• з теорії рівноваги підприємства та галузі; 

• з теорії ефективної конкуренції (структурний та функціональний). 

Ця класифікація умовна. На практиці методи, як правило, 

взаємопов'язані, спираються на використання кількох підходів одночасно. 

Різноманітність методів оцінки конкурентоспроможності організації не дає 

можливості єдиної класифікації.  

Беручи до уваги викладені вище аргументи, визначення місця на 

ринку зводиться не просто до пошуку цільових ринків, їх сегментів чи ніш. 

Здебільшого це означає формування цільових ринків (шляхом розвитку 

існуючих чи створення нових) для реалізації обраних варіантів 

інноваційного розвитку існуючих ринкових можливостей. Процес 

інноваційного розвитку необхідно, насамперед, розглядати з позицій 

конкретного суб'єкта господарської діяльності, тобто з позицій 

конкретного підприємства, що здійснює господарську діяльність 

(виробничо-збутову діяльність) у взаємодії з постачальниками вихідної 

сировини і матеріалів, конкурентами, торговими і збутовими 

посередниками, споживачами та ін., у конкретних економічних, 

політичних, екологічних, правових та інших умовах. При цьому така 

взаємодія має ймовірнісний характер і не піддається однозначній оцінці. 

Підприємство, що стало на інноваційний шлях розвитку, повинне 

функціонувати згідно з такими принципами: 

- адаптивності – прагнення до підтримання певного балансу 

зовнішніх і внутрішніх можливостей розвитку (внутрішніх спонукальних 
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мотивів діяльності суб'єкта господарювання і зовнішніх, що генеруються 

ринковим середовищем); 

- динамічності – динамічне приведення у відповідність цілей і 

спонукальних мотивів (стимулів) діяльності підприємства (у тому числі 

його власників, менеджерів, фахівців, працівників); 

- самоорганізації – самостійне забезпечення підтримання умов 

функціонування, тобто самопідтримка обміну ресурсами 

(інформаційними, матеріальними, фінансовими) між елементами 

виробничо-збутової системи підприємства, а також між підприємством і 

зовнішнім середовищем; 

- саморегуляції – коригування системи управління виробничо-

збутовою діяльністю підприємства відповідно до змін умов 

функціонування; 

- саморозвитку – самостійне забезпечення умов тривалого 

виживання і розвитку підприємства (відповідно до його місії і прийнятої 

мотивації діяльності). 

За цими принципами має функціонувати і система управління 

інноваційним розвитком суб'єктів господарської діяльності. 

Управління інноваційним розвитком орієнтоване на досягнення 

визначених цілей (завоювання більшої частки ринку, збільшення прибутку 

в поточному періоді чи в перспективі, забезпечення високих темпів 

сталого економічного розвитку та ін.) в умовах конкурентного 

середовища, коли цілі інших господарюючих суб'єктів можуть з ними не 

збігатися (і, як правило, не збігаються). Це протиріччя слід належним 

чином враховувати, узгоджуючи намічені цілі з можливостями їхнього 

досягнення. 

У цілому, в масштабах ринку, таке узгодження цілей і інтересів 

суб'єктів господарювання відбувається за допомогою ринкових механізмів 

(механізму рівноваги виробництва і споживання, механізму конкуренції і 

ринкового ціноутворення, механізмів економічних циклів і т.д.), 

організаційно-економічного механізму підприємства, а також механізмів 

державного і регіонального регулювання і підтримки. 

Природно, конкретний, окремо взятий суб'єкт господарської 

(підприємницької) діяльності вплинути на дію цих механізмів не може, він 

здатний тільки враховувати їх у процесі свого функціонування, будуючи 

стратегію і тактику своєї поведінки таким чином, щоб максимально 

використовувати наявні сприятливі можливості і згладжувати 

деструктивний вплив несприятливих. 

Для цього необхідно мати найбільш повну зовнішню стосовно 

суб'єкта господарювання інформацію, що характеризує різні сторони 

ринкового середовища. Відповідно потрібна інформаційна система, яка 

виконувала б функції збору, накопичення, збереження, переробки й 

аналізу інформації про процеси, що відбуваються на ринку, про дії 

суб'єктів ринкової діяльності (у сфері виробництва, фінансово-кредитній 
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сфері, сфері послуг, науковій сфері та ін.), що регулюють вплив держави, 

стан економічної, політичної, правової, екологічної, соціальної, 

технологічної, демографічної й інших складових середовища 

господарювання. 

Крім того, необхідно володіти інформацією, що характеризує 

безпосередньо сам суб'єкт господарювання: його організаційний, 

виробничий, кадровий, технологічний, інвестиційний та інноваційний 

потенціал; стан і потенціал збутової мережі; організацію системи 

товароруху; відносини з економічними контрагентами; фінансовий стан; 

конкурентоспроможність продукції і підприємства в цілому й ін. 

Інформація, що надходить, використовується в процесі вироблення 

заходів щодо пошуку свого місця на ринку (формування цільового ринку в 

загальному випадку) з метою реалізації визначених цілей інноваційного 

розвитку. 

Як випливає з вищевикладеного, управління інноваційним 

розвитком здійснюється на декількох рівнях: рівні держави, рівні регіону 

чи галузі, рівні конкретного суб'єкта господарської діяльності. Перші два 

становлять макрорівень управління, а останній – мікрорівень. 

Макрорівень управління включає елементи регулюючих механізмів: 

державного регулювання ринкових процесів, правового регулювання 

підприємницької діяльності, соціального, політичного регулювання тощо. 

Розглянемо детальніше структуру методів, що застосовуються на 

макрорівні управління інноваційним розвитком господарюючих суб'єктів, 

та регулюючих механізмів. 

1. Методи економічного стимулювання. За допомогою методів даної 

групи держава стимулює розвиток пріоритетних галузей, регулює 

виробництво певних видів товарів, стимулює розвиток науки і техніки, 

інвестиційну й інноваційну діяльність, що у свою чергу надає можливість 

розвитку підприємницьких структур і окремих суб'єктів господарської 

діяльності (хоча в умовах України цей механізм далекий від досконалості). 

Наприклад, екологічні платежі змушують багато підприємств-

забруднювачів зменшувати викиди, унаслідок цього виникають потреби у 

відповідному контролюючому устаткуванні й обладнанні з очищення 

шкідливих відходів. Отже, створюються ринкові можливості розвитку 

(переважно інноваційного) для підприємств-виробників цього обладнання. 

2. Методи планування. Включають групу методів, які передбачають 

проведення планово-дослідницьких робіт, що передують соціально-

економічному розвитку. Методи даної групи стимулюють розвиток певних 

галузей, регіонів, видів діяльності, що, у свою чергу, зумовлює розробку 

новацій різного рівня й інноваційний шлях розвитку в цілому. Так, 

наявність державного замовлення на виробництво деяких видів 

сільськогосподарської продукції стимулює їх виробництво, надаючи 

сільськогосподарським підприємствам можливості розвитку. 
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3. Правові методи. Ці методи здійснюють регулюючий вплив через 

правове регламентування конкретних видів діяльності, систему державних 

стандартів і методів прямого адміністрування. Наприклад, система 

жорстких стандартів на якість продуктів харчування дала поштовх 

розвитку фірм, що спеціалізуються на їх сертифікації. 

4. Методи соціального регулювання. Впливають на розвиток ринку 

певних видів товарів через суспільні рухи («зелені»), різні недержавні 

організації (наприклад, професійні асоціації). Цей вплив може як 

стимулювати розвиток, так і протидіяти йому. 

5. Методи політичного регулювання. На розвиток ринкових 

можливостей впливають шляхом надання різного роду прав і свобод: 

права на підприємницьку діяльність, права на власність, надання певного 

правого статусу окремим територіям (вільні економічні зони, офшорні 

зони, що стимулюють розвиток конкретних регіонів і видів діяльності), 

захист інтелектуальної власності і т.ін. 

Серед розглянутих методів провідна роль належить економічним, 

вплив яких може бути як прямим, так і опосередкованим. Однак в умовах 

нашої держави не можна нехтувати й адміністративними методами, вплив 

яких все ще досить помітний. 

Слід зазначити, що єдиної думки щодо необхідності втручання 

держави в систему вільних ринків не існує, ряд фахівців вважає, що сама 

система здатна координувати економічну діяльність без примусу і 

регулювання, а інноваційний розвиток являє собою процес, що 

самоорганізується. У той же час багато вчених і фахівців-практиків 

відзначають прямі порушення функціонування ринкового механізму, що 

формуються в результаті дії зовнішніх чинників. Звідси випливає, що 

тільки ринкові регулятори не здатні вирішити багатьох з існуючих 

економічних проблем, а тому регулювання ринкових процесів необхідне, 

тим більше щодо забезпечення тривалого виживання і розвитку 

підприємницьких (господарських) структур. Таким чином, макрорівень 

управління визначає поле інноваційної діяльності підприємницьких 

структур, окреслює його межі. 

Мікрорівень конкретизує варіанти дій окремих суб'єктів 

підприємницької (господарської) діяльності з пошуку шляхів розвитку 

ринкових можливостей, які спираються на беззупинну і послідовну 

розробку і виведення на ринок різного роду новацій з метою забезпечення 

тривалого виживання і стійкого розвитку в конкурентному середовищі. 

Для забезпечення конкурентоспроможності на зовнішньому ринку 

потрібна стратегія зовнішньоекономічної діяльності , тобто єдиний 

напрямок, який буде враховувати внутрішні можливості підприємства та 

ринкові умови, в яких йому доводиться функціонувати. Для розробки 

цього напрямку потрібен комплексний аналіз діяльності підприємства. В 

першу чергу потрібно провести комплексний аналіз ефективності ЗЕД на 

засадах фінансово-економічного аналізу. Після чого провести аналіз 
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зовнішнього середовища (постачальників, конкурентів та споживачів), а 

також аналіз товарів , запропонованих конкурентними підприємствами з 

метою виявлення стадії життєвого циклу товару. Наприкінці необхідно 

провести матричний аналіз, для визначення ринку привабливості 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. При проведенні 

матричного аналізу ЗЕД підприємства використовуються такі матриці: 

- Матриця BCG – аналіз темпів зростання частки ринку; 

- Матриця GEM – аналіз порівняльної привабливості ринку та 

конкурентоспроможності; 

- Матриця ADL – аналіз життєвого циклу галузі та відносного 

положення на ринку; 

- Матриця Shell/DPM – аналіз привабливості ресурсоємної галузі в 

залежності від конкурентоспроможності. 

На сьогоднішній день кластери вважаються самим передовим 

інструментом для реалізації стратегії покращення потенціалу регіону. 

Модель кластеру дає змогу об‟єднати в єдине ціле наявні ресурси та 

спеціалізацію регіону, що є основою досягнення запланованого напряму 

розвитку. Світовий досвід свідчить про те, що між собою є конкурентами 

не держави або окремі компанії, а галузеві групи, що сформовані на рівні 

регіону у межах відповідних кластерів [2].  

Створення і розвиток кластерів є однією з нових моделей в 

економіці, що характеризується сильною конкурентоспроможністю та 

інвестиційною привабливістю. Модель кластеру забезпечує зростання 

концептуального потенціалу регіонів держави. Саме розвиток 

інформаційних технологій, біоінженерія, виробництво нових матеріалів, 

що покладені в основу кластеру, створюють умови для новацій і змін 

майже у кожній галузі.  

Саме поняття «кластер» несе в собі багато визначень, але основною 

ознакою, що характерна для всіх тлумачень його змісту є об'єднання 

окремих частин (елементів) у єдине ціле для того, щоб виконувати певні 

функції або здійснити певну мету, у даному випадку, реалізувати 

стратегію напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємств .  

Майкл Портер стверджує: «кластери є організаційною формою 

консолідації зусиль зацікавлених сторін, спрямованих на досягнення 

конкурентних переваг, в умовах становлення постіндустріальної 

економіки» [2].  

 Важливо, на яку кінцеву мету спрямовані стратегії кластерів, 

оскільки від цього залежить прогрес у розвитку території в цілому і 

бізнесу зокрема, а не інертний рух. Кластер забезпечить бізнесу стабільну 

конкурентоздатність на перспективу, сформувавши концепцію розвитку 

виробництв на тривалий час (5-10 років і більше). Кластери мають у 

своєму складі виробничі структури, які спеціалізуються в конкретному 

економічному сегменті і територіально локалізовані. В економіці 

кластерна структура забезпечує реалізацію такого завдання: розвинуті 
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підприємства сприяють розвитку слабших. Засади ефективності кластера 

полягають у здоровій конкуренції, рівняння на провідних виробників, 

забезпечення допомоги від більш розвинених підприємств та від 

територіальних державних органів.  

У період постіндустріальної економіки кластери – групи 

підприємств, у тому числі середніх і малих, що знаходяться на одній 

території. Кластери виступають основою ефективного економічного 

розвитку території регіонів і сприяють ефективності розвитку держави в 

цілому.  

Розглянемо зміст кожного з етапів запропонованого процесу 

створення кластерної моделі.  

На першому етапі відбувається підготовка та встановлюється 

доречність створення кластерної моделі, проводиться оцінка існуючої 

нормативно-правової бази та дослідження вже існуючих кластерів. 

Вирішальними факторами для створення кластеру є: близькість ринку, 

забезпечення спеціально навченою робочою силою, присутність інвесторів 

та обладнання, доступність своєрідних природних ресурсів, наявність 

підприємств, які мають намір підвищити продуктивність за рахунок 

збільшення масштабів виробництва. 

Основна мета створення кластеру серед підприємств полягає в тому, 

щоб при об‟єднанні стати незалежно та економічно могутніми, мати більш 

налагоджений і потужний резервний запас, створювати 

конкурентоспроможну продукцію.  

Можна також погодити думку багатьох експертів в тому, що метою 

зростання кількості кластерів, як одного із варіантів створення нових типів 

організацій, не тільки зумовить відновлення вітчизняних видів 

економічної діяльності, але й дасть змогу значно зменшити відставання у 

розвитку. Створення кластеру в промисловості посприяє забезпеченню 

спеціалізації, поліпшенню якості виробленої продукції, залученню 

інвестицій та ін.  

 Сьогодні використання кластерної моделі в Україні є однією з 

важливих умов, щоб подолати економічну кризу, відновити вітчизняне 

виробництво, покращити ефективність інноваційно-інвестиційного 

розвитку галузей промисловості, здобуток зростання значно високого 

рівня конкурентоспроможності та нарощення стратегічного потенціалу 

промисловості.  

На даний час в різних областях нашої держави можна спостерігати 

утворення кластерних моделей; позитивна практика вже існує в на 

території Херсонщини, Полтавщини, Одещини.  

Вивчення різних галузей промисловості дає можливість окреслити 

напрямки розвитку найбільш пріоритетних сфер для формування 

кластерів. Реалізація цієї програми забезпечить зростання об‟ємів 

виробництва товарів, зміцнить її якісні показники, дасть можливість 

розширити асортимент та завоювати нові ринки збуту.  
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Наступний крок кластерної системи зростання стратегічних 

ресурсів певної території – це загальний план формування кластера.  

Функції управління і координування діяльності кластера 

покладаються на регіональний інноваційний центр. Основою кластера є 

виробничі структури, які здатні відповідати за виробництво продукції і 

вчасно виконувати зобов‟язання перед постачальниками.  

Системі закладів освіти належить особлива роль при утворенні 

схеми підвищення показників стратегічних промислових ресурсів. Освіта 

безпосередньо виконує фундаментальну функцію в період реалізації 

програмних завдань розвитку, передаючи накопичені знання та тематичну 

інформацію молоді, розвиваючи її компетентності, здібності тощо.  

Замовлення від виробництв на науково-дослідницьку діяльність 

конструкторських розробок (НДДКР) поступають до науково-дослідних 

інститутів та університетів, які є винахідниками інноваційних проектів 

щодо результативного розвитку підприємств на науковій основі. 

Виробники мають змогу здійснювати відрахування на послуги закладів 

вищої освіти та на розробку наукових проектів різних напрямків, завдяки 

чому зростають фінансові ресурси освітніх закладів, а наукові працівники 

мають додаткові стимули для досліджень.  

В ході розбудови кластера інноваційний та інвестиційний потенціал 

зростає завдяки надходженням з інших сфер, які не спроможні 

результативно впроваджувати спеціалізацію. Отже, цілеспрямований 

розвиток державної економіки в основному залежить від показників 

розвитку кожного кластеру.  

Найбільшою проблемою на сьогодні є проблема державного 

значення щодо відтоку кадрових ресурсів з науково-дослідницьких 

установ, які проводять наукові дослідження і розробки. Саме наукові 

кадрові ресурси останні десятиліття забезпечували стабільне місце в ряду 

ведучих європейських країн: науковців – біля 0,54% від загальної кількості 

економічно активного населення ( в їх числі 0,41% дослідників. 

Забезпеченість науковцями в нашій країні й нині знаходиться на рівні 

Угорщини, Польщі, Іспанії, Чехії, проте в два рази менша за середній 

показник країн Європейського Союзу (1,2 %) і практично в чотири рази 

нижча за Фінляндію, яка визнана найбільш забезпеченою науковим 

потенціалом на території європейських країн (2,0%) .  

Тільки шляхом підвищення вимог до акредитації закладів вищої 

освіти (в першу чергу, приватних, оскільки якість їх освітніх послуг на 

кілька порядків нижча у порівнянні з державними ЗВО) можна 

забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів. Такі вимоги і 

високі кінцеві результати підвищать конкурентність серед закладів вищої 

освіти, забезпечать зростання стратегічних ресурсів і як наслідок, зміцнити 

рівень підготовки фахівців.  

Банківські структури в даному випадку забезпечують постачання 

кредитів. Завдяки отриманим кредитним ресурсам, виробники отримують 
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можливість втілювати в життя стратегічні інноваційні програми, які 

забезпечать практичну сторону створення принципово нового продукту, 

розширять сфери і напрямки діяльності.  

У перспективі базою для розбудови кластера будуть товари і 

послуги, вироблені завдяки науковим розробкам, їх впровадження шляхом 

переходу на прогресивні технології, науково-технічні відкриття інститутів 

Національної академії наук та територіально-галузевих науково-дослідних 

інститутів і організацій .  

Третій крок спрямований на практичне впровадження кластерної 

схеми збільшення стратегічних ресурсів.  

Впровадження перспективної систематизованої моделі способів 

реалізації кластерної схеми зростання стратегічного ресурсу галузі вкрай 

потрібне для формування сприятливих умов розвитку територій країни.  

Формування ефективної системи кластерного розвитку вітчизняної 

промисловості, розробка програми оптимізації співпраці різних 

підприємств та організацій певної території для забезпечення зростання 

стратегічних ресурсів, обумовлення вітчизняної стратегії формування 

кластерів та їх підтримки створять сприятливі умови для зростання об‟ємів 

іноземних інвестицій шляхом привернення уваги до реальних 

можливостей і програм перебудови і розвитку промисловості.  

Кластерна модель полегшує співпрацю з метою вирішення спільних 

проблем та перепон у розвитку. Це може бути зроблено безпосередньо 

через створення промислових асоціацій або опосередковано через 

формування місцевого законодавства[12]. 

Результативність і потреба формування кластерної моделі 

обґрунтована рядом висновків :  

- кластери забезпечать зростання внутрішнього попиту на 

продукцію та послуги у своїх регіонах;  

- кластер забезпечує потенційну можливість ефективно і в стислі 

строки адаптувати виготовлення супутніх товарів до потреб виробництва 

заявленої продукції, що забезпечить зниження показників імпортованих 

товарів, прискорити реалізацію інноваційних проектів у виробництво;  

- вхід фінансових і кредитних організацій в структуру кластера 

сприяє зростанню показників фінансової стабільності підприємства, надає 

можливість задіяти активні фінансові інструменти з метою покращення 

розподільчої співпраці та недопущення збитків. 

Проте практика їх використання є різною, про що свідчить розподіл 

елементів їх упровадження, міра їх інтеграції до управлінських структур та 

функцій. 

Стратегічне управління організацією – це основа сучасного 

менеджменту в умовах постійних змін навколишнього середовища, 

жорстокої конкуренції. При цьому найбільш складні в управлінні 

інноваційні стратегії розвитку підприємства.  
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Актуальність здійснення нових технологічних розробок обумовлена 

двома групами змін, які мають вітчизняну і міжнародну природу. На 

підприємство натискає внутрішній і зовнішній ринок. Цей тиск 

виражається зміною потреб споживачів, розвитком ринків товарів і послуг, 

посиленням конкуренції, загальносвітовим розвитком технологій, 

глобалізацією попиту та пропозиції. В усьому світі інновації сьогодні 

стали необхідністю для виживання, збереження конкурентоздатності і 

подальшого процвітання.  

Незважаючи на те, що світові тенденції розвитку нових технологій 

далекі від української дійсності, міжнародні товаровиробники вже змінили 

вимоги українських споживачів до товарів і послуг, сформували нові 

запити і смаки. Сьогоднішній покупець більш вибагливий, інформований і 

вимогливий. З огляду поточної ринкової ситуації можна зробити висновок, 

що успішне існування на ринку обумовлює адекватне реагування 

виробників на зміни зовнішнього середовища.  

Якщо проаналізувати діяльність успішних західних і японських 

компаній, що ведуть інтенсивну інноваційну діяльність, то можна 

побачити, що основним спонукальним мотивом для розробки інновацій “є 

бажання і прагнення керівництва вести стратегічну діяльність взагалі і 

здійснювати інноваційну зокрема. Прагнення до інновацій таких відомих 

підприємців, як Білл Гейтс із компанії Microsoft, Акіо Морито з Sony, 

Джек Уелч із General Electric привело ці компанії до світового лідерства. 

Проаналізувавши питання про роль інноваційних процесів у ході 

формування загальнокорпоративної стратегії, можна зробити наступні 

висновки. 

1. У сучасних умовах загостреної конкуренції і скорочення 

життєвого циклу товарів і послуг, найважливішою умовою формування 

стратегічної перспективи промислового підприємства є його інноваційна 

активність. 

2. Ефективність інноваційної діяльності на підприємстві залежить 

від стану інноваційного потенціалу, основу якого складають 

інтелектуальні, матеріальні, фінансові, кадрові й інфраструктурні ресурси. 

Наявність і ступінь готовності цих ресурсів, у свою чергу, визначають 

вибір найбільш успішної стратегії підприємства в сформованих умовах. 

Саме інноваційні процеси грають сьогодні вирішальну роль у 

розробці загалькорпоративної стратегії, вони допомагають підприємству 

адаптуватися в умовах змін зовнішнього середовища і мобілізувати 

внутрішні ресурси для рішення поставлених задач. Інноваційні стратегії 

спрямовані на використання потенціалу організації та являють собою 

реакцію на зміни зовнішнього середовища, тому вибір інноваційної 

стратегії базується на: 

- стані внутрішнього середовища підприємства – інноваційному 

потенціалі; 

- ринкових конкурентних перевагах; 
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- рівні розвитку ринку конкретної продукції; 

- рівні ефективності використання інноваційного потенціалу; 

- праві власності на інноваційну розробку; 

- типі інноваційного процесу; 

- інноваційному портфелі підприємства; 

- життєвому циклу підприємства-новатору. 

Всі вищезазначені чинники інноваційної стратегії можна 

інтегрувати в комплексний показник, що впливає на вибір корпоративної 

стратегії розвитку підприємства, – це рівень інноваційного розвитку 

підприємства, який включає узагальнені показники: інноваційного 

потенціалу, конкурентних переваг, рівня використання ресурсів, 

рентабельності діяльності.  

Рівень інноваційного розвитку визначає не тільки ступінь 

готовності підприємства виконати поставлені інноваційні цілі, тобто 

випустити конкурентоспроможну продукцію, а також і ефективність 

використання інноваційних можливостей. Від того наскільки підприємство 

спроможне впроваджувати продуктову інновацію залежить 

конкурентоспроможність самого підприємства і його продукції. 

Ще одним важливим моментом в ухваленні стратегічного рішення є 

рішення про придбання інновації на стороні чи власна розробка. У 

першому випадку залучають в стратегічні партнери науково-дослідну чи 

конструкторську організацію. Одначе виникає необхідність вкладення 

великих фінансових коштів у короткий термін. Другий випадок припускає 

наявність власного конструкторського і науково-дослідного підрозділу, 

або створення «інноваційного» підрозділу в структурі підприємства, що 

дає можливість активізувати інноваційну діяльність і мінімізувати 

фінансові витрати. 

На вибір загальної стратегії підприємства впливає конкурентна 

позиція підприємства на ринку. При виборі стратегії «лідера ринку» та 

«челенджера» підприємство впроваджує новий товар чи послугу. Така 

стратегія сполучена з високим рівнем невизначеності і ризику, але у разі 

успіху товару на ринку підприємство отримує високі доходи. Стратегії 

«послідовника» та «нішера» менш ризикована, але і доходи нижчі.  

З погляду довгострокової перспективи найбільш продуктивними 

вважаються ті інвестиції, що вкладаються в нові технології. Об'єкти цих 

інвестицій дають найбільшу «кумулятивну віддачу» 1. Однак не всі 

підприємства мають можливість йти на підвищений ризик. Для них більш 

кращими є вкладення в зростаючі та зрілі галузі. Тому, підприємству 

стратегічно правильно мати «інноваційний портфель» з продуктів-лідерів 

та продуктів-послідовників.  

Найчастіше формування стратегії підприємства здійснюється на 

основі портфельного аналізу, або життєвого циклу галузі, ринку, товару. 

Наслідком проведення портфельного аналізу є оцінка конкурентоздатності 
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основних продуктів, а також визначення розмірів вкладених капіталів у 

кожну бізнес-одиницю. Для кожного окремого продукту розробляється 

свій проект і бізнес-план.  

Така ситуація має визначені протиріччя, які полягають в 

протиставленні цілей проектів загальним цілям розвитку підприємства, що 

призводить до розбіжності в стратегіях. Для запобігання подібної ситуації 

при формуванні інноваційної політики на підприємстві застосовується 

комплексний підхід , який дозволяє:  

- підходити до розробці інноваційних проектів як до складової 

частини загальної стратегії розвитку підприємства;  

- здійснювати взаємозалежну і скоординовану роботу всіх 

підрозділів;  

- використовувати синергічний ефект («2+2=5» – товарно-ринкові 

комбінації, у яких ефект від суми більше, ніж сума ефектів складових 

частин).  

Таким чином, вибір тієї чи іншої стратегії визначається зовнішніми 

умовами, а її реалізація залежить від внутрішньої організації і виконання 

кожного виду діяльності. Виходячи з цього, при розробці стратегічної 

поведінки необхідно проаналізувати перспективи в галузі науково-

технічного і технологічного розвитку, зробити огляд стану галузі в цілому 

і перспективних планах підприємства-конкурентів зокрема. Метою такого 

аналізу є вивчення зовнішніх умов ведення бізнесу, виявлення погроз і 

можливостей, які можуть виникнути в зовнішнім оточенні, а також 

визначення основних напрямків подальшого розвитку. Після оцінки 

зовнішнього оточення, визначається внутрішній потенціал щодо своїх 

конкурентів, тобто діагностика конкурентоздатності інновації. 

Для вирішення зазначених завдань доцільно побудувати системну 

модель, яка з одного боку допомагає розрахувати можливості 

інноваційного розвитку промислового підприємства, а з іншого оцінює 

конкурентоспроможність продуктової інновації, що буде вироблятися та 

виводитися на ринок цими підприємствами. Практичним результатом 

розв‟язання цих двох аспектів повинна стати загальна ринкова стратегія 

інноваційної діяльності підприємства. Оскільки процедура кластерного 

аналізу дозволяє групувати підприємства за схожими ознаками, можна 

прогнозувати спільну стратегію інноваційної діяльності для підприємств, 

що об‟єднані одним кластером. 

Вирішення економічних задач можливе за допомогою вивчення 

реального об‟єкта не безпосередньо, а через його модель. Модель по своїй 

сутності є статичною, вона може не описуватися контурами зовнішнього 

середовища, а система – завжди динамічна і функціонує під впливом 

зовнішніх та внутрішніх факторів. Для поєднання цих двох понять, що 

необхідно для дослідження процесу інноваційного розвитку, була 

розроблена системна модель. Під системною моделлю інноваційного 

розвитку підприємства здобувач розуміє комплекс взаємопов‟язаних та 
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взаємодіючих елементів, які описують реальний економічний процес. Всі 

елементи моделі реалізуються у вигляді обґрунтованих методик. 

Досліджену множину локальних методик можливо розглядати як систему, 

бо вона відповідає основним чотирьом ознакам: 

- цілісність системи, тобто принципова незвідність якостей 

системи до суми якостей складових елементів; 

- наявність мети, критерію дослідження множини елементів (мета 

– розробка стратегії інноваційної діяльності; критерій - можливість 

інноваційного розвитку підприємства, впровадження на ринок 

конкурентоспроможної продуктової інновації); 

- наявність більш великого, зовнішнього по відношенню до даної 

системи «середовища» (мезорівень – галузі промисловості, макрорівень – 

народне господарство країни); 

- можливість відокремлення в цій системі взаємопов‟язаних 

частин – підсистем (кожна з локальних методик є підсистемою, і може 

окремо впроваджуватися в практику господарської діяльності). 

Для активізації інноваційної діяльності на рівні підприємства в 

цілому потрібне опрацьовування питань визначення необхідних функцій 

по управлінню інноваційними змінами, оптимального розподілу цих 

функцій між керівниками, відділами і підрозділами. У такому разі стане 

можливим облік і аналіз всіх складових інноваційного потенціалу, що 

забезпечить об'єктивну інформаційну підтримку ухвалюваних рішень, 

пов'язаних з інноваційною діяльністю підприємства. 

Для цього потрібно в першу чергу побудувати систему управління 

безпосередньо інноваційною діяльністю підприємства. Почати побудову 

такої системи доцільно з розподілу функціональних обов'язків, пов'язаних 

з інноваційною діяльністю групи, і розмежування повноважень між 

різними підрозділами. 

Також, для того, щоб удосконалити наявну ситуацію, необхідно 

провести комплекс заходів щодо підвищення рівня організації праці, 

виробництва, підвищення рівня ділових і особових якостей персоналу, 

підвищення організаційно-технічних показників. 

Пошук ідей по вдосконаленню є найбільш відповідальним етапом 

планування. Джерелом ідей можуть бути працівники підприємства, 

науково-дослідні і проектно-конструкторські організації, покупці, 

постачальники, конкуренти і тому подібне. Важливо на стадії планування 

залучити в цей процес всіх співробітників підприємства. Цього можна 

добитися, дозволивши висувати «сирі», недопрацьовані ідеї і надаючи 

засоби на подальші дослідження і розробку тих проектів, які виглядають 

найбільш перспективними. 

На основі виконаної роботи для поліпшення всіх груп показників 

необхідне наступне: 
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- створення в колективі підприємства організаційного клімату, який 

би сприяв пошуку нетрадиційних, новаторських рішень і засобів їх 

реалізації; 

- виявлення за допомогою психологів, соціологів і управлінців 

консультантів чинників, блокуючих інноваційну діяльність; 

- створення сприятливого клімату для роботи новаторів: залишення 

їм додаткових повноважень в ухваленні рішень на їх робочих місцях 

використання гнучких режимів роботи; підвищення довіри до них;  

- заохочення нововведень. У цьому сучасний менеджмент бачить 

ефективний метод боротьби з бюрократизмом, рутинерством, відсталістю 

мислення; 

- введення системи мотивації і стимулювання співробітників. 

Дані заходи дозволять підвищити креативность мислення 

співробітників підприємства, підвищити продуктивність праці персоналу, 

допоможуть створити сприятливу атмосферу в колективі для здійснення 

своїх функцій, укріпити організаційну дисципліну з метою зменшення 

втрати робочого часу і досягнення максимального рівня даного показника, 

рівного одиниці. 

Особливе значення необхідно приділити забезпеченню кожного 

співробітника кількістю оргтехніки згідно типовим проектам, поліпшити 

наявні умови праці, що, звичайно ж, зажадає додаткових витрат. Що ж до 

безпосередніх організаційно-технічних показників, то всі нововведення, 

пов'язані з ними, зажадають додаткових фінансових ресурсів. Це і 

модернізація устаткування, і введення нових технологій і техніки, також 

дані заходи спричинять підвищення рівня якості продукції, що 

випускається, і послуг, що надаються. Питання, пов'язані безпосередньо з 

системою організації праці персоналу, підприємство може вирішити 

самостійно.Не повинні залишатися осторонь і питання, пов'язані з 

економією матеріалів, палива і енергії. 

І якщо всі вищеперелічені проблеми будуть вирішені, то дане 

підприємство перейде на досить високий рівень функціонування. Будуть 

досягнуті нові позиції в діяльності. Послуги, що надаються, 

здійснюватимуться з найвищою якістю, що приведе до збільшення числа 

замовників і споживачів послуг. 

Тому на підприємствах доцільно запровадити спеціальний 

підрозділ, в якому би об'єднувалися всі функції, пов'язані з управлінням 

інноваційною діяльністю. Запровадження такої спеціальної служби у 

вигляді підрозділу перспективного управління інноваційною діяльністю на 

підприємстві дуже актуально оскільки це якісно змінює процес технічної 

підготовки нових виробів, що має вирішальне значення в умовах 

конкурентного ринкового середовища. Такий підрозділ зможе виконувати 

функції планування нових виробів; організації та управління процесами 

інноваційного розвитку; аналізу стану інноваційної діяльності; 
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погодження внесення змін у виробничі процеси; підготовки і 

впровадження рішень щодо прискореного створення нових виробів. 

Крім цього, підрозділ перспективного управління інноваційною 

діяльністю буде координувати основні напрямки розвитку підприємства: 

стратегічний, який дозволяє ефективно використовувати технологічні, 

інноваційні та ринкові можливості; технічний, що визначає якісні 

характеристики продукції для задоволення вимог ринку; економічний, 

який дозволяє оптимізувати співвідношення між затратами, капітальними 

вкладеннями і прибутком; якісний, який забезпечує реалізацію на певному 

рівні технологічних, виробничих процесів, які гарантують необхідну 

якість. 

Поряд з координацією підрозділ перспективного управління 

інноваційною діяльністю буде займатися плануванням нових виробів з 

урахуванням стану життєвого циклу виробничих виробів; організацією та 

управлінням процесами модернізації виробів і інноваційного розвитку; 

аналізом інноваційного потенціалу і інноваційної активності підприємства, 

розробкою пропозицій щодо їх підвищення; погодженням з відповідними 

підрозділами внесення змін в існуючий виробничий процес з метою його 

удосконалення; своєчасна організація виробництва для якісного 

виготовлення нових виробів; підготовкою та впровадженням на 

підприємстві управлінських рішень для прискореного випуску нового 

виробу; контролем за змінами, які вносяться на всіх стадіях виробництва 

нового виробу організаційними структурами підприємства. 

Підрозділ перспективного управління інноваційною діяльністю 

повинен забезпечити взаємодію операційних, комерційних, 

маркетингових, технічних та фінансових служб підприємства. 

Запропонована схема передбачає надання провідної ролі відділу 

маркетингу. Його працівники збирають необхідну інформацію про 

конкретний товар та його ринкові позиції, думки покупців, вивчають 

потреби, попит і пропозиції конкурентів. В процесі аналітичної роботи 

формується модель товару у відповідності з поточними перспективними 

вимогами ринку. Для цього на засадах бенчмаркінгу вивчають продукцію 

конкурентів і формують пропозиції щодо доробки, модернізації та 

розробці принципового нового товару. Таку роботу доцільно проводити як 

на стадії зародження ідеї товару так й на всіх наступних, щоб своєчасно 

визначить строки для випуску на ринок необхідної продукції. 

Ресурси, необхідні для реалізації даної проектної розробки: нові 

компетентні кадри, приміщення під новий структурний підрозділ. 

Головними критеріями при ухваленні на роботу в новий відділ є 

компетентність і професіоналізм співробітників, їх трудовий стаж в цій 

сфері. 

По ступеню важливості даний відділ знаходитиметься на одному 

рівні з такими відділами, як інформаційно-обчислювальний центр і 

господарство зв'язку, служба головного енергетика. 



347 
 

При здійсненні впровадження інновацій, якими займатиметься 

відділ розробки і впровадження інноваційних проектів, співробітник 

відділу повинен буде в обов'язковому порядку допомагати іншим відділам 

і працівникам, початківцям застосовувати нововведення в своїй вузькій 

спеціалізації до тих пір, поки вони цього потребують. 

Дана проектна розробка надалі дозволить підприємству: 

- підвищити ефективність роботи окремих структур; 

- оперативно упроваджувати вже створені інновації; 

- швидко реагувати на потребі суспільства, що знаходяться в прямій 

залежності від постійного науково-технічного прогресу; 

- заощадити витрати і час на впровадження нововведень. 

Головними критеріями ефективності роботи нового відділу будуть 

швидкість впровадження нововведення, якість функціонування і діяльності 

організації після їх впровадження, динаміка якості послуг, що надаються 

підприємством.  

Це дасть змогу удосконалити управління витратами та провести 

фінансово-інвестиційні заходи, що будуть сприяти залученню інвесторів і 

підвищенню обсягу реалізації. Такий підхід створить передумови для 

реалізації стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємствами 

промисловості, покращуватиме основні економічні показники діяльності 

підприємств у складі структури, що сприятиме розширенню асортименту 

продукції за рахунок поглибленої диференціації, дасть можливість 

підприємствам утримувати позиції у період кризи, позитивно вплине на 

соціально-економічний розвиток країни.  
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Розділ п'ятий 

Туризм і гостинність: 

створення інноваційного конкурентоспроможного 

туристичного продукту 
 

Передмова до розділу 

 

У розділі монографії висвітлено актуальні проблеми сфери туризму 

та гостинності. Матеріали розділу розкривають теоретично-методичні 

засади, практичні аспекти та прогностичні виміри широко спектру 

проблем сфери туризму та гостинності: історії, теорії та практики розвитку 

туризму й гостинності; їх сучасного стану і тенденцій розвитку; інновацій 

у формуванні туристичного продукту; сучасних підходів до професійної 

підготовки фахівців сфери туризму і гостинності.  

Безперечно, сфери туризму та гостинності є одними з важливих 

видів економічної діяльності. У цій сфері працює кожен десятий житель 

Землі. Окрім стимулювання економіки, туризм дозволяє людям 

долучитися до світових культурних і природних багатств, а також зближує 

людей один з одним. Попри свою важливу роль для кожної особистості і 

для суспільства загалом, туризм за нинішніх умов коронавірусної кризи, 

постраждав чи не найбільше за інші сектори економіки. Нинішню кризу 

вважають найгіршою для галузі з часів Другої світової війни. 

Для виходу з кризи та подальшого розвитку сфери туризму й 

гостинності важливого значення набуває питання досягнення 

конкурентоспроможності вітчизняного туристичного продукту. 

Колектив кафедри туризму Національного університету фізичного 

виховання і спорту, усвідомлює, що саме формування умов для активізації 

розвитку сфери туризму згідно з міжнародними стандартами якості та з 

урахуванням європейських цінностей, сприятиме перетворенню її на 

високорентабельну, інтегровану у світовий ринок конкурентоспроможну 

сферу. Відтак, у межах розділу монографії «Туризм і гостинність: 

створення інноваційного конкурентоспроможного туристичного 

продукту» було обрано теми щодо «створення інноваційного 

конкурентоспроможного туристичного продукту». Науково-педагогічні 

працівники кафедри туризму Національного університету фізичного 

виховання і спорту поставили перед собою завдання розкрити проблеми 

сфери туризму та гостинності. Теми розділу монографії розкривають 

теоретично-методичні засади, практичні аспекти та прогностичні виміри 

широко спектру проблем сфери туризму та гостинності: історії, теорії та 

практики розвитку туризму й гостинності; їх сучасного стану і тенденцій 

розвитку; інновацій у формуванні туристичного продукту; сучасних 

підходів до професійної підготовки фахівців сфери туризму та 

гостинності. 
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Викладений у розділі монографії матеріал може бути використано для: 

- піднесення культурно-освітнього рівня населення України, 

сприяння його духовному та національному відродженню за допомогою 

подорожей, мандрівок і екскурсій; 

- удосконалення системи професійної підготовки фахівців сфери 

туризму і гостинності, зокрема у вищій школі через розвиток фахових і 

загальних компетентностей не лише через вивчення теоретичних фахово-

орієнтованих дисциплін, але, в межах практичного створення 

інноваційного конкурентоспроможного туристичного продукту відповідно 

до стандартів професійної підготовки; 

- забезпечення наукового супроводження та досліджень у сфері 

туризму і гостинності, запровадження прогресивних інноваційних 

розробок шляхом заохочення молоді до активної діяльності, розроблення 

інноваційних продуктів і започаткування бізнесу у сфері туризму; 

- формування та реалізація конкурентоспроможного регіонального 

туристичного продукту, що сприятиме зростанню попиту на туристичні 

послуги, збільшенню надходжень від їх реалізації до державного й 

місцевих бюджетів; 

- популяризації туристичних можливостей України на 

внутрішньому та міжнародному ринках послуг шляхом розробки й 

впровадження інноваційного конкурентоспроможного туристично-

екскурсійного продукту. 

Колектив авторів сподівається, що запропонований матеріал буде 

цікавим та корисним науковцям широкого профілю: економістам, 

історикам, філологам; науково-педагогічним працівникам, здобувачам 

вищої освіти економічних і туристичних спеціальностей, а також усім, хто 

цікавиться питаннями розвитку сфери туризму і гостинності. 
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5.1. Подорожування та мандрівництво на українських землях  

у XIIІ-XІV століттях 

 

Подорожі та мандрівництво завжди були притаманні людському 

суспільству. Незалежно від обставин чи історичних подій – ті чи інші 

представники людського соціуму здійснювали мандрівки з різноманітною 

метою. В результаті, людство отримувало нові знання та здобутки, а 

дослідження та описи нових територій та народностей вивчались та 

документувались для майбутнього. 

Актуальність дослідження обраного періоду в історії України-Руси 

обумовлена різними історичними подіями, що характерні як для минулого, 

та мають надати певний життєвий досвід в майбутньому. Для території 

нашої держави це був складний період боротьби, самовизначення та 

збереження історико-етнографічної ідентичності, а тому дослідження 

іноземних авторів про події цього періоду є вкрай важливими для 

подальших студій державотворчості на українських землях. 

Аналізуючи джерела дослідження вказаного періоду ми приходимо 

до висновку, середньовічні дослідники описували шляхи, якими вони 

добиралися до потрібного їм регіону, особливості тогочасної політичної 

системи на руських землях, давали етнографічну характеристику території, 

описували побут і звичаї населення.  

Російсько-радянська історіографія описувала і описує цей період 

подорожувань та мандрівництв у контексті становлення Русі_московії, як 

єдиного центру не лише слов‟янофільства, а і взагалі євро-азійського 

союзного симбіозу під керівництвом Московії. 

У період незалежності ми спостерігаємо спроби переосмислення 

робіт давніх авторів та їх мандрівок, що і стало основою нашого 

дослідження. Серед робіт слід виокремити праці Абрамова В., Мальської М., 

Остапчука В., Устименко Л. та інших [1-4].  

Незважаючи на це, аналіз наявних джерел і літератури, інформація з 

обраної проблеми висвітлена в них лише частково і має, як правило, 

фрагментарний характер. Ця ситуація іє об‟єктивним фактором для 

дослідження означеної наукової проблеми. 

У ХІII-XV століттях Русь-Україна зазнала жорстокого руйнування 

монголо-татарськими та турецькими ордами. Остання і найпотужніша хвиля 

міграції кочових народів Азії підкорила Східну та Південно-Східну Європу 

й на значний час позбавила Русь загальноєвропейського розвитку. Татаро-
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монгольську навалу було сприйнято на Русі як катастрофу, вторгнення 

потойбічних сил...  

У такому ж контексті татарський погром було сприйнято і в Західній 

Європі. Звістки про спустошення Русі та інших східноєвропейських і 

передньоазійських країн чорною хвилею котилися континентом, 

викликаючи містичний жах: удар був настільки несподіваним і масштабним, 

що вся Європа сприйняла татаро-монгол за кару та здійснення 

апокаліптичних пророцтв. 

У 1245 році «руський архієпископ» Петро здійснив подорож до 

Ліону, де виступив на Першому Вселенському соборі католицької церкви, 

скликаним Папою Римським Інокентієм IV та поінформував учасників 

собору про спустошення руських князівств і застеріг західноєвропейське 

суспільство перед небезпекою з боку азійських завойовників. Метою його 

візиту був пошук союзників для порятунку від татар Київської, Галицької та 

Волинської земель. Однак європейські монархи вирішили зайняти 

вичікувальну позицію і готуватись до оборони власних кордонів [5, c. 58]. 

Спочатку спустошена й поневолена татарами, а потім поділена 

внаслідок військових дій та династичних колізій між Литовською державою 

та Польським королівством, Русь-Україна у XIII-ХІV ст. зникла з правової 

системи європейських держав і поступово почала поглинатись 

завойовниками. Зрозуміло, що в ближчі століття вона вже не могла 

відігравати значної ролі в розвитку загальноєвропейського суспільного та 

культурного простору. 

Слід зважити і на те, що в період ХІV-ХV століть зазнали розгрому й 

поневолення турками-сельджуками інші країни греко-слов‟янської 

культурної спільності. У XIV ст. було завойовано Сербію та Болгарію, а 

Візантія переживала затяжну політичну кризу, яка завершилася 1453 року 

падінням столиці Константинополя. Таким чином, відбулось поневоленням 

країн греко-слов‟янської спільності й руйнуванням їхньої культури. 

Монголо-татарська навала і наступне так зване «татарське іго» 

завдали значного удару взаємозв‟язкам Західної Європи зі 

східнослов‟янським світом. Ізоляція цього світу в Європі поглиблювалася 

віросповідальним розколом, поділом християнської церкви на католицьку й 

православну, що стався в середині XI століття і на превеликий жаль лише 

посилювався посилювався в наступні століття. Варто зазначити і позицію 

католицької церкви на чолі з папським Римом, що не визнавали «східну 

схизму», виключаючи її за межі європейсько-християнського світу й 

підтримували експансію на їх терени, розглядаючи її як засіб подолання 

єретиків. 

Однак в даному дослідженні необхідно внести корективи в уявлення 

про взаємозв‟язки «латинської Європи» та східнослов‟янського світу в ХIV-

ХV століттях, що панували в російській науці попередніх століть і були 

успадковані радянськими вченими. За цими уявленнями, названі зв‟язки 

були нібито повністю обірвані монголо-татарською навалою і почали 
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відновлюватися лише під кінець XV століття. Але не можна і в цьому 

аспекті розглядати тогочасний східнослов‟янський світ («Русь») як 

цілісність або ж приймати Московську державу за її повноправного 

репрезентанта.  

Сучасні дослідження вказують на те, що східнослов‟янського світу як 

цілості в після монгольський період не існувало; його південно-західні й 

західні землі, Русь-Україна й Біла Русь, перебували в іншому становищі, ніж 

землі північно-східні, де закладались підвалини Московської державності, 

зрозуміло, що і їх розвиток відбувався в іншому напрямку.  

Якщо останні були надовго підкорені татарами й зазнавали 

«татарське іго», якому буде покладено край лише в останній третині XV 

століття, то руські землі вже у XIV столітті було приєднано до Великого 

князівства Литовського і фактично вони лише частково зазнали так званого 

«іга».  

Щодо західноукраїнських земель, тут існувало незалежне Галицько-

Волинське князівство, що буде знищене в середині XIV століття і поділене 

між Польським королівством і Великим князівством Литовським. В аспекті 

досліджуваної тематики важливо зазначити, що обидва ці державні 

утворення належали до системи європейських держав і підтримували з ними 

різнобічні зв‟язки, які надавали певні можливості для становлення та 

розвитку соціально-культурних та суспільно-політичних відносин 

українських земель з «латинською Європою».  

Так, із середини XIV століття у містах Галичини, а згодом і в інших 

українських землях, вводиться магдебурзьке право, тобто починається 

впровадження європейської правової культури. У 1356 році його домігся 

Львів, далі – Перемишль, Дрогобич, Теребовля, Холм та інші міста 

Галичини. У XV столітті воно поширюється на міста Волині, Поділля та 

інших українських земель, що входили до Великого князівства 

Литовського [6, c. 61]. 

Варто також зазначити, що XIV і перша половина XV століть – час 

майже неподільного панування на Чорному морі генуезців і венеціанців, які 

на той час відігравали значну роль у торговельних відносинах між Заходом 

та Сходом, і таким чином українські землі постали одним з осередків чи 

майданчиків торговельної діяльності італійських міст – республік. Зі своїх 

колоній на північних берегах Чорного й Азовського морів (Кафа, Судак та 

ін.) італійські купці прокладають торговельні шляхи до Києва, Львова, 

Луцька, Володимира, Кам‟янця, де в XV столітті з'являються їхні факторії; 

все це створювало ґрунт і для розвитку італійсько-українських 

взаємозв‟язків. 

У другій половині ХIII-XIV століттях Русь як етнічна так і історична 

фактично повністю зникає з поля зору європейських учених, мандрівників і 

поетів. Так, в «Описі світу» Марко Поло, розповідається про його подорож 

на Далекий Схід і службу у великого хана Хубілая (1271-1295 рр.), один з 

розділів цієї праці присвячено «Татарії», а також про «дуже велику північну 
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країну Русію». Маршрут подорожі Марко Поло, як і зворотний шлях, 

пролягли далеко від Русі (через Константинополь, Закавказзя, Іран), але він 

вважав за необхідне, хоча б стисло, описати й цю територію, що вже само по 

собі є симптоматичним. «Опис світу» Марко Поло – це передусім книга 

практика-мандрівника, купця, дипломата, чиновника. В ній зафіксовано 

величезний фактичний матеріал, здобутий автором, на підставі його 

життєвого досвіду. Її зміст – це те, що автор побачив, пережив, був 

учасником чи очевидцем, а також те, про що він почув, про що дізнався під 

час мандрів і вважав за достовірну інформацію... 

Опис Русі в книзі Поло засновано на суб‟єктивній інформації, 

оскільки в цій «великій північній країні» йому не довелось побувати. Він 

зустрічався з русичами в Золотій Орді та інших монгольських володіннях 

спадкоємців Чінгісхана. «Русія, – пише Марко Поло, – є дуже великою 

північною країною, її жителі християни й дотримуються грецького обряду. 

Вони мають кількох королів і власну мову. Це люди погано виховані. Але 

вони дуже вродливі, як чоловіки, так і жінки, ставні та високі, з волоссям 

білявим і довгим. При вході до країни там є багато укріплень. Нікому 

данини вони не платять, тільки частина їх складає данину правителю 

Заходу, з яким вони мають зі сходу спільний кордон; він є татарином і 

зветься Токтай. Йому й сплачують данину, але невелику. То не є край 

торгівлі. Треба знати, скільки вони мають дорогого хутра великої вартості; 

дуже багато там соболів, і горностаїв, і білок, і ласок, і лисиць там 

достатньо. Дуже багато також воску. І ще скажу, що є там численні срібні 

копальні, звідки видобувають багато срібла» [6, c. 64]. 

Таким чином, «Опис світу» Марко Поло є значним з історичної точки 

зору джерелом достовірних відомостей – географічних, етнографічних, 

історичних та ін. Однак дана праця може розглядатися також як своєрідна 

пам‟ятка тогочасної прози не лише за формою, а й значною мірою за 

змістом. 

Не обминув у своїх подорожуваннях руських земель і один з 

найвидатніших мандрівників Середньовіччя Ібн Батута (1304-1377 рр.), 

якого називали «арабським Марко Поло». Його мандри тривали майже 

30 років, подолавши понад 120 тисяч кілометрів, він побував у 

найвіддаленіших куточках тогочасного світу від Волзької Булгарії на півночі 

до острова Борнео на півдні, від Західної Африки до східного узбережжя 

Китаю, відвідав території нинішніх 44 країн, у тому числі, й України. У 

1334 р. він прибув до Криму, що перебуває під владою Золотої Орди. 

Описав Крим як: «місце, де ми зійшли на берег – це зелений степ, тут немає 

ані дерев, ані пагорбів, ані будинків, ані хмизу. Люди палять перегній, який 

називають «тазак». Старші збирають його в поли свого одягу. По цьому 

степу їздять тільки на колесах, і дорога з краю в край забирає шість 

місяців» [4, c. 34]. 

Ібн Батута відвідав Кафу – теперішню Феодосію, Солхат – Старий 

Крим, Судак. Описав побут і звичаї кримських татар: «Віз вони називають 
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«арба». Його тягнуть двоє чи більше коней, іноді воли чи верблюди, залежно 

від ваги возу. Візник сідає верхи на одного з коней, в руках тримає батіг 

і довгу палицю, якою вказує напрям руху. На возі споруджують арку 

з дерев‟яних прутів, зв‟язаних тонкими шкіряними ремінцями, в них 

нарощують повсть, є два вікна. Зсередини видно все, а ззовні не зрозуміти, 

чи є там хтось. Люди сплять, їдять, читають, пишуть на ходу. Якщо в кого-

небудь знайдуть краденого коня, його змусять повернути господарю, 

а разом з ним ще дев‟ять коней. Якщо чоловік не спроможний це здійснити, 

забирають його дітей. Якщо немає і дітей, йому відрубають голову» [4, c. 

36]. За підсумками подорожувань Ібн Батута надрукував мемуари, які лягли 

в основу книги «Подарунок споглядачам про дива міст і чудеса подорожей», 

що містить унікальні подробиці про політику, торгівлю, релігію 

мусульманських та інших середньовічних країн, в яких він побував. 

Своєрідні українські епізоди та ремінісценції дослідники знаходять у 

творах одного з найвизначніших німецьких поетів кінця ХIV – першої 

половини ХV ст. Отто фон Волькенштайна. Все своє життя він провів у 

мандрах, походах, дипломатично-розвідувальних місіях. Перебування 

Волькенштайна на Русі було досить тривалим, оскільки він навчався там 

«руської мови». Напевне, «руською мовою», якої навчався Волькенштайн, 

була розмовна мова тих земель Русі, де він побував, найвірогідніше 

староукраїнська. Про перебування на Русі «в молоді роки» Волькенштайн 

згадував ще в кількох своїх поезіях. Крім того, до текстів деяких з них він 

навіть вводив окремі «руські слова» [6, c. 79] 

Поряд з татаро-монгольською загрозою, руський народ у кінці XIV-

XV століттях розпочинає протистояння з новим, не менш небезпечним 

ворогом європейської цивілізації – турками-османами. У зазначений період 

ця боротьба перетворилася на колективну справу європейських країн. 

Зважаючи на нагальність вирішення цієї проблеми, у 1429 р. у Луцьку 

відбулася важлива історично-політична та дипломатична подія 

середньовічної Європи в цілому й України зокрема – з‟їзд європейських 

монархів. Вибір Луцька місцем проведення заходу був невипадковим, 

оскільки це українське місто було на той час південною столицею Великого 

князівства Литовського.  

У проведенні такого представницького зібрання правителів великий 

князь литовський Вітовт вбачав можливість продемонструвати їм зростання 

свого авторитету в Східній Європі. 

Про хід цього всеєвропейського саміту, що відбувався на землі 

України, можна довідатись з писемних джерел, передусім, з «Історії 

Польщі» Яна Длугоша. У зазначеній праці міститься доволі повний опис 

з‟їзду, адже подібна подія була на той час дійсно непересічним явищем. 

На початку січня 1429 р. іноземні гості почали з‟їжджатися до міста. 

Для їх розміщення були приготовані двори та будинки не тільки в Луцьку, а 

й в околицях. За розпорядженням литовської влади було заготовлено склади 

продовольства та напоїв, золоте та срібне столове приладдя. Також 
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наводився порядок у самому місті та замку, що на той час уже був 

мурованим і добре укріпленим. За оцінками істориків, загалом у складі 

іноземних делегацій до Луцька прибуло понад 15 тисяч осіб, що 

перевищувало населення міста щонайменше втричі [7, c. 21]. 

З‟їзд мав надзвичайно представницький склад. Господарями були 

Великий князь Литовський Вітовт з литовськими та руськими князівськими 

родами, які були опорою його влади, а також луцькі православні, 

католицькі, вірменські єпископи, єврейське духовенство. Королівство 

Польське репрезентували король Владислав II Ягайло та найвища 

аристократія й духовенство. Німеччину й Угорщину представляв майбутній 

імператор Священної Римської імперії – король римський Сигізмунд I 

Люксембург, який також носив титул короля чеського. З Сигізмундом 

прибула його дружина Барбара, а також його супроводжували німецькі та 

чеські князівські родини, австрійські та угорські пани, багато дворян, 

прислуги. Північні європейські королівства на Луцькому конгресі 

представляв король норвезький, данський та шведський Ерік Померанський. 

Поважними були й інші гості: магістр Інфляндського Ордену Зігфрід, 

командор Тевтонського Ордену Балгі, великий князь Рязанський Іван, 

великий князь тверський Борис. Також присутніми на з‟їзді були правителі 

кількох степових державних утворень – татарські хани Перекопської, 

Донської, Волзької орд. Своїх посланців направили до Луцька Папа 

Римський Мартин V, Візантійський імператор Іоанн VIII, Великий князь 

Московський Василь II та інші правителі [7, c. 25]. 

Для середньовічного українського Луцька з‟їзд монархів був 

надзвичайно важливою історичною подією, що підніс авторитет міста, 

підкреслив його вагомість у розвитку литовсько-руської держави. За 

відгуками очевидців його було організовано на достатньо високому, як на 

той час, рівні. 

У 1427 р. через Західну Україну подорожує, повертаючись до рідної 

Баварії, Йоганн Шільтберґер, який ще юнаком був полонений турками у 

битві під Нікополем (1396 р.). Потрапивши в полон, він став вояком 

турецької армії, а після її розгрому Тамерланом під Ангорою (1402 р.) 

вступив у військо останнього і брав участь у його походах, зокрема до Індії. 

Завершуючи свій життєпис, Шільтбергер повідомляє, що повертався він з 

Азії через Константинополь, Чорне море та Молдавію, звідки «приїхав в 

інше місто, що німецькою зветься Лемберг (Львів), це головне місто в 

меншій білій Русі. Там я лежав три місяці хворий, а потім прибув до 

Кракова» [6, c. 74]. 

З історичних джерел пізнього Середньовіччя найґрунтовніші 

відомості про Україну містить опис мандрів Гільберта де Ланнуа, радника 

герцога Бургундії, мандрівника та дипломата, який об‟їздив майже всю 

Європу та Близький Схід. Українські землі він відвідав у 1421 р., прямуючи 

з дипломатичною місією до Сирії та Єгипту, які тоді ще не були підкорені 

турками. У своїх «Подорожах і посольствах», що належать до 
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найвизначніших пам‟яток «бургундської гілки» французької літератури XV 

століття, він залишив опис мандрівок Галичиною, Волинню та Поділлям, 

перебування у Львові, Кременці, Кам‟янці-Подільському та інших містах [9, 

c. 27]. Кам‟янець-Подільський (названий в його книзі «другим Кам‟янцем»), 

справив на нього враження своєю неприступністю. Українські ж землі, 

якими мандрував бургундський посол, означені ним під спільною назвою 

«нижньої Русі», доволі поширеною в тогочасних західноєвропейських 

джерелах. 

Ренесансний етап ознайомлення європейців зі східнослов‟янським 

світом, що характеризувався комплексом специфічних рис і тенденцій, 

настав не відразу. Перехід від середньовічного етапу в ренесансний тривало 

впродовж майже всього XV ст., тим більше, що в різних країнах Європи 

відбувалося воно в різний час і з різною інтенсивністю, що залежало від 

поступу ренесансної культури в кожній із країн. УXV столітті українські 

землі відвідували і західні рицарі та місіонери, які представляли стару 

середньовічну Європу та її культуру, і італійські комерсанти, дипломати, 

вчені, пов‟язані з новою, ренесансною культурою, що розквітла в містах 

Італії. Як відомо, в ХІV-ХV століттях українські землі входили до зони 

активної торговельної діяльності італійських міст-республік. На північних 

берегах Чорного й Азовського морів знаходились італійські колонії, серед 

яких виділялися генуезька колонія Кафа в Криму та венеційська колонія 

Тана в гирлі Дону. Розпочавши в XV столітті боротьбу з Османською 

імперією, Венеція розпочала й активну дипломатичну діяльність у Східній 

Європі й на Середньому Сході, шукаючи союзників; їх вона вбачала в 

Персії, Московській державі, Польщі, а згодом і в українському козацтві. За 

свої мандрівки та місії венеціанці звітувалися докладно перед сенатом, і 

звідси їхні славетні реляції, що мають велику пізнавальну цінність. Вони 

являють собою широкі історико-географічні панорами з відомостями 

описового характеру про різні країни – топографічними, економічними, 

етнографічними, політичними, з історичними екскурсами й іноді навіть зі 

статистичними таблицями; чимало з них містять також конкретні 

замальовки побаченого та пережитого, фіксації вражень, нерідко з 

відчутним елементом художності. 

Найцікавішим описом півдня Східної Європи й, зокрема, України в 

XVст. є «Подорож до Персії» Амброджіо Контаріні. За своїми жанровими 

ознаками – це звіт дипломата про його місію до перського шаха Усун-

Гассана в 1474 р. Написаний був твір після повернення автора на 

батьківщину в 1477 р., а в 1487 р. вийшов окремим виданням. 

До Персії Контаріні діставався через Німеччину, Польщу, Україну, 

Крим і Грузію. Цікаво зазначити, що Контаріні точно фіксує межу між 

Польщею та Україною, а це, до речі, було явищем доволі рідкісним для 

тогочасних джерел. «20 березня, – пише він, – виїхав я з Польщі і вступив до 

нижньої Русі, що теж належить до володінь названого короля; до 23 числа 

їхали ми весь час лісами, зупиняючись для відпочинку то в невеликих 
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замках, то в селах, і прибули до міста, що називається Луцьк; місто те має 

досить гарну, хоч і дерев‟яну фортецю, де ми залишилися до 24 

числа» [9, c. 42]. Отже, три дні їзди верхи від вступу на руську землю до 

Луцька – це приблизно відстань від Західного Бугу, історичного кордону 

Польщі та України. 

На відміну від італійських учених – гуманістів XV-XVI століть, які в 

ономастиці Східної Європи дотримувалися античної термінології, застарілої 

і часто плутаної, практик-дипломат Контаріні вживає слов‟янські назви, за 

можливості наводячи й античні. Близько підійшов він і до розуміння 

реальної етно-історичної ситуації в тогочасному східно-слов‟янському світі. 

Для нього Східна Слов‟янщина аж ніяк не була етно-історичною цілісністю, 

хоч і поділеною державно- політичними кордонами, як традиційно 

тлумачилося це питання в російській науці, в тому числі, й радянського 

періоду. Він чітко диференціює Росію та Україну, причому першу він 

називає «Московією» або «верхньою Руссю», а другу – «нижньою Руссю». 

Отже, маємо справу з відповідними назвами, якими в той час фіксувалися на 

Заході «дві Русі» дві етно-історичні території. Загалом вони поступово 

зникнуть у другій половині XVI століття, коли в західноєвропейських 

джерелах за Україною закріплюється назва «Русь», а за Росією – 

«Московія». 

У наш час спостерігається тенденція до зростання популярності в 

освоєнні тематичних маршрутів у тому числі з певною історичною кармою. 

Звичайно досвід мандрівників у зазначений нами період стимулює до 

подорожей та повторення цих маршрутів. Завдяки популяризації їх 

діяльності постає можливість привернути увагу громадськості до подорожей 

в Україні. 
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5.2. Особливості визначення обсягів внутрішнього туризму: 

теоретико-праксеологічні засади 

 

В умовах пандемічної невизначеності щодо можливостей і 

перспектив розвитку туризму в Україні та світі, особливої актуальності 

набувають подорожі всередині країни [14]. За даними мобільних 

операторів, влітку 2020 року зафіксовано аномально велику кількість 

абонентів саме на українських курортах [2]. Проте, передбачається, що 

популярність внутрішнього туризму триватиме до кінця обмежень на 

закордонні подорожі та стабілізації ситуації з COVID-19. Саме тому 

актуалізується питання визначення обсягу внутрішніх туристів, адже 

безпосередньо ці потоки не враховані у статичних даних. Такі 

статистичні обрахунки дозволять визначити як позитивний вплив 

розвитку внутрішнього туризму на туристичну дестинацію і країну в 

цілому (зайнятість населення, збільшення відрахувань туристичного 

збору, розбудова туристичної інфраструктури, збільшення інвестиційних 

надходжень, формування і зміцнення іміджу території та пожвавлення 

економіки), так і негативний його вплив. Зокрема, пов`язаний з 

навантаженням на навколишнє природне середовище та погіршенням 

його стану, формуванням ризикоутворюючих факторів внаслідок 

концентрації великої кількості туристів у певній дестинації (ризик 

поширення інфекційних захворювань, збільшення соціальних небезпек і 

зниження рівня суспільної безпеки в туристичних центрах (дестинаціях) 

через зростання злочинності та інших правопорушень (наркотики, 

проституція, експлуатація неповнолітніх тощо). Отже, обрахування 

статистичних показників обсягу внутрішніх туристів потребує сучасних і 

збалансованих підходів з урахуванням міжнародних статистичних 

рекомендацій і досліджень, що проводяться в туризмі. Виходячи з 

актуальності та проблемності цих питань, дане дослідження є теоретично 

й практично значимим.  

У аналітичному дослідженні Всесвітньої ради подорожей та 

туризму (WTTC) акцентується, що «хоча країни часто схильні 

зосереджуватись на міжнародному туризмі за рахунок значних доходів, 

отриманих від експорту, все ж внутрішній туризм залишається 

провідною формою туризму, представляючи важливий інструмент 

регіонального економічного зростання та розвитку» [25, с. 1]. 
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Внутрішній туризм є досить поширеним у країнах світу. Так, у 

дослідженні виконавчого директора Всесвітньої туристичної організації 

Ф. Пірета мова йде про те, що «внутрішній туризм з історичного 

погляду, насправді перша форма туризму, і в сучасній практиці на нього, 

як і раніше, припадає значна частина туристичної діяльності» [26]. 

Проте, зазвичай в наукових дослідженнях, внутрішній туризм, 

внутрішні туристичні потоки розглядаються, а також аналізуються їх 

обсяги (згідно з державною статистичною звітністю, що подають 

щорічно туроператори) узагальнено та лише в комплексі з виїзним і 

в‟їзним туризмом.  

У малочисельних наукових працях вітчизняних авторів 

акцентується увага безпосередньо на проблемах розвитку внутрішнього 

туризму. Так, у роботі М. Дроботової [1] досліджено можливості 

застосування методології управління проектами в туризмі та на цій 

основі обґрунтовано стратегію розвитку внутрішнього туризму, а 

Н. Козубовою [3] представлено оцінку потенціалу внутрішнього ринку 

туристичних послуг як об‟єкту державного регулювання.  

Проте, важливим є визначення реальних обсягів внутрішніх 

туристичних потоків. Аналіз низки публікацій зарубіжних та українських 

дослідників щодо розвитку туризму свідчить про відсутність вагомих 

теоретичних і практичних положень у цьому напрямі. Тому, 

продовжуючи власні дослідження [10; 13; 14], акцентуємо увагу на 

проблематиці визначення обсягів внутрішнього туризму.  

Основною метою дослідження є концептуалізація напрацювань у 

сфері аналізу та подання статистичної інформації в туризмі та 

визначення основних статистичних трендів з обчислення обсягу 

внутрішніх туристів відповідно до міжнародних статистичних 

рекомендацій і досліджень у туризмі, а також узагальнення 

інформаційно-аналітичних параметрів з різних офіційних джерел.  

Методологічною основою цього дослідження є туризмознавчі та 

економічні теорії, інструментарій яких спроможний сформувати 

теоретико-методологічне підгрунтя для визначення обсягів внутрішнього 

туризму та об‟єктивного й реального його впливу на економіку регіонів 

та держави в цілому. 

Узагальненим розумінням сутності внутрішнього туризму є те, що 

це туризм у межах країни-проживання. Так, у роботі Дж. Дейл 

зазначається, що «внутрішні туристи – це особи, які подорожують у 

своїй країні з туристичною метою» [26], а А. Батія вказує, що у 

«внутрішньому туризмі люди подорожують за межами свого звичайного 

місця проживання до певних інших регіонів країни, на відміну від 

поїздок за межі країни, як у міжнародному туризмі» [25].  

У Сателiтному рахунку туризму, розробленому експертами 

Всесвітньої туристичної органiзацiї зазначається, що «внутрiшнiй туризм 

включає в себе дiяльнiсть вiдвiдувачів-резидентiв у межах певної країни 
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(як частина внутрiшньої туристичної поїздки або частина виїзної 

(зарубiжної) туристичної поїздки)» [29, с. 15]. На підставі 

проаналізованих авторами наявних у науковому обігу трактувань 

сутності внутрiшнього туризму з`ясовано, що бiльшiсть визначень 

мiстять певну спiльну основу i не вирізняються кардинально іншими 

поглядами. Так, до основних ознак, що характеризують сутність 

внутрiшнього туризму, належать: 

- виїзд особи з мiсця постійного проживання до іншого регiону 

країни, що триває, як мiнiмум, одну добу i, зокрема, включає ночiвлю;  

- територiя тимчасового виїзду особи з мiсця постiйного 

проживання, надання та отримання послуг туризму в межах кордонiв 

країни перебування; 

- споживачами послуг внутрiшнього туризму країни є виключно її 

громадяни; 

- правовi відносини мiж об‟єктами й суб‟єктами послуг 

внутрiшнього туризму регулюються нацiональним законодавством 

країни. 

Отже, внутрiшнiй туризм – це туризм у межах територiї країни 

осiб, якi постiйно проживають у нiй. Проте, досить важливим аспектом 

при з`ясуваннi сутностi внутрiшнього туризму є те, що пiдприємствами, 

що надають послуги з внутрiшнього туризму, є виключно компанiї-

резиденти. Досить часто до внутрiшнього туризму можуть бути залученi 

й iноземнi компанiї, що легалізовані вiдповiдно до законодавства країни 

провадження такої дiяльностi: мiжнароднi туристичнi оператори, 

зарубiжнi авiа- та автомобiльні компанiї, засоби тимчасового розмiщення 

(проживання), до яких насамперед варто вiднести окремi готелi 

мiжнародних готельних мереж, що пiдпорядковуються безпосередньо 

головним офiсам, страховi компанiї тощо. За таких обставин варто 

звернути увагу на наявнiсть певної невiдповiдностi мiж такими 

науковими категорiями, як «внутрiшнє туристичне споживання» та  

«внутрiшнiй туризм», оскiльки внутрiшнiй туризм є бiльш широким за 

змiстом i за сутнiстю поняттям.  

Переваги внутрiшнього туризму можна згрупувати за певними 

напрямами (економічні, соціальні, правові, культурні, інфраструктурні), 

що стосуються як окремих туристів (на рівні попиту), так і підприємств, 

що надають туристичні послуги (на рівні пропозиції), а також регіонів і 

держави загалом (рис. 1). 
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Рис. 1. Переваги внутрішнього туризму для різних контактних аудиторій. 

Примітка: розроблено авторами.  

 

Переваги внутрішнього туризму можна згрупувати за певними 

напрямами (економічні, соціальні, правові, культурні, інфраструктурні), 

що стосуються як окремих туристів (нарівні попиту), так і підприємств. 

Традиційними центрами активізації внутрішнього туризму в Україні 

до останнього часу були наступні популярні туристичні дестинації: Київ, 

Львів, Одеса, Кам‟янець-Подільський і курорти, переважно сезонного 

функціонування Чорноморсько-Азовського та Карпатського регіонів. З 

2014 року тренди розвитку внутрішнього туризму демонструють певне 

зміщення центрів залучення туристів та їх диференціацію до окремих міст 

і селищ з атрактивними природними та культурно-історичними ресурсами 

(Чернівці, Дніпро, Запоріжжя, Вилкове, Шабо, Бердянськ, Кирилівка, 

Рахів, Мукачево, Івано-Франківськ, Луцьк, Чернігів, Біла Церква, Бакота, 

Кременець, Острог, Дубно, Кривий Ріг, Чорнобильська зона, заповідники 

Асканія-Нова, Бірючий острів, Джарилгач), а також урізноманітнення 

видів і форм туризму (запровадження винно-гастрономічних шляхів, 

креативних туристичних маршрутів, фестивалів: туристичні маршрути 

«Золота підкова Львівщини», «Замки Тернопілля», винно-гастрономічні 

шляхи Одещини).  

А з 2020 року не лише підсилилися й поглибилися вже існуючі 

тенденції розвитку внутрішнього туризму, а й дещо трансформувалися: 

досить популярними стали розміщення у заміських готелях, поява так 

званих «соло-подорожей» (подорож наодинці), популярність мережевих 

футуристичних капсульних готелів (концепт яких передбачає застосування 

сучасних технологій у сфері гостинності: персональні шафки-локери, 

доступ до сервісу за відбитком пальців та ін.), а також розміщення у 

засобах тимчасового проживання, що гарантують дотримання необхідних 

медико-санітарних умов із наявністю безконтактних технологій та ін. Крім 
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того, застосування інновацій у сфері гостинності нині змінило підходи й 

до вимог споживачів продукту внутрішнього туризму, адже кругозір 

туристів розширюється і поняття комфорту виходить на новий рівень. 

Щоб охопити всю аудиторію туристичної (екскурсійної) групи, зацікавити 

кожного туриста, було винайдено аудіогіди та мультигіди – системи, що 

спроможні охопити більшу аудиторію туристів. Подібні новації 

дозволяють включати в екскурсійну програму різноманітні аудіофайли: 

озвучені акторами записи театралізованих постановок з розповіддю про 

історичних персонажів, музику, звукові ефекти та ін. Нинішнім трендом 

стали вiртуальнi екскурсiї, що мають ряд переваг, у тому числі й 

можливість залучення такої категорії споживачів як інклюзивні особи, 

соцiальнонезахищенi, студенти i школярi тощо. Поширються новi iгровi 

види екскурсiй: 

- «спайгеймс» (spygames) – гра, що складається з ланцюжка завдань, 

сутнiсть яких полягає в тому, щоб відшукавши на мiсцевостi тi чи iншi 

пункти, в яких знаходиться залишений знак або предмет, i рухатися 

далі [15];  

- «геокешинг» (geocaching) – гра-екскурсiя, метою якої є пошук 

схованок за допомогою GPS-приймачів. З‟явилася й нова технологія, що 

отримала назву «розширена реальність». Першою загальнодоступною 

системою для «розширеної реальності» була WikiМе – система, що поєднує 

реальний світ зі світом, генерованим комп‟ютером. На крок попереду в 

розвитку цієї технології іде Google, який ввів нову послугу GoogleGoogles. 

Щоб дізнатися більше про об‟єкт, досить виконати фотокамерою 

мобільного телефону його знімок та переслати на відповідні сервери 

Google. На підставі бази фотознімків Google та інформації GIS, що 

знаходиться в системі Google Марs, сервери ідентифікують об‟єкт і 

перешлють його опис на телефон користувача [15].  

- квест-екскурсiї, що нинi користуються в Україні великою 

популярністю (наприклад, у м. Києві: «Слідами київських відьом і 

привидів», «Кримінальний Київ некримінальним поглядом», «Київські 

скарби», «Біла гвардія», «Північна Семіраміда або Катерина II в Києві»; у 

м. Львів: «Різноманіття життя на Землі», «Зачаровані лицарі»; у м. Одеса: 

«Квест-екскурсія по Привозу», «Кримінальна Одеса»; м. Кам‟янець-

Подільський: «Загадкова квітка на камені») [15].  

Відповідно, наразі в Україні, у зв‟язку із впливом COVID-19 та 

зумовленими ним карантинними обмеженнями, досить активно 

розвивається внутрішній туризм, тому запропонуємо узагальнені 

специфічні риси його активізації: 

1) переважно самоорганізованість, коли туристи не користуються 

послугами туристичних підприємств; 

2) орієнтування на блогерів та їх відпочинкові уподобання, тобто 

вибір напрямів і програм відпочинку відбувається зважаючи на 

інформацію, подану блогерами; ця тенденція також посилюється й тим, що 
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наразі громадяни України є досить активними користувачами різних 

соціальних мереж: Facebook, Instagram, TikTok, Youtube; 

3) фрагментарність (тенденційність), оскільки активізація 

внутрішнього туризму сьогодні зумовлена рядом карантинних обмежень, 

зокрема й закриттям кордонів і значним скороченням обсягів виїзного 

туризму; 

4) використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій: 

- тенденції з поширенням фото-, відеоконтенту туристів, пов‟язаних 

з популяризацією окремих локацій і туристичних дестинацій у 

соцмережах; 

- запровадження офіційного чотиримовного (українська, російська, 

англійська та німецька) туристичного порталу м. Києва –visitkyiv.travel; 

- функціонування безкоштовного мобільного додатку 

«KyivCityGuide»; 

- створення та застосування туристичної ІD-картки для гостей 

столиці України – «KyivPass» [24]; 

- подібно до столиці України, відбувається активізація 

інформаційної політики та популяризація дестинацій різних масштабів, 

зокрема й сіл, де наразі відбуваються процеси формування й активного 

функціонування об‟єднаних територіальних громад (ОТГ); сприянню 

наявності засобів для проведення організаційних і рекламних заходів є, в 

певних регіонах, цільове використання туристичного збору, 

акумульованого місцевими громадами, отримання грантової допомоги 

міжнародних організацій, діяльність громадських організацій щодо 

допомоги в налагодженні туристичної діяльності, можливості через 

інтернет-ресурси проводити ефективну промоційну політику [11]; 

5) активізація просування іміджу території, урбаністичного дизайну 

з використанням міжнародних аналогів місць-брендів (український 

Стоунхендж; українська Швейцарія, Ірландія, Італія, Венеція та ін.); 

6) поява національних проектів «Мандруй Україною», «Visit 

Ukraine», «Туристичні магніти» та інших; туристичних порталів про 

Україну: «Подорожуй Україною», «Україна туристична», «Мандруй 

Україною», «UA-travels», «Туризм в Україні» та значна кількість подібних 

ресурсів регіонального і місцевого спрямування [12]; 

7) удосконалення транспортної інфраструктури (запровадження 

внутрішніх авіарейсів: МАУ, SkyUp, БізЕйр та гнучкості в роботі 

Укрзалізниці); 

8) запровадження інноваційних послуг та підвищення сервісу 

обслуговування подорожуючих (зокрема, створення Укрзалізницею 

вагонів для велосипедистів); 

9) ремонт автошляхів і створення потужної інфраструктури уздовж 

доріг міжобласного значення; 
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10) запровадження інноваційних форм організації та проведення 

екскурсій і пізнавальних турів (проведення індивідуальних, інтерактивних 

екскурсій, зокрема квест-, костюмованих і т.п.) та з використанням 

новітніх технологій (наприклад, поширені сьогодні внаслідок обмеження 

через COVID-19, 3-D екскурсії, із застосуванням QR-кодів і т.п.). 

Розглянемо дані щодо обсягів внутрішнього туризму у 

інформаційних документах Державної статистичної звітності [22] за 

даними туроператорів і турагентів (табл. 1). 

Отже, за даними туроператорів і турагентів обсяги внутрішнього 

туризму в Україні упродовж 2011-2019 рр. щорічно складали від 322,7 тис. 

осіб до 774,0 тис. осіб, тобто в середньому 531,0 тис. осіб, а у структурі 

загального туристичного потоку внутрішній потік складає в середньому 

18,1 %. 

Таблиця 1 

Динаміка кількості туристів, обслугованих 

туроператорами і турагентами упродовж 2011-2019 рр. 

Рік 

Загальна 

кількість 

туристів, 

обслугова-

них 

туропера-

торами та 

турагента-

ми, усього, 

тис. осб 

в тому числі: 

в'їзні 

(іноземні) 

туристи, 

тис. осб 

у % до 

загаль-

ної 

кілько-

сті 

виїзні 

турис-

ти, 

тис. 

осіб 

 

у % до 

загаль-

ної 

кілько-

сті 

внутрішні 

туристи, 

тис. осіб 

у % до 

загаль-

ної 

кілько-

сті 

2011 2200,0 234,3 10,7 1250,1 56,8 715,6 32,5 

2012 3000,7 270,1 9,0 1956,7 65,2 774,0 25,8 

2013 3454,3 232,3 6,7 2519,4 72,9 702,6 20,3 

2014 2425,1 17,1 0,7 2085,3 86,0 322,7 13,3 

2015 2019,6 15,2 0,8 1647,4 81,6 357,0 17,7 

2016 2549,6 35,1 1,4 2061,0 80,8 453,6 17,8 

2017 2806,4 39,6 1,4 2289,9 81,6 477,0 17,0 

2018 4557,4 75,9 1,7 4024,7 88,3 456,8 10,0 

2019 6132,1 86,8 1,4 5524,9 90,1 520,4 8,5 

Примітки:  

* дані подано з 2014 року без урахування тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 

тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях; 

Джерело: розраховано авторами за матеріалами [23]. 
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Проте, на відміну від в‟їзних і виїзних туристичних потоків, 

внутрішній туризм є більш проблемним щодо визначення обсягу 

туристів, які подорожують власною країною, оскільки безпосередньо ці 

потоки не враховані у статистичних даних. Це пов‟язано з 

особливостями організації та здійснення внутрішніх турів, адже:  

1) внутрішні туристи не перетинають державний кордон, а отже, 

неможливо зареєструвати ці потоки;  

2) досить часто туристи не користуються послугами туристичних 

підприємств, а віддають перевагу самодіяльній організації;  

3) зазвичай засобами тимчасового розміщення (проживання) 

слугують приватні будинки, зокрема для певних видів туризму 

(сільський, пригодницький, окремі види екологічного, спортивного 

туризму) це є нормою;  

4) відсутня потреба та практика необхідності придбання страхових 

полісів;  

5) відсутня практика користування послугами екскурсійних бюро.  

Відповідно, існує потреба у дослідженні внутрішнього туризму, 

оперування не лише даними щодо кількості обслуговуваних внутрiшнiх 

туристiв суб`єктами туристичної дiяльності України (СТД), а й обсягу 

наданих послуг у засобах тимчасового розмiщення (проживання).  

Щодо регiонiв формування попиту, то рiдко вiдбувається 

придбання турiв у мiсцевих туроператорiв i турагентiв, оскiльки досить 

поширеним явищем є придбання туру у СТД в іншому регіоні чи 

безпосередньо у дестинацiях реалiзацiї/надання туристичного продукту 

(послуги) й задоволення попиту. Тому провести аналiз внутрiшнiх 

туристичних потокiв є досить проблематично. 

Обсяги внутрішнього туризму можна визначити, зважаючи на 

надані туристичними підприємствами дані про кількість обслугованих 

внутрішніх туристів. Проте значний обсяг туристів, які подорожують 

територією України, не користуються послугами туристичних 

підприємств, тому пропонуємо вважати внутрішніми туристами – 

громадян України, які перебували у засобах тимчасового розміщення 

(проживання). 

Також, зазвичай, мета перебування осіб у засобах тимчасового 

розміщення в переважній більшості або прямо, або непрямо стосується 

туризму, оскільки й під час ділових поїздок особи відвідують визначні 

місця, пізнають місцевість, придбають сувеніри, беруть участь у певних 

івентах тощо. 

У статистичній звітності України зазначається загальна кількість 

осіб, які перебували у засобах тимчасового розміщення та кількість 

іноземних громадян. 
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Тому, з метою виокремлення внутрішніх туристів варто відняти 

кількість іноземців із загальної кількості осіб, які зупинялися у засобах 

розміщення. 

Причому звертаємо увагу, що якраз однією із визначальних рис 

туризму і внутрішнього, зокрема, є пересування туриста із місця 

постійного проживання мінімум на добу, тобто необхідність ночівлі в 

засобах тимчасового розміщення (табл. 2). 

Таблиця 2 

Визначення обсягів і динаміки внутрішнього туризму 

(громадяни України, які перебували у засобах тимчасового розміщення) 

упродовж 2011-2019 рр. 
Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Кількість осіб, 

що перебували 

у закладах 

розміщування, 

тис. осіб, 

з них: 

7426,9 7887,4 8303,1 5423,9 5779,9 6544,8 6661,2 7006,2 6960,9 

Іноземці, 

тис. осіб 
1346,8 1554,8 1665,1 519,9 665,8 863,7 932,6 917,9 959,4 

у % до 

загального 

обсягу 

18,1 19,7 20,1 9,6 11,5 13,2 14,0 13,1 13,8 

Громадяни 

України, 

тис. осіб 

6080,1 6332,6 6638 4904 5114,1 5681,1 5728,6 6088,3 6001,5 

у % до 

загального 

обсягу 

81,9 80,3 79,9 90,4 88,5 86,8 86,0 86,9 86,2 

Примітки: 

* дані подано з 2014 року без урахування тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини 

тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях; 

Джерело: розроблено авторами за матеріалами [4-9; 15-21]. 

 

Провівши необхідні розрахунки, авторами зроблено висновки, що 

щорічно упродовж 2011-2019 рр. від 4 904 тис. осіб до 6 638 тис. осіб, або 

в середньому 5 840 тис. осіб користувалися послугами засобів тимчасового 

розміщення (проживання). 

Таким чином, порівнявши дані щодо внутрішніх туристів, наданих 

туроператорами і турагентами (табл. 1), та дані засобів тимчасового 

розміщення (табл. 2), маємо значні розбіжності. 
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Рис. 2. Динаміка та обсяги громадян України, що перебували у засобах 

тимчасового розміщення (внутрішній туризм) та внутрішніх туристів, 

обслуговуваних туроператорами, упродовж 2011-2019 рр. 

Джерело: розроблено авторами за матеріалами [4-9, 16-23]. 

 

На рис. 2 показано співвідношення обсягів громадян України, які 

перебували у засобах тимчасового розміщення (внутрішній туризм), та 

внутрішніх туристів, обслуговуваних туроператорами.  

Отже, за останні 9 років у середньому щорічно як мінімум 5-6 млн., 

а не 0,3-0,7 млн. громадян України можна віднести до внутрішніх туристів. 

Якщо припустити, що усі внутрішні туристи, обслуговувані 

туроператорами, зупинялися у засобах тимчасового розміщення 

(проживання), то логічним є висновок, що організований внутрішній 

туризм складає всього від 6,6% (у 2014 році) до 12,2 % (у 2012 році) 

загального внутрішнього туристичного потоку, а в середньому за 9-ми 

річний період – 8,9 %, решта – неорганізований туризм.  

У цьому контексті іншими висновками є те, що упродовж 2011-

2019 рр.:  

1) питома вага громадян України у засобах тимчасового розміщення 

(проживання) порівняно із громадянами інших країн складає в середньому 

більше 85,0%;  

2) із 13-14 млн. іноземних громадян, які прибувають в Україну, 

всього 800-900 тис. (або орієнтовно 6,5%) зупиняються у засобах 

тимчасового розміщення (проживання) України. 

Отже, як випливає із проведених досліджень, масштаби 

внутрішнього туризму є значнішими, ніж представлені у статистичній 

звітності. Причому проблемою також є неможливість врахування як 

внутрішніх туристів осіб, які зупиняються у приватних апартаментах та у 
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власних мобільних засобах розміщення (наприклад, наметах). Тому 

подальших досліджень потребують можливості використання даних 

мобільних операторів (зокрема, Київстар) щодо обсягів пересування 

громадян України територією країни. 

Таким чином, узагальнивши дослідження теоретико-

праксеологічних аспектів визначення обсягів внутрішнього туризму, 

дійшли наступних висновків:  

- по-перше, наведено беззаперечні факти щодо активізації 

внутрішнього туризму в Україні, починаючи з середини 2020 року. У 

зв`язку з цим, сформульовано переваги внутрішнього туризму та 

згруповано їх за певними напрямами (економічні, соціальні, правові, 

культурні, інфраструктурні), що стосуються як окремих туристів (на рівні 

попиту), так і підприємств, що надають туристичні послуги (на рівні 

пропозиції), а також регіонів і держави загалом; 

- по-друге, сфокусовано й обґрунтовано узагальнені специфічні 

риси активізації внутрішнього туризму в Україні;  

- по-третє, масштаби внутрішнього туризму є значнішими, ніж 

представлені у статистичній звітності, що проаналізована нами упродовж 

2011-2019 рр.  

Систематизація розгляду теоретико-праксеологічних засад 

визначення обсягів внутрішнього туризму виявила також і наступні 

проблеми [14]. 

По-перше, невідповідність даних, поданих у статистичній звітності 

щодо кількості обслугованих внутрішніх туристів та їх суттєву розбіжність 

з реальним станом речей.  

По-друге, неможливість врахувати, як внутрішніх туристів, осіб, які 

зупиняються у приватних апартаментах та у власних мобільних засобах 

розміщення (наприклад, наметах).  

У цьому зв`язку подальших досліджень потребує концептуалізація 

напрацювань у сфері аналізу та подання статистичної інформації в туризмі 

й визначення основних статистичних трендів з обчислення обсягу 

внутрішніх туристів відповідно до міжнародних статистичних 

рекомендацій і досліджень у туризмі, узагальнення інформаційно-

аналітичних параметрів з різних офіційних джерел, а також формування 

методології з використання даних мобільних операторів щодо обсягів 

пересування громадян України територією країни. 
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5.3. Нематеріальна культурна спадщина України як туристичний 

ресурс культурного туризму 

 

1. Зміни в культурно-пізнавальному туризмі. 

Серед популярних видів туризму значиме місце посідає культурний 

туризм, розвиток якого має прямий вплив на культурну, економічну та 

соціальну сфери людської діяльності. UNWTO визначає велику вагу 

культурного туризму на ринку туристичних послуг: його частка до 

пандемії коронавірусної інфекції Covid 2019 року становила майже 39%: 

кожен четвертий з десяти туристів обираючи місце відвідування, надавали 

перевагу об‟єктам культурної спадщини.  

Це наочно підтверджує аналіз опублікованих протягом 30 років 

робіт від Google Scholar через діаграму збільшення кількості досліджень, 

присвячених культурному туризму відносно загальної кількості робіт 

пов‟язаних з туристичною галуззю (рис.1) [32, с. 2]. 

 

 
Рис. 1. Зростання частки туристичних видань, які присвячено 

культурному туризму. 

Джерело: систематизовано автором за [32]. 
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Традиційно цей вид туризму характеризувався задоволенням 

культурних потреб через відвідування туристами визначних культурних 

пам‟яток, пов‟язаних з артефактами минулого або сучасності, музеїв, 

дослідженням мистецьких робіт; паломництвом; ознайомленням з 

етнічними культурними особливостями; ознайомленням з різними 

формами дозвілля; дослідженням пам‟яток природи. 

З 90-х років минулого століття туризмознавці відмітили зміни в 

полі культурно – пізнавального туризму. Ці зміни стосуються зростання 

інтересу рекреантів до пошуку традиційних практик та ремесл не тільки з 

метою їх споглядання, дослідження, а й з метою їх вивчення та 

практичного відтворення в особистому житті. Цю тенденцію підтверджує 

заснована в 1991 році програма досліджень культурного туризму, яка 

підтримується Європейською Комісією – проєкт ATLAS.  

ATLAS є асоціацією туризму та дослідження дозвілля. З моменту 

започаткування проєкт розширився до глобального і, крім європейських 

установ, його учасниками стали установи з Азії, Північної та Південної 

Америки, Австралії [27]. В рамках роботи асоціації ATLAS кожен рік 

публікується бібліографія джерел, присвячених культурному туризму. 

Аналіз публікацій останніх років відображає зміни в культурно-

пізнавальному туризмі та демонструє перехід від «споживання» 

матеріальної спадщини до нематеріальної [34, с. 14, с.15]. Такий перехід 

відображає розвиток окремих напрямків в туризмі – творчого туризму та 

туризму спадщини.  

Продукт, який пропонують зазначені напрямки можна 

охарактеризувати як запрограмовані відчуття перебування в унікальному 

місці, причетність до виняткової події, засвідчення оригінального 

процесу, отримання практичного досвіду в процесі спілкування з носіями 

нематеріальної культурної спадщини. Під набуттям практичного досвіду 

в рамках творчого культурного туризму мається на увазі участь в 

творчих майстернях, майстер-класах, отримання неформальної освіти, 

які відбуваються підчас туристичної подорожі.  

Незрівнянний досвід учасникам творчого туризму дає 

спостереження елементів нематеріальної культури в місцях їх 

побутування. Відповідно до змін в культурному туризмі, назріла 

необхідність у дослідженні питань, пов‟язаних з туризмознавчим 

аспектом нематеріальної культурної спадщини.  

2. Теоретичні аспекти дослідження нематеріальної культурної 

спадщини. 

В 2003 році Генеральною конференцією Організації Об'єднаних 

Націй з питань освіти, науки і культури було прийнято Конвенцію про 

охорону нематеріальної культурної спадщини. Прийняття Конвенції - 

результат визнання проблеми, яка є наслідком процесів глобалізації та 
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визнання вагомої загрози зникнення нематеріальної культурної 

спадщини, в результаті цих процесів [29, стаття 2]. 

Нематеріальною культурною спадщиною (НКС), за визначенням 

Конвенції є традиції, звичаї, форми їх вираження та демонстрації, 

пов‟язані з ними предмети, артефакти, культурні простори спільнот, груп 

й у деяких випадках окремих осіб. Зазначені групи є носіями 

нематеріальної культури, яка передається як спадщина від покоління до 

покоління, не переривається та відтворюється спільнотами та групами в 

результаті їхньої взаємодії.  

Елементами нематеріальної культурної спадщини є традиційні 

ремесла та знання і навички, пов'язані з ними; традиції виконавського 

мистецтва, пов'язані з календарно-обрядовими подіями; традиції та 

форми усного мовлення; знання та звичаї, які відносяться до природи й 

Всесвіту [23]. 

Конвенцією визначено два списки збереження: Репрезентативний 

список нематеріальної культурної спадщини та Список нематеріальної 

культурної спадщини, що потребує термінової охорони.  

Походження складових нематеріальної культури не пов'язане з 

туризмом, але елементи НКС мають великий потенціал в якості 

туристичних ресурсів. Нематеріальна культурна спадщина може бути 

цікавою як туристичний «магніт» для міст і селищ, які є місцем її 

побутування, та становитись рушійною силою їх оновлення й 

збереження. 

Дослідженням нематеріальної культурної спадщини як 

туристичного ресурсу присвячує свої праці велике коло зарубіжних 

дослідників. Вагомим дослідником з 1990-х рр. є Грег Річардс. Сфера 

наукової діяльності вченого – культурний туризм, формування та 

розвиток його різновидів, зокрема, творчого туризму та туризму 

спадщини. Остання книга науковця «Переосмислення культурного 

туризму» вийшла на початку 2021 р. [34]. В цій праці відображені 

ключові роздуми автора про нові концепції культурного туризму в 

майбутньому.  

Особливої уваги заслуговують праці Тімоті та С. Бойда, 

Х. Цеппель та К. М. Холл. Дослідниця М. Ілінчіч в своїх працях називає 

культурний туризм, заснований на нематеріальній спадщині, креативним 

туризмом [33, с. 100]. Серед зарубіжних дослідників тему туризму 

спадщини як різновид культурного туризму розглядали: Ю.  Новацки, 

Я. Поря, Вей Лі, Ден Ліу, Ф. Лензерини, А. М. Роршайдт та багато інших. 

Про матеріальну культурну спадщину як туристичний ресурс 

багато досліджень було здійснено А. М. Гаврилюк [5, 6, 7, 8]. Питання 

творчого туризму, туризму спадщини, потенціал НКС в якості 

туристичного ресурсу досліджують вітчизняні науковці: Ю. М. Бережна, 

В. В. Дем‟ян, О. А. Буценко., К. А. Поливач, О. І. Дутчак, І. Френкель, 
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Я. С. Коробейникова, П. О. Сухий, І. С. Вах, М. А. Морозов, 

Н. С. Морозова та інші. 

В питанні нематеріальної культурної спадщини як туристичного 

ресурсу є вагомі суперечності. З однієї сторони, туристична активність – 

економічно вигідна тим громадам, де побутують елементи НКС. З іншої 

сторони, Конвенцією ЮНЕСКО зазначено, що нематеріальна культура 

може бути туристичним ресурсом за умови обережного, продуманого 

ставлення до неї. Звичаї, обряди, пов‟язані з календарно-обрядовими 

святами та дійствами не можуть бути туристично привабливими 

протягом всього року – їх особливість в неповторності. Якщо такі події 

представляти як атракцію підготовлену для відвідування туристами, то 

це стане заміною автентичного та призведе до підміни справжнього 

елемента нематеріальної культури його театралізованою копією.  

Наприклад, в Закарпатській області, одним з досліджених 

елементів НКС є Петрівська субітка. Ця подія є старовинним звичаєм, 

пов‟язаним із вогнем. На свято Петра і Павла 12 липня біля декількох 

гірських сіл Великоберезнянщини: Вишки, Люта, Тихий, на традиційно 

визначених лісових галявинах віддалених урочищ розкладають багаття-

ватри висотою близько 10 метрів, які називаються субітками [21]. 

З покоління в покоління передаються вірування про те, що ці 

вогнища відганяють від сіл злих духів та символізують духовне 

очищення людини. Таке обрядове дійство клопітке в підготовці, носить 

характер змагання серед місцевих хлопців і молодих чоловіків за 

яскравістю, довготою горіння. Для туристів воно грандіозне, яскраве, 

незвичайне. Можна стати його учасником, якщо приїхати в цей час, 

спостерігати за ним, досліджувати процес підготовки та проведення, але 

йому не можна заважати, зважаючи на сакральне значення для місцевих 

мешканців.  

Таке дійство не може виконуватись як туристичне замовлення в 

інший час, тому що буде втрачена його обрядова автентична сутність. 

Чекати подію можна лише один раз на рік. При включенні НКС в 

туристичну галузь в якості ресурсу, необхідно дотримуватись 

рекомендацій охорони, які зазначені в Конвенції ЮНЕСКО та принципів 

сталого розвитку.  

Обряд Петрівської субітки є прикладом сталого життя місця 

побутування носіїв елемента. Для місцевих, які традиційно займались 

випасом худоби – це очищення пасовищ для збільшення їх площі від 

старих дерев та чагарників. 

В якості туристично привабливих протягом всього року можуть 

бути елементи, які пов‟язані з ремеслами, з традиціями повсякденного 

життя. Наприклад, Закарпаття, яке завжди було туристично привабливим 

за рахунок оздоровчого, зеленого, активного видів туризму, може бути 

цікавим і за рахунок творчого туризму, який представлено туристичними 
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«магнітами»- елементами НКС, які є ремеслами: вовноткацтво 

Гуцульщини [17], мереживне ткацтво сіл Великі Береги та Кідьош 

Берегівського району [20], ізянське лозоплетиво села Іза Хустського 

району [18], лисичівське ковальство села Лисичово Іршавського району 

 [19].  

В осередках культури, де побутують носії цих елементів НКС 

можна відвідати майстерні, майстер-класи, придбати вироби та сувеніри, 

отримати неформальну освіту протягом всього року. 

3. Охорона нематеріальної культурної спадщини в Україні. 

Міжнародну Конвенцію про охорону нематеріальної культурної 

спадщини Україна ратифікувала в 2008 р. [28]. Основні напрямки 

діяльності країн, які приєднались до Конвенції: виявлення, дослідження, 

занесення до Національного переліку, збереження та популяризація 

елементів нематеріальної культурної спадщини.  

В Україні, відповідно до Конвенції про охорону НКС 

(статті 11, 13) та Оперативному керівництву по виконанню Конвенції 

(пункт 80) [29], при Міністерстві культури було створеного 

консультативний орган – Український центр культурних досліджень 

(УЦКД). Спорідненим видом діяльності займається громадська 

організація зі сприяння органам державної влади у формуванні та 

реалізації політики в галузі культури «Демократія через культуру» [35]. 

З 2008 р. УЦКД було розроблено методичні рекомендації по 

виявленню елементів нематеріальної культурної спадщини, регулярно 

проводяться консультативні семінари та тематичні конференції. На 

багатьох з цих зібрань піднімається питання туристичної привабливості 

елементів НКС. В наслідок організаційної діяльності Центру до 2018 р. 

до Національного переліку були внесені 14 елементів НКС [16]. 

В період 2019-2020 рр. цей процес набув пришвидшення та ще 12 

елементів доповнили список Національного реєстру, де тепер значиться 

26 елементів (таблиця 1) [16].  

За досліджений період чотири елементи: «Петриківський розпис – 

українське декоративно-орнаментальне малярство ХІХ – ХХІ століть», 

«Козацькі пісні Дніпропетровщини», «Традиції Косівської мальованої 

кераміки» та «Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про 

нього» були внесені в Репрезентативний список ЮНЕСКО.  
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Таблиця 1 

Національний перелік елементів НКС України 
Реєс-ний 

номер 

НКС 

Назва елементу нематеріальної культурної 
спадщини 

Назва елементу нематеріальної 

культурної спадщини 

(латиницею) 

001 НКС 
Традиція Косівської мальованої кераміки.* Tradytsiyi kosivsʹkoyi 

rozpysnoyi keramiky 

002 НКС Кролевецьке переборне В ткацтво. Krolevetsʹke pereborne tkatstvo. 

003 НКС Опішнянська кераміка. Opishnyansʹka keramika. 

004 НКС 

Петриківський розпис –
 українське декоративно-

орнаментальне малярство ХІХ – ХХІ ст.* 

Petrykivsʹkyy rozpys – 
ukrayinsʹke dekoratyvno-

ornamentalʹne malyarstvo 

KHIKH – KHKHI st. 

005 НКС 
Козацькі пісні Дніпропетровщини.* Kozatsʹki pisni 

Dnipropetrovshchyny. 

006 НКС 

Пісенна традиція села Лука Києво – 

Святошинського району Київської області. 

Pisenna tradytsiya sela Luka 

Kyyevo – Svyatoshynsʹkoho 
rayonu Kyyivsʹkoyi oblasti. 

007 НКС 

Технологія виконання вишивки «білим по біл

ому» міста Решетилівка Решетилівського  
району Полтавської області. 

Tekhnolohiya vykonannya 

vyshyvky «bilym po bilomu» 
mista Reshetylivka 

Reshetylivsʹkoho rayonu 

Poltavsʹkoyi oblasti. 

008 НКС 

Традиції рослинного килимарства  
міста Решетилівка Решетилівського 

району Полтавської області. 

Tradytsiyi roslynnoho 
kylymarstva mista Reshetylivka 

Reshetylivsʹkoho rayonu 

Poltavsʹkoyi oblasti. 

009 НКС 
Орьнек – кримськотатарський орнамент 

та знання про нього* 

Orʹnek – krymsʹkotatarsʹkyy 

ornament ta znannya pro nʹoho. 

010 НКС 
Традиція орнаментального розпису 

 Бубнівської кераміки. 

Tradytsiya ornamentalʹnoho 

rozpysu Bubnivsʹkoyi keramiky. 

011 НКС Бортництво. Bortnytstvo. 

012 НКС 
Традиція гуцульської писанки. Tradytsiya hutsulʹsʹkoyi 

pysanky. 

013 НКС 

Традиція приготування ет аяклак  
(караїмський пиріжок з м‟ясом). 

 Досвід караїмів Мелітополя. 

Tradytsiya pryhotuvannya et 
ayaklak (karayimsʹkyy pyrizhok 

z mʺyasom). Dosvid karayimiv 

Melitopolya. 

014 НКС 

Традиція обряду «Водіння куста» у селі 

Сварицевичі Дубровицького району 

Рівненської області.  

Tradytsiya obryadu «Vodinnya 

kusta» u seli Svarytsevychi 

Dubrovytsʹkoho rayonu 
Rivnensʹkoyi oblasti. 

015 НКС 
Традиція декоративного розпису села 

Самчики. 

Tradytsiya dekoratyvnoho 

rozpysu sela Samchyky. 

016 НКС 
Олешнянське гончарство Чернігівщини Oleshnyansʹke honcharstvo 

Chernihivshchyny 

017 НКС 

Художнє дереворізьблення 

Чернігівщини 

Khudozhnye 

derevorizʹblennya 

Chernihivshchyny 

018 НКС 

Гуцульська коляда та плєси 

Верховинського району Івано-

Франківської області 

Hutsulʹsʹka kolyada ta plyesy 

Verkhovynsʹkoho rayonu 

Ivano-Frankivsʹkoyi oblasti 
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Продовження табл. 1 

019 НКС 

Звичай виконувати танець Аркан з 

Ковалівкою в Печеніжинській ОТГ 

Zvychay vykonuvaty tanetsʹ 

Arkan z Kovalivkoyu v 

Pechenizhynsʹkiy OTH 

020 НКС 

Мистецтво виготовлення звукової 

глиняної забавки «Валківський свищик» 

Mystetstvo vyhotovlennya 

zvukovoyi hlynyanoyi 

zabavky «Valkivsʹkyy 

svyshchyk» 

021 НКС 

Технологія виготовлення «воскових» 

вінків на Вінниччині 

Tekhnolohiya vyhotovlennya 

«voskovykh» vinkiv na 

Vinnychchyni 

02216 

НКС 

Культура приготування українського 

борщу 

Kulʹtura pryhotuvannya 

ukrayinsʹkoho borshchu  

023 НКС Карпатське ліжникарство Karpat·sʹke lizhnykarstvo 

024 НКС 
Борщівська народна вишивка Borshchivsʹka narodna 

vyshyvka 

025 НКС 

Технологія створення клембівської 

сорочки «з квіткою» 

Tekhnolohiya stvorennya 

klembivsʹkoyi sorochky «z 

kvitkoyu» 

026 НКС 

Великоднє гуляння «Водити Володара» 

в селі Розкошівка Теплицького району 

Вінницької області 

Velykodnye hulyannya 

«Vodyty Volodara» v seli 

Rozkoshivka Teplytsʹkoho 

rayonu Vinnytsʹkoyi oblasti 

* ‒ елементи НКС, внесені в Репрезентативний список ЮНЕСКО 

Джерело: таблиця доповнена автором на основі даних [16].  

 

В 2021 р. невдалим стало подання на розгляд Експертної ради 

ЮНЕСКО від України елементу НКС «Культура приготування 

українського борщу» (до Національного переліку внесений 2020 р.). На 

думку автора, український борщ і культура його приготування в 

глобальних масштабах, відповідно до угоди Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності (ВОІВ) [15] та Комісії Європейського союзу, 

може бути зареєстрованими в реєстрі гарантованих традиційних страв, до 

категорії гарантована традиційна особливість (TSG – traditional speciality 

guaranteed) [14]. 

TSG підкреслює традиційні аспекти, такі як спосіб виготовлення 

продукту або його склад, без прив‟язки до певного географічного регіону 

[22]. Це не виключає того, що продукт TSG може бути в внесений і як 

елемент нематеріальної культури в Репрезентативний список ЮНЕСКО. 

Наприклад, елемент «Культура пива в Бельгії», було внесено до 

Репрезентативного списку в 2016 р., а в 2017 традиційному пиву, 

отриманому шляхом спонтанного бродіння ‒ Gueuze, яке виробляють у 

Бельгії, Комісією Європейського союзу було надано визначення 

Гарантованої традиційної особливості (TSG) [9]. 



377 
 

Визначення TSG продукту говорить про захищений метод 

виробництва та не виключає можливість виробництва в іншому місці з 

умовою дотримання всіх якісних показників та назви [26]. 

Наступним поданням до Експертної ради ЮНЕСКО на початку 

2022 р. підготовлено досьє елементу НКС «Технологія виконання вишивки 

«білим по білому» міста Решетилівка Полтавської області» [2]. 

Національний перелік України об‟єднує елементи НКС, які за 

документально підтвердженими історичними довідками мають 

безперервну традицію протягом багатьох десятиліть і століть, передаються 

з покоління в покоління, мають носіїв різного віку. Елементи зберігаються, 

досліджуються та популяризуються за рахунок спільної діяльності носіїв, 

осередків культури, де вони побутують, політики діяльності державних та 

громадських органів. Крім Національного реєстру, створено обласні 

переліки. Гарним прикладом таких переліків є перелік НКС Одеської 

області, Закарпаття, Луганської, Миколаївської, Запорізької, Вінницької 

областей. Переліки Одещини та Закарпаття інтерактивно оформлено у 

вигляді віртуальних Арт Хабів, які відображають історію елемента, опис, 

географічне розташування та туристичну привабливість – працюють в 

напрямку популяризації та маркетингу. Останнім часом почалось 

формування переліків об‟єднаних територіальних громад, наприклад, 

Вітовської ОТГ Миколаївської області (таблиця 2) [4], що стало можливим 

в результаті активної позиції УЦКД, обласних центрів народної культури, 

розробленої та апробованої методики виявлення елементів НКС. 

 

Таблиця 2 

Приклад районного переліку нематеріальної культурної спадщини 

Вітовської ОТГ Миколаївської області 

 
Джерело: таблиця доповнена автором на основі даних[4]. 
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Протягом останніх років з‟явилась тенденція, яка пов‟язана з 

туристичною привабливістю елемента НКС – закладання традицій 

проведення фестивалів в осередках побутування елементів. Наприклад, 

для збереження ковальського ремесла, вищезгаданого елементу НКС 

лисичівське ковальство села Лисичово Іршавського району Закарпатської 

області, з ініціативи місцевої громади було започатковано фестиваль 

«Гамора», який проходить зазвичай наприкінці червня, що співпадає з 

активним туристичним сезоном на Закарпатті. Село протягом кількох днів 

перетворюється на осередок давнього ремесла, об‟єднаний одним великим 

дійством навколо вогню, розпеченого металу, дужих чоловіків, народних 

пісень з танцями, який приймає фахівців, місцевих мешканців і 

туристів (рис. 2). Туристичним магнітом виступає елемент НКС, ремесло, 

збережене на чи не єдиній робочій водяній кузні у Європі. 

 

   

Рис. 2. Фестиваль «Гомора» в с. Лисичово Іршавського району 

Закарпатської обл. Фото з офіційного сайту онлайн хабу НКС 

Закарпатської обл. 

Джерело: [19]. 

 

Досліджуючи переліки, розміщені в мережі Інтернет, можна наочно 

бачити їх популярність та привабливість на місцевому, регіональному, 

державному рівні, дізнаватись про їх сезонні особливості, місця 

побутування елементів і формувати на їх основі нові туристичні маршрути 

або модифікувати існуючі.  

4. Елементи НКС в якості туристичних ресурсів при створенні 

нового маршруту в Одеській області. 

Дослідження нематеріальної культури організовують обласні 

центри народної культури та волонтери – сподвижники. Результати 

дослідження, в цілому по Україні, є не рівномірними.  

Прикладом результативної діяльності та активної позиції є, вище 

згадана, Одеська область, де протягом 2019-2021 р. виявлено, описано 

велику кількість елементів НКС. За результатами укладено Регіональний 

список (інвентар) (рис.3), який активно поповнюється, де на черзі 

поповнення стоїть 19 елементів нематеріальної культурної спадщини. Цей 

список формується на основі виявлених, досліджених і зафіксованих 

елементів в ОТГ. 
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Рис 3. Регіональний інвентар нематеріальної культурної спадщини 

Одеської області. 

Джерело: [30]. 

 

На Одещині елементи нематеріальної культури пропонуються в 

якості туристичних «магнітів» нового культурно-туристичного маршруту 

«Шпаків шлях», який відкрився влітку 2020 р. Маршрут прокладено на 

півночі Одеської області, яка межує з півднем Вінничини та є частиною 

історико-географічної області Поділля. Маршрут проходить через 15 

населених пунктів Кодимщини (рис. 4) [31].  



380 
 

 
Рис. 4. Карта туристичного маршруту «Шпаків шлях» Кодимського 

району Одеської області. 

Джерело: [31]. 

 

Цей проєкт сформувався під час карантинних обмежень і став 

прикладом організації внутрішнього маршруту в той час, коли були 

закриті кордони. «Шпаків шлях» має потенціал для розробки не одного 

туру. Цей маршрут вже пропонують туристичні агенції Одеси, наприклад: 

«Шпаків Шлях: пахучі трави» (травень), «Шпаків Шлях: Кодима-фест» 

(червень), «Шпаків Шлях за грибами» (листопад) (агенція «Екскурсії в 

Одесі») (рис.5) [12].  

Створення маршруту стало можливим в результаті впровадження 

партнерських програм: «Культура. Туризм. Регіони» Українського 

культурного фонду [30], USAID «Конкурентоспроможна економіка 

України» (КЕУ), офісу розвитку малого та середнього підприємництва 

(SME.DO) при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. 
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Рис. 5. Пропозиції турів на основі маршруту «Шпаків шлях» 2021 р. 

Джерело: [12]. 

 
В якості туристичних магнітів розробниками «Шпакового шляху» 

пропонуються елементи нематеріальної культурної спадщини Кодимщини: 
виконання клезмерської музики, випікання ритуального хліба Кодимщини, 
метод будівництва «суха кладка», технологія виготовлення кодимських ткано-
вишиваних рушників, виготовлення причорноморської глиняної іграшки [30].  

До практичного втілення маршруту долучилась громадська організація 
«Демократія через культуру», а роботу на місцях організовував Одеський 
обласний центр української культури. Проведена робота є прикладом 
співпраці державних установ, місцевої громади та громадських організацій: 
всі мали частки співфінансування в експедиційному дослідженні, 
популяризації маршруту, було багато волонтерської та сподвижницької 
роботи патріотів своєї малої Батьківщини. Для підготовки та проведення 
маркетингової компанії інвестором став Український культурний фонд 
(майже 430 тис. грн.).  

В результаті:  
1. Створено сайт «Шпаків Шлях. Культурно-туристичний маршрут». 

Сайт зручний та простий в користуванні, інформативно забезпечений, 
підтримується в робочому стані, має перспективи стати двомовним, 
включивши переклад англійською [30]. 

2. Для наповнення сайту зняті фільми, фотоматеріали, описані легенди 
та історія дестинації. 

3. На сайті розміщено контактну інформацію про 12 туристичних 
локацій та осіб, відповідальних за організацію туристичної діяльності від 
Кодимської ОТГ. 
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4. На сайті розміщено інформацію про можливості отримання послуг 
харчування, проживання та додаткових послуг. 

5. Паралельний супровід сайту відбувається в соціальних мережах 
Facebook, You Tube, Instagram. 

6. Відбулось покращення інфраструктури зазначеного району: 
реконструкція доріг, впорядкування готелю в Кодимі.  

7. За короткий часовий період сформувались пропозиції проживання в 
зелених садибах, які стали складовою сільського зеленого туризму: етно-еко-
хата «Білочі» в селі Шершенці, в селі Івашків (місце проведення 
етнофестивалю «Кодима-фест», в селах Семенівка, Смолянка та Пиріжна. 
Зелені садиби не сертифіковані, але мають потенціал розвитку разом з 
маршрутом.  

Таким чином, розробка маршруту «Шпаків шлях», виявлення, 
збереження та популяризація елементів НКС в межах Кодимського району 
сприяють формуванню туристичної дестинації, за розвитком якої можна 
спостерігати та вивчати досвід її розбудови.  

5. Елементи нематеріальної культурної спадщини м. Решетилівка 
Полтавської області та їх перспективи в якості туристичного ресурсу. 

В місті Решетилівка на Полтавщині з 2015 р. розпочато проєкт, який 
можна класифікувати як термінові заходи по збереженню елементів НКС: 
«Вишивка білим по білому Решетилівщини» (рис. 6а) та «Традиції рослинного 
килимарства» (рис. 6б). Сьогодні ці елементи не мають загрози зникнення та 
можуть стати туристичним «магнітом» для подальшого формування 
туристичного продукту.  

 

 
Рис. 6. а – традиційна вишивка білим по білому Решетилівки, б – традиції 

рослинного килимарства. 

Джерело: фото автора. 
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Місто Решетилівка вже є туристичною локацією регіонального 

масштабу та має перспективи стати складовою туристичної дестинації: 

- 2018 р. в місті Решетилівка відкрито Всеукраїнський центр 

вишивки та килимарства (ВЦВК), в якому працюють майстри визнані в 

Україні та світі. Рівень виконуваних ними робіт не має аналогів в світі.  

- При Центрі відкрито виставкову залу, в якій презентовано історію 

ремесл вишивки та килимарства та зразки сучасних робіт майстрів. 

- Центр надає послуги неформальної освіти: від проведення 

майстер-класів до навчальних програм, розрахованих на декілька місяців 

навчання та циклічного навчання. 

- В перспективі проєкту розбудови ВЦВК передбачено створення 

Арт Хабу з виставковою залою, великими майстернями і готелем (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. а – загальний план-проєкт розвитку Всеукраїнського Центру 

вишивки та килимарства в м. Решетилівка Полтавської області, 

б – проєкт готелю. 

Джерело: фото автора. 

 

- Дороги впорядковані. Центр розташовано безпосередньо на 

перетині автомагістралей: міжнародної М03 (Київ – Полтава – Харків) та 

національного значення Т1718 (Дніпро – Решетилівка – Київ). 

- У Решетилівці, в рамках програми «Велике будівництво» 

розпочато зведення сучасного центру підготовки параолімпійців. Це 

створює можливість залучення додаткової кількості відвідувачів 

туристичних локацій. 

- Місто розташоване на берегах мальовничої річки Говтва, яка 

використовується для активних видів водного туризму: каякінгу, сап-

серфінгу, рафтингу (в місті є база прокату засобів для перелічених видів 

туризму).  

- У місті існують велосипедні маршрути та можливість їх 

продовження мальовничими околицями. 
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- На відстані 70-80 км від Решетилівки знаходяться два потужних 

осередки нематеріальної культурної спадщини: опішнянська кераміка в 

смт. Опішне Полтавської області та петриківський розпис в 

смт. Петриківка Дніпропетровської області (внесений до 

Репрезентативного списку ЮНЕСКО). В цих осередках працюють музеї, 

виставкові зали, майстерні, заклади спеціальної формальної освіти, які 

можуть надавати послуги і неформальної освіти. 

- Всі чотири види ремесл (вишивка, ткацтво, гончарство, розпис) не 

залежать від обрядовості, порядку календарних свят та туристично 

привабливі протягом всього року в рамках культурно-пізнавального 

туризму. 

- В кожному з перелічених осередків за багато років склались 

традиції проведення регіональних фестивалів: «Решетилівська весна», 

«ОпішняСливаФест», «Феєрія гончарства», «Керамографітіфест», 

«ВакулаФест», «BodyCeramicFestUkraine», «Петриківський дивоцвіт». 

Досліджуючи відгуки відвідувачів в соціальних мережах, можна 

визначити, що найпоширеніший вид туристичної діяльності в названих 

осередках культури – це екскурсія. Розробка перспективної туристичної 

дестинації Решетилівка – Опішне – Петриківка має бути використана для 

розробки турів культурного туризму, а затримати туристів, зацікавити та 

захопити мають елементи нематеріальної культурної спадщини.  

Супутніми пропозиціями в рамках туристичної діяльності в 

перелічених осередках можуть стати продаж меду та продуктів з меду, які 

пропонуються в осередках та в сусідніх населених пунктах [24, 25]. 

Існуючі заклади харчування мають бути реконструйовані або осучаснені за 

прикладом закладів харчування, які зробили туристичне обличчя 

невеличких, але вже відомих туристичних локацій, наприклад, «Кава від 

поліцмейстра» в Кам‟янці-Подільскому [13], «Кавун» в Полтаві або 

«Whiskey pub Старий Пес» в Івано-Франківську. 

Створення нової дестинації потребує дослідження та маркетингу 

рівня програми «Шляхи вина та смаку Української Бессарабії», яку в 2021 р. 

внесли до десяти сертифікованих гастрономічних маршрутів Європи. 

Необхідна консолідація роботи місцевих громад, планові дії Міністерства 

культури та інформаційної політики та Державного агентства розвитку 

туризму України.  

Попередніми елементами плану можна визначити: 

- встановлення партнерських відносин з відомими компаніями- 

розробниками маркетингових і рекламних програм в туристичній галузі; 

- організація зацікавлених в розвитку туризму учасників: 

представників зелених садиб, виробників оригінальної гастрономічної 

продукції, організаторів активних водних видів туризму, власників 

автопрокатних компаній, закладів харчування;  
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- організація надання інформації населенню про туристичні заходи 

та їх позитивний вплив, з метою розробки реального культурного туризму 

на основі елементів нематеріальної культурної спадщини; 

- впорядкування, облаштування для туристичного відвідуванння 

мальовничих природних локацій;  

- популяризація, реклама дестинації через використання 

комунікаційних засобів масової інформації, соціальних мереж; 

- розробка логістики транспортних маршрутів, оскільки туристична 

діяльність тісно залежить від запропонованих відстані й часу, які 

впливають на результативність цієї діяльності; 

- підтримка внутрішнього туризму шляхом надання привабливих 

пропозицій для заохочення туристичним агенціям, які працюють на 

внутрішніх напрямах; 

- стимулювання інвестицій, впровадження скорочення процентних 

ставок на кредити, які беруться для розвитку туристичних проєктів. 

Все вищезгадане відповідає основним положенням проєкту закону 

«Про туризм», який було винесено на розгляд Верховної Ради та 

прийнятий в першому читанні 28.04.2021 р.  

В основних положеннях законопроекту запропоновано державне 

планування у сфері туризму шляхом прийняття єдиного законодавчого 

Стратегічного документа. Такий план має стати основним програмним 

документом держави у туристичній галузі. Документом, за результатами 

аналізу проблем галузі, передбачено формування стратегічних цілей, 

способи та варіанти їх рішення, визначено терміни виконання, джерела 

прямого державного фінансування та додаткового місцевого 

співфінансування, виконавців, визначено показники результатів. На підставі 

Стратегічного плану розроблено відповідні регіональні та місцеві програми 

розвитку туризму. До цих планів активно залучились ОТГ.  

Перед початком війни, ці процеси були дуже активними, навіть за 

умов карантинних обмежень. Відбувались консультативні зустрічі онлайн, 

на яких вивчався досвід тих громад, які мали успіх в туристичній галузі в 

попередні роки. Таким прикладом була публічна консультація на тему 

«Потрібен Хорошівській ОТГ розвиток туристичної сфери?» 

(Житомирщина) [1]. Головні питання, які обговорювались, стосувались 

розвитку туристичної сфери як рушійного фактору прискорення розвитку 

інфраструктури громади, можливостей приносити додатковий прибуток до 

бюджету ОТГ, створення нових робочих місць. 

За результатами 2020-2021 рр. розпочато проєкти, які мали сприяти 

розвитку туризму в окремих регіонах, наприклад, «Туризм, спадщина та 

креатив» в Миколаївській області, в масштабах всієї країни - проєкт 

«Мандруй Україною». Мета останнього – популяризація внутрішнього 

туризму шляхом створення «туристичних магнітів».  

Нематеріальна культурна спадщина, так само, може стати частиною 

нових туристичних пропозицій. Через тісну взаємодію з місцевою 
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культурою виховується почуття поваги до культурної автентичності 

відвідуваних місць. В подальшому це буде забезпечувати довгострокові 

економічні вигоди місцевим громадам, впливати на їх сталий розвиток. 

Висновки. Сьогодні можна говорити, що популяризація НКС, 

широка презентація інформації про елементи НКС в українському 

суспільстві відіграли свою вагому позитивну роль в консолідації нації. І 

тепер, коли про Україну знає весь світ, коли ми повернемось до мирного 

життя, все наше українське буде досліджуватись вже світовою спільнотою. 

І дуже позитивним є те, що в Україні вже є опрацьована база для 

створення туристичних «магнітів» на базі нематеріальної культурної 

спадщини, які відображають наш справжній національний образ через 

вироби, музику, страви, обряди, світоглядні практики. Наші етнічні 

культурні особливості стануть мотиваторами до їх перегляду та 

відвідування туристами, а традиційна автентична культура потужною 

рушійною силою в українському туризмі.  
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5.4. Створення інноваційного національного турпродукту  

як вимога часу 

 

Внаслідок пандемії COVID-19 у 2020 р. сфера міжнародного 

туризму та супутні з ним галузі, зазнали збитків розміром у $2,4 трлн, 

тому що падіння туристичного потоку склало 73%. Сучасний стан 

туристичної сфери перебуває на рівні 30-річної давнини. Вихід із ситуації 

вбачають єдиний – подорожі будуть доступні лише туристам з паспортами 

вакцинації, а вийти на до пандемічний рівень вдасться не раніше 2023 

року.  

Індустрія туризму та гостинності України також зіткнулася із 

безпрецедентним впливом епідемічного захворювання. В березня 2020 р. 

уряд України оголосив загальний локдаун, який поставив на паузу багато 
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суспільних сфер життя. Карантинні обмеження скоротили іноземний та 

зарубіжний туризм України.  

Так за даними Державної прикордонної служби України у 2019 р. до 

країни прибуло 13,70 млн. іноземних відвідувачів, 2020 р. – лише 3,38 млн. 

відвідувачів, За результатами 2021 р. ситуація трохи покращилася – у 

порівнянні з 2020 р. чисельність іноземців, які перетнули кордон нашої 

держави, зросла на 26,3% та склала майже 4,271 млн. осіб. 

Виїзний потік в 2019 р. становив 29,34 млн., в 2020 р. виїхало 

подорожувати лише 11,25 млн. українців [1]. У 2021 р. кордон перетнуло 

14,7 млн. наших співвітчизників [2]. 

Активізації сфери туризму України могло сприяти впровадження 

рекомендацій експертів ЮНВТО щодо виходу туристичного сектору з 

кризи, а саме: 

 стимулювання приватного сектору (пакет стимулювання 

повинен продовжуватися протягом 5 років та передбачати пільги та 

кредити); 

 забезпечення високої якості послуг (організація та проведення 

онлайн-тренінгів для суб‟єктів та об‟єктів господарської діяльності в 

туризмі для набуття необхідних професійних знань та навичок); 

 акцент уваги на розвиток туризму в гірській місцевості та 

зосередження на трьох видах туризму: сільському, екологічному, 

лікувально-оздоровчому [3]. 

Пришвидшіть вихід з кризи також впровадження низки 

інноваційних заходів: 

 продуктові інновації (нові туристичні продукти, освоєння нових 

сегментів ринку та нових туристичних дестинацій); 

 управлінські інновації (нові методи маркетингової діяльності 

фірм, нові методи управління туристичною дестинацією); 

 сервісні інновації (інновації в навчанні спеціалістів 

туристичного профілю, впровадження національних моделей сервісного 

обслуговування та інше); 

 технологічні інновації (впровадження комп‟ютерних систем у 

туристичну галузь, покращення якості послуг, нововведення в системі 

транспортного обслуговування, екологізація технологій обслуговування). 

За офіційними дослідженнями Всесвітньої туристичної організації 

ООН (UNWTO) на протязі останніх двох років відбулися зміни за чотирма 

основними напрямами: 

 по-перше, внутрішній туризм демонструє позитивні показники, 

оскільки люди почали більше мандрувати своїми країнами і обирати 

напрямки ближче до дому; 

 по-друге, плануючи поїздки, мандрівники частіше стали 

звертати увагу на автентичність, екологічність та локальний бренд; 
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 по-третє, в умовах тотальних карантинних обмежень 

популярністю користуються зелений або сільський туризм, що 

максимально забезпечує соціальну дистанцію та усамітнення; 

 в-четвертих, в 2021 р. збільшилась середня тривалість 

подорожей, а відповідно відбулося зростання витрат [4]. 

Закриття кордонів, припинення авіасполучення стало поштовхом 

для розвитку внутрішнього туризму. Подорожі всередині своєї країни або 

регіону не загрожують карантином після повернення та мають меншу 

кількість відмов у зв‟язку зі зміною епідеміологічної ситуації. Також вони 

не вимагають додаткових витрат на медичне страхування. Окрім того, в 

туристичній сфері України були запропоновані посилені заходи безпеки – 

підвищені епідеміологічні та санітарні вимоги (введено масковий режим, 

забезпечення туристів засобами дезінфекції, встановлені вимоги щодо 

дотримання соціальної дистанції).  

Туризм став більш індивідуалізованим та набуває рис екологічності. 

Туристи надають перевагу не масовим турам, а подорожам за власним 

графіком, в колі рідних, зупиняючись там, де менше людей та більше 

простору. Популярності набуває перебування на природі та фізична 

активність, що також має ефект оздоровлення.  

Як свідчать статистичні данні Міністерства інфраструктури 

України, в 2021 р. спостерігалося зростання частки туристів, які прибули з 

Азії, Північної Америки та інших регіонів світу. Разом з тим зменшилася 

частка туристів з країн Європи. Перелік країн, звідки до України прибула 

найбільша кількість людей (ТОП-10), очолює Молдова – 1 млн. 054 тис, за 

нею Росія – 519 тис., Польща – 311 тис., Білорусь – 273 тис., Румунія – 264 

тис., Туреччина – 247 тис., Угорщина – 227 тис., Німеччина – 154 тис., 

Ізраїль – 133 тис., США – 103 тис. Активно проявляли інтерес до відвідин 

України: Саудівська Аравія – 56 тис., Італія – 56 тис., Велика Британія – 56 

тис., Грузія – 49 тис., Азербайджан – 48 тис., Індія – 48 тис., Франція – 39 

тис., Чехія – 38 тис., Словаччина – 31 тис., Вірменія – 25 тис., Нідерланди 

– 24 тис. 

Виїзний туризм зосередився на наступних напрямках: Польща – 

4,49 млн., Туреччина – 2,05 млн., Угорщина – 1,72 млн., Єгипет – 1,46 млн. 

Також найпопулярніші європейські напрямки: Румунія – 825 тис., 

Словаччина – 343 тис., Німеччина – 267 тис., Греція – 199 тис., Італія – 194 

тис. Загалом з України до країн Європейського Союзу протягом 2021 року 

здійснили подорожі 8 832 616 наших громадян. Крім Європи, українці 

обирали й багато інших напрямків: Росія – 918 тис., Молдова – 380 тис., 

Білорусь – 213 тис., ОАЕ – 199 тис., Грузія – 159 тис., Чорногорія – 124 

тис. [2]. 

Новим на туристичному ринку України став туристичний потік з 

країн Близького Сходу. Важливою подією на туристичному ринку України 

стала активізація туристичного потоку, завдяки встановленню 

безвізового режиму з Саудівською Аравією та Кувейтом; проведенні серії 
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промотурів для топових туристичних операторів Саудівської Аравії; 

відкриттю в червні 2021 р. прямих рейсів Ер-Ріад до Києва та Львова 

компанії FlyNas.  

В 2021 р. Україна стала цікавим туристичним напрямком 

длягромадян Королівства Саудівської Аравії, яких прибуло в Україну 

близько 50 тис. [6]. В порівняння з попереднім роком, зростання значне – у 

2020 р. звідти було зафіксовано лише 547 прибуть. В середньому кожен 

громадянин королівства під час перебування в Україні витрачає близько 

2 тис. дол. США. Таким чином, за попередніми підрахунками з початку 

цього року додатково надішли до економіки України близько 100 млн. дол. 

Важливою складовою для підвищення зацікавленості до подорожей 

в Україну серед іноземних туристів стало приєднання країни до системи 

EU Digital COVID Certificate. Завдяки цьому іноземці, які мають цифровий 

ковід-сертифікат, виданий в країнах ЄС або країнах, які приєдналися до 

цієї системи (на сьогодні їх 33, включаючи Україну), могли легко в‟їхати 

до України та швидко пройти перевірку ковід-документів на кордоні. 

Традиційно у вересні місяці Україна приймає велику кількість 

паломників-хасидів, які прибувають сюди для святкування Рош-ха-Шана –

іудейського Нового року. В 2020 р. в цей період в Україні було введено 

локдаун, через що більшість хасидів не змогли дістатися України. В 

2021 р. була проведена велика та ретельна підготовка з метою 

забезпечення безпечного в‟їзду та перебування всіх бажаючих паломників 

до Умані. Міжнародні аеропорти «Бориспіль» та «Київ» транслювали 

інформаційні відео англійською та івритом, де пояснювалися діючі в країні 

карантинні обмеження. Тому 23 тис. хасидів в 2021 р. мали можливість 

відвідати Умань. 

Також в 2021 р. велика кількість українських локацій, пам‟яток, 

було обрано для зйомок фільмів, кліпів и реклам світовими зірками та 

відомими кінокомпаніями. Індійський блокбастер від режисера 

С. С. Раджамули частково знімали в Межигір‟ї та в Маріїнському палаці в 

Києві. Британський співак Ед Ширан зняв кліп в Києві. Кліп співачки Дуа 

Липа «We‟regood» також частково знімався в столиці України. 

Дарницький міст попав до нової реклами Mercedes-Benz. 

Системно вдосконалювалася туристична навігація. Відбулося 

відкриття 5 туристичних центрів в Києві в регіонах (Херсоні, Запоріжжі, 

Одесі). Вони надають допомогу українським та іноземним туристам. 

В Україні 2020 та 2021 роки були важкими для всіх учасників сфери 

туризму і гостинності. Проте, криза відкрила нові можливості. Так на 

протязі 2021 р. Державне агентство розвитку туризму приділяло значну 

увагу розвитку двох проектів – VisitUkraineNow та Майдруй Україною. 

Проєкт VisitUkraineNow створено для комунікації з потенціальними 

туристами з різних країн світу. Проект Мандруй Україною, який запустили 

ще в 2019 р., мав метою популяризацію мандрів українців всередині 
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країни. Зараз в програмі Мандруй Україною здійснюється також 

інформування про акціонування. 

Під час пандемії COVID-19 внутрішній туризм став чинником 

підтримки та відновлення галузі. Туристичні потоки продовжують швидко 

зростати: на протязі 9 місяців 2021 р. відбулося зростання на 20% в 

порівнянні з відповідним періодом 2019 р. [5]. 

За останні роки Україна здійснила великий прорив в будівництві 

доріг та реалізації різних інфраструктурних проектів. 

Найперспективнішими регіонами стали західні (Івано-Франківська, 

Закарпатська, Львівська області) та південні (Одеська, Миколаївська, 

Херсонська області). Ці регіони разом з відомими туристичними центрами 

Києвом, Львовом, Одесою мають найбільші можливості для прийому 

іноземних відвідувачів. 

COVID-19 змінив географію туристичних подорожей українців. 

Більшість українців не могли виїхати за кордон та залишилися вдома або 

подорожували Україною. Переорієнтація туристів на внутрішній ринок 

сприяла відновленню туристичного сектору країни. Лідерами 

внутрішнього туризму у 2020 р., як і в попередні роки, залишились 

Київська, Львівська та Одеська області. Однак, незважаючи на це 

внутрішній туризм все ще не отримав значного поширення. 

Столицю України у 2019 р. відвідали понад 2,5 млн. туристів. Київ 

отримав 63,6 млн. грн. туристичного збору. У той же час, лише за два 

місяці карантину (квітень, травень) туристичні оператори, а також 

готельний і ресторанний бізнес у Києві недоотримали близько 1 млрд. 

доларів. Надходження від туристичного збору у Києві за 9 місяців 2020 р. 

склали лише 27,5 млн. грн. у порівнянні з 43 млн. грн. за 9 місяців 2019 р. 

Від початку карантину 70% працівників туристичної сфери втратили 

роботу.  

Львівську область у 2019 р. відвідало 2,5 млн. туристів, 

туристичний збір по місту становив 10 млн. грн., а по області – 21,6 млн. 

грн. Одночасно в 2019р. туризм забезпечив місцевим бюджетам 

Львівщини отримання понад 880 млн. грн. податків і зборів. Очікувалось, 

що у 2020 р. Львівську область також відвідає близько 2,5 млн. туристів. 

Однак, карантин змінив плани потенційних туристів. Це призвело до 

втрат. Так у квітні бюджет міста Львова недоотримав 70 млн. гривень, а у 

травні – близько 100 млн. грн. На піку карантину припинили свою роботу 

готелі,яких у місті 96, зачинили всі 79 хостелів. У готельному бізнесу до 

карантину були задіяні 20% мешканців Львова, більшість з яких змушені 

були піти у неоплачувані відпустки. Загалом таких 80% – 28 тис. одиниць 

персоналу. За попередніми оцінками Львівського туристичного центру у 

2020 р. місто відвідали у 10 разів менше туристів, аніж за 2019 р. 

Одеса була головним центром літнього відпочинку в Україні. У 

2019 р. Одеську область відвідало 3,3 млн. туристів. Доходи від 

туристичного збору на Одещині за 2019 р. становили 21,4 млн. гривень. 
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Лідерами за обсягом туристичного збору серед міст обласного значення 

залишається Одеса – 11,6 млн. грн.. На другому місці – Білгород-

Дністровський з результатом 4,7 млн. грн. В останні роки маршрути до 

Ізмаїлу також стали привабливими для гостей. У 2019 р. туристичний збір 

в місті склав 241 тис. грн. Це у 5 разів більше, ніж у 2018 р. Через 

пандемію Одеська обласна державна адміністрація не очікувала значного 

ефекту від туристичного сезону. За 2020 р. Одесу відвідало лише 1,5 млн. 

туристів [7]. 

Органи державного управління в сфері туризму, фахівці сфери 

туризму почали активно залучати місцеві громади для створення 

конкурентоспроможних туристичних маршрутів. Заслуговує уваги 

започаткований влітку 2021 р перший офіційний маршрут «Camino 

Podolico: Подільський шлях святого Якова», що реалізує Барська міська 

рада, Вінницька міська рада та територіальні громади Вінницької та 

Хмельницької областей.  

Реалізація цього проекту стала можливою в межах партнерської 

програми «Культура.Туризм.Регіони» Українського культурного фонду, 

Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) та 

Державного агентства розвитку туризму. 

Поділля стало початком піших та велосипедних подорожей за 

зразком відомого в усьому світі Camino de Santiago. Українська ділянка 

культурно-пізнавального та екологічного маршруту поєднує Вінницю та 

Кам‟янець-Подільський історичним шляхом через Бар. Маршрут 

проходить через мальовничі території з багатою історичною спадщиною та 

сприяє її популяризації серед українців та іноземних туристів. Пунктами 

маршруту є: Вінниця – Селище – Гнівань – Демидівка – Браїлів – 

Жмеринка – Северинівка – Бар – Ялтушків – Віньківці – Зіньків – Маліївці 

– Дунаївці – Маків – Кам‟янець-Подільський. Маршрут розрахований на 

12-14 діб та має протяжність більш ніж 250 км. Він починається у Вінниці 

та завершується у Кам‟янці-Подільському, та в майбутньому поєднається з 

Північним маршрутом. Організатори маршруту запровадили спеціальні 

паспорти і сертифікати мандрівника [8]. 

Усі бажаючи пройти маршрут мають можливість отримати і 

зареєструвати «паспорти пілігрима» у Вінниці (в Костелі Пресвятої Діви 

Марії Ангельської) чи у Барі (в Барській публічній бібліотеці та Костелі 

святої Анни). Мандрівникам, що будуть йти шляхом, у відповідно 

зазначених місцях будуть ставити печатки у паспорт. У більшості випадків 

це будуть робити у храмах, культурних установах та місцях ночівлі. У 

містах Бар і Кам‟янець-Подільський подорожуючим, що пройдуть 

маршрут пішки і назбирають у свій паспорт відповідну кількість печаток 

без переривання мандрівки, видаватимуть сертифікат про проходження 

маршруту. 

Для велосипедистів сертифікат видаватимуть лише у Кам‟янці-

Подільському за проходження всього маршруту без перерв. Також 
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власники паспортів зможуть у день прибуття відвідати низку міських 

музеїв Кам‟янця-Подільського безкоштовно [9]. 

В тестовому режимі влітку в Україні мандрівникам вже доступні 

онлайн-довідник та трекінг. За цими матеріалами перші проходження 

здійснили люди, які мають досвід паломництва оригінальним Caminode 

Santiago. 

Новостворений маршрут у перспективі має продовжитися до 

кордонів з ЄС та інтегруватися до міжнародної мережі Шляхів святого 

Якова (перший сертифікований культурний маршрут Ради Європи).  

Шлях Святого Якова входить до числа пам'яток всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО, а перший путівник до Компостели, було написано на 

початку ХІІ ст., під час хрестових походів та реконкісти. Взагалі Шляхом 

Святого Якова у 80-му р пройшли – 209, 90-му – 4 918, у 2000-му – 55 004, 

у 2010-му – 272 383, а у 2019 – майже 350 тисяч людей. Українців на 

іспанському Шляху святого Якова поки не так багато, як представників 

інших країн. Але щороку їх кількість збільшується (якщо у 2004 р. – 30, то 

вже у 2019 р. – 1052) [10]. 

Початкових пунктів маршруту є дуже багато, але всі вони приводять 

до міста Компостела. Найстарішим маршрутом є Primitivo, що має 

протяжність близько 321 км. Він розпочинається в Ов'єдо (Іспанія). Цей 

важкий маршрут (постійні підйоми та спуски у горах) промаркований,проте 

має обмежену кількість місць для ночівлі. 

Найвідомішим є французький маршрут тривалістю 800 км (близько 

40 днів). Маршрут розпочинається у м. Сен-Жан-П‟є-де-Пор у Франції. 

Тут найбільш розвинена інфраструктура для туристів, встановлені 

вказівники шляху.  

Найкоротший маршрут – Англійський, що має довжину лише 140 

км та тривалість 6 діб. Він починається з іспанських портових міст – 

Ферроль або Ла Корунья, в які заходили англійські судна (звідси й назва 

шляху).  

Для того, щоб пілігриму зарахували маршрут та видали сертифікат, 

він має подолати не менше 100 км пішого подорожування, або не менше 

200 км велосипедного. Потрібно заповнити паспорт (креденсиаль), який 

видають на початку шляху,відповідними печатками. Більшість людей 

проходить маршрут після прочитання книги Пауло Коельйо, або перегляду 

фільму 2010 року TheWay/Шлях, режисера Еміліо Естевеса. 

Нині на темі є також створення інноваційних вітчизняних 

туристичних продуктів на рівні регіонів і територіальних громад. Це 

зокрема туризм еногастрономічний: центри виноробства на Закарпатті, в 

Бессарабії, Нижнє та Середнє Подніпров'я (Одеська, Миколаївська, 

Херсонська, Запорізька області), численні гастрономічні фестивалі – 

вареників, сиру і кави, борщу. Нещодавно Комітет з питань гуманітарної 

та інформаційної політики підтримав проект Постанови про встановлення 

Дня українського борщу (реєстр. № 6361) як унікальної пам‟ятки 
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української національної кухні. Всеукраїнський День борщу пропонується 

відзначати щороку у другу суботу вересня. Для розвитку індустріального 

туризму унікальні ресурси пропонують Криворіжжя, Донбас, 

Чорнобильська зона, промислові об‟єкти Сходу України. На підйомі також 

медичний туризм, здатний привабити до країни багатьох іноземних 

туристів. Розгалужена мережа профілактичних, діагностичних, 

лікувальних та реабілітаційних закладів різного профілю, висока 

кваліфікація спеціалістів, які надають якісні медичні послуги відносно 

невисокої вартості порівняно з іншими країнами світу – гарне підґрунтя 

для постійного зростання обсягів медичного туризму в Україну. 

На теренах внутрішнього туризму значної ваги набуває розвиток 

інклюзивного туризму для осіб з фізичними та розумовими вадами. 

Соціальне значення такого виду туризму важко переоцінити. Це один зі 

шляхів усунення соціальних бар‟єрів для людей з інвалідністю. Інклюзивний 

туризм – потужний засіб активної реабілітації, сучасний вид туризму, що 

дозволяє включати у туристичну діяльність будь-яку людину, незалежно від 

її фізичних можливостей, але з урахування її фізично-психологічного стану. 

На Черкащині створено першу в Україні Асоціацію «Інклюзивний 

реабілітаційно-соціальний туризм», працівники якої розробляють унікальну 

інклюзивну методологію. Серед засновників Асоціації – центр медико-

соціальної експертизи, національний історико-культурний заповідник 

«Чигирин», Шевченківський національний заповідник (Канів), національний 

дендропарк «Софіївка», Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини, громадська спілка «Всеукраїнський науково-практичне 

об‟єднання Інклюзивного туризму інвалідів та чорнобильців України», 

благодійний фонд «Підтримки програм соціального захисту осіб, 

постраждалих від аварії на ЧАЕС, та інвалідів». На разі досліджуються та 

укладаються маршрути подорожей. Основна вимога – це доступність таких 

місць. Окрім туристичної реабілітації, надаватимуться також і професійно-

трудові послуги, що допоможе людям знайти своє нове покликання та 

реалізуватися [11]. 

Отже, внутрішній туризм, що демонструє позитивні показники 

сприяв частковому збереженню сфери туризму. Громадяни України 

почали більше мандрувати по своїй країні. Вони звертають більше уваги 

на автентичність, екологічність та локальній бренди туристичного 

продукту. В умовах тотальних карантинних обмежень популярністю 

користується туристичний продукт, що максимально забезпечує соціальну 

дистанцію та усамітнення.  

Унікальність Подільського шляху святого Якова полягає в тому, що 

в Україні формат пішохідного культурно-пізнавального туризму ще не був 

системно впроваджений. Досвід Camino Podolico може стати цінним для 

різних регіонів України. Ініціатори мають намір продовжити в 

майбутньому шлях до кордону з Європейським Союзом, аби приєднатися 

до Європейської федерації Шляхів святого Якова – першого 
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сертифікованого культурного маршруту Ради Європи. Такий туризм може 

бути цікавим не лише мандрівникам, а й місцевим жителям. Завдяки цьому 

значно покращується економічна ситуація громад завдяки наданню 

туристам можливості для розміщення, харчування, придбання локальних 

продукті, відвідування туристичних об‟єктів та музеїв.  

У наш час актуальним є також створення інноваційних вітчизняних 

туристичних продуктів на рівні регіонів і територіальних громад. Це 

зокрема туризм еногастрономічний, медичний, індустріальний. Значної 

ваги набуває також розвиток інклюзивного туризму для осіб з фізичними 

та розумовими вадами, соціальне значення якого важко переоцінити. 

Таким чином створення інноваційних видів національного туристичного 

продукту можна розглядати як нагальну вимогу сьогодення. 
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5.5. Інновації в менеджменті туризму та їх вплив на формування 

трендів розвитку 

 

Стрімкий розвиток сучасних цифрових технологій або як їх 

прийнято називати діджитал оновлення, породжує процес цифрової 

трансформації, який досить сильно змінює багато сфер людської 

діяльності в цілому. Сфера туризму, як галузь що інтегрує роботу багатьох 

галузей народного господарства, теж активно реагує на потреби 

споживачів і відповідно змінюється. Цифрова трансформація багатьох 

галузей діяльності людини є плинним процесом і навіть нейролінгвісти 

відмічають у своїх дослідженнях, що сучасну людину у такому постійно 

змінному середовищі можна назвати «Homo Confusus» (людиною 

розгубленою). Людство дійсно переживає складний період зміни 

свідомості та зміни у всіх сферах економіки та соціальної реалізації 

людини. І питання цифрової трансформації, у зв‟язку з цим, і у 
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туристичній галузі набуває великої актуальності. У цей складний процес 

вніс свої корективи і COVID-19, оскільки масштаби уражень і швидкісь 

поширення цього вірусу ніхто не міг передбачити та своєчасно побудувати 

стратегію реагування на такий несподіваний виклик, ані на рівні держав 

ані на рівні окремих галузей економіки чи підприємств. Закриті кордони, 

призупинені польоти, обмеження пересування населення навіть в межах 

країн, а в деяких країнах довгострокові локдауни з обмеженням 

пересування громадян від місця роботи до місця проживання і не далі аніж 

дві зупинки наземним транспортом, стали на сьогодні ознакою часу 

пандемії COVID-19. Традиційний спосіб облаштування життя людей, із 

зрозумілими періодами відпусток і свободою пересування змінився 

кардинально і з‟явилась потреба у нових підходах до формування 

пропозиції на туристичному ринку. З‟явився усталений вираз «туризм 

поставлений на паузу», в решті решт ніхто досі не може стовідсотково 

передбачити, чи відновиться галузь у повному обсязі і чи вона буде саме 

такою, як була раніше. Сьогодні є нагальна потреба означити можливості 

покращення сьогодення галузі туризму, в умовах постійних глобальних та 

регіональних змін, а також застосування інноваційних технологій, які 

активно змінюють нашу дійсність.  

Аналізуючи останні дослідження з цього приводу, можна прийти до 

висновку, що більшість дослідників лише констатує факт появи нових 

технологій та відповідного програмного забезпечення, але недостатньо 

концентрують увагу на змінах у сфері обслуговування і зокрема у туризмі, 

а тим більше не проводять паралелі між прогресуючими технологіями та 

туризмом. Питання технологізації або ж інформаційної модернізації 

послуг займались вчені І. Богомазова, А. Зануда, І. Захаренко, М. Корнеєв, 

О. Крамаренко, О. Любіцева, М. Мальська, С. Сардак, І. Смірнов, Л. Фрей, 

О. Яковенко та ін. Розкрити ж можливі тренди розвитку галузі туризму у 

зв‟язку з розвитком інноваційних технологій та відповідної зміни запитів 

споживачів на турпродукт, досі залишається живим інтересом дослідників, 

тому що потребує об‟єктивного погляду, який врахує реалії туристичного 

ринку. 

Враження є тим головним багажем, які привозить кожен із нас із 

подорожей світом. Чи то ми їдемо на сімейний відпочинок, чи вивчати 

іноземну мову, чи у відрядження, чи на воркшоп, ми їдемо у очікуванні 

позитивних емоцій. І цілком природно, що позитивні враження стають тим 

каталізатором, який надовго нас налаштовує очікувати наступної 

подорожі [7]. Інформація надходить до сучасного туриста, певними 

ланками методології цифрового циклу подорожі [8]. Методологія 

цифрового циклу подорожі являє собою етапи, які є частинами процесу 

підготовки туриста до подорожі і, а також і певні періоди туристичної 

подорожі. Усі ці етапи беспосередньо пов‟язані із специфікою 

сприйнняття інформації сучасним туристом, бо світ сучасної людини часто 

наповнений інформацією з кількох джерел одночасно. Це можуть бути 
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інформаційні видання у інтернеті, різноманітні веб-сайти туристичних 

агенцій, корисні додатки та соціальні мережі із цілим спектром 

інформаційних потоків, які активно використовуються блогерами, які 

доносять до користувача найновішу інформацію про місця відпочинку чи 

дестинації відвідані хвилину назад (рис. 1.) [2, 3]. 

Перша думка, яка з‟являється у майбутнього туриста про подорож і 

є тою ідеєю, яка надихає на подальший пошук. Ідеєю може бути пост у 

соціальній мережі або реклама у месенджері, прочитана повість або 

мимохіть побачений кліп або шот (коротке відеоповідомлення) від 

подорожуючого блогера. Усе це – ті потоки інформації, які ніби навмисне 

огортають майбутнього туриста. Так, це інформація невпорядкована і 

часто випадкова, ну а сама ідея, це не тільки інформація, це те зерно, яке 

падає на благодатний грунт роздумів спраглого до подорожей туриста, 

інтерес якого постійно підігрівається таргетинговою рекламою у 

соціальних мережах та цільовими публікаціями у месенджерах. 

 

 
Рис. 1. Цифровий цикл подорожі. 

Джерело: [3]. 

 

Ідея спонукає майбутнього туриста до подорожі, а отже і до пошуку 

конкретного рейсу, місця проживання в омріяному місці, можливого 

туристичного пакету. Зрештою, в сучасному світі панування цифрових 

технологій, пошук інформації безпосередньо означає для туриста – 

багаточасовий пошук інформації у всесвітній мережі інтернет 

використовуючи чи то ПК чи інші гаджети. 

Результатом пошуків туриста є бронювання, яке сьогодні є досить 

простою процедурою через додатки у смартфонах або через різноманітні 

системи бронювання, або безпосередньо через сайти готелів. Такі системи 

як «Self check-in» або «Booking», дають можливість туристу цілодобово 

мати доступ до можливостей розміщення у певному обраному населеному 

пункті, включно із особливими забаганками щодо комфорту чи додаткових 

Після 

подорожі 

Броню- 

вання 
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послуг у готелі. Це не тільки гарантує безпеку туриста, який приїде 

можливо вперше до цеї країни, але ще і зекономить час та сили для більш 

важливих цілей подорожі.  

Наступний етап цифрового циклу подорожей також пов‟язаний із 

цифровими технологіями. Перед поїздкою людина ніби адаптує себе до 

подорожі, дізнаючись подробиці тих вигод, які він замовляє. Тобто це 

певний час для уточнення інформації, покращення умов майбутньої 

подорожі та розширення доступних можливостей туриста у омріяній 

країні [6]. 

Під час подорожей майже усі можливі кроки туриста пов‟язані з 

використанням різних цифрових технологій. Починаючи від перевірки 

документів у аеропортах, відправки багажу і закінчуючи поселенням, яке 

вже сьогодні відбувається, часто за участі роботів-актроїдів або роботів-

гідів готелю, який супроводжує туриста до номера і може зареєструвати 

замовлення туриста на додаткові послуги. 

Після подорожей, зазвичай турист на стільки переповнений 

враженнями, що починає активно ділитись ними з друзями, 

використовуючи соціальні мережі та пишучи відгуки на сайтах тих 

туристичних агенцій, послугами яких користувались. Таким чином турист 

стає джерелом інформації і відкладених бажань для багатьох майбутніх 

туристів, тобто задоволений турист стає ще і частиною маркетингового 

плану туристичного підприємства, працюючи як позитивна та правдива 

реклама турпродукту, саме цього туристичного підприємства.  

Модель описана вище є універсальною моделлю і буде ще довго 

дієвою. Будуть змінюватись і ускладнюватись технології та 

прискорюватись швидкості, але споживач туристичного продукту не 

змінить свого бажання, знову й знову насолоджуватись новими поїздками. 

Сучасний турист постійно існує у цифровій сфері, пошукові системи є у 

кожному смартфоні чи планшеті. Соціальні мережі та месенджери 

середній користувач мережі відвідує кожні п‟ятнадцять хвилин. Ціла 

інформаційна мережа, починаючи від пошукових систем вже 

налаштовується сама на потенційного споживача туристичних послуг. 

Ніби то випадково, перед очі потенційного туриста, виринає інформація 

про туристичні агенції та їх різноманітні пропозиції. Так звана 

«таргетингова реклама» проникає у коло спілкування майбутнього 

туриста, підлаштовуючись під час активності споживача у мережі та 

відслідковує скільки хвилин читає турист той чи інший текст. Технології 

не полишають туриста і в дорозі. У аеропортах чи вокзалах, перше чим 

турист зацікавиться, чи є Wi-Fi, який не тільки дає можливість 

користування інтернетом, але і задовольняє потребу у безпеці та спокої 

туриста. Технології, які оточують туриста безумовно допомагають йому, 

агрегатори туристичних компаній швидко генерують необхідний пакет 

послуг, враховуючи побажання туриста. Один із них це Amadeus, який для 

сфери туризму є найбільш прогресивним на сьогодні [5]. 
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До сьогодні людство пережило чотири індустріальні революції і 

кожна з них ставала великим поштовхом у економічній та соціальній 

сфері. Четверта індустріальна революція або ще її називають «цифрова 

трансформація» дала поштовх появі інформаційних технологій, які не 

просто пропонують інформацію користувачеві, але ще і сама інформація є 

інструментом для підприємств які бажають покращити ситуацію із 

попитом. Це дрібниця, на перший погляд, але за цією дрібницею тягнеться 

ланцюг технологічних змін у багатьох сферах народного господарства і 

особливо це помітно споживачеві у сфері послуг. Поняття четвертої 

індустріальної революції ототожнюють з появою поняття «великі масиви 

даних», власне для нас це маркер появи надпотужних комп‟ютерів, які 

можуть ці дані систематизувати і аналізувати. В результаті цього сфера 

туризму може дозволити собі користуватись інформаційними 

технологіями, не тільки для повідомлення людству про себе, створивши 

відповідні веб-сайти, але ще і просувати свої продукти на ринку, 

використовуючи маркетингові технології, які дозволяють швидше 

розшукувати споживача, який цікавиться саме такими регіонами і саме 

такими послугами. Так як попит на такі технології починає зростати, то 

відповідно це формує і певні технологічні інноваційні тренди.  

Сучасний «цифровий турист» сприймає навколишній світ зовсім 

інакше аніж людина ХХ століття. На нашого сучасника рухнули потоки 

інформації, які він не в силах опанувати самостійно. І тут на допомогу 

людині теж дприйшла технологія, принаймні у сфері попиту та пропозиції, 

вона спростила шляхи сполучення покупця та продавця. Але не треба 

забувати й про недоліки такої інформатизації суспільства, бо ж за 

відсутності критичного мислення, людині занадто важко верифікувати 

інформацію. І тут знову допомогла технологія, яка дозволяє дослідити 

певний регіон через електронні карти, почути і побачити блогера-туриста, 

який на власні очі та на очі своєї цифрової камери побачив ту дестинацію 

чи ціле місто. На сьогодні вже є чітко сформовані тренди технологізації 

сфери туризму, які дають можливість бачити, як саме відбувається 

цифрова трансформація галузі, а це в свою чергу дає можливість бачити, 

до яких саме технологій звертається сучасний турист [11, 12]: мобільні 

пристрої, швидкість реакції споживача, швидкість обробки запитів, 

персоналізація турпродуктів, проблеми старих гравців на ринку, поява 

нових гравців на ринку. 

Досить серйозно увійшли у життя сучасної людини мобільні 

пристрої і стали не тільки телефоном, а мультфункціональним гаджетом. 

Це зараз швидше універсальний пристрій для ділової людини, з безліччю 

функцій та можливостей, починаючи від простих нотаток закінчуючи 

контролем підприємства, просуванням продукту – усе це вже можливо, 

використовуючи лише цей невеликий гаджет. Сучасні ПК, зараз хоч і 

використовуються для пошуку інформації, треба помітити, що на сьогодні 

найбільш активно для пошуку інформації використовують смартфони, так 
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само як і для запиту на пошук та покупки турпродуктів. Ключову вигоду, 

яку отримав «цифровий турист» від застосування смартфонів це 

швидкість, а так як ця технологія користується великим ступенем довіри, 

смартфон став простим інструментом для обробки, як робочих запитів так 

і відпочинку сучасної людини. Ну а сама швидкість прийняття рішення 

туристом про покупку, за свідченнями психологів становить 8 секунд, що 

говорить про те, яким ступенем довіри користується саме таке технологічне 

рішення у житті наших сучасників. 

Статистика пошукових запитів свідчить про велику популярність і 

попит на них. Наприклад, у популярних серед туристів пошукових систем 

частота запитів і обробка цих запитів за секунду для Google Chrome 

становить 51667 одиниць, для Amadeus – 20740, для Bing – 10115, для Yahoo 

– 6205 [3]. Ми маємо розуміти, що науково-технічний прогрес є 

безперервним, кількість інформації буде постійно зростати, а отже і моделі 

зчитування та її обробки будуть ставати дедалі швидшими і 

масштабнішими. Цей непростий процес обробки запитів споживачів буде 

поліпшувати життя звичайному туристові, а туристичним операторам дасть 

можливість швидше знаходити кращі технологічні підходи до просування 

туристичного продукту. Сучасна технологія слугує персоналізації 

турпродукту, але це незавжди тільки рух до зміни самого туристичного 

продукту, швидше сучасні технології просування туристичного продукту 

полюють на споживача з відповідними запитами на певні послуги. 

Технологія персоналізації споживача постійно модернізується і сучасним 

гаджетам не так вже й складно ідентифікувати зовнішність людини, 

залишилось хіба що пройти шлях до розпізнавання настрою споживача, що 

довершить технологію продажів. 

Проблеми старих гравців та поява нових на ринку, це швидше ознака 

надшвидких цифрових змін загалом, трансформації багатьох галузей 

виробничої та невиробничої сфери, аніж занепаду підприємств з інших 

причин. Без змоги своєчасно перебудувати свої підходи до ведення бізнесу, 

багато відомих нам компаній відкочуються далеко від ключових позицій, 

наприклад це сталось із такими відомими нам брендами як Walkman, 

Minolta, Kodak, Black Berry [3]. Звісно несвоєчасна адаптація цих брендів до 

нових умов на ринку не означала смерті цих компаній, але їм приходилось 

пройти через періоди банкрутства. З цього можемо зробити висновок, що 

тренди задані розвитком технологій задають тренди і ведення бізнесу, 

відповідно так само як і на попит має реагувати пропозиція. Такі нові 

компанії на ринку, як Uber, Airbnb, Alibaba, We Chat є продуктом 

технологізації бізнесу, вони можуть бути власне інтерактивною платформою 

для тих, хто веде такий вид діяльності. Цілком зрозуміло, що в інші часи це 

було б практично неможливо. Компанії-гіганти, що існують на ринку біля 40 

років, такі як Google, Apple, Amazon, вчасно потурбувались про 

цифровізацію своєї справи і успішно працюють до сьогодні, створюючи нові 

можливості для себе і партнерів на рівні мікросередовища та 



401 
 

макросередовища підприємства. Суцільна технологізація призвела і на 

туристичному ринку, до появи таких платформ як: Booking, Airbnb, Uber, 

Expedia, CTrip, Amadeus, Yandex. Вони характеризуються найбільшою 

капіталізацією і відповідно попитом туристів з усього Світу [3]. 

Якщо ми уявимо узагальнений образ сучасного туриста, якого зараз 

вже називають «цифровим туристом», то перед нами постане людина, 

практично залежна від соціальних мереж. З одного боку соціальні мережі 

колосально розширюють коло спілкування, а з іншого боку людина тоне у 

потоці такої кількості контактів, так само як і у потоках інформації, в яких 

вона навряд чи може правильно верифікувати інформацію. Така поведінка 

людини, бажання постійно збільшувати коло спілкування лежить глибоко у 

психології людини, бо ж спілкування для людини це найвища насолода. І 

сучасна людина в цьому прагненні аж ніяк не відрізняється від колишніх 

поколінь туристів. Єдина відмінність це те, що сучасна цифрова людина стає 

тою, яку ведуть. Це не просто залежність від гаджетів, так як довіра людини 

технологіям, як і будь-яка віра є результатом досвіду багатьох 

справджуваних запитів. Тому насправді найпростіше донести інформацію до 

«цифрового туриста» через соціальні мережі та месенджери, чим власне і 

користуються багато туристичних операторів. Сучасний турист розуміє, що 

додатки у смартфоні дозволяють бачити достовірну інформацію з усього 

Світу. А відтак будь-який маршрут можна прокласти абсолютно самостійно. 

Але в силу того, що виміри часу «цифрової людини» є занадто стислими, а 

наміри охопити більшість можливостей протягом своєї відпустки, вона 

звертається до туристичних агенцій. І у першу чергу щоб задовольнити весь 

максимум можливостей, не зазнавши вимушених зупинок чи розчарувань, 

пов‟язаних наприклад з тонкощами роботи музеїв чи виставок, за якими 

прямує турист до певної країни. У випадку купівлі одразу пакету послуг у 

туристичного оператора, «цифровий турист» має примарне відчуття повного 

контролю над усіма можливими обставинами під час подорожі. Коронавірус 

опосередковано торкнувся саме цеї особливості людини у цифровому світі, 

саме відновлення рівня довіри і відчуття безпеки у подорожах будуть 

ключовими у відновленні рівня споживання туристичних послуг у 

постковідний період. Цю складну задачу необхідно буде вирішити навіть на 

рівні держав та відомств, які змінили законодавство у ряді країн, у 

екстримальних умовах пандемічної кризи. 

Аналітики виділяють наступний щорічно оновлюваний список 

інноваційних технологічних трендів: Biometrics (біометріка), Blockchain 

(блоковий ланцюг), Robotics (робототехніка), AI (штучний інтелект), Big 

Data (великі дані), Cloud (хмара), VR & AR (віртуальна і доповнена 

реальність), Chatbots (чат боти), Voice (голос), Self-driving (самоуправління), 

IoT (Інтернет речей), Mobile (мобільний). Ці інновації вже давно знаходяться 

у використанні і чим далі, тим більше людина стикається з ними в 

реальному житті (рис. 2) [3]. 
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Інноваційні цифрові технології, якими пронизана уся діяльність 

сучасної людини, обслуговують і інтереси сучасного туриста. Нікого вже не 

дивує застосування в роботі туристичних агенцій роботів, чатів, чат-ботів, 

які спілкуються із туристом впродовж поїздки. Смартфон став одним із 

головних пристроїв, який необхідно взяти туристу з собою. Але це не єдина 

зміна яка прийшла у світосприйняття туриста. 

 
Рис. 2. Інноваційні технологічні тренди. 

Джерело: [3]. 

 

Стрімкий розвиток робототехніки призводить до змін у сфері 

обслуговування аж до того, що деякі функції співробітників сфери послуг 

повністю покладаються на роботів. Пандемія COVID-19 стала одним із 

потужних факторів у активному русі до прогресивних змін у різних 

напрямках розвитку робототехніки. Взагалі створення штучного інтелекту 

передбачало й раніше, що робототехніка дозволить людині звільнити свої 

руки від певних видів робіт, довірившись роботам. Але саме такі тренди 

означились, саме у останнє десятиліття, коли людство відчуло потребу 

прибрати з найбільш контактних посад сфери обслуговування людину і на її 

місці впровадити робота, здатного виконувати необхідні функції. Деякі 

готелі у Європі почали впроваджувати роботів-гідів, які вміють 

супроводжувати туриста в готелі і консультувати його з приводу 

користування номером, а в Японії наприклад почали впроваджувати 

роботів-актроїдів, поклавши на них обв‟язки рецепціоністів [5]. У Південній 

Кореї деякі ресторани відмовились від офіціантів, створивши інтерактивні 

столи, на яких підсвічується вибір страв і турист робить замовлення прямо 

на столі, як на звичному вже сучасній людині планшеті, а страви підвозять 

роботи-візочки, які рухаються від кухні по запрограмованим доріжкам у 

ресторані. 

Боти, чатботи і просто чати стали однією із проривних технологій у 

сфері обслуговування, а саме у готелях, на авіатранспорті і т.д. 

Вважається, що саме ці технології, часто інтегровані до звичайних 
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гаджетів споживачів турпродуктів, стають постійно прогресуючими 

каналами комунікації підприємств сфери послуг та споживачів. 

Інтерфейси Alita, Siri, Echo, Home, Home Pod, Alexa, Аліса гарантують 

власникам готелів, наприклад швидко реагувати на запити туриста, а отже 

покращувати сервіс загалом і покращити враження туриста від 

перебування у готелі [4, 6]. 

Віртуальна реальність (VR) і доповнена реальність (AR) тепер 

активно використовуються у індустрії туризму, а не тільки у іграх, як це 

було раніше. Саме у період пандемії COVID-19, музеї почали збагачувати 

свої інтернет-ресурси віртуальними екскурсіями, а технологія доповненої 

реальності допомагає уяві туриста відтворити ту саму дестинацію чи 

експонат, як саме він виглядав багато віків назад. Технології ці, унікальні і 

інтерес до них постійно зростає. «Інтернет речей» сьогодні стає 

«інтернетом всього», коли гаджети звертаються один до одного. Такий 

сервіс може нам зустрітись сьогодні у готелях, де замісь ключів до номера 

та інших вигод готелю є ваш смартфон (Online hotel check-in & Smart Key). 

[4] Можна вже зараз передбачити великий попит на цю технологію у 

постковілний період. 

Технологія Blockchain (блоковий ланцюг) дає можливість 

відслідковувати багаж та знаходити загублений багаж у будь-якій точці 

світу. Big Data (великі дані), технологія яка дозволяє туристу дізнатись 

якомога більше про усі особливості надання йому послуг. Ця технологія 

продовжує бити рекорди по збільшенню банків інформації, а відповідно 

дозволяє науково-технічній думці знаходити нові можливості у багатьох 

галузях господарювання. 

Процес цифровізації у багатьох регіонах світу пронизує соціально-

економічну сферу, охоплюючи новими технологіями нові сфери бізнесу, 

нові прошарки суспільства, нові території. Синергетичний розвиток 

сусідніх регіонів дозволить у постковідний період швидше просувати 

турпродукт та відкривати нові регіони туристам [3]. 

Висновки. Починаючи від планування подорожі сучасний турист 

занурюється у безліч сучасних технологій. Запит людини на комфорт та 

атракцію залишається як і раніше зконцентрованим на пошуку приємних 

вражень за якими буде приїздити ще не один раз. Методологія цифрового 

циклу подорожі, залишається в силі, змінюються тільки методи пошуку і 

надходження інформації до споживача та швидкості прийняття рішень про 

покупку споживачем та швидкості оброки цифрових запитів у мережі. Це є 

природним шляхом розвитку та впровадження технологій і як наслідок 

модернізації системи мислення та реагування «цифрового туриста» на 

інформаційні потоки довкола.  

 До того як турист їде у подорож, він проходить кілька етапів і на 

кожному з них він користується новітніми технологіями, навіть не 

помічаючи, як довго він щось шукає і верифікує інформацію. Цифрова 

трансформація суспільства та мозку окремо взятого туриста непомітно 
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змінює наш світогляд, стирає кордони нашого відчуття місця проживання. 

Сучасний турист це скоріше громадянин світу, аніж такий, що живе і 

бачить своє життя у окремій країні. Пандемія прискорила процес розвитку 

робототехніки, особливо у сфері послуг і поступове впровадження роботів 

вже не лякає туристів, а навіть слугує наповненню туриста атрактивними 

враження від місця проживання. 

Сучасний турист (мандрівник) вже за звичкою із свого 

повсякденного життя, переносить свій високий запит на технології і до 

сфери туризму. І вибір туристом певних регіонів також є таким, що 

принципово буде обирати пріоритетом ті у яких доступні Wi-Fi, Alexa чи 

подібні помічники, роботи-гіди чи роботи-офіціанти. Технологізація не 

минула і банківської сфери, що дозволило туристам користуватись 

електронною карткою по всьому світу і бути певним, що він зможе 

розрахуватись за послуги у будь-якій точці Світу. Сучасний турист, ми 

можемо констатувати, є більш відкритим до Світу та більш впевненим у 

своїй безпеці. Через те,що довіру його формує досвід його активностей у 

різних подорожах, які він і планує і корегує за допомогою простих у 

користуванні, але дуже складних технологічно гаджетів. З іншого боку 

такий турист стає ще і більш толерантним до навколишнього Світу, більш 

відкритим та свободолюбивим. 

На прикладі України, ми можемо говорити, що сучасний 

мандрівник сприймає як належне, вільне пересування з України до своїх 

мандрівних цілей [9]. З появою безвізу (до пандемії COVID-19), потік 

туристів збільшувався на 30% щороку. Тобто бажання наших 

співвітчизників росте постійно, а якщо і відкладається через епідемічні 

перестороги, то це не означає, що відкладений інтерес буде меншим. 

Відчутним трендом стало те, що натхненні інстаграмом туристи рухаються 

до нетрадиційних дестинацій, місць які стали популярними завдяки 

інстаграм-полюванням сучасних «цифрових туристів». Самостійно 

мандрують в Україні 28%, що є трохи більше за такі показники у Європі, а 

саме 27% та в середньому у світі – 24% [10]. Короткострокові подорожі 

стали більш популярними за повноцінні відпустки. Соцмережі надихають 

на поїздки більше аніж інші джерела інформації. Думки тревел-блогерів 

набули ваги. Змінилось відношення туриста до страхування, сервіс став 

зрозумілим та необхідним, усі ним користуються і розуміють на скільки це 

важливо [1]. «Життя у смартфоні» дає можливість мандрівнику 

вирішувати майже усі питання у месенджері тобто ланцюг посередників 

які пропонують туристичні послуги зменшився до мінімуму. 
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5.6. Інноваційні підходи у вищій туристичній освіті 

 

Освітній сектор є стратегічно важливою сферою розвитку держави і 

суспільства, він має забезпечувати такий ступінь якості людського 

капіталу, який буде відповідати потребам і викликам постіндустріального 

суспільства. Національна освіта на сучасному етапі потребує суттєвого 

оновлення. Володіючи численними незаперечними здобутками й 

досягненнями, освітня галузь вимагає ухвалення базових законодавчих 

актів, імплементація яких кардинально змінює освітню парадигму в 

Україні. 

Процеси з модернізації національної освіти в контексті підвищення 

якості людського капіталу закладені в новому Законі України «Про освіту» 

(2017 р.). Інновації в освітньому секторі, на чому наголошують міжнародні 

експерти. визначають стан системи освіти в державі та тісно пов‟язані з 

питаннями національної безпеки.  

У вищій освіті після ухвалення нової редакції Закону України «Про 

вищу освіту» (2014 р.), спрямованого на реформування національної вищої 

школи, її інтеграцію у європейський і міжнародний освітній простір, 

підвищення рівня діяльності закладів вищої освіти через надання їм 

академічної і фінансової автономії, модернізацію освітнього процесу за 

рахунок впровадження нових стандартів вищої освіти, розроблення на їх 

https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.6.5
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основі освітніх програм і в кінцевому результаті на підвищення якості 

вищої освіти, відкрилася перспектива системної трансформації української 

освіти, яка є одним із основних важелів цивілізаційного поступу й 

економічного розвитку держави. 

Для просування освітньої політики як основи сталого розвитку 

країни, спрямованої на досягнення рівня освіти європейських країн та 

світу поряд з розвитком нових форм організації освітньої діяльності, 

модернізацією освітніх практик у відповідності з новими умовами 

існування і діяльності закладів освіти необхідно створити для здобувачів 

вищої освіти інноваційно-інтелектуальне середовище, сприятливе для 

отримання важливих знань і навичок, які здатні забезпечити 

конкурентоспроможність випускників вищої школи на ринку праці, а 

також сприятимуть формуванню національно свідомого та суспільно 

активного громадянина держави. 

Визначальним у сучасній системі освіти має стати гуманітарний 

сегмент. Водночас з поширенням концептуальних підходів до 

національно-патріотичного виховання молоді – Концепція національно-

патріотичного виховання молоді (2009), Концепція національної системи 

виховання (1996), Концепція Загальнодержавної цільової програми 

патріотичного виховання громадян на 2013-2017 рр., Концепція 

громадянської освіти та виховання в Україні (2012) – важливо 

поглиблювати та удосконалювати викладання суспільних і гуманітарних 

дисциплін у закладах вищої освіти. Особливо це стосується вищої 

туристичної освіти, зміст і якість якої мають відповідати вимогам 

сучасного суспільства з переорієнтацією пріоритетів освітньої парадигми з 

держави на особистість, з послідовною демократизацією і гуманізацією 

освітнього процесу в європейському вимірі. 

Проблема визначення та освоєння сучасного змісту вищої освіти є 

актуальною, як ніколи. Інтеграція в європейські простори вищої освіти і 

досліджень, її модернізація, безперечно, змінить національну вищу освіту, 

а головне – сприятиме формуванню особистості інноваційного типу. 

Враховуючи, що університети отримали академічну автономію і значною 

мірою самостійно формують освітній процес за стандартами Болонської 

системи (з 2005 р.), важливо в умовах інтернаціоналізації та прагнення 

конкурентоспроможності освіти не втратити національні освітянські 

надбання, а ще гірше, знехтувати національним історико-культурним 

блоком гуманітарної освіти, тенденції чого спостерігаються останніми 

роками. Зауважимо, що Європейська асоціація університетів у своїй 

«Грацькій Декларації» (2003 р.), відзначаючи важливість автономії 

освітніх закладів і агенцій із забезпечення якості освіти, наголошує на 

верховенстві національних систем вищої освіти. 

Надання закладам вищої освіти права самостійно розробляти і 

затверджувати освітні програми створило, з одного боку, можливість гнучко 

реагувати на запити ринку праці, з іншого – загрозу відмовитися від частини 
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гуманітарних дисциплін, здавалось би, на користь європейським інноваціям. 

Слід відзначити, що, передбачаючи і такі перекоси, у відповідності до Угоди 

з Європейським Союзом формується система зовнішнього забезпечення 

якості освітньої діяльності вишів та система внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти. Створені та функціонують Державна інспекція 

навчальних закладів України, яка на державному рівні відстежує процеси й 

тенденції, за якими розвивається заклад вищої освіти, а також незалежний 

постійно діючий колегіальний орган Національне агентство із забезпечення 

якості вищої освіти, пріоритетами якого є оцінка якості вищої освіти та її 

стандартів, акредитація освітніх програм, заходи щодо забезпечення якості 

підготовки науковців, запровадження процедур дотримання академічної 

доброчесності, міжнародна діяльність. Щодо запровадження внутрішніх 

систем забезпечення якості освіти в українських університетах, то, за 

дослідженнями Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд 

досліджень освітньої політики», лише в 10-15% вишів існують такі 

системи [41]. 

В умовах сучасної освітньої парадигми, коли Міністерство освіти та 

науки України лише затверджує стандарти освіти і формує очікуваний 

результат навчання, відповідальність університетів значно зростає. 

Питання автономії університетів включає управлінський і навчальний 

напрями діяльності. Останній пов‟язаний зі змістом освіти, коли виші самі 

формують блоки навчальних курсів, розробляють робочі програми та 

навчальну літературу (без грифу Міністерства освіти на науки України). 

Загалом, для вишів навчальна література є однією з головних 

проблем освітнього процесу, зокрема й підготовки майбутніх фахівців для 

сфери туризму з вищою освітою. Важливими аспектами в цьому 

відношенні є якість цієї літератури, відповідність змістового наповнення 

сучасним науково-методологічним підходам, новітні формати 

оформлення, доступність. Підготовка навчально-методичного матеріалу 

для спеціальності 242 Туризм має враховувати компетентнісний підхід до 

освіти, який передбачає зближення змісту вітчизняної освіти із сучасними 

соціально-економічними реаліями. 

Аналіз навчальних планів, освітньо-професійних програм, за якими 

здійснюється підготовка фахівців для сфери туризму у вітчизняних 

закладах вищої освіти, засвідчує, що основу вищої туристичної освіти 

складають два блоки: економічний та гуманітарний. Причому, навчальним 

дисциплінам саме економічного блоку приділяється значна увага і вони 

займають понад 50% обсягу усіх дисциплін. До прикладу, у 

Національному університеті фізичного виховання і спорту України 

здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти вивчають 

9 економічних з 22 обов‟язкових дисциплін: Економічна теорія, 

Транспортне обслуговування туристів, Організація харчування туристів, 

Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах, 

Менеджмент туризму, Економіка туризму, Технологічна практика, 
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Інформаційні системи і технології у туризмі, Організація анімаційної 

діяльності, що становить 41%. Блок дисциплін спеціалізації включає 8 

економічних дисциплін з 10, тобто 80%. Навчальний план також містить 

вибіркові дисципліни, які здобувачі обирають, створюючи індивідуальну 

освітню траєкторію. Їх обсяг 25% від усіх навчальних дисциплін. Аналіз 

вибіркової частини свідчить, що з поміж 38 навчальних дисциплін 24 

освітні компоненти також є економічно спрямованими (63%). Таким 

чином, навчальний план підготовки фахівців за спеціальністю 242 Туризм 

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти у НУФВСУ містить 70 

навчальних дисциплін, з них 41 – належить до економічних (58,5%) [27]. 

Разом з тим, трансформаційні процеси в наукознавстві другої пол. 

ХХ ст. – поч. ХХІ ст. і якісні зрушення в соціогуманітаристиці зумовили 

кардинальні зміни у вищій туристичній освіті. Туристична освіта стала 

однією з провідних складових модернізації української освітянської 

справи у відповідності з потребами практики, розвитку сучасної науки, 

підвищення політичної культури громадян. Українські науковці, 

усвідомлюючи ці трансформаційні процеси, на засадах нових 

методологічних підходів та відповідного наукового інструментарію почали 

активно впроваджувати інновації у вищу туристичну освіту. 

Першочерговим завданням вищої туристичної освіти в Україні стає 

розвиток у здобувачів критичного мислення, творчості, ініціативності, 

вміння вирішувати проблеми та оцінювати ступінь ризику, приймати 

рішення та конструктивно керувати емоціями, щоб використовувати їх для 

покращення професійного та особистого життя. Окрім того, посилення 

гуманітарного блоку в туристичній освіті розширить можливість молодій 

людині реалізуватися в громадському житті, значно підвищить мотивацію 

до участі в суспільно творчій діяльності. 

З огляду на назрілу потребу підсилення гуманітарної складової 

підготовки майбутніх фахівців сфери туризму з вищою освітою та 

необхідність розвитку у здобувачів м‟яких, тобто соціально значущих 

навичок, метою запропонованого дослідження є висвітлення тих інновацій, 

що впроваджуються у вищу туристичну освіту. 

Для досягнення поставленої мети, необхідно виконати такі 

завдання: 

- дослідити сучасні тенденції синергії краєзнавства та туризму та їх 

вплив на туристичну освіту; 

- проаналізувати сутність інновацій у підготовці фахівців для сфери 

туризму; 

- окреслити можливості музейної педагогіки для становлення 

фахівця сфери туризму; 

- охарактеризувати метод музейної візуалізації та навести приклади 

його використання в освітньому процесі; 

-  описати музейну візуальність у краєзнавчому кластері; 

- дослідити інновації для інклюзії в туристичній освіті.  
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Краєзнавство та туризм: сучасні тенденції синергії та їх вплив на 

туристичну освіту. Сучасне краєзнавство розглядається сьогодні як 

комплексна галузь знань з власною структурою галузей та організаційних 

форм, і як громадський рух, одним із головних завдань якого виступає 

вивчення минулого кожного краю, відродження спотвореної історичної 

пам‟яті, формування деформованої суспільної свідомості та виховання 

національної гідності в молодого покоління. Саме виховну функцію 

краєзнавства відзначав відомий історик та видатний державник, Герой 

України, академік НАН України П. Т. Тронько: «Почуття любoві до 

України, глибoка повага до вiкових нарoдних традицiй – невичерпні 

джерела духовностi, мoральності та культури сучаснoї 

людини» [34, с. 10.]. 

Українське краєзнавство є своєрідною інтелектуальною системою з 

характерною для нього особливістю динамічно взаємодіяти з науковими 

галузями та дисциплінами. Саме бажання людини пізнати свій край та світ 

об‟єднують туризм і краєзнавство. Мандрівка та екскурсійна подорож 

стали інструментами в дослідницькій діяльності туристів та краєзнавців, 

співдіяльність між якими формувалася з перших подорожей мандрівників. 

У ХІХ ст. у Європi з‟явилися науковi узагальнення в краєзнавствi та 

туристських знаннях, почали формуватися теoретичні засади, понятiйно-

категoріальних апарат наукoвих напрямiв [17, с. 142].  

В Укрaїні в першiй полoвині XIX ст. під впливoм краєзнaвчого руху 

значнo активiзувалися зв‟язки краєзнавства з туристським мандрівництвoм 

iз зарoдженням ще oднієї фoрми пoдорoжувaння – екскурсiї [29, с. 253-

254]. Вже на зламі XIX – XX ст. в Києві, Харкові, Одесі та Львові 

сформувалися наукові школи з краєзнaвства, водночас зарoдилися 

oрганізаційні фoрми туризму, виникaють перші туристичнi пiдприємства й 

oрганізації. Внаслідок тiснoго зв‟язку крaєзнавства та туризму в другiй 

полoвині ХХ ст. виокремлюється туристичне крaєзнавство як невід‟ємний 

міждисциплінaрний склaдник краєзнaвчого руху та туристичної 

гaлузі [24, с. 112]. 

Поступово в науковому полі туристичного краєзнавства 

вибудовується об‟єкт і предмет наукової галузі, виокремлюються 

особливості наукових досліджень. Об‟єктом туристичного краєзнавства 

виступає теритoріальна система туристично-екскурсiйного 

обслуговувaння, як то туристичний регiон, туристичний район, 

туристичний центр тощо, яка висвітлюється в крaєзнавчому контекстi. 

Тодi як предметoм дослідження туристичного крaєзнaвства вистуaють 

окремі склaдові туристично-рекреaційного потенціaлу крaю, зокремa його 

природні рекреaційні об‟єкти, пaм‟ятки iсторії і культури, туристичнi 

зaклaди, системa туристичної iнфрaструктури [29, с. 256].  

Коротка ретроспекція генези та розбудови туристичного 

краєзнавства з усією переконливістю доводить, що міцна синергія 

краєзнавства з туристичною діяльністю, а пізніше – туризмознавством, 
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сформувала доволі самобутній сегмент наукових досліджень та суспільної 

діяльності, об‟єднавши вчених різних наукових галузей – краєзнавців, 

туризмознавців, істориків, археологів, етнографів, географів, соціологів, 

мистецтвознавців, а також представників органів державної влади, 

туристичних організацій, освітян, працівників закладів 

культури [24, с. 113]. 

Туристичне краєзнавство дієво впроваджується в освітній прoцес 

закладів вищої oсвіти з підготoвки фахівців туристичнoї галузі. Навчальні 

курси з цієї дисципліни спрямoвані на формування вмінь у студентів 

застoсовувати в професійній діяльнoсті краєзнавчі характеристики певних 

територій для пoтреб туризму, ґрунтoвно аналізувати рекреаційний 

пoтенціал туристичних ресурсів oкремих регіонів, визначати прoблеми і 

перспективи туристичнoго oсвоєння теритoрій та викoристовувати їх для 

фoрмування пoзитивного туристичнoго іміджу краю та України, 

застoсовувати засoби і методи краєзнавства для розрoбки туристичних 

прoєктів та розбудови туристичнoї індустрії [24]. 

Нині відбувається розвиток туристичної сфери, яка володіє значним 

економічним та рекреаційним потенціалом в Україні. Незважаючи на 

пандемічні загрози, які, безумовно, обвалили в середньому на 70% 

розвиток туристичної індустрії в світі, за розрахунками міжнародних 

експертів Всесвітньої туристичної організації відновлення галузі після 

падіння станеться вже в наступні декілька років. Зокрема, поширення 

туристично-краєзнавчого сегменту чітко проглядається в науковій, 

освітній сферах, реалізується в роботі місцевих органів державної влади та 

громадськості. 

Туристичний формат подорожей склав основу науково-краєзнавчих 

експедицій Національної спілки краєзнавців України, яких лише за 

oстаннє десятилiття відбулoся пoнад двaдцяти. У травні 2015 р. була 

проведена експедиція на Харківщину «Пам‟ятні місця академіка Петра 

Тронька на Слобожанщині», присвячена 100-річчю від дня народження 

Героя України П. Т. Тронька. Краєзнавці відвідали малу батьківщину 

вченого – село Заброди, Богодухів та Харків. У 2014-2018 рр. члени 

Спілки здійснили виїзди на Київщину, Миколаївщину, Житомирщину, 

Закарпаття, Чернігівщину, Сумщину, Хмельниччину та інші регіони. Це 

достатньо ефективний формат об‟єднання туризмознавців, краєзнавців, 

науковців та аматорів-дослідників рідного краю навколо нагальних питань 

охорони історико-культурної спадщини нашої країни, репрезентації її 

національного надбання для громадян країни та громадян із 

зарубіжжя [11]. 

Туристичне краєзнавство як важливий вектор діяльності Спілки 

розвивають обласні організації, поглиблюючи краєзнавчими працями та 

розвідками його інформаційно-пізнавальний потенціал, оприлюднюючи 

туристичні путівники та довідники, готуючи туристичні маршрути, 

відкриваючи музеї та музейні кімнати, присвячені історичним подіям та 
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видатним особистостям краю. У 2011 р. в Затурцях на Волині краєзнавці 

під керівництвом голови Волинської обласної організації, професора 

Г. В. Бондаренка розпочав роботу меморіальний музей політичного діяча 

та видатного історика В‟ячеслава Липинського. З 2013 р. цікавою 

дестинацією в центральному сквері Івано-Франківська для мешканців та 

гостей міста став єдиний пам‟ятник усім трьом діячам «Руської трійці» 

(скульптор Володимир Довбенюк) – Маркіяну Шашкевичу, Якову 

Головацькому й Івану Вагилевичу. Ініціатором спорудження пам‟ятника 

був історик і краєзнавець Богдан Гаврилів. Краєзнавці області під орудою 

відомого громадського діяча, педагога М. Ю. Косила оголосили історико-

патріотичну акцію зі збору коштів на пам‟ятник. Невдовзі понад 20 тисяч 

доброчинців зібрали майже 180 тисяч гривень на створення скульптурної 

композиції [30].  

Особливу зацікaвленість туристичним крaєзнавством відзнaчаємо 

серед молoді. Значну діяльність у межах Міністерства oсвіти та науки 

України провoдить держaвний зaклад позaшкільної освiти – Укрaїнський 

держaвний центр нaціонально-патрiотичного вихoвання, крaєзнавства i 

туризму учнiвської молодi, який має регiональні oсередки майжe в кожнiй 

областi України. Серед оснoвних завдaнь заклaду – виховaння у дiтей та 

молодi пoчуття патріoтизму, любoві до Укрaїни, повaги до нарoдних 

звичaїв, трaдицій, нaціональних ціннoстей укрaїнського нарoду, а такoж 

інших нацiй і нарoдів. Через oрганізацію та прoведення Всеукрaїнських 

захoдів крaєзнавчо-туристичнoго нaпряму, а це темaтичні кoнкурси, 

змaгання, aкції, кoнференції, семiнари-тренiнги, експедицiї, зльoти, на 

загальнoдержавному рівнi провoдиться масштaбна робoта з вивчення та 

пoпуляризації iсторії, культури рiдного краю, розрoбляються туристичнi 

мaршрути та експедицiї для зaлучення iсторико-культурної спaдщини 

краю до всеукрaїнських мaршрутів [38]. 

Досить популярними формами поширення туристично-краєзнавчої 

діяльності є організація в школах, бібліотеках, музеях туристично-

краєзнавчих гуртків, товариств та клубів, екскурсій, подорожей та походів 

вихідного дня. Пізнавально-виховний потенціал туристичного 

краєзнавства ефективно реалізується в соціокультурному просторі країни. 

Окрім цього необхідно наголосити, що туристичне краєзнавство 

репрезентує українському суспільству та й, власне, усьому світові, 

національне історико-культурне надбання окремого регіону, у більшості 

своїй маловідомі для широкого загалу пам‟ятки історії та 

культури [24, с. 114].  

Завдячуючи кoпіткій дoслідницькій праці краєзнавців здoбутком 

грoмадськості стають не лише унiкальні зрaзки нацiональної культури, але й 

відбувaється oприлюднення невідoмих, або викривлених зa рaдянських 

чaсів, сторiнок укрaїнської iсторії. У жoвтні 2021 р. лауреатoм Премії імені 

Героя України Михайла Сікорського Національної спілки краєзнавців 
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України стала завідувачка відділу «Суботівський історичний музей» 

Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» Надія Кукса. 

Крaєзнавиця дoвгий чaс скрупульозно вивчaла істoричні дoкументи 

і, зрештoю їй вдалoся, oпираючись на матерiали Державного архіву 

Черкаської області, зокрема документи архімандрита Мельхіседека 

Значко-Яворського, клірові відомості Іллінської церкви кінця XVIII – 

початку ХХ ст. та пaм‟яткooхоронні дoкументи 1920-х рр., утoчнити дaту 

будiвництва Іллiнської церкви – 1651 р. Хоч в рaдянський перiод з 

невiдомих причин дaту побудoви пaм‟ятки булo зміненo на 1653 р. 

Музейниця дослiдила та oпублікувала iсторію дерев‟янoї Михайлiвської 

церкви в Суботові, втраченої пам‟ятки дерев‟яного сaкрального зoдчества 

Середнього Подніпров‟я, закладенoї чигиринським підстаростою 

Михайлом Хмельницьким у першій чверті ХVІІ ст. Крaєзнавчі публiкації 

та туристично-крaєзнавчі путiвники, довiдники знaчно пoглиблюють 

знaння про історiю та культуру крaю, сприяють збiльшенню туристичних 

пoтоків, що зі свoго боку впливає на економічне станoвище мiсцевої 

грoмади [30]. 

На сучасному етапі синергія краєзнавства та туризму проявляється у 

діях органів державної та місцевої влади. У багатьох областях 

приймаються цільові програми розвитку туризму, основу яких складає 

розвиток туристичної галузі в конкретному краю із застосуванням 

краєзнавчої складової. У Києві затверджена міська цільова програма з 

розвитку туризму на 2022-2024 рр., яка передбачає збільшення кількості 

туристів, покращення комфорту перебування туристів у столиці, 

підвищення ефективності управління туристичною сферою із залученням 

краєзнавчого ресурсу. Поряд з розвитком історико-культурного туризму, 

важливими визначені подієвий, діловий, медичний та гастрономічний 

туризм. 

У Києві планується запровадити інклюзивні туристичні маршрути 

для груп з обмеженими можливостями через включення до маршрутів 

локацій зі встановленими мінімоделями туристичних об‟єктів із 

застосуванням шрифту Брайля. Для підвищення якoсті надaння туристичних 

пoслуг та рiвня безпеки перебувaння гостей і мешкaнців мiста в Києвi 

передбaчено прoвести прaктичні семiнари та кoнференції в межaх прoєкту 

«Акaдемія гoстинності». Загaлом на фінaнсування прoграми передбаченo 

118,9 млн. грн, щo мaйже вдвічі менше, ніж булo виділено на прoграму 

2019-2021 рр., такoж плaнується залучити додaткові кoшти інвестoрів та 

благoдійників [37]. 

Нині розбудова туристичної індустрії визначається сучасними 

тенденціями, де особливе місце належить краєзнавству. Трaдиційними для 

стaлого туризму зaлишаються істoрико-культурний та прирoдний 

склaдники, фундaментом яких є крaєзнавчі знaння. Прихильники 

aктивного туризму під чaс розрoбки велo-, автo-, мотo- мaршрутів, 

пoходів, iнших видiв фізичної aктивності викoристовують крaєзнавчі 
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нaпрацювання, дoвідники, пoсібники, кaрти. Туристи, що прaгнуть 

креaтивного дoзвілля, а це мoжуть бути інтерaктивні та етнoграфічно-

теaтралізовані екскурсiї, гaстрономічні, мотoрошні, кіно-, стaлкер-, фітнес- 

тури, якi цілкoвито бaзуються на місцевому мaтеріалі, підгoтовленому 

крaєзнавцями у спiвпраці з фaхівцями з туризму. Більшiсть туристів 

прoживає в урбaністичному середoвищі, тoму зелений, aгро-, екологічний 

туризм нaбирає знaчної пoпулярності. Такий фoрмат відпoчинку 

передбaчає пoвне зaнурення в сiльське дoвкілля, з мiсцевими прирoдними, 

культурними осoбливостями крaю. Цікaві туристичнi пропoзиції змiстовно 

напoвнюють крaєзнавчими рoзвідками [24, с. 115].  

На сучасному етапі великий вплив на суспільне життя мають 

новітні інформаційні технології, глобалізацій ні процеси активізують і 

розширяють туризм до міжнародного рівня. Серед туристів виокремився 

новий напрям – номадизм, що означає періодичну зміну шанувальниками 

подорожей місця проживання в різних країнах світу, які пробують себе в 

різноманітних видах діяльності. Необхіднo врахoвувати, що прaктично 

кoжен турист з iншої крaїни, а зa результaтами oпитування мaндрівників з 

27 крaїн мiжнародна кoмпанія Visa Global Travel Intentions Study в 2017 р. 

з‟ясувaла, щo в 88% респoндентів під чaс подoрожей за кoрдоном є дoступ 

до Інтернету і вoни для пoшуку неoбхідної інформацiї кoристуються 

смaртфоном [36]. Тому працівникам туристичної галузі та краєзнавцям 

необхідно використовувати цифрoві технології, сoціальні мережі, вебкaрти 

та Інтернет-путiвники для прoсування iнформації прo туристичнi ресурси 

Укрaїни, а тaкож активно дoлучати до них крaєзнавчий кoнтент. 

Можна констатувати, що краєзнавство та туризм століттями 

розвивалися в тісній взаємодії. У результаті такої синергії сформувався 

міждисциплінарний напрям – туристичне крaєзнавство з влaсною 

теoретико-метoдологічною базoю та специфічним змістoвим кoнтентом. 

На сучaсному етапi відзнaчається динaмічний рoзвиток туристичнoго 

крaєзнавства, спoстерігається зрoстання iнтересу пoдорожуючих дo 

самoбутніх кутoчків нaшої крaїни. Пoява нoвих галузей туризму позитивно 

позначається на туристичному крaєзнавстві, який, пoглиблюючи 

спiвдіяльність крaєзнавців та туризмoзнавців, здaтний відпoвідати запитaм 

сьогоднішніх мaндрівників. Крaєзнавство зміцнює пізнавально-виховний 

пoтенціал туристичнoї дiяльності, вiдкриває нoві мoжливості для рoзвитку. 

Викoристання iнноваційних цифрoвих технoлогій в пoєднанні з 

краєзнавчим сегментoм спoнукає до рoзробки креaтивних фoрматів в 

туристичнiй індустрiї. Сучaсні тенденції взaємодiї крaєзнавства та туризму 

спрямoвані на вирoблення туристичнoго прoдукту на крaєзнавчому ґрунтi, 

який би відкривaв новi туристичнi дестинaції та пробуджувaв незaбутні 

врaження в пoдoрожуючих.  

Сутність інновацій у підготовці фахівців для сфери туризму. 

Термін «інновація» (у перекладі з пізньолатинської мови «innovatio» – 

«оновлення, новизна, зміна») означає нововведення, тобто цілеспрямовані 
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зміни, що вносять у середовище впровадження нові стабільні елементи 

(нововведення), які викликають перехід системи з одного стану до 

іншого [8, c. 32]. В контексті туристичної освіти під інноваціями варто 

розуміти цілеспрямовані зміни у підготовці фахівців сфери туризму, що 

стосуються усіх учасників освітнього процесу, та спрямовані на постійне 

удосконалення наявної системи освіти. 

Прикладами інновацій в освіті є використання коучингових 

технологій, де пріоритетним є розкриття потенціалу особистості через 

співпрацю для досягнення спільної мети. Коучинг як інновацію було 

проаналізовано в контексті професійного розвитку персоналу та 

розглянуто такі його види: персональний коучинг, бізнес-коучинг, 

корпоративний коучинг. Як інновація, коучинг сприяє розкриттю 

потенціалу людини, розвитку її професійних та особистих якостей, 

зокрема вмінь керувати собою, своїм станом, ресурсами, допомагати 

іншим у розвитку особистісного потенціалу, у підвищенні особистої 

ефективності, розвивати навички комунікації, будувати конструктивні 

відносини з колегами, які максимально підвищують ефективність 

вирішення актуальних життєвих завдань тощо. Завдяки зазначеному 

розвиваються нові здібності й навички, які підвищують ефективність 

роботи та покращують якість життя [3]. 

В контексті туристичної освіти, варто відзначити, що під час 

підготовки майбутніх фахівців туризму в закладах вищої освіти особлива 

увага звертається на розвиток їх інформаційної грамотності, що нині стало 

нагальною вимогою ринку праці й самої галузі. Розвиток цифрової 

компетентності здобувачів вищої освіти, майбутніх фахівців туризму, по 

праву вважається інновацією, оскільки її розглядають в контексті 

загальноєвропейського підходу, як одну із ключових компетентностей 

упродовж життя, що включає впевнене, критичне і відповідальне 

використання та взаємодію з цифровими технологіями для навчання, 

професійної діяльності (роботи) та участі у житті суспільства [4]. 

Таким чином, якісні зміни, що удосконалюють наявну систему 

підготовки майбутніх фахівців сфери туризму з вищою освітою, можуть 

вважатися інноваціями. 

З огляду на це, вагомою компонентою освітнього процесу в вищій 

школі можна розглядати музейний простір, де музейна педагогіка, що 

дозволяє занурити особистість майбутнього фахівця сфери туризму у 

спеціально організоване предметно-просторове музейне середовище та 

активізувати її інтелектуально-творчу діяльність, є інновацією в 

туристичній освіті. 

Музейний простір та можливості музейної педагогіки для 

становлення фахівця сфери туризму. Музей у наш час постійно 

змінюється і урізноманітнюється, розсуваючи затиснуті вузьким профілем 

збірок та традиційним полем діяльності межі музейного простору. 

Спостерігаючи активне просування музейного простору в світі, можемо 
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констатувати, що це динамічна форма співдіяльності музею та суспільства, 

результатом якої є пізнання культурного надбання людства музейними 

засобами. 

Інформаційні можливості сучасного суспільства значно 

пришвидшили розвиток внутрішнього, пов‟язаного з діяльністю 

безпосередньо у стінах музею, та зовнішнього – за межами закладу, 

векторів музейного простору, розширили його структуру. Характеризуючи 

різноманітні складові музейного простору країни, можна констатувати, що 

він охоплює все українське суспільства, а використання новітніх 

технологій дозволяє розширити його межі до світових. Основними 

складовими виступають державні, відомчі, громадські та приватні музейні 

заклади, долучаються організації та товариства активістів, які музейними 

засобами взаємодіють із громадськістю. 

Утвердження технологічних новацій у музейництві викликало 

глибокі зміни у взаємодії суспільства і музею, сприяло розширенню 

музейного простору та глибокій інтеграції музею в сучасний соціум. 

Комунікаційні технології, інтернет-ресурси, маркетинг, підприємництво у 

роботі музеїв спричинили появу оригінальних моделей комунікації, які 

осучаснюють форми співдіяльності, значно розширюють аудиторію 

спілкування. За останні десятиліття відзначається помітне зростання уваги 

суспільства до музеїв, які стають більш задіяними у житті громади. 

Завдячуючи подвижницькій праці музейників, ці поліфункціональні 

заклади в умовах сучасних викликів здатні адаптуватися і по-новому 

проявляти властиві їм можливості.  

Останнім часом під впливом новітніх тенденцій у музейництві, які 

переносять центр уваги роботи із музейного предмета на соціокультурні 

потреби суспільства, спостерігається збільшення вимог громадськості до 

музею. Суспільство відводить йому відповідальну роль у формуванні 

національної свідомості, подоланні духовної ентропії, процесів деградації, 

знецінювання морально-етичних принципів, а також виховання у молодого 

покоління дбайливого ставлення до історії, традицій та природи краю – і 

хоче бачити живий музей як дієвий інструмент розвитку соціокультурних 

процесів. 

Музейна діяльність передбачає широкі контакти з громадськістю, 

тому комунікативна функція набуває особливої ваги у взаємозв‟язках 

музею та суспільства. Поряд із традиційними формами музейної 

комунікації, такими, як експозиційно-виставкова, просвітницько-освітня, 

видавнича, в умовах інформаційно-технологічного розвитку з‟являються 

сучасні способи взаємодії музею і суспільства, спрямовані на розширення 

сфери впливу закладів культури серед громадськості. Особливу увагу 

фахівці музейної галузі приділяють проблемі залучення до музейного поля 

якомога більше відвідувачів. Зосередженість на взаємних контактах сприяє 

підвищенню ролі музею в суспільному житті, посиленню його впливу на 

духовну сферу країни, а також необхідності врахувати і економічний 
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ефект від розгортання музейної комунікації. Досвід музейної роботи 

переконує, що мало хто, ознайомившись з експозицією, залишається 

байдужим до унікальних музейних пам‟яток, емоційне сприйняття яких 

підсилюють фахова комунікація з музейником. Проте, щоб пробудити 

бажання відвідувачів прийти до музею, ознайомитися з його колекцією, 

необхідно постійно розвивати комунікативні можливості музею, залучати 

різноманітні форми співпраці з аудиторією, що різниться за соціальною, 

професійною, віковою та іншими ознаками. 

Зростання соціокультурної ролі музеїв та їх вплив на сучасне життя 

суспільства порушує важливі питання пошуку шляхів взаємодії музею та 

відвідувачів, спонукає музейників уважніше придивитися до людини, яка 

виявила бажання прийти до музею. Ця проблема перебуває у центрі 

міжнародних музеєзнавчих обговорень при розробці подальшої стратегії 

розвитку музею і, зокрема, вона була ключовою в 2014 р. на Першій 

європейській конференції з дослідження та оцінки музейної аудиторії в 

Берліні. 

Безумовно, для України питання музейної аудиторії теж є 

актуальним. Мусимо констатувати, що, на жаль, відвідування музеїв ще не 

є важливою потребою в українському суспільстві, підтверджується 

соціологічними дослідженнями. У травні 2010 р. Київський інститут 

проблем управління ім. Горшеніна в соціологічному опитуванні з теми 

«Музеї України» як часто кияни відвідують музейні заклади. З‟ясувалося, 

що лише 4,5% опитаних були в музеї протягом трьох останніх місяців, 

майже третина (28,1%) ходить до музею один чи два рази на рік, а 8,3% – 

ніколи не відвідували музей. 

Щоб з‟ясувати, хто ходить до музею, які головні мотиви керують 

людиною у виборі музейного дозвілля, восени 2012 р. проведено 

дослідження музейної аудиторії у Національному музеї мистецтв імені 

Богдана та Варвари Ханенків. Опитування показало гендерний дисбаланс 

відвідувачів: три чверті дорослих шанувальників музею – жінки (77%), і 

лише менше однієї чверті – чоловіки (23%). Показники за рівнем освіти 

відвідувачів склали 73% – це люди з вищою освітою, що підтверджує 

європейські тенденції, де «люди музейного типу – це переважно 

інтелектуали, для яких пізнання є важливим компонентом життя і 

дозвілля. При цьому аж 88% столичних мешканців ходили до музеїв у 

дитинстві, але 33 % киян зізналися, що дитячий «музейний» досвід 

відвернув їх від музеїв. Очевидно, що перші враження від музею залишили 

в них негативний осад. 

Соціологічне дослідження «Музей і суспільство» проводилося 

також на кафедрі документознавства і музейної справи 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в 

Луцьку. На прикладі Волинської області вивчали потенційних відвідувачів 

музею і перспективи зростання відвідувань. З‟ясовано, що для молодіжної 

аудиторії музей розглядається як освітній заклад, однак, розвиваючи музей 
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ще і як центр відпочинку, дозвілля та розважальний заклад, можна значно 

збільшити кількість відвідувачів цієї вікової категорії. Оцінюючи 

ефективність роботи музейних закладів, респонденти висловлювали 

пропозиції щодо їх графіку роботи, рекламної діяльності, проведення 

розважальних та тематичних вечорів, заохочення сімейного відвідування 

музейних заходів, функціонування молодіжного чи сімейного кафе, 

інтернет-клубу і т. п. 

 Внаслідок дослідження музейної аудиторії можна сформувати її 

основні характеристики, бажання і потреби, скласти уявний портрет 

відвідувача, з його конкретними очікуваннями від зустрічі з музеєм. 

Незважаючи на те, що музей сприймається як затишний, «магічний», 

співробітникам необхідно активніше взаємодіяти з відвідувачами, 

проявити певну емоційність у цих стосунках, перейти від консерватизму 

до модерно-креативних програм та методик, які вже існують у 

міжнародному музейництві, розгорнути рух, спрямований на 

демократизацію музейного іміджу. 

Узагальнюючи результати різних соціологічних досліджень, можна 

говорити про сучасні тенденції ставлення громадянства до музею, рівень 

готовності сприйняття музейного продукту, вибудовувати стратегічні 

напрями подальшого розвитку музейної комунікації, спрямовані на 

удосконалення діалогу між музеєм і його аудиторією, приділити увагу 

розширенню форм і методів роботи, впровадженню інноваційних 

інформаційних технологій, створенню товариств сприяння музею, 

залученню волонтерів до музейної діяльності тощо.  

Методи та засоби впливу музеїв на різні категорії відвідувачів, 

взаємодія музейних установ із іншими суспільними інституціями 

перебувають сьогодні у полі зору актуальної галузі знань – музейної 

педагогіки, яка допомагає застосовувати інноваційні педагогічні технології 

для інтеграції музейництва в процес творчого розвитку особистості. 

Пов‟язуючи воєдино музеєзнавство, педагогіку та психологію, 

музейна педагогіка, як наукова дисципліна, розглядає музей як освітню 

систему. Через свій міждисциплінарний характер вона оперує категоріями 

музеєзнавства та психолого-педагогічних дисциплін. Як відомо, основи 

музейної педагогіки були закладені в другій половині ХІХ ст. у Німеччині 

природознавцем та педагогом Емілем-Адольфом Росмеслером, а поняття 

«музейна педагогіка» отримало поширення на початку ХX ст., зокрема і 

зусиллями директора гамбурзької картинної галереї Кунстхалле, 

мистецтвознавця Альберта Лихтварка. Як галузь знань та досліджень, 

музейна педагогіка почала формуватися з 1960-х рр., а її предметом стали 

культурно-освітні складові музейної комунікації. 

В Україні музейна педагогіка отримала поширення ще на початку 

ХХ ст., однак з 1930-х рр. рух до творчого розвитку особистості не 

збігався з ідеологією влади, його було перервано і замінено догматами 

педагогіки, спрямованої на формування слухняного виконавця. Лише з 
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1980-х рр. поняття «музейна педагогіка» в Україні, яка перебувала в 

радянському полі комуністичної диктатури, починає входити до наукового 

обігу. Музеї започатковували нові форми роботи з учнями: лекції, 

екскурсійні маршрути, кружки, тематичні вечори. На початку 1990-х рр. в 

умовах незалежності України в закладах замість політико-просвітницької 

роботи, з її ідеологічними штампами та шаблонами, розгорнулась 

культурно-освітня діяльність, спрямована на передачу культурних смислів, 

об‟єктивне висвітлення історичних подій та явищ. Модернізувалися форми 

роботи з відвідувачами, з‟явилися нетрадиційні формати музейної 

комунікації. 

Сучасні музеї і школи тісно співпрацюють у напрямку формування 

в молодої людини здібності працювати з першоджерелом, спостерігати за 

процесами матеріального світу, розвивати художньо-естетичні навики. 

Музейна педагогіка та психологія, арт-терапія, робота з людьми похилого 

віку та особливими потребами підносять роль музею як соціальної 

інституції, визначають його особливе місце у соціокультурному просторі. 

Основними підходами в музейній педагогіці є ефективне 

використання таких педагогічних принципів, як системність, наочність, 

науковість, доступність, спрямованих на формування музейної культури та 

традиції входження в музейний простір відвідувача, як «людини 

музейного типу», яке враховує рівень освіти особи, достаток і, головне, її 

досвід ознайомлення з музеями із дитинства. Культура відвідування музеїв 

формується з раннього віку людини. 

Як інноваційна модель інтелектуального розвитку особистості, 

музейна педагогіка через автентичні пам‟ятки, як наочні предмети 

освітнього процесу, сприяє активізації її творчих здібностей, формує 

світоглядні цінності та шанобливе ставлення до набутків попередніх 

поколінь. Музей, як специфічний заклад, через предмети-оригінали 

відкриває перед глядачем історичні епохи, переносить відвідувача в іншу за 

часом атмосферу, змушує не лише сприймати інформацію, але і осмислити 

її, проаналізувати, провести паралелі, сформувати власні висновки, розвиває 

критичне мислення.  

Широке визнання серед молодіжної аудиторії отримали Музей 

популярної науки і техніки «Експериментаніум» та інтерактивний простір 

«Музей науки» в Києві. З 2019 р. в рамках Міської комплексної цільова 

програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» в частині «Позашкільна освіта» 

Київська Мала академія наук учнівської молоді спільно з науковцями, 

музейниками, освітянами та Національною спілкою краєзнавців України за 

підтримки Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) розробили проєкт 

«Музейна педагогіка в культурно-освітньому просторі Києва: досвід, 

проблеми, перспективи», серед завдань якого розробка Стратегії розвитку 

напряму «Музейна педагогіка» в Києві на 2025-2030 рр., створення 

учнівської музейної карти столиці, підготовка музейно-освітніх програм 
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для учнів шкіл, впровадження в навчальних закладах на загальноміському 

рівні «Музейного дня», вирішення питання про впровадження в музейних 

закладах посади музейного педагога, оплати завідувача шкільним музеєм.  

Музейна педагогіка, як технологія освітньо-виховного процесу, 

через свої специфічні засоби подає музейну інформацію, методами 

музейної комунікації сприяє засвоєнню знань, отриманню вмінь та 

навичок інтелектуальної діяльності, творчо розвиває учасника комунікації, 

допомагає в змістовному проведенні дозвілля. Зауважимо, що на сьогодні 

в музеях відсутня посада музейного педагога, тому заклади змушені 

самостійно, виходячи з власного досвіду роботи, готувати фахівців даної 

спеціалізації. 

Сучасна музейна педагогіка спрямована на дієву взаємодію музею 

та суспільства, зокрема молодіжного його сектора, встановлення тривалих 

і різноманітних контактів з відвідувачами, залучення їх до поповнення та 

вивчення музейних збірок. Таким чином, основним завданням музейної 

педагогіки є занурення особистості у спеціально організоване предметно-

просторове музейне середовище та активізація її інтелектуально-творчої 

діяльності. 

Метод музейної візуалізації та приклади його використання в 

освітньому процесі. Сучасні трансформаційні процеси, що відбуваються в 

наукознанні, та стрімкий розвиток інформаційного суспільства 

вибудовують новітні дослідницькі парадигми. З другої половини ХХ ст. у 

міждисциплінарному полі соціогуманітаристики спостерігаються помітні 

зрушення в напрямі візуальних студій (visual studio). «Візуальний 

поворот» («pictorial turn») в науці спонукав до переосмислення місця і 

змістових сенсів візуалій, а дослідження візуальності поступово охоплює 

все більше галузей наукових знань та практик. Власну специфіку 

візуального простору вибудувало музейництво, яке органічно поєднує 

історичне документування та образну екстраполяцію, а музейні практики 

напрацьовують інноваційні технології моделювання візуального 

конструкту. Концептуально музейна візуальність, основу якої складає 

візуальний конструкт із документів, світлин, аудіо-, відеозаписів, речових 

предметів, як частина візуальної культури, спрямована на синергію 

пізнавального і чуттєвого. Через музейні практики музейний конструкт, 

відтворюючи образи відомих постатей, атмосферу певної історичної 

епохи, інтелектуальне чи повсякденне життя різних соціальних груп, має, 

перш за все, візуально зацікавити відвідувача та викликати у нього емоції 

на рівні чуттєвого сприйняття.  

Історіографічну базу з візуальних студій складають праці 

зарубіжних та українських науковців. Візуальний дискурс представлений 

зарубіжними дослідженнями М. Штуркена [50], Б. Сендівела [49], 

Д. Левіна [47], М. Ямпольського [44], А. Усманової [40], де приділено 

увагу теоретичним питанням становлення візуальності, візуального 

повороту, візуальної культури, взаємодії об‟єкта та спостерігача за 
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допомогою візуальних технологій. Французький письменник-

екзистенціаліст Ж.-П. Сартр [33] підняв проблему про ставлення людини 

до речей, особливості візуальної антропології висвітлює дослідниця 

С. Пінк [48]. Про тілесні та чуттєві впливи на відвідувача, застосовані в 

музейних практиках через інтерактивні технології, імерсивне занурення та 

динамічні архітектурні форми наголошує Л. де Каро. Вона стверджує, що 

завдячуючи цілісному зв‟язку візуального, інтерактивного в сприйнятті 

музейного предмету, відвідини музею збагачують відвідувача справді 

полічуттєвим досвідом [45]. 

Про технології та стратегії візуального, а також взаємодію 

візуального з людиною розповідає в своїй книзі «Візуальна культура» 

мистецтвознавиця А. Бойлен [7]. Директорка Амстердамського інституту 

культурологічних досліджень М. Баль розглядає візуальний образ, з його 

прихованими сенсами, як окрему семіотичну систему [5]. Питання 

самозбереження людини у візуально-віртуальному просторі досліджує 

науковиця І. Мальковська [22]. 

Серед українських дослідників О. Ковалевська [14; 15], 

Г. Ільїна [13] здійснюють аналіз ґенези, розвитку та основних проблем 

візуальних студій. Докторки наук О. Маланчук-Рибак [21], 

Л. Вербицька [9] та науковці В. Кремень, В. Ільїн [16] приділяють увагу 

візуальній культурі, культурі мислення, візуальному сприйняттю образу, 

його деконструкції смислів, співвідношенню вербального і візуального. 

Поступово з‟являється музейний сегмент у полі візуальних 

досліджень. Музейні працівники, активно залучаючи теоретико-практичні 

напрацювання візуальних студій, проводять фахові дискусії в рамках 

наукових зібрань. Зокрема, музейники Черкаського обласного 

краєзнавчого музею, Черкаського обласного художнього музею 

долучилися до всеукраїнських наукових конференцій «Візуальність в 

українській культурі: статус, динаміка, контексти» [18], «Музей як 

візуальний текст культури» [19], на яких обговорювалися інноваційні 

підходи до музейних візуалій. Останнім часом музейна візуальність стає 

предметом дослідження дисертаційних робіт. Здобувачка наукового 

ступеня доктора мистецтвознавства І. Яковець [43] та кандидатка 

культурології Г. Новікова [26] у своїх працях торкаються візуальних 

практик в музейному просторі. Попри те, що візуальні студії широко 

представлені в сучасному науковому дискурсі, однак особливості синергії 

музейного простору та візуальності, музейна візуальність, візуальний 

конструкт не ставали об‟єктом дослідження вчених. Особливості 

візуального конструкту як важливого елементу музейної візуальності, 

змодельованої через музейні практики стали інноваційними в підготовці 

майбутніх фахівців для сфери туризму і відтак, потребували нашої уваги.  

Розглядаючи візуальний конструкт у контексті візуальних 

досліджень, де візуальний конструкт – це окремий музейний 

предмет/музейний комплекс (фрагмент музейної експозиції), 
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змодельований через музейні практики для візуалізації певних смислів у 

музейному просторі, важливо відзначити специфіку його формування, 

інтерпретації та сприйняття. Основу візуального конструкту складає 

музейний предмет, загальними характеристиками якого є автентичність, 

достовірність, наглядність, синкретичність, інформаційність, емоційність, 

аксіологічність [23, с. 41]. Зауважимо, що особливістю музейного 

предмету також є «легенда пам‟ятки» – історія та обставини потрапляння 

до музейної збірки. У музейній практиці пам‟ятка, щоб стати музейним 

предметом, на шляху до музейної колекції проходить спеціальну 

процедуру відбору, де враховуються її історична цінність, унікальність та 

стан збереження. Оцінка музейної візуальності пам‟ятки включає її 

змістове наповнення, особливості та експозиційні можливості для 

реконструкції подій та фактів. Варто відзначити, що музейні практики 

передбачають спеціальну методику з формування музейних фондів. За 

відбір пам‟яток до музейної колекції відповідає фондова комісія закладу у 

складі представників усіх підрозділів музею. Фахівці оцінюють, 

аналізують, співставляють усі властивості пам‟ятки, що дозволяє 

забезпечити об‟єктивність у процесі відбору предметів, які пройдуть 

процедуру музеєфікації і, потрапивши в музейну експозицію, отримають 

ознаки візуальних конструктів. 

 Експозиціонеру важливо представити реліквію та візуалізувати 

закладену, але приховану, в ній інформацію, змоделювати нову реальність, 

схвилювати відвідувача. Музейна експозиція, яка через візуальні 

конструкти відтворює історичне минуле, сучасні реалії, духовні феномени, 

формує своєрідний сегмент візуальної культури. Музейникам, у процесі 

створення експозиції важливо враховувати, що сучасний відвідувач, 

потрапляючи в світ музейної візуальності, має декодувати сенси 

побачених музейних конструктів, і, як справедливо зазначає дослідниця 

Є. Батаєва, проникнути «всередину їх візуальної плоті» [6, с. 50]. Неабияке 

значення у цій ситуації відіграють музейні практики з експозиціювання, 

які дозволяють забезпечити об‟єктивність історичних реконструкцій. 

Візуальна композиція в музеї, як слушно зауважує дослідниця А. 

Усманова, включає онтологічний (походження та реалізація концепції), 

гносеологічний (знання про історичну реальність) та соціологічний 

(соціокультурний вплив на соціум) аспекти інформації [39]. 

Візуальний конструкт, реконструюючи історичну реальність, 

володіє суттєвим потенціалом документально відтворювати події та факти 

суспільного життя та окремих його представників. Безперечно, особливо 

цінними у формуванні достовірного образу історичної епохи чи світогляду 

людини, або загалом – музейної візуальності, є не лише різноманіття 

унікальних музейних раритетів, але й музейні практики, які поєднують 

науково-дослідницький досвід музейників-експозиціонерів та творчо-

креативний підхід художників-оформлювачів. Музейний конструкт має не 

лише моделювати певний історичний факт, але й впливати на емоційні 
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почуття відвідувача, змушуючи його до інтелектуальних роздумів та 

осмислень.  

Як зазначалось вище, потрапляючи в музейне середовище, 

відвідувач занурюється у візуальний простір музею. Такий метод в 

музейництві називається субмерсивний (метод занурення). У музейних 

практиках використовують такі типи моделювання візуальних конструктів, 

як транспозиція з фіксацією усіх деталей і взаємозв‟язків та стилізація з 

моделюванням явищ без автентичних музейних експонатів [26, с. 23]. 

Відомий музейник з Росії Т. Поляков, серед перспективних методів 

музейних практик зі створення експозицій, виділяє образно-сюжетний та 

художньо-міфологічний [28, с. 22], які здатні підсилити чуттєве 

сприйняття відвідувача. 

У Національному музеї історії України в Другій світовій війні 

відомий в Україні та за її межами народний художник України Анатолій 

Гайдамака відобразив символічну «Дорогу війни» за образно-реліквійним 

методом. Зокрема, ідею моделювання образу ворога візуально відтворено в 

багатоплановій композиції «Відвоювався», де серед розбитої німецької 

техніки і спорядження представлено відому світлину фронтового 

кінооператора Семена Стояновського із зображенням вбитого молодого 

солдата Вермахту. Поряд розміщені листи німецьких жінок і дітей до своїх 

чоловіків і батьків на фронт, у яких – розпач і прокляття війні [42, с. 35-

36]. Візуальний конструкт змодельовано таким чином, щоб він викликав 

переживання та гуманістичні почуття у глядача, привернув увагу до 

загальнолюдських цінностей. Автори підводять відвідувача до думки про 

недопустимість насильства та вбивства людей, хто б не став жертвою 

людиновбивчої війни.  

Сприйняття глядачем візуального конструкту не лише активізує 

його мисленевий процес, але й задіює чуттєве сприйняття візуального 

простору музею. У психології існує термін «перцептивний» [40], який 

відображає зв‟язок внутрішнього та зовнішнього світу людини через 

реакції органів чуття. Завдання авторів музейної візуалізації за допомогою 

таких художніх засобів, як метафора, символ, знак, привернути увагу 

відвідувача до музейного конструкту. Яскравим прикладом використання 

метафори у візуальному конструкті є експозиція Літературно-

меморіального музею М. Булгакова в Києві, побудована на контрасті 

кольорів – білому, який символізує творчість письменника, і кольорі 

автентичних речей – про його життя.  

У встановленні перцептивного контакту між відвідувачем та 

візуальним конструктом набуває актуальності процес бачення, коли 

виразність візуального конструкту народжує у глядача певні асоціації, 

аналогії або алегорії. У цьому контексті оригінальна концепція реалізована 

в Національному музеї «Чорнобиль» у Києві, де українські вишиті 

рушники представляють містечка і села із зони відчуження. Їх мешканці 

були змушені залишити свій соціокультурний простір і переїхати на нові 
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місця проживання. Вишиті рушники символізують велику трагедію кожної 

людини, яка опинилася в зараженій зоні. Мета такого візуального 

конструкту – сприяти чуттєвому розвитку відвідувача і здатності 

співпереживати представленим подіям та фактам. 

Візуальні технології спрямовані на чуттєве сприйняття людиною 

візуального простору. При цьому, музейні практики творення візуального 

конструкту, окрім чуттєвого фактору, передбачають врахування вікових, 

соціальних, професійних, тепер й інклюзивних, характеристик аудиторії.  

Музейна візуальність у краєзнавчому кластері. У сучасному 

дослідницькому полі краєзнавство розглядається як комплексна галузь 

науки з вивчення краю, або певної місцевості, в усіх аспектах наукових 

напрямів. Виділяючи краєзнавчий кластер, варто окреслити його 

параметри. Термін «кластер» є доволі вживаним серед наукової спільноти 

різних галузей, і застосовується з властивою для кожної науки 

специфікою. Зважаючи, що у перекладі з англійської мови він означає 

«група», тому використання словосполучення «краєзнавчий кластер» 

передбачає сукупність краєзнавчих елементів, поєднаних між собою 

спільними властивостями. Важливими складниками такого краєзнавчого 

простору є заклади, установи, організації, комунікаційні засоби, у сферу 

діяльності яких входить краєзнавчий сегмент. Краєзнавчий кластер з 

врахуванням музейної візуальності розглядається, як група музеїв 

краєзнавчого профілю, музейних закладів, побудованих на місцевому 

матеріалі, та проєктів з музейно-візуальною краєзнавчою перспективою. 

Музейна візуальність є постійною зоною відповідальності 

експозиціонерів, метою яких є привабити глядача візуальним простором, 

заінтригувати створеними образами, спонукати задуматися над 

сформованими смислами, викликати у нього певні емоції. Так, в 

Черкаському обласному краєзнавчому музеї оригінально підійшли до 

представлення доволі складної проблеми – сучасної російсько-української 

війни, створюючи виставку «Війна триває». Автори концепції Тарас та 

Олександра Теліженки, щоб візуально підсилити трагізм війни, обрали 

чорний фон залу, на тлі якого розмістили просторові композиції: «Вибух», 

«Фронтовий бліндаж», «Древо пам‟яті», унікальні світлини фронтових 

буднів та інсталяції бойових артефактів: в центрі залу – сонце з дитячих 

малюнків, бо саме вони стали справжнім оберегом для багатьох бійців на 

фронті [10]. 

У Івано-Франківському обласному краєзнавчому музеї, серед збірок 

якого представлені матеріали ще давніх Покутського музею та музею 

Гуцульщини в селі Жаб‟є, низки приватних колекцій, під час реекспозиції 

відділу «Сільський побут кін. ХІХ – поч. ХХ ст.» застосували традиційні 

підходи музейної візуалізації. Основний акцент працівники зробили на 

предметах сільського побуту, які для кращого сприйняття відвідувачами 

розмістили в центральній частині зали. Музейники закладу в 

експозиційній роботі для створення візуального наголосу залучають також 



424 
 

інноваційні методи. У 2018 р., створюючи нову експозицію в історико-

краєзнавчому музеї у селищі Солотвин, вони застосували новий для себе 

метод 3-D візуалізації. Це дало змогу спершу змоделювати експозицію 

інтер‟єру гуцульської хати в віртуальному зображенні, враховуючи 

особливості музейних предметів, можливості експозиційних площ та 

кольорових акцентів. Окрім того, колектив, розробивши маркетингову 

стратегію, провів методом 3-D візуалізації ребрендинг філії, оновив його 

візуальне зображення. Новим брендом закладу стала віртуально 

реконструйована в‟їзна брама Краснопільського замку [12]. 

Реконструкцію експозиції впродовж останніх років проводить 

колектив Музею історії запорозького козацтва на Хортиці, біля якого 

з‟явиться пагорб Єдності та «Козацьке коло». Опираючись на вітчизняний 

та закордонний досвід колег, музейники намагаються поєднати класичний 

підхід до музею з новим поглядом на експозицію, прагнуть створити 

комфортний інтерактивний простір для дітей та дорослих, врахувати вікові 

та фізичні можливості відвідувачів. Щодо музейної візуальності, то 

експозиція за сучасними тенденціями має бути простою, доступною, 

лаконічною та зрозумілою для глядача [20].  

Відвідувач через візуальні образи конструює зміст інформації, 

закладеної експозиціонерами та змодельованої художниками, від яких 

великою мірою залежить налагодження успішної музейної комунікації з 

глядачем. Серед відомих в Україні та за її межами художників-

оформлювачів музейних експозицій, автор багатьох оригінальних 

тематико-експозиційних концепцій (лише за кордоном їх понад десяти), 

народний художник України, лауреат Державної премії ім. Тараса 

Шевченка Анатолій Гайдамака. Самобутній та творчий підхід 

талановитого майстра втілено в багатьох музеях України та зарубіжжя. 

Зазначимо, що він працював і над експозицією згаданого вище Музею 

історії козацтва на Хортиці, зміст якого в 1970-х рр. через 

«націоналістичне» наповнення було змінено, тому в 1983 р. його відкрили 

як Музей історії Запоріжжя. Але попри ідеологічні застороги Анатолій 

Гайдамака створив на Хортиці, як стверджують працівники закладу, 

музейний шедевр, вміло поєднавши фактуру гранітних стін, масивного 

скла, метал вітрин з козацькими раритетами та історичними артефактами. 

Художнику вдалося відтворити засобами музейної візуальності дух 

козацтва і передати душу Хортиці. 

Характерно, що музейну експозицію художник А. Гайдамака 

розглядає як символічний та креативний простір, де до глядача мають 

говорити автентичні пам‟ятки та оригінали. Щодо власного підходу до 

музейної візуальності, то він підкреслює про наявність у його концепціях 

два, а той три, шари символів та змістів. Нині експозиціонер з 

однодумцями творить сучасний арт-простір у Первомайську на 

Миколаївщині, малій батьківщині письменника, поета, кінорежисера 

Миколи Вінграновського. Концепція формування АРТ-ХАБу, культурно-
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просвітницького центру з музеєм-бібліотекою Миколи Вінграновського 

передбачає живе спілкування відвідувача з футуристичними «планетами» 

М. Вінграновського, унікальними оригінальними експонатами, книгами 

письменника, митцями та інтелектуалами в художньо-естетичному 

інтер‟єрі [2]. 

Хотілося б додати, що в 2021 р. земляки поета підготували до його 

85-річчя від дня народження краєзнавче видання «Наша Миколіана», в 

якому опублікована ціла низка маловідомих фактів та подій із життя 

Миколи Вінграновського. Краєзнавці, скажімо, дослідили і уточнили рік за 

віднайденим актом про народження – 1936, а не загальноприйнятий 1937 

р., ім‟я матері – Устинія, яку називали в житті Зінаїда, місце поховання 

батьків тощо [2]. Віриться, що незбагненний світ творчого генія Миколи 

Вінграновського, візуалізований у культурно-мистецькому просторі, 

продовжуватиме підносити людські духовні цінності в нашому буремному 

повсякденні.  

Разючим бачиться ще нереалізований проєкт А. Гайдамаки, 

присвячений депортації кримських татар. Для автора важливо було 

створити візуальність, яка б передала жах людей, насильно вигнаних із 

рідної домівки. Відвідувач по залізничній колії заходить у бетонний 

тунель, в який щойно заїхав потяг, відеоряд з фільму «Хайтарма», крики 

людей, гавкіт собак – атмосфера страху та відчуття горя і над усим – 

скелет мінарету як символ глибокої віри в непохитність і стійкість 

кримських татар. Сконструйовані та візуалізовані образи викликають 

співпереживання трагедії кримсько-татарського народу, неприйняття 

тоталітаризму та насилля [2]. 

Активно задіяні візуальні технології в проєкті з підтримки 

регіональних музеїв «Музей відкрито на ремонт» від Українського 

кризового медіа-центру. Починаючи з 2016 р. в 31 музеї Донецької та 

Луганської областей здійснено культурологічні заходи, спрямовані на 

актуалізацію та популяризацію теми збереження історико-культурної 

спадщини в музейних закладах. Показово, що з 2020 р. проект розширив 

свою географію і його учасником став Гусятинський краєзнавчий музей на 

Тернопільщині.  

У співпраці з Новоайдарським районним краєзнавчим музеєм, де 

зберігається унікальна автентична колекція народного костюму 

Новоайдарщини кін. ХІХ – поч. ХХ ст., у рамках проєкту підготовлено 

виставку «Збереження для нащадків колекції народного костюму 

Новоайдарщини». Сучасні підходи до музейної візуалізації дали змогу 

актуалізувати історико-культурну спадщину етнічних груп 

Новоайдарщини, представити 30 автентичних костюмів запорізьких та 

донських козаків, переселенців з Київської, Чернігівської, Полтавської 

губерній України, з Курської, Орловської та Белгородської губерній Росії, 

лемків, які були в 1945 р. примусово переселені в ці краї [31]. 
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У філіалі Донецького обласного краєзнавчого музею (нині 

знаходиться в Краматорську) – Меморіальному музеї Сергія Прокоф‟єва, 

створеного в 1991 р. до 100-річчя від дня народження всесвітньо відомого 

композитора, піаніста та диригента у селі Сонцівка, учасники проєкту 

оновили експозицію, долучивши невідомі сторінки біографії 

С. Прокоф‟єва. Візуалізацію приватної історії композитора, пов‟язаної з 

його першою дружиною, іспанкою Ліною Кодіною, експозиціонери 

здійснили через розміщення тематичних колажів на вікнах за важкими 

порт‟єрами, натякаючи на приховані сторінки біографії. Важливо, що 

оновлення музейного простору лише змістовно доповнило головну ідею 

експозиції, не порушуючи її. Слід враховувати, що музейна експозиція є 

гармонійним конструктом музейних предметів та інтер‟єру, його 

освітлення, кольору стін та покриття підлоги. Творчим доповненням стало 

задіяння поза музейного простору: створення інтерактивної вуличної 

аудіоінсталяції, конструювання креативного візуального середовища з 

висвітлення інтимного життя митця в підвальному приміщенні музею [25]. 

Творчо використовуючи місцеві пам‟ятки та напрацювання 

краєзнавчих музеїв, учасники проєкту в 2021 р. презентували музейно-

освітній простір на базі колишньої Земської школи у селі Нескучне 

Донецької області. Історія цього закладу, побудованого в 1895 р. на честь 

видатного діяча в галузі народної освіти, педагога Миколи Корфа, 

надихнула до творчих трансформацій традиційного минулого й 

інноваційного сьогодення. Адже М. Корф у другій половині ХІХ ст. 

першим створив початкову школу з трирічним навчанням та шкільними 

бібліотеками для сільських дітей, відкрив понад сорок таких шкіл у селах 

Катеринославщини, розробив методику навчання, навчальні посібники, 

обстоював право українських дітей на навчання рідною мовою [1]. У селі 

Нескучне в садибі М. О. Корфа та його зятя, всесвітньовідомого 

театрального режисера В. І. Немировича-Данченка діє меморіальний 

музей, співробітники якого зберегли приміщення школи, а нині 

долучилися до підготовки проєкту [31]. 

Інновації для інклюзії в туристичній освіті. Нині особливу увагу 

приділено інклюзивним характеристикам суспільства, і музеї України 

роблять усе можливе, щоб перетворити заклад на відкритий простір для 

кожного його громадянина. Мова йде не лише про вільний доступ до 

музеїв, але і про створення середовища, в якому відвідувач з обмеженими 

можливостями буде відчувати себе вільно і комфортно серед музейної 

експозиції. Наприклад, Літературно-меморіальний будинок-музей 

Т. Г. Шевченка «Хата на Пріорці» в Києві розширює доступ до інформації 

про візуальний конструкт через картки зі шрифтом Брайля та завдяки 

дотику до музейного експонату. Також за допомогою екскурсовода 

відвідувач з особливими потребами відкриває функціональні можливості 

музейного предмету. 
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Іншим прикладом інклюзії є Музей темряви в Києві. Відомо, що 80% 

всієї інформації людина пізнає через органи зору. Завдяки концепції 

«неможливості бачити» музей допомагає розвивати інші органи чуття: 

дотик, смак, запах, відчуття балансу та пропріоцепції (відчуття власного тіла 

в просторі). Але головне, що музейний простір допомагає усім іншим 

зрозуміти світ незрячих людей. Візуальний конструкт невидимий, однак він 

внаслідок такого підходу викликає співпереживання, співчуття, співучасть 

та інші відчуття. Музеї використовують образність, сенси та емоції, пропри 

те, що вчені активно дискутують щодо ступеня використання візуальної 

інформації чи інтерпретації для аудиторії з вадами зору [46]. 

На відміну від стрімкого збільшення в сучасному візуально-

віртуальному світі безлічі видовищ, які, на думку науковиці І. 

Мальковської, здатні руйнувати особисту ідентичність людини [22], 

музейна візуальність розвиває художньо-образне мислення особистості, 

формує світогляд, впливає і змінює її внутрішній світ. 

Дешифруючи музейний конструкт, відвідувач інтерпретує, 

осмислює закладені в ньому сенси. Потенційні можливості та 

продуктивність інтерпретації, як засобу виявлення процесу тлумачення, 

розглядає французький філософ Поль Рікер [32, с. 44]. Для музейника 

інтерпретація виконує роботу декодування змісту та значень і складає 

основу візуального конструкту, який виступає засобом формування нових 

знань. У процесі інтерпретації візуального конструкту неабияку роль 

відіграє історичне уявлення. Розглядаючи категорію історичного уявлення 

як знаряддя у конструюванні образів минулого та інструмент суспільного 

сприйняття дійсності, польський дослідник Марек Возняк у книзі «Минуле 

як предмет конструкції. Про роль уявлення в історичних дослідженнях» 

наголошує, що конструювання образів, які структурують дійсність, і 

спроба їх розуміння в сучасних реаліях, властиві для локальної, а не 

універсальної культурної спільноти [35, с. 221]. Візуальний конструкт є 

також витвором уявлення, яке в процесі бачення та інтерпретації 

трансформується в засіб збагачення духовного світу особистості. Здатність 

декодувати візуальний конструкт через образи та уявлення розвиває 

творче та креативне мислення у відвідувача, що сприяє зростанню його 

візуальної вибірковості і сприйняття [13, с. 318]. Можна стверджувати, що 

візуальний конструкт в музейництві підсилює людинотворчу функцію 

музею.  

Предметне поле музею, як стверджував теоретик і практик музейної 

справи з Канади Д. Камерон, має бути зрозумілим для 

відвідувача [9, с. 22]. У музейному просторі важливо віднайти баланс між 

вербальним та візуальним матеріалом, щоб глядач збагнув мову предметів, 

побачив і дешифрував інформацію, закодовану в музейних конструктах. 

Сприйняття музейної візуальності відбувається також через вербальну 

комунікацію музейних працівників (екскурсоводів) з аудиторією. На 

думку Д. Камерона, це має бути музейний психолог, музейний соціолог, 
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завдання якого «не перевести візуальні висловлювання у вербальну форму, 

а навчати відвідувачів мові предметів, незалежно від їхнього 

віку» [9, с. 22]. 

Професорка зі Львова Л. Вербицька, говорячи про невербальну 

мову предметів в музейній експозиції, наголошує на залученні органів 

чуття людини під час спілкування з музейними предметами та переваги в 

музеї невербальної мови над акустичною та тактильною. Перебування 

відвідувача в музейному середовищі через бачення, пізнання, візуальне 

сприйняття, емпатію активізує в нього розмаїття інтелектуальних, 

емоційний та чуттєвих каналів. Водночас, науковиця акцентує увагу на 

нових викликах для музеїв, коли їхня привабливість досягається не стільки 

змістом експозиції, скільки її вдалим візуальним представленням [9, с. 23-

24]. Для цього впроваджують нові ідеї, оригінальну сюжетно-образну 

символіку, засоби емоційного відображення й анімації музейних 

експозицій, технічні засоби. Сучасні музейні практики тісно пов‟язані з 

використанням інформаційних технологій. Технічні інновації дозволяють 

розширити змістове наповнення експозиції, через аудіо- та відео- ефекти 

підсилити її емоційне сприйняття відвідувачем. Творче поєднання 

музейного конструкту з сучасними мультимедійними технологіями не 

лише розширює аудиторію відвідувачів, серед якої значна кількість 

молоді, але значно підвищує ефективність комунікацій з глядачем, 

позитивно позначається на його інтелектуально-емоційному розвитку. 

Висновки. Аналізуючи інноваційні процеси в освітньому секторі 

вищої школи з врахуванням туристичної спеціалізації, можна 

констатувати, що сучасні трансформації освітньої системи обумовлені 

інтенсивним постіндустріальним розвитком глобалізаційного світу, 

технологічним прогресом у інформаційній галузі, якісними зрушеннями в 

наукознанні. До того ж, мусимо визнати, вони вкрай потребують 

актуалізації гуманітарного сегменту навчання. Новітньою парадигмою 

вищої освіти має стати формування суспільства знань, визначальним 

фактором якого є модернізація спектру гуманітарних дисциплін, зокрема й 

у вищій туристичній освіті. Вочевидь, що розширення гуманітарного 

блоку в підготовці фахівців туристичної галузі сприятиме розвитку в 

молодої людини критичного мислення, ініціативності, спонукатиме до 

участі в суспільно творчій діяльності. Соціальній адаптації студентів 

сприяють інноваційні коучингові технології, які дозволяють глибше 

розкрити потенціал молодої людини, розвинути її професійні та 

особистісні якості. 

Усвідомлюючи сучасні виклики, освітянська спільнота для 

підготовки спеціалістів туристичної галузі розробляє нові методологічні 

підходи з креативним інструментарієм їх впровадження. У контексті 

загальноєвропейського підходу пріоритет надається розвитку 

інформаційної грамотності студентів, формуванню цифрової 

компетентності майбутніх фахівців туризму. Відзначаючи новітні 
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тенденції в розвитку туризму, пов‟язані з місцем краєзнавства в цьому 

процесі, варто наголосити, що використання інноваційних цифрових 

технологій в туристичній індустрії, дозволяє на основі краєзнавчих знань 

створювати креативні формати туристичних продуктів і відкривати нові 

туристичні дестинації.  

Освітній потенціал музеїв доводить інноваційний характер 

комунікаційних можливостей таких закладів для молодіжної аудиторії. 

Застосування в туристичній освіті методів музейної педагогіки як 

інтелектуальної моделі розвитку особистості, виявило високу ефективність 

музейного середовища в активізації творчої діяльності студентів, їх 

здатності до продукування модерно-креативних проєктів, критичного 

осмислення процесів сучасного світу. Особлива роль освітньої складової в 

музейному простору відводиться її інноваційній формі – музейній 

візуальності, основу якої складає візуальний конструкт із музейних 

предметів. Спостерігаючи, як музейна експозиція візуально зацікавлює 

здобувачів вищої освіти, відзначаємо одночасний її вплив на емоційні 

почуття студентів. Втім, візуальні технології спрямовані не лише на 

чуттєве сприйняття людиною візуального простору, але й спонукають до 

декодування закладених у музейних візуаліях сенсів, інтелектуальних 

роздумів та осмислень. Як приклад таких інтелектуальних практик для 

студентів аналізуються візуальні інновації у краєзнавчому кластері, де 

модернізований музейний простір здатний успішно комунікувати з 

молодіжною аудиторією, виконувати важливу суспільно-виховну функцію 

з відродження історичної пам‟яті та формування національної свідомості в 

молодого покоління. Поза тим, слід підкреслити, що візуальні музейні 

технології, впроваджені в освітньому процесі, успішно репрезентували 

себе в аудиторіях з інклюзивними відвідувачами.  

З огляду на викладене, констатуємо, що інноваційні технології в 

вищій туристичній освіті спрямовані на формування фахівця з високим 

рівнем галузевих знань та умінь, а також сприяють розвитку в молодого 

покоління національних та духовних цінностей.  
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5.7. Сучасний стан формування готовності здобувачів вищих освітніх 

закладів туристичного профілю до іншомовного спілкування 

 

Важливого значення для обґрунтування проблеми формування у 

майбутніх фахівців сфери туризму готовності до іншомовного спілкування 

має вивчення сучасного стану формування готовності студентів вищих 

освітніх закладів сфери туризму до іншомовного спілкування, що було 

нами здійснено на початку експериментального дослідження. 

Дослідження було розпочато у 2020 році, його метою визначено 

проведення педагогічного експерименту, що об'єднав у собі 

констатувальний експеримент та формувальний експеримент. У ході 

констатувального експерименту проводилося педагогічне спостереження 

за діяльністю та реакцією студентів під час практичних занять, 
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з‟ясовувалося їх ставлення до іноземної мови, рівень їхньої 

підготовленості за допомогою анкетування та інтерв‟ювання.  

Для виявлення потреб та сучасного стану формування готовності 

студентів, майбутніх фахівців сфери туризму, до іншомовного спілкування 

нами було проведено анкетування студентів вищих навчальних закладів 

сфери туризму (див. Додаток А), у якому брало участь 60 осіб. 

Проаналізуємо результати анкетування.  

На запитання «Чи вважаєте Ви, що іноземна мова – необхідний 

предмет у вищих начальних закладах туристичного спрямування?» всі 

студенти дали позитивну відповідь.  

На наступне запитання «На Вашу думку, чи згодяться знання, 

уміння та навички іншомовного спілкування у майбутній професійній 

діяльності?» 70% студентів дали позитивну відповідь, 18% студентів не 

знають і 12% студентів дали відповідь «ні».  

Відповіді студентів на третє запитання «Чи є іноземна мова одним із 

важливих засобів спілкування у сфері туризму?» розділилися наступним 

чином: відповідь «так» дало 89% студентів, відповідь «ні» – 8% студентів, 

відповідь «не знаю» – 3% студентів.  

На четверте запитання анкети «Чи вважаєте Ви, що у процесі 

вивчення іноземної мови відбуватиметься поглиблення знань з 

профілюючої дисципліни туристичної спеціальності?» відповідь «так» 

дало 58% студентів, відповідь «ні» – 35% студентів, відповідь «не знаю» – 

7% студентів.  

Таким чином, результати відповідей на ці запитання свідчать, що 

значна кількість студентів вищих навчальних закладів сфери туризму не 

усвідомлюють ролі іншомовного спілкування у їхній майбутній 

професійній діяльності та не вважають іноземну мову одним із важливих 

засобів спілкування у сфері туризму. 

На запитання анкети «Які завдання на заняттях з іноземної мови 

Вам найбільше всього подобаються» засвідчили наступні відповіді: 10% 

студентів обрали роботу з текстами по спеціальності; 66% студентів 

подобаються ділові ігри; 14% студентів обрали обговорення проблемних 

питань по спеціальності та 10% студентів обрали тематичну лексико-

граматичну діяльність.  

На наступне запитання «Найбільші труднощі, які Ви відчуваєте в 

оволодінні: а) мовним матеріалом (лексикою та граматикою); 

б) аудіюванням; в) говорінням; г) читанням; г) письмом» відповіді 

студентів розділилися наступним чином: 17% студентів відчувають 

труднощі в оволодінні мовним матеріалом, 24% студентів відчувають 

труднощі в оволодінні аудіюванням, 28% студентів – труднощі в 

оволодінні говорінням, 18% студентів відчувають труднощі в оволодінні 

читанням, 13% студентів відчувають труднощі в оволодінні письмом. 

Таким чином, аналіз результатів відповідей свідчить про те, що 

студенти недостатньо готові до іншомовного спілкування, оскільки у 
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процесі оволодіння іншомовним спілкуванням у них виникають певні 

труднощі. 

Відповідь на запитання про те, якими із зазначених видів 

мовленнєвої діяльності необхідно володіти для вирішення професійних 

завдань, засвідчили такі результати: 12% студентів обрали діалогічне 

мовлення на побутові теми, 68% студентів – діалогічне професійне 

мовлення за спеціальністю (ділові бесіди з клієнтами/партнерами, 

переговори, наради та ін.), 20% студентів обрали монологічне мовлення 

(публічні виступи, доповіді, звіти). Що стосується аудіювання, то 59% 

студентів обрали розуміння іноземної мови при безпосередньому 

спілкуванні та 41% студентів – розуміння іноземної мови по телефону. 

Щодо читання, 32% студентів для вирішення професійних завдань обрали 

читання суспільно-політичної літератури, 57% студентів – читання 

літератури за спеціальністю, 10% студентів надають перевагу читанню 

художньої літератури. Результати відповідей щодо володіння письмом 

наступні: 7% студентів обрали особисту переписку, 49% студентів – ділову 

переписку, 44% студентів обрали заповнення відповідних форм (анкета, 

віза, страховий поліс). 

Таким чином, результати відповідей анкети свідчать, що для 

вирішення професійних завдань майбутні фахівці сфери туризму, в 

однаковій мірі, обирають чотири види мовленнєвої діяльності, а саме: 

говоріння, аудіювання, читання, письмо. 

Особливість навчання іноземної мови у вищому навчальному 

закладі полягає у формуванні в студентів мовних навичок і мовленнєвих 

умінь, необхідних для їхньої майбутньої діяльності [12]. Реальне 

спілкування людей відбувається завдяки виникненню потреби реалізації 

певного комунікативного наміру, досягнення якого передбачає результат 

процесу спілкування. Таким чином, під комунікативними намірами 

розуміємо потребу певної категорії спеціалістів спілкуватися у тих чи 

інших мовленнєвих ситуаціях [3]. 

Щоб отримати інформацію для визначення комунікативних намірів 

майбутніх фахівців сфери туризму, необхідно виокремити сфери 

спілкування фахівців туристичної галузі. 

Питання про сфери спілкування є одним із ключових у процесі 

вивчення проблем міжкультурної комунікації. Вслід за С. Ю. Ніколаєвою, 

під поняттям «сфера спілкування» розуміємо сукупність комунікативних 

ситуацій, що характеризуються однотипністю мовленнєвого спонукання 

людини до мовлення, стосунків між комунікантами та обставин 

спілкування [7]. На основі принципу міжособистісної взаємодії 

виділяються такі сфери спілкування: виробнича, побутова, 

культурологічна, суспільно-політична [9]. 

За твердженням І. І. Халєєвої [10], виділені сфери спілкування як 

соціокомунікативні утворення є вихідним чинником, який визначає сфери 

використання мови: спеціальна мова (у сфері виробничої діяльності); 
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розмовно-побутова мова (у сфері побуту); художня й наукова мова (у 

сфері культурології); публіцистична мова (у сфері суспільно-політичної 

діяльності). Зрозуміло, що ці сфери не можна розглядати ізольовано, тому 

що вони взаємозалежні. Але ми обмежимося тільки спеціальною мовою на 

виробничу (професійну) тематику. 

Т. Н. Астафурова, класифікуючи типи комунікацій, поділяє 

соціальну комунікацію на міжособистісну, спеціальну й масову, причому 

наполягає на заміні терміна «міжособистісна комунікація» терміном 

«побутове спілкування», обґрунтовуючи це перевагою фатичної функції 

(встановлення контакту) у певному типі спілкування всупереч спеціальній 

комунікації, що реалізує, в першу чергу, свій інформаційний аспект. 

Ділове спілкування, таким чином, відповідно до цієї класифікації 

складається з побутового спілкування й спеціальної комунікації. Під 

поняттям «ділове спілкування» вчена розуміє міжособистісний аспект 

професійної комунікації [1]. 

У Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти виділяються 

такі сфери спілкування: 

- особиста сфера, у якій суб‟єкт навчання живе як приватна особа. У 

центрі цієї сфери – дім, сім‟я, друзі. Вона охоплює індивідуальні заняття, 

такі як читання, задоволення, введення особистого щоденника, хобі; 

- суспільна сфера стосується усього, що пов‟язане із звичайними 

соціальними видами взаємодії, такими як: ділові та адміністративні 

установи, сервіс, культура та дозвілля суспільного характеру, засоби 

зв‟язку тощо; 

- професійна сфера, де суб‟єкт навчання виконує свої посадові чи 

професійні обов‟язки; 

- освітня сфера пов‟язана з навчально – тренувальним контекстом 

(як правило, у певному закладі), мета якого – оволодіння специфічними 

знаннями та вміннями [5]. 

Нам імпонує точка зору В. Л. Скалкіна, який виділив вісім сфер 

спілкування, що притаманні будь-якому сучасному мовному колективу: 

1. Сервісна або соціально-побутова. 2. Сімейна. 3. Професійно-трудова. 

4. Соціально-культурна. 5. Сфера суспільної діяльності. 

6. Адміністративно-правова. 7. Сфера ігор і захоплень. 8. Видовищно-

масова [8]. Цю класифікацію ми запропонували студентам у восьмому 

запитанні анкети для того, щоб узнати, у якій саме сфері спілкування вони 

найчастіше будуть користуватися мовою міжкультурного спілкування. 

Отримані результати оформлені у табл. 1. 
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Таблиця 1 

Показник розподілу кількості студентів, майбутніх фахівців сфери 

туризму, опитаних щодо визначення сфери спілкування, % 

 
Джерело: систематизовано автором. 

 

Як свідчать результати табл. 1, майбутні фахівці туристичного 

бізнесу обирають професійно-трудову сферу спілкування з іноземними 

партнерами (34%). При цьому сервісна або соціально-побутова (25%) та 

соціально-культурна (19%) є не менш важливими.  

Далі ми визначали основні види спілкування студентів вищих 

навчальних закладів сфери туризму саме в професійно-трудовій сфері 

спілкування, оскільки вона займає чільне місце в процесі оволодіння 

іншомовним спілкуванням. У розв‟язанні цього завдання ми погоджуємося 

із результатами дослідження В. Л. Скалкіна [8], який виділяє такі основні 

види комунікації у професійно-трудовій сфері спілкування: 

- офіційний індивідуальний контакт діалогічної та монологічної 

форми; 

- офіційне групове спілкування діалогічної та монологічної форми; 

- неофіційна ділова розмова; 

- неофіційна вільна бесіда. 

На нашу думку, до цієї класифікації слід додати ще один вид 

спілкування – публічний виступ.  

Результати анкетування студентів щодо їх участі в тих чи інших 

видах іншомовного спілкування для вирішення професійних завдань 

представлені в табл. 2. 
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Таблиця 2 

Показник розподілу кількості студентів, майбутніх фахівців сфери 

туризму, опитаних щодо визначення видів іншомовного спілкування, % 

 

 
Джерело: систематизовано автором. 

 

Отже, як видно з табл. 2, названі види іншомовного професійного 

спілкування в однаковій мірі використовуються майбутніми фахівцями 

сфери туризму. 

На запитання анкети про те, які форми іншомовного спілкування є 

більш діючими для вирішення професійних завдань, студенти дали 

наступні відповіді: 46% студентів обрали усно-контактну форму 

іншомовного спілкування, 43% студентів – дистантну (за телефоном) 

форму іншомовного спілкування, 12% студентів обрали письмову (ділові 

листи, факси, телекси, електронна пошта) форму іншомовного 

спілкування. 

Отже, майбутні фахівці сфери туризму, в однаковій мірі, обрали 

усну форму іншомовного спілкування. 

Відповідь студентів на запитання анкети «Підкресліть, якими 

стосунками частіше за все буде характеризуватися Ваше спілкування із 

зарубіжними клієнтами/партнерами засвідчила такі результати: 43% 

студентів обрали офіційний стиль спілкування, 50% студентів – 

напівофіційний стиль спілкування, 7% студентів обрали неофіційний стиль 

спілкування. 

Щодо важливих особистих якостей фахівців сфери туризму 

студенти виділили комунікабельність, відповідальність, креативність, 

готовність до вирішення неординарних ситуацій. Лише 30% студентів 

важливою якістю фахівця сфери туризму вважають знання кількох 

іноземних мов. 

Таким чином, педагогічне спостереження за студентами та аналіз 

анкетування майбутніх фахівців сфери туризму показав, що студенти 

недостатньо усвідомлюють роль іншомовного спілкування у майбутній 

професійній діяльності, відповідно вони не достатньо готові здійснювати 



437 
 

спілкування іноземною мовою. Як наслідок, такі результати не зможуть 

забезпечити успіх та ефективність комунікативної взаємодії іноземною 

мовою і не вплинуть позитивно на професіоналізм майбутніх фахівців 

сфери туризму. На нашу думку, низькі показники формування готовності 

студентів до іншомовного спілкування можна пояснити характером 

ставлення до іноземної мови та іншомовної комунікації, організацією і 

методикою проведення занять з іноземної мови, які орієнтуються на 

інформативний, а не процесуальний бік навчання. Вважаємо, що 

ефективним засобом, який сприяв би вирішенню цієї проблеми, буде 

створення педагогічної технології формування у студентів, майбутніх 

фахівців сфери туризму, готовності до іншомовного спілкування.  
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Додаток А 

Анкета 

 

Шановний респонденте! 

Метою анкети, що пропонується Вам, є виявлення потреби та готовності 

майбутніх фахівців сфери туризму до іншомовного спілкування. 

Ваші відповіді на запитання анкети допоможуть одержати достовірні дані 

про особливості іншомовного професійного спілкування, а Ваші поради 

допоможуть ефективніше організувати навчальний процес з іноземних мов у 

вищих навчальних закладах сфери туризму. 

Дайте, будь ласка, такі відомості про себе: 

ПІП: __________________ 

Інститут/Університет: ______________________ 

Група: ___________ 

Спеціальність: ____________________ 

Факультет: _______________________ 

1. Чи вважаєте Ви, що іноземна мова – необхідний предмет у ВНЗ 

туристичного спрямування? 

Так ____ Ні ____ Не знаю ____ 

2. На Вашу думку, чи згодяться знання, уміння та навички іншомовного 

спілкування у майбутній професійній діяльності? 

Так ____ Ні ____ Не знаю ____ 

3. Чи є іноземна мова одним із важливих засобів спілкування у сфері 

туризму? 

Так ____ Ні ____ Не знаю ____ 

4. Чи вважаєте Ви, що у процесі вивчення іноземної мови відбуватиметься 

поглиблення знань з профілюючої дисципліни туристичної спеціальності? 

Так ____ Ні ____ Не знаю ____ 

5. Які завдання на заняттях з іноземної мови Вам більше всього 

подобаються? 

Робота з текстами по спеціальності (аналіз, анотація) _____ 

Ділові ігри ____ 

Обговорення проблемних питань по спеціальності ____ 

Тематична лексико-граматична діяльність ____ 

6. Найбільші труднощі Ви відчуваєте в оволодінні: 

мовним матеріалом (лексикою та граматикою) ____ аудіюванням _____ 

говорінням ______ читанням _______ письмом _______ 

7. Підкресліть, якими із зазначених видів мовленнєвої діяльності 

необхідно володіти для вирішення Ваших професійних завдань: 

Домашня адреса: _______________________ 

Говорінням: 

а) діалогічне мовлення на побутові теми ____ 

б) діалогічне професійне мовлення за спеціальністю (ділові бесіди з 

клієнтами/партнерами, переговори, наради, колоквіуми, прес-конференції) ___ 

в) монологічне мовлення за спеціальністю (публічні виступи, доповіді, 

звіти) _____ 

Аудіюванням: 

а) розуміння іноземної мови при безпосередньому спілкуванні _____ 

б) розуміння іноземної мови по телефону ______ 
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Читанням: 

а) суспільно-політичної літератури ____ 

б) літератури за спеціальністю (журналів, газет, посібників, листів) ___ 

в) художньої літератури ____ 

Письмом: 

Ведення ділового листування (розуміння одержуваних повідомлень і їх 

написання): 

а) особиста переписка ____ 

б) ділова переписка _______ 

в) заповнення відповідних форм (анкета, віза, страховий поліс) _____ 

8. Підкресліть, у яких із запропонованих нижче сферах комунікації Вам 

прийдеться/доводилось спілкуватися із зарубіжними клієнтами/партнерами: 

а) сервісна або соціально-побутова; б) сімейна;  

в) професійно-трудова; г) соціально-культурна; 

г) сфера суспільної діяльності; д) адміністративно-правова; 

е) сфера ігор і захоплень; є) видовищно-масова; 

ж) релігійна; з) навчальна. 

9. Підкресліть, у яких із зазначених нижче видах іншомовного спілкування 

Вам прийдеться/доводилось брати участь: 

а) офіційна ділова індивідуальна бесіда (з клієнтом, партнером); 

б) офіційна ділова групова бесіда (з партнерами); 

в) неофіційна ділова індивідуальна бесіда (з клієнтом, партнером); 

г) неофіційна ділова групова бесіда (з партнерами); 

г) офіційний індивідуальний контакт діалогічної форми; 

д) офіційний індивідуальний контакт монологічної форми;  

е) публічний виступ (на конференціях, презентаціях). 

10. Підкресліть, які форми професійно орієнтованого спілкування Ви 

знаходите більш діючими для вирішення професійних завдань: 

а) усно-контактну (безпосередню); б) дистантну (за телефоном);  

в) письмову (ділові листи, факси, телекси, електронна пошта). 

11. Підкресліть, якими стосунками частіше за все буде характеризуватися 

Ваше спілкування із зарубіжними клієнтами/партнерами: 

а) офіційними; б) напівофіційними; в) неофіційними. 

12. Які особисті якості фахівця сфери туризму Ви вважаєте важливими у 

його професійній діяльності? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Дякуємо за відповіді! 
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Рекун Наталія Михайлівна 

Кандидат педагогічних наук, доцент 

Національний університет фізичного виховання і спорту України 

 

5.8. Метод проєктів як дієвий інструмент іншомовної підготовки 

фахівців туристичної галузі 

 

Нова парадигма вищої професійної освіти зумовлює зміни, 

пов‟язані з пошуком таких методів навчання, які змогли б підготувати 

майбутніх фахівців до сучасних умов на ринку праці. Одним з найбільш 

перспективних методів навчання, але часто недооціненим, залишається так 

званий метод проектів. Звернення до нього є особливо актуальним саме в 

контексті іншомовної підготовки фахівців певних галузей, адже з одного 

боку, метод проектів заохочує творчу діяльність студентів, з іншого – 

стимулює комунікативну діяльність учасників проектів.  

З дидактичної точки зору метод проектів можна описати як 

сукупність дій студентів, що реалізовується у певній послідовності, з 

метою досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми, 

яка має завершуватись наочним практичним результатом, оформленим у 

вигляді реального кінцевого продукту. Дослідження методу проектів під 

кутом зору психології навчання завжди пов‟язують проектну діяльність з 

позитивними впливами на мотиваційну сферу особистості, тобто її 

ціннісні орієнтації, спрямованість, установки, соціальні очікування, емоції, 

вольові якості та інші соціально-психологічні характеристики. Успішна 

організація проектної діяльності беззаперечно активізує мотиви 

інтелектуально-пізнавального плану, адже метод проектів спрямований на 

стимулювання інтересу студентів до певної проблеми, на активізацію 

самостійної роботи, на самоосвіту, зокрема в їхній професійній галузі.  

Відповідно можемо окремо акцентувати перспективність методу 

проектів для методики викладання іноземних мов для спеціальних 

професійних цілей, оскільки проектна діяльність передбачає практичне 

застосування майбутніми фахівцями отриманих знань, таким чином, 

орієнтуючи їх на обрану спеціальність. Основна ідея даного підходу до 

іншомовної підготовки полягає в тому, щоб стимулювати активну 

розумову діяльність студентів, формуючи в них достатній рівень 

комунікативної мовленнєвої компетентності через моделювання реального 

професійного середовища фахівців певної галузі. 

Навчання, засноване на методі проектів, у зарубіжній методиці 

відоме як проектне навчання (Project-based learning / PBL), 

інтерпретується дослідниками по-різному. Наприклад, Г. Бекетт та 

Т. Слейтер розглядають проекти як довгострокову діяльність тривалістю у 

декілька тижнів, яка є частиною методу навчання, що сприяє одночасному 

засвоєнню мови, змісту та навичок. Основною метою навчання на основі 

проекту є зрозумілий результат, а саме проміжні продукти на послідовних 
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етапах проекту та кінцевий продукт проекту. З точки зору кінцевого 

продукту, Ф. Столлер виділяє кілька варіацій, таких як проекти на основі 

виробничої діяльності, проекти на основі процесуальної діяльності та 

організаційні проекти, які дають якісно різні кінцеві продукти. Навчання 

на основі проектів дозволяє викладачам навчати чотирьом основним 

комунікативним вмінням іноземною мовою разом із відповідними 

культурними елементами, водночас даючи викладачам і студентам 

свободу в тому, який проект вони вибирають і як вони його виконують. Як 

зауважує Б. Алан, бажано, щоб викладачі не захоплювали повний контроль 

над проектами, а залишали достатньо можливостей для прийняття рішень 

студентами [10]. Саме елемент самовизначення може підвищити 

мотивацію студентів, отже, Л. Діас-Ріко стверджує, що оскільки проект не 

є повністю спланованим викладачем, він заохочує учнів виходити за рамки 

мінімальних стандартів участі. Однак через такий непрогнозований 

характер проектне навчання вимагає швидкого коригування з боку 

викладача та віри студентів у успіх. Д. Мосс та К. ВанДузер також 

підкреслюють, що у проектному навчанні є елемент непередбачуваності, 

оскільки іноді проект рухатиметься в іншому напрямку, ніж спочатку 

планувалося. Крім того, на думку Г. Бекетт та Т. Слейтер немає 

впевненості, що студенти побачать ті самі переваги проекту, що й 

викладач. Проекти можуть зазнати невдачі так само, як і проекти в 

реальному світі, якщо бракує достатньої організації, групової 

згуртованості або рішучості досягти мети проекту [7, с. 60-61]. Таким 

чином, науковці акцентують увагу на таких аспектах проблеми як 

класифікація проектів, їхня тривалість, ступінь керованості, 

прогнозованість кінцевого результату та інші характерні особливості 

проектного навчання. Незважаючи на варіативні дефініції, представлені 

сьогодні в науковій літературі, узагальнюючою тезою можна вважати 

визначення проектного навчання як підходу, який контекстуалізує 

навчання, пропонуючи студентам проблеми, які потрібно вирішити, або 

продукти, які треба розробити. 

Інші напрями наукових пошуків в контексті проектного навчання 

зустрічаємо у роботах П. Фосс, Н. Карней, К. МакДоналд, М. Рукс, які 

узагальнили попередні теоретичні положення щодо проектів та 

представили дані емпіричного дослідження на прикладі проектів в межах 

короткострокових інтенсивних програмах англійської мови [7]. Низка 

методистів наводять приклади корисності методу драматизації при 

створенні візуальних проектів для розвитку мовленнєвих навичок та 

вимови (Г. Каркін, Д. Хардісон, К. Сончанг), інші доводять ефективність 

методу проектів щодо міжкультурної свідомості та формування 

ідентичності (Е. Гарейс, Д. Хізкот, Г. Болтон, К. Ізбел), розвитку 

вербальних комунікативних здібностей (П. Діксон), навичок групової 

співпраці (А. Г. Елгар), підвищення мотивації студентів (Б. Хелденбранд, 

С. Л. Додсон) [7, с. 68]. З. Мохамаді проведено порівняльний аналіз 
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навчання англійської мови на основі методу проектів у традиційному класі 

та проектів з використанням інтерактивних інтернет-технологій, зроблено 

висновок про безперечну актуальність та ефективність останніх, зокрема в 

контексті підвищення внутрішньої мотивації до вивчення мови [9]. Е. Дінк 

та Е. Кім навчання іноземної мови на основі принципу персоналізації 

вивчається на прикладі створення короткомасштабних проектів за 

допомогою мобільних додатків смартфонів [5]. Нарешті, Г. Емері 

досліджує характерні особливості проектного навчання саме на прикладі 

методики викладання іноземної мови для спеціальних цілей, висуваючи 

аргументи щодо якісних переваг методу проектів, який застосовується у 

професійній підготовці фахівців [6].  

У вітчизняній методиці викладання іноземних мов теж з‟явились 

ґрунтовні наукові дослідження на рівні дисертаційних робіт, маємо на 

увазі передусім праці Е. Г. Арванітопуло та І. В. Дубко, в яких узагальнено 

та систематизовано найкращий досвід реалізації методу проекту для різної 

цільової аудиторії, запропоновано авторські методики з системами вправ, 

розроблено практичні зразки проектного навчання [1; 2]. Згадані 

дослідження й досі використовуються як теоретична база для науковців, 

які продовжують вивчати потенціал проектної методики [4], зокрема у 

контексті іншомовної професійно орієнтованої підготовки фахівців [3]. 

Слід зазначити, що навчання на основі методу проектів визнається 

актуальним і перспективним саме фахівцями, що займаються 

проблематикою, пов‟язаною з пошуками шляхів підвищення якості 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців в Україні. Унікальними 

прикладами практичної реалізації принципів проектного навчання є 

науково-методичні розробки, створені колективом авторів під 

керівництвом професора О. Б. Тарнопольського в Університеті імені 

Альфреда Нобеля (м. Дніпро), а саме підручник з ділової англійської мови 

для студентів вищих закладів освіти та факультетів економічного профілю 

«Ділові проекти / Business Projects», а також підручник «Туристичні 

справи / Tourist Matters», призначений для навчання англійської мови 

професійного спілкування студентів-майбутніх фахівців у галузі 

туризму [3, с. 159-160]. 

Мета даної статті – аналіз та узагальнення сучасних підходів до 

проектного навчання, визначення потенціалу застосування методу 

проектів для іншомовної підготовки фахівців туристичної галузі. 

Проектна методика створює такі умови, за яких студенти ставлять 

перед собою завдання, вирішуючи їх творчо, спільно з викладачем 

планують діяльність з виконання проекту, співпрацюють з метою 

ефективного вирішення проблеми. Застосування методу проектів для 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців формує в них вміння 

працювати з інформацією професійного спрямування, яка представлена 

іноземною мовою, використовуючи цю інформацію на практиці. Навчання 

на основі проектів змушує студентів брати активну участь у постановці 
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проблемних завдань, шукати способи їх вирішення, аргументуючи свій 

вибір, активно використовуючи в роботі іноземну мову. Проектна 

методика сприяє підвищенню мотивації до вивчення іноземної мови, 

оскільки на заняттях акцент навчання з викладача переноситься на 

студентів, створюючи умови для співробітництва і взаємодії між ними, 

формуючи емоційне середовище, виявляючи інтерес і потребу в навчанні, 

сенс і мету навчання. Крім того, вони набувають низку компетенцій 

роботи в команді, що особливо актуально для розвитку гнучких навичок 

фахівців в межах майбутнього професійного середовища. Нарешті, така 

контекстуалізація навчання допомагає удосконалювати інтегровані 

навички іншомовної комунікації, від побудови монологічного 

висловлювання і ведення діалогу до навичок писемної комунікації. 

Важливими є зокрема висновки дослідників, які вивчають 

проблематику проектного навчання (PBL) у контексті англійської мови для 

спеціальних цілей (ESP), розглядаючи його передусім як педагогічний 

інструмент, який викладачі можуть використовувати для залучення 

студентів до активного навчання. Працюючи над проектами, студенти в 

середовищі проектного навчання отримують знання та навички, працюючи 

протягом тривалого періоду часу над складними проблемами реального 

світу та одночасно розвиваючи широкий і комплексний спектр 

компетенцій англійської мови. Під керівництвом інструкторів / тренерів 

майбутні фахівці визначають реальні проблеми, формулюють запитання, 

планують стратегії дослідження, розробляють спекулятивні рішення 

розглянутих проблем на основі досліджень, оформлюючи ці висновки в 

письмових документах або усних доповідях. Підхід до проектного 

навчання не обов‟язково замінює звичайні методи навчання, але може 

суттєво доповнювати їх [6, с. 2-5]. 

Актуальним аспектом для наукових пошуків вирішення окресленої 

вище проблеми залишається класифікація проектів за різними критеріями. 

Аналіз узагальнених типологічних ознак дозволяє створювати авторські 

кваліфікації проектів, що відповідають реаліям викладання іноземної мови 

для певної цільової аудиторії. Систематизація проектів в контексті 

іншомовної підготовки фахівців туристичної галузі дозволяє окреслити 

низку їхніх характерних особливостей та класифікувати наступним чином.  

За критерієм «тривалість проекту»: мікропроекти (проекти на одне-

декілька занять) та макропроекти (проекти в межах тематичного циклу 

занять або довготривалі семестрові/річні проекти).  

За критерієм «кількість учасників»: індивідуальні, парні, групові. 

За критерієм «форма навчання»: аудиторні / офлайн, дистанційні / 

онлайн, змішані. 

За критерієм «характер контактів»: серед учасників однієї / 

декількох груп, серед учасників одного / декількох курсів, університетські 

/ регіональні / міжнародні проекти.  



444 
 

За критерієм «ступінь керованості проектом»: з повним/частковим 

керівництвом викладача, автономні студентські проекти. 

За критерієм «вид творчої діяльності»: інформаційно-дослідницькі 

проекти (проекти, що спрямовані на збір інформації про певний об‟єкт, 

явище, її аналіз і узагальнення фактів; проекти, що передбачають 

подальшу інтеграцію отриманих даних у вигляді дослідження з чіткою 

структурою, визначеними цілями, обґрунтуванням актуальності предмета 

дослідження, позначенням джерел інформації, методів дослідження, 

теоретичних та практичних результатів); комунікативні з елементами 

рольової гри (проекти з менш регламентованою структурою, яка 

окреслюється в цілому і залишається відкритою до закінчення проекту; 

учасники беруть на себе певні ролі, обумовлені характером і змістом 

проекту, особливістю вирішуваної проблеми); комплексні практично-

орієнтовані (проекти, що вимагають чітко прописаної структури та 

сценарію всієї діяльності, визначення ступеню залученості кожного з 

учасників, організації координаційної роботи в плані поетапних 

обговорень, корегування спільних і індивідуальних зусиль, презентації 

отриманих результатів і можливих способів їх впровадження на практиці, 

систематичної зовнішньої оцінки проекту).  

Іншим аспектом проблеми, що розглядається, залишається питання 

організаційної структури та етапів проектування. Для вирішення завдань 

нашого дослідження ми приймаємо положення про те, що для визначення 

кількості та послідовності етапів проектування ключовими є мета і зміст 

діяльності учасників проекту на кожному етапі. Спочатку студенти 

планують свою роботу і готуються до виконання проекту, потім вони його 

виконують, далі презентують результати проектної роботи і, нарешті, 

підбивають підсумки, аналізуючи та оцінюючи створені продукти 

проектів. Отже, маємо чотири послідовних етапи проектування: 

1) підготовчий; 2) виконавчий; 3) презентаційний; 4) підсумковий [4, с. 53-

54]. Визначення узагальнених етапів навчання на основі методу проектів 

дозволяє викладачам створювати варіативні моделі організації цього 

процесу, які залежатимуть від конкретизованих умов, навчальних цілей, 

потреб цільової аудиторії.  

Вивчення потреб студентів-майбутніх фахівців сфери туризму 

уможливлює прийняти за основу наступний набір кроків у разі 

застосування методу проектів:  

1) викладач інформує студентів про проблему, яку потрібно 

розв‟язати, або проект, який потрібно виконати, так званий крок «запуску 

проекту»; 

2) під час запуску студенти та викладач обговорюють, яка 

інформація може знадобитися для вирішення проблеми та де можуть бути 

отримані потрібні дані, наприклад, з онлайн-документів та друкованих 

матеріалів, відвідування об‟єктів, проведення польових спостережень, 

інтерв‟ю, опитувань, залучення експертів галузі тощо; 
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3) студенти розробляють попередній план дій – включаючи часовий 

план – для здійснення та завершення всіх кроків проекту, від збору та 

аналізу даних до підготовки підсумкових документів та усних презентацій; 

4) студенти беруть активну участь в реалізації проекту, збираючи та 

аналізуючи відповідну інформацію; 

5) на основі своїх досліджень та аналізу (індивідуально та/або в 

групах), студенти визначають найкраще рішення проблеми; 

6) студенти або студентські команди готують підсумкові документи, 

наприклад, у формі практичних рекомендацій та усних підсумкових 

доповідей, звітуючи перед іншими учасниками проекту, викладачами, 

стейкхолдерами, потенційними клієнтами [6, с. 2]. 

У будь-якому разі, коли мова йде про іншомовну підготовку з 

використанням проектного методу, обов‟язково виникає дискусійне 

питання щодо етапу/етапів саме мовної та мовленнєвої підготовки 

студентів в межах загальної моделі виконання проекту в цілому або ж його 

конкретних кроків. В методиці викладання іноземних мов одним з 

поширених підходів до організації освітнього процесу з іноземної мови на 

основі проектної технології є так звана лінійна модель з наступною 

послідовністю кроків:  

1) мовна та мовленнєва підготовка до виконання проекту в цілому;  

2) вибір теми (проблеми) проекту;  

3) визначення формату кінцевого продукту проекту;  

4) планування ходу проектної роботи;  

5) пошук інформації;  

6) систематизація та аналіз зібраної інформації;  

7) презентація результатів проектної роботи. 

Однак, коли йдеться саме про професійно спрямоване вивчення 

іноземної мови майбутніми фахівцями, можна погодитись із висновком 

про те, що більш раціональною вбачається інтегративна модель, 

відповідно до якої учасники проекту вже на початку вивчення змісту теми 

планують майбутній проект, а потім послідовно реалізують його на 

кожному етапі іншомовного освітнього процесу. Необхідні іншомовні 

вміння, навички, знання формуються і розвиваються безпосередньо у ході 

проектної роботи. Такий спосіб проектного навчання іноземних мов є 

гнучким, його легко адаптувати до змін освітньої ситуації у колективі. 

Методичні експериментальні дослідження довели вищу ефективність 

інтегративної моделі, аніж лінійної. Під час опитувань студенти визначали 

інтегративний спосіб проектного навчання іноземної мови як такий, що 

допомагає їм бути організованими і динамічними під час 

проектування [4, с. 55].  

Наведені вище узагальнення виявляються цілком слушними в 

контексті іншомовної підготовки майбутніх фахівців, зокрема туристичної 

галузі. Практичним підтвердженням цього може стати підхід, 

запропонований авторами підручника «Туристичні справи / Tourist 
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Matters» [3, с. 160], в якому виокремлено такі послідовні кроки та 

структурні елементи:  

1) підрозділ з комунікативного вступу до професійної теми через 

активізацію фонових знань студентів та надання їм інформації про базові 

поняття і визначення з теми; 

2) підрозділ з накопичення та опрацювання через обговорення 

інформації з професійної теми; 

3) підрозділ з організації презентацій студентів з теми, що 

опрацьовується, та проведення обговорення цих презентацій;  

4) підрозділ з проведення безперервної ділової гри та проектної 

роботи;  

5) підрозділ, присвячений обговоренню виконання проектних 

завдань, заключному опрацюванню засвоєного матеріалу з професійної 

теми та перевірці його засвоєння через участь студентів у професійній 

комунікації. Крім того, опис висунутих авторами принципів іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців сфери туризму доводить, що всі вони 

націлені на забезпечення власного «конструювання» і мимовільне 

засвоювання тими, хто навчаються, навичок та вмінь англомовної 

професійної комунікації. Окремо наголошується, що практична дія цих 

принципів найяскравіше відображається в експерієнційних видах 

навчальної діяльності, які використовуються у підручнику і в курсі, що на 

ньому базується [3, с.161], а значне місце вочевидь займають саме такі 

експерієнційні види навчальної діяльності як проектна робота та 

безперервна ділова гра.  

Ми вважаємо, що систематичне використання методу проектів у 

процесі іншомовної підготовки фахівців маже стати тим дієвим 

інструментом ефективної взаємодії учасників професійно орієнтованого 

навчання, який забезпечить формування високого рівня професійної 

компетентності сучасних спеціалістів. Не можна не помітити, що саме 

застосування варіативних моделей проектного навчання у практиці 

іншомовної фахової підготовки допомагає вирішувати завдання 

формування низки гнучких навичок, що є надзвичайно актуальними для 

сучасного професійного середовища. Йдеться насамперед про навички 

критичного мислення, що включає в себе безліч когнітивних здібностей: 

запитувати, розуміти, міркувати, робити висновки, інтерпретувати, судити, 

приймати рішення, здійснювати мозковий штурм, експериментувати, 

розв‟язувати проблеми, творчо мислити, досліджувати різні можливості, 

самостійно мислити, робити логічні висновки, аналізувати, синтезувати, 

застосовувати на практиці та багато іншого. Отже, узагальнене поняття 

критичного мислення можна визначити як будь-які цілеспрямовані 

навички свідомого мислення, що ґрунтуються на вмінні мислити творчо та 

інноваційно, а практичним інструментом для їхнього формування є 

навчання, що ґрунтується на методі проектів. 
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Незважаючи на таку характеристику проектів як висока ступінь 

автономності виконавців, роль викладача у процесі навчання на основі 

проектів не зменшується. Навпаки, ми погоджуємось, що студенти стають 

відповідальними за своє навчання лише тоді, коли їх цілеспрямовано 

навчають критично мислити, використовуючи індивідуалізовані навчальні 

завдання з мінімальним втручанням вчителя. Такий підхід передбачає так 

зване «навчання під час виконання» (learning while doing) та є 

спрямованим на розвиток довготривалої пам‟яті студентів. Також 

актуалізується роль викладача-фасилітатора навчання, що полягає в 

розробці різних типів навчальних завдань і заходів, які допоможуть 

активному навчанню та належним чином задовольнять потреби та 

когнітивні рівні різних груп студентів. Таким чином, процес формування 

навичок критичного мислення у студентів передбачає систематичне 

виконання ними практичних завдань, які є творчими доробками викладачів 

та цілеспрямовано включаються до змісту навчання іноземної 

мови [8, с. 2-4]. 

Отже, наведемо приклади узагальнених типів завдань, які 

дозволяють студентам стати критичними у процесі роботи над 

навчальними проектами. 

1. Формулювання запитань: опитування дозволяє вчителям і 

студентам спільно створювати відкриті запитання для обговорення 

тексту/концепції, що вивчається, а також запитання/завдання для оцінки 

певної концепції навчання чи навику. Заохочуючи ставити запитання 

вчитель допомагає студентам розуміти прочитане на рівні фактів, 

висновків та інтерпретації, залучатися до читання на когнітивному рівні та 

брати участь у дискусіях, таким чином розвивається внутрішня мотивація 

до вивчення мови. 

2. Вирішення проблемних завдань: коли студентам ставлять 

проблемні запитання та заохочують до вирішення певних проблем 

індивідуально або в парах/групах, їхній ентузіазм до пошуку рішення 

підвищується, оскільки вони обдумують різні правдоподібні рішення 

проблем і вибирають одне з найкращих. Такі дії заохочують їхню здатність 

до так званого латерального мислення як вміння мислити нестандартно, 

нешаблонно, використовувати максимальну кількість підходів до 

вирішення задач, іноді відходячи за рамки логічного мислення. 

3. Пошук логічних аргументів: вміння знаходити та формулювати 

аргументи у процесі критичного читання, вміння протиставляти свої 

доводи аргументам інших, вміння зрозуміти та інтерпретувати приховану 

логіку вважаються ще одним з дієвих шляхів активізації навчального 

процесу студентів.  

4. Інтерпретація інформації: навчальні завдання дозволяють учням 

трансформувати інформацію, здійснюючи її якісну переробку на творчому 

рівні, до прикладу, переносити вербальний текст у невербальний (графічне 

зображення тексту). Було доведено, що такий вчинок покращує вивчення 
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мови та ясність думки. Цей процес також дозволяє передавати навички з 

одного контексту навчання в інший.  

5. Прийняття різних точок зору: ознайомлення студентів із 

соціокультурною інформацією і пошук відповідей в межах проблематики 

полікультурного світу підвищує толерантність до ідей, що є відмінними 

від їхнього власного бачення, розширює світогляд та покращує навички 

спостереження, справедливого мислення, емпатії до інших [8]. 

Нарешті, звернімося до низки прикладів, які з‟являються в сучасній 

методичній літературі та демонструють зразки творчих доробок авторів в 

контексті навчання на основі методу проектів, адже, вони можуть стати 

підґрунтям для моделювання подібних проектів на заняттях з іноземної 

мови для студентів, що вивчають туризм. 

По-перше, маємо звернути увагу на такий формат як 

короткострокові інтенсивні програми англійської мови, в яких проектне 

навчання займає центральну роль. Гнучка методологія, яка дозволяє 

розвивати знання англійської мови та предметні або технічні навички 

інтегрованим шляхом, проектне навчання дає змогу викладачам та 

студентам вийти за межі традиційної інтенсивної програми англійської 

мови. Для прикладу, студенти отримують приблизно п‟ятдесят годин 

навчання англійської мови протягом семиденного періоду. Двадцять дві з 

цих годин студенти працюють у малих групах по вісім-десять осіб під 

керівництвом викладача іноземної мови. Час, що залишився, присвячений 

більшій груповій діяльності, такій як лекції, панельні дискусії, 

телеконференції, технологічні тренінги та комунікативні завдання в 

команді [7, c. 58-60]. Варіативні моделі інтенсивних англомовних програм 

для студентів туристичних спеціальностей, на нашу думку, також мають 

значний потенціал, зважаючи на прикладний характер тренінгів для 

майбутніх фахівців готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, часто 

організованих у формі інтенсивних програм підготовки. 

По-друге, іншомовна підготовка фахівців з туризму на основі 

методу проектів вбачається перспективною з точки зору кінцевого 

туристичного продукту, що має фіналізувати певний навчальний проект у 

формі розробленого туристичного маршруту, програми оглядового туру, 

рекреаційної програми, портфоліо екскурсовода, бізнес-плану діяльності 

туристичної компанії на багато інших. Методистами пропонується робота 

над проектами, результатом яких є створення певних друкованих 

матеріалів або текстових матеріалів на веб-сторінках Інтернет-

простору, у нашому випадку це туристичні інформаційні буклети, 

довідники, брошури, проспекти, рекламні оголошення, інформаційні 

сторінки на сайтах туристичних компаній або підприємств сфери 

гостинності, договори про надання туристичних послуг, тощо. Такі 

проекти мають численні можливості для вивчення іноземної мови, зокрема 

для розвитку навичок писемної комунікації.  
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По-третє, сучасні технології дозволили значно розширити спектр 

можливостей для навчання на основі методу проектів, наприклад, веб-

проекти, тобто онлайн-проекти в мережі Інтернет, демонструють безліч 

позитивних властивостей вивчення мови: вони призводять до справжнього 

спілкування, вони гнучкі щодо предметного змісту та сприяють навчанню 

у співпраці [7, c. 63]. Досягнення в цифрових технологіях і супутнє 

зниження вартості програмного забезпечення для редагування зумовило 

той факт, що відео драма стала ще більш потужним методом викладання. 

Цифровий запис, редагування та створення відео додають привабливості 

процесу проектного навчання, маючи можливості легкого перегляду та 

розповсюдження [7, c. 68]. Продовжують розвиватися мобільні технології, 

отже, студенти все частіше використовують програми для вивчення 

англійської мови. Згідно зі звітом ResearchAndMarkets, глобальний ринок 

цифрового вивчення англійської мови зростатиме на 22,38% з 2018 по 

2022 рік. Мобільні пристрої та мобільні додатки називають «потужними 

навчальними пристроями», що виконують функції посередників у 

спілкуванні та співпраці. Отримання навчальних матеріалів на мобільні 

телефони позитивно впливає на ентузіазм і результати навчання 

студентів [9, c. 363-366]. 

Нарешті, ефективними для іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців з туризму виявляються так звані експерієнційні види навчальної 

діяльності, прикладами якої є проектна робота у формі безперервної 

ділової гри. Остання є особливим видом навчальної діяльності, у якій увесь 

навчальний процес об‟єднується єдиним сюжетом – створенням 

студентами власного уявленого туристичного агентства, в якому вони 

нібито працюють протягом всього мовного курсу, розігруючи ділові та 

рольові ігри, що відображають його повсякденну діяльність. Результати 

діяльності агентства відбиваються у наскрізному навчальному проекті, що 

також розробляється студентами протягом усього курсу. Проект полягає у 

розробці та написанні розгорнутого проспекту свого уявного агентства, 

таким чином робота з кожним розділом підручника завершується 

підготовкою та представленням відповідного розділу проспекту [3, с. 161]. 

Проектно-орієнтоване навчання, яке використовується для 

викладання іноземної мови, особливо на заняттях з англійської для 

спеціальних цілей, є навчальним методом, який контекстуалізує навчання, 

представляючи студентам проблеми з реального професійного 

середовища, які необхідно вирішити. Основні етапи проектів включають 

визначення проблематики, планування та проведення дослідження, 

розробку кінцевих рішень шляхом створення таких продуктів, як стратегії 

розвитку туристичного бізнесу, маркетингові плани туристичної компанії, 

рекламні брошури та проспекти для туристів, веб-сторінки туристичних 

сайтів, меню ресторанів, тексти екскурсій, тощо. Результати проектного 

дослідження представляються як у формі письмових або відео матеріалів, 

так і у вигляді усних презентацій або аудіо записів. Такий підхід 
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відображає взаємодію між процесом моделювання комунікативних 

ситуацій на заняттях з іноземної мови та її використанням в реальних 

життєвих ситуаціях, зокрема в межах професійного середовища майбутніх 

фахівців.  

Висновки. Отже, навчання мови на основі проектів відкриває нові 

можливості для творчого пошуку викладачів, які здійснюють іншомовну 

підготовку за фахом студентів, оскільки це гнучка методологія, яка 

дозволяє розвивати різноманітні мовленнєві навички в інтегрованій та 

змістовній формі шляхом залучення до діяльності, яка моделює реальне 

професійне середовище фахівців певної галузі, туристичної сфери зокрема. 
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Післямова 
 

У колективній монографії було розглянуто актуальні напрями 

удосконалення соціально-гуманітарних відносин в сучасних умовах 

розвитку України та світу через призму педагогічних, соціологічних, 

філософських, психологічних, мистецтвознавчих, культурологічних, 

філологічних, історичних, спортивних, туристичних, рекреаційних, 

економічних, управлінських та правових аспектів. 

Над колективною монографією працювали автори, які 

представляють наступні профільні наукові, науково-педагогічні, творчі та 

мистецькі заклади та установи (інформацію подано мовою оригіналу 

рукопису автора): Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical 

University, V.O. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv, 

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Академія праці, соціальних 

відносин і туризму, Відокремлений структурний підрозділ 

ЗВО «Міжнародний університет розвитку людини «Україна» Рівненський 

інститут, Всеукраїнський центр вишивки та килимарства, Державний 

університет інтелектуальних технологій та зв‟язку, Запорізький державний 

медичний університет, Запорізький національний університет Україна, 

Інститут історії України Національної академії наук України, Інститут 

українознавства ім. І. Крип‟якевича Національної академії наук України, 

Київський національний торговельно-економічний університет, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Комунальний заклад 

вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради, 

Луганський державний медичний університет, Львівський національний 

університет Імені Івана Франка, Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького, Мукачівський державний 

університет, Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних 

відносин, Національна асоціація адвокатів України, Національна спілка 

журналістів України, Національний університет «Запорізька політехніка», 

Національний університет «Львівська політехніка», Національний 

університет «Одеська політехніка», Національний університет «Острозька 

академія», Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова, Національний університет фізичного виховання і спорту 

України, Рівненський державний гуманітарний університет, Туристична 

асоціація України, Харківська державна академія культури, Харківський 

національний університет внутрішніх справ, Харківський національний 

університет радіоелектроніки. 

Видавництво висловлює щиру подяку колективу авторів за їх 

роботу та особистий внесок у розвиток вітчизняної науки. 
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