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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 
УДК 612.82+612.825.4 

Юлія Булгакова, Тетяна Третяк,  

Марія Шорохова, Олена Севериновська 

(Дніпро) 

 

КОГЕРЕНТНІСТЬ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ КОМПОНЕНТІВ ЕЕГ  

ПРИ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕРБАЛЬНО-ЛОГІЧНОМУ МИСЛЕННІ 

 

Встановили особливості топографії функціональних зв’язків при вирішенні когнітивних 

задач вербально-логічного характеру студентками-біологами: збільшення кількості 

значущих когеренцій у альфа-діапазоні в лівій фронтальній зоні та у ділянках поблизу зони 

Верніке та збільшення функціонального зв'язку в правій фронтальній й центральних зонах 

кори головного мозку, що вказує на використання робочої пам’яті, внутрішньої мови та 

цілісність обробки інформації. У бета1-діапазоні ЕЕГ відмічали внурішньопікульну 

синхронізацію в передніх відділах правої півкулі та вірогідні міжпівкульні зв’язки між 

симетричними відведеннями. У бета2-діапазоні з підвищенням ефективності виконання 

тестів на логіку зменшувалась кількість когерентних зв’язків, а посилення синхронізації 

відбувалось між короткими міжпівкульними міжсиметричними відведеннями, що вказує на 

концентрацію спрямованої уваги. 

Ключові слова: ЕЕГ, альфа-діапазон, бета-діапазон, вербально-логічне мислення, 

когерентність. 

 

The features of the topography of functional connections in solving cognitive problems of 

verbal-logical nature by students of biologists have been established: an increase in the number of 

significant coherences in the alpha band in the left frontal zone and in areas near the Vernik area 

and an increase in functional communication in the right frontal and central zones of the cortex a 

brain that points to the use of working memory, internal language and integrity of information 

processing. In the beta-1 EEG range, intracardiac synchronization was noted in the anterior parts 

of the right hemisphere and probable inter-hemisphere bonds between the symmetrical leads. In the 

beta2-range, with the increased effectiveness of the tests on logic, the number of coherent bonds 

decreased, while the synchronization gain took place between short inter-semicular inter-symmetric 

leads, indicating the concentration of directed attention. 

Key words: EEG, alpha range, beta range, verbal-logical thinking, coherence. 

 

Сучасна вища освіта передбачає системно-діяльнісні та компетентнісні підходи до 

навчання, які мають за мету переорієнтацію з формування знань на формування здатності до 

ефективної діяльності в різних ситуаціях. Когнітивні компетенції які необхідні фахівцям 

природничих наук визначаються їх особливістю: фундаментальністю, універсальністю 

характеру досліджуваних проблем, розвиненим вербально-логічним мисленням, 

необхідністю постановки й розв'язанні якісних й кількісних завдань. Таким чином, дана 

робота є актуальним дослідженням специфіки мозкового забезпечення продуктивної 

вербально-логічної діяльності студенток-біологів.  

Обстежили 175 студенток біолого-екологічного факультету Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара віком від 18 до 22 років За результатами 

виконання тестів сформували групи з низьким і середнім рівнем продуктивності виконання 

завдань на вербально-логічне мислення. Під час когнітивної діяльності здійснювали 

багатоканальну реєстрацію ЕЕГ-активності за допомогою апаратно-програмного комплексу 

DX-NT32.V19 (виробник «DX-Complex», LTD, м. Харків, Україна). 
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У групі студенток з низькою продуктивністю вербально-логічного мислення в області 

альфа-хвиль ЕЕГ встановили незначну кількість функціональних зв’язків у різних ділянках 

кори головного мозку обох півкуль (рис. 1), що, скоріш за все, пов’язано з 

психовегетативними проявами, які виникали як реакція на завдання, саме такі реакції 

спостерігали Мельникова Т. С. із співавторами [1, с. 90–94] при психовегетативних та 

нервозних синдромах. 

У студенток з середньою продуктивністю вербально-логічного мислення у альфа-

діапазоні ЕЕГ відмічали значимі когерентні зв’язки (Ког=0,6-0,73, р≤0,05) у передніх 

відділах правої півкулі (рис. 1 А) та значимі середнього ступеня синхронізації у 

міжпівкульних коротких й довгих симетричних відведеннях (Ког=0,62-0,69, р≤0,05) (рис. 1 

Б). У префронтальній ділянці правої півкулі визначали дві зони когерентності між F4, F8 

відведеннями й центрально-тім’яно-потиличними ділянками обох півкуль. У лівій півкулі 

виділяли фокуси синхронізації навколо скроневих Т3 та Т5 й тім’яного Р3 відведень. Отже, 

ґрунтуючись на отриманих даних можна констатувати, що при вищій ефективності 

вербально-логічного мислення збільшується функціональний зв'язок у області альфа-хвиль в 

правій фронтальній та центральних частинах кори головного мозку. Як відомо, при 

вирішенні арифметичних задач відбувається синхронізація біоелектричної активності у 

правій префронтальній та лівій тім’яно-скроневій зонах, що ми відмічали й у наших 

дослідженнях. Також синхронізація передніх ділянок правої півкулі вказує на цілісність 

обробки інформації, що більш характерне для дивергентного мислення. 

І ІІ 

А Б В 

    

Рис. 1. Функціональні зв’язки кори мозку в альфа-смузі у студенток-біологів (n=55)  

з низькою (І) та середньою (ІІ) продуктивністю вербально-логічного мислення  

при виконанні тестового завдання. 

Позначення: тонка лінія – когерентні зв’язки середнього ступеня (Ког=0,6-0,73, р≤0,05), 

товста лінія – когерентні зв’язки високого ступеня (Ког=0,71-0,86, р≤0,05). Види когерентних 

зв’язків: А – у передніх відділах правої півкулі, В – короткі та довгі міжпівкульні між 

симетричними відведеннями, В – різноспрямовані зв’язки. 

У бета1-діапазоні ЕЕГ у студенток з низькою продуктивністю вербально-логічного 

мислення відмічали вірогідне (Ког=0,6-0,77, р≤0,05) збільшення когерентності у коротких 

міжпівкульних відведеннях (рис. 2 А) між симетричними точками, а також топографічно 

генералізоване збільшення внутрішньопівкульної синхронізації між фронтальною й тім’яною 

зонами правої півкулі та у центрально-парієтально-темпоральній ділянці лівої півкулі. 

Значимими (Ког=0,62-0,8, р≤ 0,05) були й міжпівкульні зв’язки F4-С3, F4-Т5, F8-F3, F3-P4 

(рис. 2 Б). 
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А Б 

 
 

Рис. 2. Функціональні зв’язки кори мозку в бета1-смузі у студенток-біологів (n=55) з 

низькою продуктивністю вербально-логічного мислення при виконанні тестового завдання. 

Позначення: тонка лінія – когерентні зв’язки середнього ступеня (Ког=0,6-0,7, р≤0,05), 

лінія – когерентні зв’язки високого ступеня (Ког=0,71-0,8, р≤0,05). Види когерентних 

зв’язків: А − короткі міжпівкульні між симетричними відведеннями, Б – різноспрямовані 

зв’язки. 

Карта когерентних зв’язків у бета1-діапазоні ЕЕГ при збільшенні ефективності 

виконання вербально-логічних завдань дещо відрізнялась (рис. 3): у середньо продуктивних 

осіб відмічали синхронізацію (Ког=0,63-0,83, р≤0,05) у передніх відділах правої півкулі (рис. 

3 А), а разом із короткими когерентними міжпівкульними синхронними зв’язками між 

симетричними відведеннями з’являлись довгі (рис. 3 Б). Також тісною з багато чисельними 

зонами когеренції ставала взаємодія між більшістю відведень ЕЕГ кори головного мозку 

(рис. 3 В).  

У студенток з низькою продуктивністю виконання завдань на логіку в бета2-діапазоні 

ЕЕГ відзначено посилення (Ког=0,6-0,87, р≤0,05) внутрішньо та міжпівкульної когерентності 

з формуванням декількох фокусів в обох півкулях (рис.4). 

А Б В 

   
Рис. 3. Функціональні зв’язки кори мозку в бета1-смузі ЕЕГ у студенток-біологів (n=55) 

з середньою продуктивністю вербально-логічного мислення при виконанні тестового 

завдання. 

Позначення: тонка лінія – когерентні зв’язки середнього ступеня (Ког=0,6-0,7, р≤0,05), 

лінія – когерентні зв’язки високого ступеня (Ког=0,71-0,84, р≤0,05). Види когерентних 

зв’язків: А − у передніх відділах правої півкулі; Б − короткі та довгі міжпівкульні між 

симетричними відведеннями, В – різноспрямовані зв’язки 
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І ІІ 

 А Б 

   

Рис. 4. Функціональні зв’язки кори мозку в бета2-смузі у студенток-біологів (n=55) з 

низькою (І) та середньою (ІІ) продуктивністю вербально-логічного мислення при виконанні 

тестового завдання. 

Позначення: тонка лінія – когерентні зв’язки середнього ступеня (Ког=0,6-0,7, р≤0,05), 

лінія – когерентні зв’язки високого ступеня (Ког=0,71-0,99, р≤0,05). Види когерентних 

зв’язків: А − короткі міжпівкульні між симетричними відведеннями, Б – різноспрямовані 

зв’язки. 

 

З підвищенням ефективності виконання тестів на логіку посилення когерентності 

(Ког=0,6-0,83, р≤0,05) фокусувалось між короткими міжпівкульними міжсиметричними 

відведеннями, а загальна кількість синхронних зв’язків зменшувалась, порівняно з 

результатами менш ефективних осіб. 

Аналізуючи літературні, дані можна відзначити досить суперечливі дані щодо 

когерентності в бета-діапазоні ЕЕГ при виконанні різних видів когнітивних завдань. 

Авторами [2, с. 199–212] показано, що зміни активності біопотенціалів і когерентності 

областей мозку в бета-діапазоні реєструються при виконанні завдань на творче мислення і 

пов'язані з ефективністю їх виконання. Разумнікова О.М. вказує на посилення міжпівкульної 

взаємодії у бета2-діапазоні у чоловіків й зменшення у жінок при дивергентному мисленні й 

посилення когерентності у правій півкулі. Збільшення когерентності альфа-бета-діапазонів 

під час виконання зорово-моторного завдання було також відзначено у дослідженнях із 

застосуванням електродів, які накладались безпосередньо на кору мозку [3, с. 89–99]. Також 

існують роботи в яких показано, що посилення когерентності не завжди корелює з 

успішністю виконання завдання. Автори [4, с. 106–116] припускають, що при автоматизації 

навички когерентність між зонами мозку знижується й таким чином менша когерентність 

може відповідати більш успішній діяльності.  

Отже, рівню продуктивності вербально-логічного мислення відповідає посилення 

потужності бета-осциляцій у потиличних зонах кори обох гемісфер й у лівій скроневій 

області, невпорядковані патерни когерентності у альфа-діапазоні, посилення синхронізації у 

бета2-смузі між короткими міжпівкульними міжсиметричними відведеннями та збільшення 

просторової складності та сили когерентних зв’язків бета1-осциляцій. 

Взагалі, незважаючи на значний прогрес у розумінні окремих моментів функціонування 

мозку при здійсненні когнітивної діяльності, ще не існує чіткого розуміння зв'язку окремих 

ритмів і їх взаємодії з успішністю інтелектуальної діяльності. Успішність виконання 

завдання пов’язують як зі збільшенням когерентності або потужності різних ритмів ЕЕГ, так 

і зі зниженням. Таким чином, результати різних досліджень носять досить суперечливий 

характер і залежать від конкретного типу завдань і умов діяльності, що не дозволяє виділити 

чіткі кореляти успішності когнітивної діяльності [5, с. 25]. Але не дивлячись на всю 

складність питання дослідження механізмів вищих психічних функцій мислення у будь-

якому випадку простежується залежність між типом завдання, стратегією вирішення 

поставленої задачі та мозковими корелятами, що й було показано у даній роботі.  
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ОСОБЛИВОСТІ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ КРОВІ ПІД ВПЛИВОМ  

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

 

Експериментальне дослідження включало вивчення функціонального стану 

мікроциркуляції крові за допомогою інноваційного методу лазерної допплерівської 

флоуметрії (ЛДФ). За допомогою ЛДФ визначали: параметр мікроциркуляції, середнє 

квадратичне відхилення (СКВ) реєстрованих допплерівських сигналів та коефіцієнт варіації 

(Кv), а також зроблений аналіз амплітудно-частотного спектру різних ритмічних коливань 

кровотоку. Це дозволяло оцінити стан тканинного кровотоку та виявити вплив лікарських 

засобів на мікроциркуляцію крові.  

Ключові слова: параметр мікроциркуляції крові, лазерна допплерівська флуометрія 

(ЛДФ), ЛДФ-грами, амплітудно-частотний аналіз. 

 

The experimental research consisted of the study of blood microcirculation functional state by 

means of Laser Doppler flowmetry (LDF) method. We can researche are the parameter of 

microcirculation of tissue blood, the level of vibrations of tissue blood, coefficient of variation (Kv), 

also we analyzed the amplitude-frequency spectrum of various rhythmic fluctuations of blood flow. 

It helped to evaluate the state of tissue blood-circulation and influence of drugs on blood 

microcirculation. 

Key words: parameter of microcirculation of tissue blood, Laser Doppler flowmetry (LDF), 

type of LDF, the amplitude-frequency spectrum. 

 

Важливе місце при діагностиці функціонального стану живого організму посідає 

дослідження мікроциркуляції крові. Стан обміну речовин і функціонування будь-якого 

органу безпосередньо визначається адекватним станом мікроциркуляції крові [2].  

Тому, цілком очевидно, що зміни у системі мікроциркуляції крові тісно корелюють зі 

зрушенням в центральній гемодинаміці. Це дозволяє використовувати дані критерії в 

оцінюванні загального стану здоров’я організмів [3].  

http://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialnaya-i-klinicheskaya-psihiatriya
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З метою вивчення функціонального стану мікроциркуляції крові був використаний 

метод лазерної допплерівської флоуметрії (ЛДФ), що дозволяло оцінити стан тканинного 

кровотоку та виявити ознаки зміни мікроциркуляції крові під впливом різних чинників [1, 2].  

Було вивчено особливості мікроциркуляції крові при проведенні запису ЛДФ-грам у 

п’яти груп дослідних тварин.  

Так, першу групу склали дослідні щури контрольної групи. Було визначено, що 

показники мікроциркуляції крові у середньому мали такі значення: параметр 

мікроциркуляції (ПМ) тканинного кровотоку складав 23,7±1,6 перф. од. Рівень коливань 

тканинного кровотоку (СКВ) дорівнював 1,3±0,4 перф. од. Коефіцієнт варіації (Kv) у 

середньому мав значення 5,5±1,4. 

Також для кожної групи дослідних щурів було проведено аналіз амплітудно-частотного 

спектру. При аналізі амплітудно-частотного спектру контрольної групи визначали, що 

найсуттєвіший внесок належав дуже низькочастотним коливанням VLF (47,4%), амплітуда 

яких у середньому складала 2,8±0,8 перф. од., та низькочастотним коливанням LF (34,7%), 

амплітуда яких у середньому дорівнювала 2,02±0,3 перф. од. У високочастотних HF 

коливаннь кровотоку, зумовлених дихальними коливаннями, амплітуда у середньому 

дорівнювала 0,8±0,2 перф. од., що складало 13,4% від потужності всього спектру. Амплітуда 

серцевих коливань CF найнижча: у середньому – 0,3±0,09 перф. од., що складало 4,5% від 

потужності всього спектра. 

Другу групу склали тварини, яким на початку експерименту було введено 

«Доксорубіцин», а потім протягом трьох тижнів вводився комплекс лікарських засобів 

«ЕПММg». Спостерігали, що до початку експерименту параметр мікроциркуляції (ПМ) 

тканинного кровотоку у групі обстежених у середньому складав 6,38±3,4 перф. од. Рівень 

коливань тканинного кровотоку (СКВ) дорівнював 1,02±0,49 перф. од. Коефіцієнт варіації 

(Kv) у середньому мав значення 18,13±4,7. 

Через тиждень експерименту після введення комплексу лікарських засобів «ЕПММg» 

спостерігали зміни показників мікроциркуляції крові. Так, параметр мікроциркуляції (ПМ) 

тканинного кровотоку у середньому складав 22,9±2,4 перф. од. Рівень коливань тканинного 

кровотоку (СКВ) дорівнював 0,69±0,35 перф. од. Коефіцієнт варіації (Kv) у середньому мав 

значення 2,9±1,3. 

При закінченні досліду через три тижні після введення «ЕПММg» було відзначено 

підвищенні показники мікроциркуляції крові у порівнянні з вихідними даними. Так, 

параметр мікроциркуляції (ПМ) тканинного кровотоку у середньому складав 24,68±2,5 перф. 

од. Рівень коливань тканинного кровотоку (СКВ) дорівнював 1±0,6 перф. од. Коефіцієнт 

варіації (Kv) у середньому мав значення 3,9±2,1. 

При аналізі амплітудно-частотного спектру у другій групи дослідних тварин отримані 

дані свідчили, що найсуттєвіший внесок протягом трьох тижнів досліду належав дуже 

низькочастотним коливанням VLF (42,5-46,1%), амплітуда яких у середньому складала 

1,65±0,1 перф. од., та низькочастотним коливанням LF (30,7-33,1%), амплітуда яких у 

середньому дорівнювала 1,22±0,2 перф. од. У високочастотних HF коливаннь кровотоку 

амплітуда у середньому дорівнювала 0,63±0,07 перф. од., що складало 17,4-16,8% від 

потужності всього спектру. Амплітуда серцевих коливань CF найнижча: у середньому – 

0,26±0,06 перф. од., що складало 8,4-6,1% від потужності. 

Третю групу склали тварини, яким на початку експерименту було введено 

«Доксорубіцин», а потім протягом трьох тижнів вводився лікарський засіб «Кудесан». 

Спостерігали, що до початку експерименту параметр мікроциркуляції (ПМ) тканинного 

кровотоку у середньому складав 11,1±7,3 перф. од. Рівень коливань тканинного кровотоку 

(СКВ) дорівнював 1,2±0,9 перф. од. Коефіцієнт варіації (Kv) у середньому мав значення 

14,8±5,9. 

Через тиждень експерименту після введення лікарського засобу «Кудесан» спостерігали 

зміни показників мікроциркуляції крові. Так, параметр мікроциркуляції (ПМ) тканинного 
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кровотоку у даній групі підвищився до 22,1±2,2 перф. од. Рівень коливань тканинного 

кровотоку (СКВ) дорівнював 0,8±0,7 перф. од. Коефіцієнт варіації (Kv) у середньому мав 

значення 3,6±2,6. 

При закінченні досліду через три тижні після введення «Кудесан» було відзначені 

підвищенні показники мікроциркуляції крові у порівнянні з вихідними даними. Так, 

параметр мікроциркуляції (ПМ) тканинного кровотоку у третій групі у середньому складав 

24,4±2,6 перф. од. Рівень коливань тканинного кровотоку (СКВ) дорівнював 1,5±0,9 перф. 

од. Коефіцієнт варіації (Kv) у середньому мав значення 6,4±3,9. 

При аналізі амплітудно-частотного спектру визначали, що найсуттєвіший внесок 

протягом трьох тижнів досліду належав дуже низькочастотним коливанням VLF (43,3-

46,1%), амплітуда яких у середньому складала 2,3±0,9 перф. од., та низькочастотним 

коливанням LF (32,2-34,8%), амплітуда яких у середньому дорівнювала 1,71±0,7 перф. од. 

Високочастотні HF коливання кровотоку, їх амплітуда у середньому дорівнювала 0,74±0,17 

перф. од., що складало 17,6-12,5% від потужності всього спектру, та амплітуда серцевих 

коливань CF, яка у середньому дорівнювала 0,33±0,12 перф. од., що складало 6,9-6,1%, були 

найнижчими. 

Четверту групу склали тварини, яким на початку експерименту було введено 

«Доксорубіцин», а потім протягом трьох тижнів вводився лікарський засіб «Тіотриазолін». 

Спостерігали, що до початку експерименту параметр мікроциркуляції (ПМ) тканинного 

кровотоку у групі обстежених тварин у середньому складав 23,7±1,5 перф. од. Рівень 

коливань тканинного кровотоку (СКВ) дорівнював 1,58±0,2 перф. од. Коефіцієнт варіації 

(Kv) – 6,65±0,8. 

Через тиждень експерименту після введення лікарського засобу «Тіотриазолін» 

спостерігали: параметр мікроциркуляції (ПМ) тканинного кровотоку складав 24,6±2,7 перф. 

од., рівень коливань тканинного кровотоку (СКВ) дорівнював 2,4±1,1 перф. од., коефіцієнт 

варіації (Kv) у середньому мав значення 8,6±2,7. 

При закінченні досліду через три тижні після введення «Тіотриазолін» було відзначені 

підвищенні показники мікроциркуляції крові у порівнянні з вихідними даними. Так, 

параметр мікроциркуляції (ПМ) тканинного кровотоку у четвертій групі у середньому 

складав 25,1±2,7 перф. од. Рівень коливань тканинного кровотоку (СКВ) дорівнював 2,7±0,8 

перф. од. Коефіцієнт варіації (Kv) у середньому мав значення 8,9±3,4. 

Найсуттєвіший внесок протягом трьох тижнів досліду належав дуже низькочастотним 

коливанням VLF (46,4-52,3%), амплітуда яких у середньому складала 4,4±0,7 перф. од., та 

низькочастотним коливанням LF (30,7-35,8%), амплітуда яких у середньому дорівнювала 

2,9±0,2 перф. од. Високочастотні HF коливання кровотоку мали амплітуду у середньому 

1,3±0,4 перф. од., що складало 12,4-17,6%. Амплітуда серцевих коливань CF найнижча: у 

середньому – 0,4±0,1 перф. од., що складало 3,4-5,3% від потужності всього спектра. 

Тваринам п’ятої групи вводили лише раз на тиждень «Доксорубіцин» протягом трьох 

тижнів. Спостерігали, що до початку експерименту параметр мікроциркуляції (ПМ) 

тканинного кровотоку у середньому складав 24,5±1,3 перф. од. Рівень коливань тканинного 

кровотоку (СКВ) дорівнював 1,3±1,4 перф. од. Коефіцієнт варіації (Kv) у середньому мав 

значення 12,1±4,5. 

Через тиждень після першого введення «Доксорубіцину», що є ядом для тварин, 

спостерігали зміни показників мікроциркуляції крові: параметр мікроциркуляції (ПМ) у 

середньому складав 23,9±2,9 перф. од., рівень коливань тканинного кровотоку (СКВ) 

дорівнював 1,5±0,7 перф. од., коефіцієнт варіації (Kv) у середньому мав значення 5,9±2,7. 

Після останнього ведення засобу через три тижні досліду було відзначено зниження 

показників мікроциркуляції крові у порівнянні з вихідними даними: параметр 

мікроциркуляції складав 22,9±2,9 перф. од., рівень коливань тканинного кровотоку (СКВ) 

дорівнював 1,5±0,5 перф. од., коефіцієнт варіації (Kv) у середньому мав значення 7,9±2,9. 
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При аналізі амплітудно-частотного спектру визначали, що найсуттєвіший внесок 

протягом трьох тижнів досліду належав дуже низькочастотним коливанням VLF (46,3-

50,4%), амплітуда яких у середньому складала 4,1±0,5 перф. од., та низькочастотним 

коливанням LF (31,1-34,6%), амплітуда яких дорівнювала 2,7±0,1 перф. од. Найнижча 

амплітуда була у високочастотних HF коливаннь кровотоку (14,2-14,5%), що у середньому 

дорівнювала 1,2±0,09 перф. од., та серцевих коливань CF – 0,4±0,02 перф. од., що складало 

4,3-4,6%. 

Таким чином, можна визнати, що дослідні лікарські засоби мають різний вплив на 

мікроциркуляцію крові. Так, «Доксорубіцин» знижує показники мікроциркуляції крові, а 

використані лікарські засоби («Кудесан», «Тіотриазолін», «ЕПММg») підвищують показники 

тканинного кровотоку в порівнянні з контрольною групою. 
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НЕІНВАЗИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОРГАНІЗМУ 

ЛЮДИНИ ПРИ ХВОРОБАХ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ 

 

Вивчено та проаналізовано сучасні експериментальні дані стосовно розвитку 

біохімічних механізмів при запальних захворюваннях кишечнику. Виділено основні методи 

діагностики та лікування неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона. Розглянуто 

роль фекального кальпротектину у діагностиці хворих на хронічні запальні захворювання 

кишечнику. 

Ключові слова: неспецифічні запальні захворювання кишечника, неспецифічний 

виразковий коліт, хвороба Крона, фекальний кальпротектин. 

 

The modern experimental data concerning the development of biochemical mechanisms in 

inflammatory bowel diseases have been studied and analyzed. The basic methods of diagnostics and 

treatment of nonspecific ulcerative colitis and Crohn's disease are highlighted. The role of fecal 

calprotectin in the diagnosis of patients with chronic inflammatory bowel disease is considered. 

Key words: non-specific inflammatory bowel disease, nonspecific ulcerative colitis, Crohn's 

disease, fecal calprotectin. 

 

Одним з основних питань сучасної біохімії та медицини є хвороби шлунково-кишкового 

тракту (ШКТ). Тим важливішою стає розробка і вдосконалення методів профілактики, 

діагностики та лікування хвороб ШКТ, що неможливо без детального дослідження 

біохімічних механізмів виникнення і подальшого їх  перебігу. 

Спостерігається значне зростання уваги до хвороб групи хронічних запальних 

захворювань кишечнику (ХЗЗК), що відбувається не безпричинно. Суттєво збільшується 
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частота таких захворювань. Вік першої маніфестації в середньому складає 29 років. Жіноча 

частина населення хворіє у 1,5 рази частіше, захворювання характеризується більш важким 

протіканням, смертність удвічі вища, ніж у чоловічої статі. Нажаль, в Україні статистика 

щодо поширеності цих захворювань на нинішній час досі не підрахована. Слід також 

відмітити значне омолодження цих захворювань. Так, у 30% хворих перша маніфестація 

відмічалася у віці до 18 років. В дитячому та підлітковому віці ХЗЗК мають особливості 

характеру протікання, вони впливають на ріст і статеве дозрівання хворого, значно змінюють 

якість життя, призводячи до психологічних та соціальних складностей. 

Неспецифічний виразковий коліт (НВК) та хвороба Крона (ХК) є найбільш тяжкими і 

поширеними виявами хронічних захворювань кишечнику, в основі яких, насамперед, лежить 

хронічне запалення слизової оболонки кишки [1, 7, с. 137].  

Мета роботи: дослідження хронічних запальних захворювань кишечнику (ХЗЗК), що 

ведуть до незворотніх пошкоджень кишечнику, нерідко призводячи до небезпечних для 

життя хворого ускладнень та інвалідизації. 

Завдання даної роботи: переглянути та проаналізувати основні та експериментальні дані 

стосовно запальних захворювань кишечнику, з`ясувати причини розвитку запальних 

процесів у відділах кишкового тракту, виділити основні методи діагностики та 

проаналізувати вміст фекального кальпротектину у пацієнтів з хронічними запальними 

захворюваннями кишечнику. 

В Україні для визначення активності запалення при ХЗЗК до сих пір широко 

застосовували дослідження крові на наявність С-реактивного білку (С-РБ).С-РБ вважався 

найбільш чутливим та специфічним клініко-лабораторним індикатором запалення і некрозу. 

Однак головним недоліком цього методу є те, що рівень С-РБ вказує лише на наявність 

запального процесу, але не на його локалізацію. Високі концентрації С-РБ можуть 

спостерігатися не тільки при ХЗЗК, але і при вірусних та бактеріальних інфекціях, системних 

ревматичних захворюваннях, наявності в організмі новоутворень, а також при багатьох 

інших патологіях, не пов`язаних з травним каналом. Окрім того, підвищення рівня С-РБ 

корелює зі ступенем вираженості запального процесу тільки при ХК, тоді як при НВК 

подібна тенденція не спостерігається [2, с. 63]. 

Аналогічна ситуація виявилася і з використанням показників швидкості осідання 

еритроцитів (ШОЕ) в якості маркера запалення. Вказуючи на наявність запалення, 

прискорена ШОЕ, не дає інформації про його джерела. Окрім того, прискорена ШОЕ 

спостерігається при рядіінших запальних захворювань, які не пов'язані з травною системою. 

А це, в своючергу, також не дозволяє вважати цей показник специфічним маркером для 

ХЗЗК [5, с. 115]. 

У зв'язку з цим, актуальною є розробка діагностичних методів, що дозволяють в 

найкоротші терміни оцінити стан кишечника, що характеризуються простотою виконання, 

мінімальною інвазивністю або її повною відсутністю. До таких методів відноситься 

визначення запальних маркерів у калі паціента. Одним з таких маркерів вважається 

фекальний кальпротектин (ФК). В економічнорозвинених країнах Європи рівень ФК 

євизначальним в оцінці активності запаленняпри ХЗЗК. 

Кальпротектин ‒ протеїн, що міститься в нейтрофільних гранулоцитах, моноцитах і 

макрофагах, має стійкість до метаболічного  розпаду і, завдяки вмісту в ньому кальцію, ‒ до 

високої температури, дії протеолітичних ферментів. Кальпротектин грає в основному 

захисну роль, відомо, що його концентрація в калі корелює з інтенсивністю нейтрофільної 

інфільтрації слизової оболонки кишечника [6, с. 44]. 

Досліджували показники контрольної групи та груп хворих на НВК (55 пацієнтів) та ХК 

(42 пацієнти), яких було додатково поділено на підгрупи у відповідності зі ступенем 

тяжкості хвороби – І, ІІ та ІІІ ступінь. Застосовували імуноферментні та статистичні методи 

досліджень. 
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У хворих на НВК рівень ФК перевищував аналогічний показник контрольної групи: 

(69,78 ± 8,23) мкг/г у порівнянні з (13,72 ± 2,02) мкг/г (р <0,05) на 45% у середньому. Аналіз 

взаємозв'язку рівня ФК і ступеня тяжкості захворювання показав наявність прямої 

залежності у хворих із середнім і важким ступенем захворювання (р<0,001). Що стосується 

легкого ступеня тяжкості, то тут залежність носила лише характер тенденції (р<0,05). 

При оцінці залежності рівня ФК у хворих з ХЗЗК від ендоскопічної активності запалення 

між цими показниками виявлено тісну кореляцію (r = 0,48 ‒ інтервал довіри 0,33-0,65; 

р<0,05). 

Концентрація ФК при патології ХК також перевищувала показник здорових пацієнтів: 

(95,18 ± 9,18) мкг/г в порівнянні з (13,72 ± 2,02) мкг/г (р<0,05). 

Максимальних значень рівень ФК досягав у хворих, що мають важкий ступінь 

протікання захворювання, мінімальний ‒ у хворих з легким ступенем перебігу. Кореляція 

між ендоскопічною та морфологічною оцінкою ступеня кишкового запалення і 

концентрацією ФК у хворих ХЗЗК була тісною (r = 0,65, довірчий інтервал ‒ 0,48-0,75; 

р<0,05). 

При порівнянні показників ФК у пацієнтів з ХЗЗК, які перебувають в стадії загострення і 

стадії ремісії було виявлено, що концентрація ФК у хворих в активній стадії захворювання 

була істотно вище аналогічного показника хворих, які перебувають в стадії ремісії (р<0,05). 

Отже, виявлено тісну кореляційну залежність між активністю ХЗЗК і концентрацією ФК 

(р<0,05). 

Вміст фекального кальпротектину у хворих на НВК і ХК достовірно перевищував цей 

показник у осіб без запальних захворювань товстої кишки (р<0,05). 

Рівень фекального кальпротектину як у хворих на НВК, так і у хворих ХК тісно 

корелював з фазою захворювання і активністю запалення, встановленою згідно 

ендоскопічними і гістологічними критеріями (r = 0,65). 

Таким чином, визначення концентрації фекального кальпротектину може бути 

достовірним критерієм для диференціальної діагностики та контролю терапії 

функціональних і запальних захворювань кишечника.  
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СПЕКТРАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ СКЛАДОВИХ ЕЕГ  

ЗА РІЗНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НАОЧНО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ 

 

Показано, що ефективність виконання завдання пов’язана зі зниженням СП у 

центральних, тім’яних та потиличних зонах кори головного мозку під час роботи з уявними 

зоровими образами. У студенток з високою продуктивністю наочно-образного мислення 

вірогідно знижується спектральна потужність беа1-складових ЕЕГ у тім’яних та 

потиличних ділянках й підвищується у передніх зонах кори, що є ознакою середнього ступеня 

навантаження і концентрації уваги на завданні при його осмисленні. Взагалі ефективне 

виконання завдання обумовлено збільшенням значень потужності бета2-складових й 

зменшенням СП альфа-осциляцій ЕЕГ, що дозволяє припустити включення «диференційної 

уваги» під час селекції інформації. 

Ключові слова: ЕЕГ, альфа-діапазон, бета-діапазон, наочно-образне мислення, 

спектральна потужність. 

 

It has been shown that an effectiveness of task`s performance is associated with decrease of 

spectral power in central, parietal and occipital zones of brain-cortex while working with visual 

images. Those students, who possess high productivity of visual-imaginative thinking are supposed 

to have a decreased spectral power of B-components EEG within parietal and occipital zones, but 

spectral power gets higher within frontal zones of cerebrum. Such processes suggest that an 

average level of load and concentration of attention on tasks during its apprehension both take 

place. Generally, an increasing power of B-components and decreasing spectral power of EEG 

alpha-oscillations both stipulate an effectiveness of task`s performance. All this suggests that 

«differential attention» is turned on while information is selected.  

Key words: EEG, alpha range, beta range, visual-imaginative thinking, spectral power. 

 

Наочно-образне мислення є одним із основних видів розумової діяльності людини, яке 

допомагає довести ідею до реалізації на практиці. Формуючи мислення студентів, педагог 

повинен використовувати знання, які вдосконалюють операції мислення фуркантів для того, 

щоб набуті прийоми розумової діяльності індивіда підтверджували компетентність 

спеціаліста в професійних питаннях.У педагогічній роботі необхідно поетапно розвивати 

розумові операції студентів й процеси мислення, які допомагають долати «білі плями» в 

мисленні і здобувати необхідні компетенції. Управління розумовою діяльністю передбачає 

перехід з низького рівня розумової діяльності на більш високий, що можливо за умови знань 

нейрофізіологічних механізмів протікання когнітивних процесів. 
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Обстежили 110 студенток біолого-екологічного факультету Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара віком від 18 до 22 років. Для дослідження 

наочно-образного мислення студенткам пропонували задачі із збірника тестів на розвиток 

образного мислення [2, c. 192]. Час експозиції інструкції становив 5 секунд, час експозиції 

«бланку» завдання – 4 секунди; загальний час виконання завдання – 5 хвилин. У кінці 

дослідження визначали коефіцієнт успішності (продуктивність) виконання завдання у 

відсотках, відмічаючи і оцінюючи обрані відповіді. Значення до 50% правильних відповідей 

вважали низькими, від 51 до 75% ‒ середніми, а вищі за 76% ˗ високими. За результатами 

виконання тестів сформували групи з низьким і середнім рівнем продуктивності виконання 

завдань на наочно-образне мислення. У процесі розумової діяльності здійснювали 

реєстрацію і первинний аналіз ЕЕГ-активності за допомогою апаратно-програмного 

комплексу DX-NT32.V19, ( виробник «DX-Complex», LTD, м. Харків, Україна). 

Насамперед відмітимо, що у стані спокою у студенток-біологів з високою 

продуктивністю наочно-образного мислення усереднена по локалізаціях спектральна 

потужність альфа-ритму була вірогідно вищою (p<0,05), у порівнянні з менш продуктивними 

особами (табл.1), що є відображенням відсутності емоційної напруги [1, с.296] на початку 

тестування. 

Таблиця 1 

Значення усередненої по локалізаціях спектральної потужності складових ЕЕГ у 

студенток-біологів з різною продуктивністю наочно-образного мислення 

Діапазони 

ЕЕГ 

Усереднена по локалізаціях спектральна потужність ЕЕГ у студенток-

біологів 

 з середньою продуктивністю наочно-

образного мислення, n=55 

з високою продуктивністю наочно-

образного мислення, n=55 

 фон під час виконання 

завдань 

фон під час виконання 

завдань 

альфа 190(159;211) 

195(168;214) 

153(144;166)# 

146(139;157)# 

213(194;226)* 

219(204;239)* 

134(128;143) #* 

132(128;135) #* 

бета1 72(44;85) 

65(57;93) 

70 (67;82) 

73(53;86)* 
  

65(52;75) 

73(52;96) 
74(61;89)* 

76(63;86)  
  

бета2 42(24;57) 

37(33;66) 

43(26;81) 

40(32;47)* 
 

37(26;67) 

40(31;55) 

36(24;49)  

43(32;65)* # 

Примітки: у чисельнику значення СП у лівій гемісфері, у знаменнику – значення СП у 

правій гемісфері. # - вірогідно відносно фонових значень жінок відповідної групи при рівні 

значимості р ≤ 0,05за критерієм Вілкоксона. * - вірогідно відносно фонових значень жінок з 

середньою продуктивністю при рівні значимості р≤ 0,05за U-критерієм Мана-Вітні; 

 

Під час виконання завдання на наочно-образне мислення у студенток з різною 

продуктивністю виконання тестів встановили вірогідне (р<0,05) зниження спектральної 

потужності (СП) ЕЕГ в альфа-діапазоні по всій корі головного мозку в 1,2- 1,7 разів 

порівняно до фонових значень (табл. 1), яке більш виражене у високоефективних осіб. 

Результати порівняння значень СП (табл. 1) у студентів з різною ефективністю 

виконання завдання на наочно-образне мислення показали (рис. 1), що у студентів, які 

успішніше виконали завдання СП у відповідному діапазоні мала нижчі значення у 

центральних, тім’яних та потиличних зонах кори головного мозку. 
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Діапазон альфа-частот Діапазон бета1-частот Діапазон бета2-частот 

   

Рис. 1. Ділянки вірогідних змін СП високочастотних складових ЕЕГ у студенток з високою 

продуктивністю наочно-образного мислення (n=55) порівняно зі студентками з середньою 

продуктивністю (n=55), при рівні значимості р ≤ 0,05за U-критерієм Мана-Вітні. Трикутник з 

вершиною донизу свідчить про зниження, а трикутник з вершиною догори –  

про збільшення СП частот альфа, бета1, бета2-діапазонів. 

При виконанні завдань на наочно-образне мислення усереднена по локалізаціях 

спектральна потужність ЕЕГ в бета-полосі правої півкулі у студенток з середнім проявом 

наочно-образного мислення вірогідно збільшилась (р≤0,05) (табл. 1), порівняно до стану 

спокою. Проте, у високопродуктивних студенток під час виконання інтелектуальних завдань 

вірогідне збільшення потужності бета1-піддіапазону ЕЕГ зафіксоване у лівій півкулі.  

Результати порівняння (за U-критерієм Мана-Вітні) значень СП (рис. 1) ЕЕГ у студенток 

з високою продуктивністю наочно-образного мислення вказують на різноспрямовані 

вірогідні (р≤0,05) зміни у потужності біоелектричної активності: підвищення спектральної 

потужності бета1 хвиль у фронтальних зонах й зниження у потиличних та тім’яних локусах; 

збільшення СП бета2-коливань ЕЕГ у передніх зонах обох півкуль та у центральних й 

скроневих відведеннях правої півкулі, у порівнянні з результатами осіб із середньою 

продуктивністю виконання завдань. 

Klimesch W вважає, що зниження потужності в нижньому бета-діапазоні у потиличних 

та тім’яних ділянках кори пов'язано зі зменшенням зусиль які необхідно докласти 

випробуваним для підтримання концентрації уваги під час виконання завдання, а збільшення 

СП у потиличних та лобових областях є свідченням середнього, але не надмірного 

навантаження при меншій концентрації уваги [5, c. 319-340; 6, c. 169-195]. 

Взагалі порівняння особливостей спектральної потужності коркових зон у осіб з різним 

ступенем виконання наочно-образних завдань показує, що ця діяльність досягається за 

рахунок різних варіантів активації кори. Ці факти можуть свідчити про включення різних 

процесів уваги в організацію мислення. Можна припустити, що середньо продуктивним 

жінкам у більшій мірі властиві активаційні процеси основані на таламокортикальних 

зв’язках, причому задіяна система мимовільної уваги з оцінкою різних характеристик 

мультимодальної інформації (posterior system) та з опорою на зорово-просторову епізодичну 

пам'ять [3, c. 873-885; 4, c. 213-237]. А ефективному виконанню завдання відповідають 

більші значення потужності бета2-активності й менша СП альфа-складових ЕЕГ, що 

дозволяє припустити включення «диференційної уваги» під час селекції інформації. Також 

було показано, що при успішному виконанні завдань на наочно-образне мислення 

відбувається «територіальне звуження» та посилення бета-синхронних взаємодій у 

фронтальних ділянках.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ОПЫТА ОПУДРИВАНИЯ  

НА BETULA PENDULA 

 

В статье рассмотрены реакции веток Betula pendula на воздействие механических 

загрязнителей. Проанализированы результаты лабораторного опыта, на основе которых 

был сделан вывод о состоянии и стойкости веток к пылевым частицам. 

Ключевые слова: Betula pendula, опудриватели, влияние, механическое загрязнение. 

 

The article reviews the reactions of Betula pendula branches to the effect of mechanical 

pollutants. The results of laboratory experiments are analyzed, on the basis of which a conclusion 

was made about the state and stability of branches to dust particles. 

Keywords: Betula pendula, spreaders, influence, mechanical pollution. 

 

Актуальность. Зеленые насаждения улучшают эстетико-художественные и 

макроклиматические условия среды, снижают шумовое загрязнение, поглощают пыль и 

углекислый газ, вырабатывают кислород, выполняют санитарно-защитные, водоохранные 

функции, формируют микроклимат и своеобразный облик города [1]. 

Среди всех компонентов фитоценозов урбоэкосистем особое место занимают древесные 

растения. Поскольку они улучшают микроклимат городской территории, создают хорошие 

условия для отдыха на открытом воздухе, предохраняют от чрезмерного перегревания почву, 

стены зданий и тротуары [4]. 

Вместе с тем деревья в условиях селитебных биогеоценозов претерпевают значительное 

антропогенное влияние, которые характеризуются существенным разнообразием. Среди 

приведенных в городской среде факторов воздействия особое место занимает механическое 

загрязнение среды. Которое негативно влияет на насаждения города приводя их к 

деградации. В связи с этим вопросы изучения трансформации древесных культур под 

влиянием механического опудривания является важным и актуальным [5]. 

Обусловленность выбора Betula pendula 1753 в качестве объекта исследования 

объясняется ее декоративными и рекреационными особенностями. В расчете на один 

кубический метр древесины береза поглощает до 1000 кг углекислого газа и выделяет до 700 

кг кислорода. В ландшафтном дизайне береза используется для оформления групповых и 

одиночных посадок, массивов и аллей [2]. 

Объект исследования: веточки Березы повислой. 

Предмет исследования: визуальные изменения у ветвей Березы повислой под влиянием 

фактора механического загрязнения. 

Береза повислая ‒ широко распространённая лесообразующая порода, формирующая 

мелколиственные леса по всем климатическим зонам, кроме тундры. Листья березы 

ромбические, треугольные или ромбически-яйцевидные, 3-7 см ‒ длиной и 5,5 см ‒ шириной. 

Форма кроны: ажурная, плакучая. Кора белая, гладкая, в нижней части ствола черно-серая, 

трещиноватая. У молодых деревьев коричневая. Цветки не имеют покрова, на концах ветвей 

собраны в длинные сережки [2]. 

Как правило, береза повислая встречается на хорошо дренированных, бедных почвах. 

Так как дерево любит свет, то зачастую оно вытесняется крупными и долгоживущими 
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насаждениями. Имеет сильно развитую корневую систему, неглубоко проникающей в почву. 

Не переносит близости грунтовых вод. Очень морозостойкая [3]. 

Материалы и методы исследования. В ходе проведения лабораторного эксперимента 

были отобраны ветки березы повислой, одинаковые по размеру и массе веточки березы 

установлены в емкость с дистиллированной водой (объем воды во всех емкостях равный), с 

последующим изолированием для предотвращения испарения. 

Далее проводилось опудривание березы следующими пылевыми частицами: мел, мука, 

соль, металлическая стружка, древесная зола, зола после сгорания топливных пород. Так как 

подобные пылевые загрязнители встречаются на территории промышленных заводов, 

лесопилок, карьеров расположенных по территории городов. 

Опыт проводился в 3-кратной повторности, для обеспечения достоверности результатов. 

Длительность наблюдения составляла 14 дней. Ежедневно ввелся учет за внешними 

изменениями образцов исследования. 

Результаты исследования. 

У листьев опудренных мукой некрозов не наблюдалось, потеря цветности листа 

произошла на 7 день, засыхание листовой пластины на 9 день, опадание листьев произошло в 

конце второй недели. 

Соль привела к изменению окраски (4 день), 5-6 день характеризовался потерей 

цветности листа, засыхание листовой пластины было отменено на 7-9 день, скручивание 

пластины произошло на 10 день, первые опавшие листья наблюдались на 13 день. 

Значительное влияние на внешние изменения оказал мел. Уже на 2-3 день после 

опудривания листья потеряли цвет, наблюдался некроз. На 4 день произошло засыхание 

листка, что привело к скручиванию листьев на 5 день. Первые листья опали на 6 день 

проведения опыта. 

Чугунная стружка привела к изменению окраски листа на 2-3 день с проведения опыта. 

Потеря цветности листа произошла на 4-6 день, засыхание листовой пластины было 

отмечено на 7-10 день. Листья березы покрутились в начале второй недели (11 день), что 

привело к опаданию листьев на 13 день. 

Образцы обработанные древесной залой характеризовались наиболее существенными 

внешними изменениями. Уже на 2 день листья потеряли цветность и начали засыхать. На 4 

день наблюдения на листовых пластинах был отмечен некроз, округлой формы который 

приоритетно формировался в центральной части листа. Скручивание листа было отмечено на 

11 день. В заключительной фазе наблюдения (с 12 дня) произошло опадание листа. 

По окончанию исследования у веток березы опудренных золой топливных брикетов на 3 

день наблюдались изменения окраски листа, 4 день характеризовался потерей его цветности. 

На 5 день в комплексе с приведенными выше трансформациями сформировался некроз, 

который был расположен на краю листа и имел круглую форму. На 6-8 день наблюдения 

произошло скручивание листовой пластины. Засыхание листа было отмечено на 8 день, в 

результате этого на 9 день листья начали опадать. (табл1) 

У контрольного образца на протяжение всего опыта особых внешних изменений не 

наблюдалось, произошло лишь скручивание листовой пластины на 12 день. 
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Табл. 1 

Внешние изменения веток Betula pendula под влиянием мелких загрязнителей 

 

Примечание:1 ‒ изменение окраски листьев; 2 ‒ потеря цветности листа; 3 ‒ появление 

некрозов; 4 ‒ засыхание листовой пластины; 5 ‒ скручивание листовой пластины; 6 ‒ 

опадание листьев. 

Выводы. В ходе проведенного опыта было установлено, что особое влияние на Betula 

pendula оказывают пылевые частицы золы при сгорание топливных брикетов. Наименьшее 

влияние на листовую пластину образцов оказывают пылевые частицы муки.  
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Вещество  День наблюдения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мука -  -  -  -  - 

 

 -  2 

 

 2 

 

 2,4  2,4  2,4  2,4 2,4 6 

Соль -  -  -  1 1,2 1,2,4 1,2,4 1,2,4 1,2,4 2,3, 

4,5 

1,2,4,  

5 

1,2,4 

5 

6 6 

Мел - 2,3 2,3 2,3,4 2,3,

4,5 

2,3,4

,5,6 

 6  6  6  6  6  6 6 6 

Чугунная 

стружка 

- 1 1 1,2 1,2 

 

1,2 1,2,4 1,2,4 1,2,4 1,2,4 1,2,4,

5 

1,2,4

,5 

6 6 

Древесная  

зола 

- 2,4 2,4 2,3,4 2,3

4 

2,3,4 1,2,3,

4 

1,2,3 

4 

1,2,3,

4 

1,2,3

4,5 

1,2,3,

4,5 

1,2,3

4,5 

6 6 

Зола 

топливных 

брикетов 

- - 1 1,2 1,2,

3 

1,2,3

,5 

1,2,3,

5 

1,2,3

,4,5 

1,2,3,

4,5,6 

1,2,3,

4,5,6 

6 6 6 6 

Контрольный 

образец 

- - - - - - - - - - - 5 5 5 
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РЕАКЦИЯ PRUNUS ARMENIACA НА ВОЗДЕЙСТВИЕ  

МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
 

В данной статье рассмотрены реакции побегов Prunus armeniaca на воздействие 

механических загрязнителей. Проанализированы результаты экспериментальных 

исследований, на основе которых был сделан вывод о состоянии и стойкости побегов, а 

также о влиянии пылеватых частиц. 

Ключевые слова: опудриватели, реакция, Prunus armeniaca. 
 

In this article, the reactions of shoots Prunus armeniaca to the effect of mechanical pollutants 

are considered. The results of experimental studies on the basis of which the conclusion was made 

about the state and stability of shoots, as well as the effect of dust particles, are analyzed. 

Keywords: powders, reaction, Prunus armeniaca. 
 

Актуальность. В связи с постоянным повышением концентрации загрязняющих 
веществ в пределах городской черты и на производственных территориях особенно остро 
встает вопрос о выявлении таких видов растений, которые могли бы противостоять 
антропогенным загрязнителям, с целью их последующего использования для озеленения 
селитебных, транспортных зон города [3]. Однако эффективность выполнения важных 
экологических функций зелёных насаждений зависит от толерантности растений к 
неблагоприятным антропогенным факторам окружающей среды, изучение которой является 
важной экологической задачей [2]. Среди общего перечня неблагоприятных факторов 
антропогенного происхождения, следует отметить механическое загрязнение среды.  

Данный вид загрязнения оказывает значительное влияние на растительный организм, 
которое может быть зафиксировано визуально без привлечения результатов лабораторных 
анализов, путем проведения простых, модельных лабораторных экспериментов.  

Обусловленность выбора Prunus armeniaca L. (1753). в качестве объекта исследования 
продиктована ее широким ареалом распространения, а так же высокой зимостойкостью, 
засухоустойчивостью, скороплодностью и урожайностью. Кроме того Абрикос 
обыкновенный широко применяем для озеленения городской территории. Поэтому 
определение устойчивости данного вида к антропогенным загрязнениям в пределах 
исследуемой зоны является актуальным.  

Абрикос обыкновенный листопадное дерево средней высоты (5-8 м). Кора на старых 
стволах серо-бурая продольно растрескивающаяся. Молодые побеги блестящие, голые, 
красновато-коричневые, с многочисленными мелкими чечевичками. Листья очередные, 
черешковые, округлые, яйцевидные, на верхушке оттянутые, мелкозубчатые или удвоено-
зубчатые; 6-9 см длиной. Черешки тонкие, желобчатые с желёзками при основании 
пластинки [4]. 

Цветки одиночные сидячие или на очень коротких цветоножках, 25–30 мм в диаметре, 
пятимерные. Гипантий цилиндрический, зеленовато-красный с пятью овальными, тёмно-
красными, при цветении отгибающимися вниз чашелистиками [1]. Лепестки белые с 
розовыми прожилками или розовые, округлые, эллиптические или обратнояйцевидные. 
Тычинок 25–45. Гинецей один, сидящий на дне гипантия. Цветки распускаются до появления 
листьев. Цветёт в марте – апреле [5]. 

Плоды – сочные однокостянки желтовато-красного («абрикосового») цвета, в очертании 
округлые, эллиптические или обратнояйцевидные, с продольной бороздкой. Косточка 
толстостенная, гладкая [5] или шероховатая. Кожица бархатисто-опушённая, от жёлтого до 
оранжевого цвета; мякоть плода у культивируемых сортов сладкая, сочная или суховатая [4], 
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у дикорастущих – грубоволокнистая с горьковатым привкусом. Семена плоские, 
обратнояйцевидные, с плотной светло-коричневой кожурой, горькие или сладкие. Вес плода 
у дикорастущих форм 3-18 г, у культурных 5-80 г. Вес 1000 (косточек) 1800-2100 г. 
Плодоносит в июне-августе [2]. 

Методы исследования. В ходе проведения лабораторного эксперимента по стандартной 
методике исследования [6] отбирались побеги Prunus armeniaca которые 
стандартизировались и отбирались по массе путем взвешивания и обрезания. Образцы 
устанавливались в идентичные емкости объемом 200 мл, которые заполнялись 
дистиллированной водой и изолировались для предотвращения испарения. Опыт проводился 
в 3-кратной повторности, для обеспечения достоверности полученных результатов. 
Опудривание абрикоса обыкновенного проводилось следующими мелкодисперсными 
частицами: мукой, солью, мелом, древесной золой, и металлической стружкой (серый чугун). 
Подобные тонкодисперсные агенты широко загрязняют атмосферный воздух складов, ТЕС, 
металлообрабатывающих цехов, территорий карьеров/шахт, где ведется добыча 
соответствующих материалов (мела, соли). Наблюдение за состоянием побегов 
осуществлялось в течение 13 дней. Ежедневно проводилась фиксация внешних изменений 
изучаемых образцов с последующим сравнением с контролем. Контрольный образец также 
выдерживался в аналогичных условиях, но при этом не подвергался воздействию 
опудривания. 

Результаты исследования. По окончанию проведения эксперимента визуально были 
установлены внешние изменения побегов Prunus armeniaca. Все пылеватые агенты привели к 
неблагоприятным изменениям у веток, которые характеризовались специфическими 
реакциями растения на опудривание (табл 1).  

Опудривание мелом в большей части опыта не вызывало значительных изменений 
состояния поверхности листа и самого образца. На 12-й, 13-й день проявились признаки 
потери тургора, что прогрессировало к концу опыта. 

При нанесении пыли мелкодисперсной муки на протяжении всего опыта не замечалось 
особых, видимых изменений. Растение потеряло тургор немного раньше контрольного 
образца, на 11-й день опыта. 

Табл. 1 

Внешние изменения побегов Prunus armeniaca при опудривании  

пылеватыми частицами  

Вещество День наблюдения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Мел - - - - - - - - - - - 1 1 

Мука - - - - - - - - - - 1 1 1 

Соль - - - 1 1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4,5 1,4,5 

Древесная зола - - - - - - - - - 1 1 1 1 

Металическая 
стружка 

- - 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2,4 1,2,4 1,2,4 1,2,4,6 1,2,4,6 

Контрольный 
образец 

- - - - - - - - - - - 1 1 

 

Примечание: 1 – потеря тургора; 2 – изменение окраски листьев; 3 –потеря цветности 
листа; 4 – появление некрозов; 5 – засыхание листовой пластины; 6 – скручивание листовой 
пластины; 7 – опадание листьев. 

 

Опудривание солью способствовало появлению в 6-й день наблюдения одиночного 

некроза овальной формы коричневого цвета диаметром 1 мм, а также засыханию верхнего 
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края листовой пластины на 12-й день. Древесная зола визуально не повлияла на состояние 

листа. На 10-й день была замечена потеря тургора, которая к концу опыта прогрессировала. 

Опудривание металлической стружкой уже на 3-й день показало заметную потерю тургора. 

На 5-й день листья изменили свой окрас на темно коричневый цвет, через несколько дней 

был отмечен некроз размером 1-2 мм по краю листа.  

Контрольные образцы, в отличие от экспериментальных, характеризовались 

естественной окраской и незначительной потерей тургора в последние дни наблюдения. 

Выводы. Таким образом, в результате исследования было установлено, что опудривание 

пылеватыми веществами приводит к визуальным изменениям у побеговах Prunus armeniaca. 

Более пагубное воздействия мелкодисперсных частиц было визуально зафиксировано при 

опудривании металлической стружкой и солью, а менее заметный результат – при 

опудривании мелом, мукой и древесной золой.  
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РЕАКЦИЯ JUGLANS REGIA НА ОПУДРИВАНИЕ МЕЛКОДИСПЕРСНЫМИ 

АНТРОПОГЕННЫМИ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМИ 

 

Представлены особенности реакции Juglans regia на опудривание мелкодисперсными 

веществами. Проанализированы характерные особенности реакции растения на каждый из 

приведенных загрязнителей, проведен анализ влияния подобных веществ на растения 

данного вида в динамике. На основании проведенного исследования составлена сводная 

таблица результатов проведенных исследований, подытожены выводы, в которых указаны 

вещества, влияние которых на растение, согласно проведенным исследованиям, наименее и 

наиболее выражено. 

Ключевые слова: опудривание, механическое загрязнение, Juglans regia. 
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In this article, problems of the reaction of Juglans regia to dusting with fine anthropogenic 

substances are considered. The characteristic features of the reaction of the plant to each of the 

most common pollutants are analyzed, the effect of such substances on plants of this species in 

dynamics is analyzed. Based on the study, the author compiled a summary table of the results of the 

conducted studies, summarized the conclusions, which indicate the substances whose effect on the 

plant, according to the studies, the least and most pronounced. 

Key words: dusting, mechanical contamination, Juglans regia. 

 

Актуальность. В современных условиях, при интенсивном развитии и увеличении 

промышленных территорий, расширении добычи и переработки полезных ископаемых, всё 

более остро становится вопрос о влиянии отходов объектов промышленности на 

окружающую среду, вопрос загрязнения окружающей среды разного рода промышленными 

предприятиями. Особо актуально этот вопрос звучит относительно промышленных 

регионов, государств, в которых в настоящее время развиваются определенные отрасли 

тяжелой промышленности, в том числе, металлургии, горнодобывающей промышленности и 

других отраслях народного хозяйства, для которых характерно образование 

мелкодисперсных отходов и загрязнителей. Ввиду урбанизации, губительного влияния 

антропогенных, климатических и иных факторов, стремительно сокращается количество 

видов растений, одной из основных функций которых является аккумуляция загрязняющих 

веществ, особенно, с учетом тех обстоятельств, что зелёные насаждения выполняют 

важнейшие средообразующие и средозащитные функции, связанные с выработкой кислорода 

и фитонцидов, ионизацией воздуха, формированием своеобразного климата [1, с. 17]. Выбор 

Juglans regia L. в качестве объекта исследования обусловлен широким распространением 

растений данного вида, их неприхотливостью к климатическим условиям и уходу, 

эстетическими качествами. Также стоит отметить тот факт, что, помимо высоких 

декоративно-эстетических свойств, данное растение обладает такими положительными 

качествами: мощным и быстрым ростом, устойчивостью к неблагоприятным факторам 

окружающей среды, в том числе, и антропогенного характера, высоким потенциалом роста в 

условиях города, долговечностью [2, с. 29]. Таким образом, становится актуальной 

постановка вопроса об изучении влияния на Грецкий орех различного вида загрязнителей, в 

том числе и механических, с целью определения перспективных типовых мест его высадки, 

как в качестве декоративного, так и в качестве воздухоочищающего растения. 

Биологическая характеристика. Juglans regia высокое дерево, достигающее высоты 

30-35 м, с ровным, цилиндрической формы стволом до 1 – 1,5 м в диаметре и сравнительно 

небольшой кроной. Очерёдные листья сложные, непарноперистые, состоящие из двух или 

пяти пар удлинённо-яйцевидных листочков; они бывают от 40 до 70 мм длиной, 

распускаются одновременно с цветками. 

Цветки раздельнополые, мелкие, зеленоватые. Растения однодомные. Тычиночные 

цветки состоят из шестилопастного околоцветника и 12-18 тычинок, собраны висячими 

серёжками; пестичные цветки сидячие, расположены на верхушке однолетних ветвей, 

одиночно или группами по два-три, имеют двойной околоцветник, сросшийся с завязью. 

Орех грецкий относится к ветроопыляемым растениям. 

Плоды – крупные костянковидные орехи – имеют толстую кожисто-волокнистую 

зелёную кожуру (околоплодник) и крепкую яйцевидную или шаровидную косточку с двумя-

пятью неполными перегородками; при наступлении зрелости кожура плода, высыхая, 

лопается на две части, и сама собой отделяется, косточка сама собой не раскрывается. 

Внутри деревянистой скорлупы заключено съедобное ядро [2, с. 34]. 

Методы исследования. В ходе проведения лабораторного эксперимента по стандартной 

методике исследования [3, с. 35] отобрались побеги Juglans regia, взвешены и 

стандартизованы по массе путём подрезания. После этого опытные образцы были 

установлены в ёмкости объёмом в 400 мл, с одинаковым количеством дистиллированной 
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воды, с последующим изолированием для предотвращения испарения, а также попадания 

мелкодисперсных загрязняющих веществ в воду. 

Опудривание грецкого ореха проводилось следующими мелкодисперсными частицами: 

мука, мел, золой топливных брикетов, древесной золой и металлической стружкой.  

Наблюдение за состоянием побегов осуществлялось на протяжении 10 дней, и 

ежедневно проводилась фиксация изменений исследуемых образцов с последующим 

сравнением с контролем. Контрольный образец также находился в соответствующих 

условиях, но в отличии от изучаемых образцов не подвергался опудриванию. 

Результаты исследований. По окончанию проведения эксперимента визуально были 

установлены внешние изменения побегов Грецкого ореха, что отображено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Внешние изменения Juglans regia при опудривании мелкодисперсными частицами 

Вещество День наблюдения 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мука - - - 2,6 2,5,6 2,5,6 2,5,6 2,5,6 2,5,6 2,5,6 

Мел - - - 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Зола топливных 

брикетов 

- 1 1 1,6 1,6 1,5,6 1,5,6 1,5,6 1,5,6 1,5,6,

7 

Древесная зола - - - 1 1 1,5 1,2,5 1,2,5 1,5 1,2,5 

Металлическая 

стружка 

- - 5 2,5 2,5 2,5,6 2,5,6 2,5,6 2,5,6 2,5,6 

Контрольный 

образец 

- - - 1 1 1 1 1,5 1,5,6 1,5,6 

Примечание: 1 – потеря тургора; 2 – изменение окраски листовой пластины; 3 – потеря 

цветности листовой пластины; 4 – появление некрозов; 5 – засыхание листовой пластины; 6 – 

скручивание листовой пластины; 7 – опадание листьев. 
 

Так, при опудривании мукой мелкого помола уже с 4-го дня было отмечено изменение 

окраски листовой пластины и скручивание. Данные процессы прогрессировали с каждым 

днём, а с 5-го дня было отмечено засыхание листьев. 

Опудривание мелом привело к потере тургора уже на 4-ый день исследований, а на 6-ой 

день стала проявляться изменение окраски листьев, что также было отмечено у контрольного 

образца. 

При нанесении золы топливных брикетов изменения во внешнем виде были отмечены 

уже на 2-ой день. Первым показателем ухудшения состояния исследуемого образца было 

потеря тургора. На 4-ый день началось скручивание листовой пластины. В 6-ой день 

началось постепенное засыхание листьев исследуемого образца, что привело к опадению на 

10-й день. 

В случае с древесной золой внешние проявления были отмечены не сразу, но начиная с 

4-го дня фиксировалась потеря тургора. В 6-ой день было отмечено засыхание листовой 

пластины, а с 7-го и до последнего дня исследования у исследуемого образца стало 

проявляться изменение окраски листовой пластины. 

Металлическая стружка также очень негативно сказалась на листовых пластинах Juglans 

regia. На ряду с засыханием листьев, которое произошло уже на 3-ий день, в 4-ый день опыта 

была отмечено изменение окраски листовой пластины. В 6-ой день началось скручивание 

листовой пластины. 

У контрольного образца с 4-го дня была отмечена потеря тургора. Начиная с 8-го дня 

произошло засыхание листовой пластины, а с 9-го было отмечено скручивание.  

Выводы. В ходе исследования было выявлено, что опудривание мелкодисперсными 

загрязняющими веществами приводит к значительны визуальным изменениям. Наименее 
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существенные изменения, что проявлялись внешне, были отмечены у побегов, опудриваемых 

мелом.  

Наиболее негативное воздействие произвело на Грецкий орех опудривание золой 

топливных брикетов. Во время проведения исследования с данным видом мелкодисперсного 

загрязняющего вещества процессы засыхания происходили намного быстрее, чем с другими 

загрязнителями. Что привело, в конечном итоге, к опаданию листьев. 

При сравнении результатов опудривания Грецкого ореха древесной золой и золой 

топливных брикетов следует отметить, что древесная зола является менее вредоносной для 

данного вида. Это можно предположительно охарактеризовать разным химическим составом 

представленных механических опудривателей. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ РАЗНЫХ ПЫЛЕОБРАЗНЫХ ВЕЩЕСТВ  

НА MORUS NIGRA F. PENDULA 

 

Рассмотреть изменения листовой пластины Шелковицы черной плакучей формы под 

воздействием мелкодисперсных пылевых частиц. 

Ключевые слова: листовая пластина, пылевые вещества, опудривание. 

 

In the article is considered the change of a sheet of a Morus Nigra F. Pendula under the 

influence of fine dust particles. 

Keywords: sheet plate, dust substances. 

 

Актуальность. В настоящее время исследования городской среды и связанные с ними 

теоретические и прикладные экологические проблемы чрезвычайно актуальны, так как 

города становятся основной средой обитания человека. В последние десятилетия 

наблюдается интенсивное насыщение атмосферы городов газообразными и пылевидными 

отходами транспортных средств и промышленных предприятий [1]. Они вызывают 

ухудшение условий существования человека и других организмов, создавая угрозу здоровью 

населения, нарушения климата в локальных и глобальных масштабах [2]. В связи с этим 

остро ощущается потребность в научно обоснованных и рациональных мероприятиях по 

предотвращению загрязнения атмосферы и сохранению нормальных условий жизни, труда и 

отдыха людей и биосферы в целом [3]. 

Среди компонентов биотической составляющей биосферы наиболее существенным 

фактором нейтрализации антропогенных токсикантов и соответственно индикаторами 

уровня трансформации урбанизированных территорий является растительность и особенно 

древесно-кустарниковые насаждения и естественные лесные массивы [4]. Поэтому в 

последнее время актуальность приобретают работы связанные с вопросами исследования 
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динамики изменений отдельных вегетативных и репродуктивных органов древесных 

культур, в том числе их реакция на загрязнителей разной природы [5]. 

Выбора декоративной шелковицы плакучей формы в качестве объекта исследования 

обуславливается её широким ареалом распространения в области исследования, высокой 

морозостойкостью, засухоустойчивостью и значительной солевыносливостью. Так же 

определённой стойкостью в городских условиях, в частности близ промышленных 

предприятий [6]. 

Декоративная шелковица плакучей формы (Morus nigra f. Pendula, L, 1753) представляет 

собой дерево высотой до 4-5 м, с тонкими, длинными, до земли поникшими ветвями, имеет 

очень эффектную форму. Листья яйцевидные, у основания сердцевидные, вверху 

заострённые с городчато-зубчатыми краями, цельные или лопастные (обычно одно-трёх 

лопастные); нередко на одном и том же древе и даже на одной и той же ветви имеются и 

цельные, и лопастные листья. Разнолистность с сильно выраженной лопастностью особенно 

резко выражена на молодых побегах неплодоносящих экземпляров, на которых иногда 

бывают листья чрезвычайно разнообразной формы – от цельных до 11-лопастных. Листья с 

обеих сторон светло-зеленые, осенью соломенно-желтые, обычно голые, гладкие или 

шероховаты от бородавчатых бугорков; по величине сильно варьируют – имеют длину от 

5 до 15 см и в ширину от 4 до 10 см. Черешки длинные, до половины длины пластинки [6]. 

Методы исследования. В ходе лабораторного эксперимента по стандартной методике 

исследования [7] отбирались побеги декоративной шелковицы плакучей формы (Morus nigra 

f. Pendula). Которые стандартизировались по массе путем взвешивания и обрезания. Образцы 

устанавливались в ёмкости по 250 мл., которые заполнялись дистиллированной водой и 

изолировались для предотвращения испарения. Опыт проводился в 3-х кратном повторения 

для обеспечения достоверности полученных результатов.  

Опудривание проводилось [7] следующими пылеватыми частицами: зола топливных 

брикетов, древесная зола, мука, соль, мел, металлическая стружка (серый чугун).  

Наблюдение за состоянием побегов осуществлялось в течение 7 дней. Ежедневно 

проводилась фиксация внешних изменений изучаемых образцов с последующим сравнением 

с контролем. Контрольный образец также выдерживался в аналогичных условиях, но при 

этом не подвергался воздействию опудривания. 

Результаты исследования. По окончанию проведения эксперимента визуально были 

установлены внешние изменения побегов декоративной шелковицы плакучей формы (Morus 

nigra f. Pendula).  Все пылеватые агенты привели к неблагоприятным изменениям у веток, 

которые характеризовались специфическими реакциями растения на опудривание (табл.1). 

Таблица 1  

Внешние изменение побегов у декоративной шелковицы плакучей формы  

(Morus nigra f. Pendula) 

Вещество День наблюдения 

1 2 3 4 5 6 7 

Зола топливных 

брикетов 

1 1,2,5 1,2,5 1,2,5 1,2,5,7 1,2,5,7 1,2,5,7 

Древесная зола 1 1,5 1,2,5,6 1,2,5,6 1,2,5,6 1,2,5,6 1,2,5,6 

Мука 1 1,5 1,4,5,6 1,4,5,6 1,4,5,6 1,4,5,6 1,4,5,6 

Соль 1 1,5,6  1,5,6 1,5,6 1,5,6 1,5,6 1,5,6 

Мел 1 1,5,6 1,5,6 1,5,6 1,5,6,7 1,5,6,7 1,5,6,7 

Металлическая 

стружка 

1 1,2,5 1,2,5 1,2,5,7 1,2,5,7 1,2,5,7 1,2,5,7 

Контрольный 

образец 

1 1, 1,5 1,5,6 1,5,6 1,5,6,7 1,5,6,7 
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Примечания: 1 – потеря тургора; 2 – изменение окраски листьев; 3 – потеря цветности 

листа; 4 – появление некрозов; 5 – засыхание листовой пластины; 6 – скручивание листовой 

пластины; 7 – опадание листьев. 
 

В первые часы начала эксперимента во всех образцах наблюдалось потеря тургора. Так, 

при нанесении золы топливных брикетов на второй день были отмечены появление 

зеленоватых линий вдоль жилок листовой пластины шириной 1 мм, которые далее не 

увеличивались в размере. Так же наблюдалось засыхание листа. На 5-ый день было 

зафиксировано опадание 2-х листов, что к концу эксперимента привело к полной потери 

листовых пластин.  

Опудривание древесной золой с первого дня наблюдения  и до конца эксперимента 

сопровождалось потерей тургора и постепенным засыханием листовой пластины. На 3-ий 

день частично изменился цвет листа на коричневатый, без дальнейшего распространения. В 

так же отмечено скручивание листьев шелковицы.  

При нанесении пыли мелкодисперсной муки у исследуемых образцов наблюдалось 

потеря тургора и незначительное засыхание листа, что и далее отмечалось в ходе 

эксперимента. На 3-й день проявились еле заметные некрозные пятна и началось 

постепенное скручивание отдельных листовых пластин. В последующие дни проведенные, 

изменения прогрессировали до конца проведения опыта. 

Обработка листовых пластин солью спровоцировала значительную потерю тургора с     

1-го дня, частичное засыхание листа с 5-го дня, а также обильное скручивание. Такая 

тенденция наблюдалась в ходе всего эксперимента. 

Опудривание мелом на 2-й день вызвало засыхание края листовых пластин и начало 

скручивания, с дальнейшим развитием в ходе эксперимента. С 5-го дня фиксировалось 

опадание листьев. 

Опудривание металлической стружкой с 1-го дня наблюдения вызвало потерю тургора, 

на 2-й день появление пятен овальной формы зеленоватого цвета вдоль центральной жилки 

(диаметр 1-2 мм) и частичное засыхание листовой пластины. С 3-го дня фиксации изменений 

проявилось побурение листовой пластины от середины листа. Так же с 4-го дня началось 

обильное опадание листьев. 

Контрольные образцы, так же как и экспериментальные характеризуются 

определенными изменениями, многими регрессивными признаками которые при сравнении с 

опудриванными образцами отмечались более поздними сроками наступления или меньшим 

разнообразием фиксируемых изменений.  

Выводы.  В ходе эксперимента следует отметить, что даже для контроля характерны 

существенные изменения. Для остальных образцов отмечены специфические реакции 

нехарактерные для контроля, что целесообразно учитывать при разработке 

биоиндикационных подходов к оценке качества окружающей среды при более детальном и 

дифференцированном изучении экологии шелковицы. 
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РЕАКЦИЯ CERASUS VULGARIS НА ВЛИЯНИЕ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛИ 

НЕТОКСИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Рассмотрено влияние мелкодисперсной пыли на побеги вишни обыкновенной по 

средством лабораторного опыта. Установлено, что ветви Cerasus vulgaris не проявляют 

специфических реакций, которое, распознавалось бы визуально, при опудривании образцами 

металлической стружки, мелом, мукой, древесной золой, при сравнении с контрольным. 

Ключевые слова: опудривание, Cerasus vulgari. 

 

The influence of fine dust on the shoots of cherry is studied by means of laboratory experiment. 

It was found that the Cerasus vulgaris branches do not exhibit specific reactions, which would be 

recognized visually when dusting with samples of metal shavings, chalk, flour, wood ash, when 

compared with the control one. 

Key words: powder, Cerasus vulgaris. 

 

В современном городе складывается специфическая и во многом неблагоприятная для 

жизнедеятельности человека экологическая обстановка. Ее отличительными особенностями 

являются завышенное содержание атмосферных загрязнений, более резкие колебания 

температурного и радиационного режимов, наличие шума и вибраций разного рода и т.д. В 

условиях увеличения техногенных нагрузок  санитарно-гигиеническая роль покрытых 

растительностью пространств города является мощным средством нейтрализации вредных 

последствий техногенного загрязнения для городского населения [1]. Природные, 

озелененные территории, а также акватории, влияют на микроклиматические характеристики 

городской среды, в том числе задерживают десятки тонн пыли, концентрируют в листьях 

тяжелые металлы, участвуют в формировании благоприятного микро-климата, химического 

состава воздуха. Биотрансформируют и рассеивают сотни тысячи тонн загрязняющих 

веществ, обогащают воздух кислородом [6, 7]. Они оказывают воздействие на скорость 

движения воздушных потоков, уровень инсоляции поверхностей на уровне земли, зданий и 

сооружений, а также снижают шумовую нагрузку от автомобилей и других источников. 

Особое место занимают зеленые насаждения промышленных предприятий, больниц, 

учебных заведений и т.д [2, 3]. Поэтому проблема устойчивости растений к тому или иному 

виду загрязнения, в последнее время выходит на передний план для исследований.  

Механическое загрязнение может значительно воздействовать на растительный 

организм. Такое влияние в некоторых случаях идентифицируется визуально без итогов 

лабораторных анализов, методом проведения несложных, лабораторных опытов [5]. Итоги 

исследований являются источником необходимой, важной информацией, для решения 
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вопросов озеленения города в проблемных зонах. Вследствие этого, актуальность выбранной 

темы является обоснованной. 

Объектом исследования, было выбрано плодовое дерево Вишня обыкновенная (Cerasus 

vulgaris L. 1787). 

Cerasus vulgaris – дерево, которое  достигает до 10 м в высоту. Листья черешковые, 

широкоэллиптические, заострённые, тёмно-зелёные сверху, снизу светлее, достигают в 

длину 8 см [4]. Цветки белого цвета, собраны в зонтиках по 2-3 цветка. Чашелистиков и 

лепестков по пять, тычинок 15-20, пестик один. Плод – кисло-сладкая, шарообразная 

костянка, до 1 см в диаметре. Цветёт в конце марта – начале апреля, плодоносит со второй 

половины мая. 

Она морозостойка, выдерживает засушливые периоды, может расти на различных 

субстратах и не слишком чувствительна к сквознякам.  

Предпочитает нейтральную или слабокислую рН субстрата, но может расти и на 

довольно кислых почвах с рН 5,0 -5,5. По степени увлажненности почв относится к 

мезофитам.  

Материалы и методы исследования. Реакцию Cerasus vulgaris на влияние 

загрязнителей мелкодисперсного состава подвергали анализу по итогам лабораторного 

опыта, который представлял собой опудривание образцов побегов данного вида. 

Материалами для опудривания послужили нетоксичные, но распространенные вещества, 

такие как металлическая стружка, мел, мука, древесная зола. Полученные результаты, 

сверялись с контрольным образцом. Опыт проводился в 3-х кратной повторности, для 

обеспечения достоверности полученных результатов. Наблюдения проводились на 

протяжении 10-ти дней [8]. В процессе опыта регулярно велись осмотры с целью выявления, 

каких либо визуальных отклонений у побегов Cerasus vulgaris, таких как: потеря тургора, 

изменение окраски листьев, появление некрозов, засыхание листовой пластины, скручивание 

листовой пластины. 

Результаты исследования. В течение всего установленного времени, на данный 

эксперимент, значительных отклонений или визуальных изменений у побегов Cerasus 

vulgaris выявлено не было. Все предлагаемые варианты  видов опудривания, ни как не 

отличались от контрольного, из чего можно сделать вывод, что регрессивных перемен таких 

как некрозы, хлорозы, перемены цвета листков, дефолиация или скручивание  и прочее 

обнаружены не были. 

Выводы. Таким образом, в результате исследования было установлено, что опудривание 

мелкодисперсными веществами не приводит к значительным визуальным изменениям у 

побегов вишни обыкновенной. 
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РЕАКЦИЯ MORUS ALBA НА ОПУДРИВАНИЕ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛЬЮ 

 

В экспериментальных условиях установлены реакции фрагментов вегетативных 

органов Шелковицы белой на пылеватые загрязняющие вещества. Определены 

приоритетные формы трансформаций, а так же проведен сравнительный анализ 

опудривателей по степени регрессии растения.   

Ключевые слова: опудривание, механическое загрязнение, Morus alba. 

 

In experimental conditions, reactions of fragments of the vegetative organs of the mulberry 

white to dusty pollutants were established. Priority forms of transformations are determined, as 

well as a comparative analysis of spreaders on the degree of regression of the plant. 

Key words: dusting, mechanical contamination, Morus alba. 

 

Актуальность. В связи с постоянным ростом уровня урбанизации, повышением 

концентраций загрязняющих веществ в пределах городской черты и на производственных 

территориях особенно остро встает вопрос о выявлении приоритетного перечня видов 

растений, устойчивых к антропогенным загрязнителям, которые в последующем могут быть 

использованы для озеленения селитебных, транспортных, промышленных и других 

функциональных зон города. Поскольку зеленые насаждения играют важную экологическую 

роль, обеспечивают более благоприятные условия в пределах антропогенно-

трансформированных экосистем, поглощают и нейтрализуют некоторые атмосферные 

загрязнители, задерживают мелкодисперсные частицы. Древесные растения поглощают и 

нейтрализуют часть атмосферных поллютантов, задерживают пылевые частицы, сохраняя 

прилегающие территории от пагубного воздействия токсикантов [1, c. 15; 5, с. 3]. В условиях 

загрязненной атмосферы, в том числе и механическими частицами, зеленые насаждения 

должны быть высокоустойчивыми, служить надежным и емким фильтром, эффективно 

очищающим воздух от газообразных и аэрозольных примесей [3, с. 101]. 

Поэтому исследование реакции растительных организмов на механические загрязнители 

является важной и приоритетной задачей. Представители рода Morus alba L., 1753 широко 

применяются для озеленения городских территорий, ландшафтных парков, используются для 

создания эстетико-декоративных композиций, встречаются в лесных насаждениях 
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пригородных зон и природных лесных  ландшафтов [4, с. 96]. Следовательно, исследование 

влияния пылевых загрязнителей на Шелковицу белую становится актуальным вопросом. 

Методы исследования.  При проведении лабораторной работы были отобраны ветки 

Morus alba, которые были стандартизированы по массе [2, с. 35]. Отобранные образцы 

помещались в емкость с дистиллированной водой и изолировались для предотвращения 

испарения влаги. 

Опудривание побегов проводилось мукой, золой топливных брикетов, древесной золой, 

металлической стружкой и мелом. Подобные загрязняющие пылевые агенты загрязняют 

воздух вблизи промышленных и мукомольных предприятий, металлообрабатывающих 

цехов, котелен и т. д. 

Для обеспечения достоверности результатов, опыт проводился в 3-кратной повторности. 

Длительность эксперимента составила 10 дней. Ежедневно было произведено опудривание 

образцов, сравнение их состояния с контрольным побегом, а так же фиксация внешних 

изменений. Контрольный образец находился в аналогичный условиях, но не был подвержен 

опудриванию. 

Результаты исследования.  По итогам проведенного эксперимента были выявлены 

визуальные изменения Шелковицы белой. Полученные данные сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 

Внешние изменения побегов Morus alba под влиянием опудривателей 
Вещество День наблюдения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мел - - - - - - 2 2 2 2, 5 

Мука - - - 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3, 

5 

1, 3, 

5 

1, 3, 5 

Древесная зола - 1 1 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 

3 

1, 2, 

3 

1, 2, 

3, 5 

Зола топливных 

брикетов 

- 1 1 1, 3 1, 2, 

3 

1, 2, 

3 

1, 2, 

3, 5 

1, 2, 

3, 5 

1, 2, 

3, 5 

1, 2, 

3, 5 

Металлическая 

стружка 

1 1, 3 1, 3 1, 3 1, 3 1, 2, 

3 

1, 2, 

3 

1, 2, 

3 

1, 2, 

3 

1, 2, 

3, 4, 5 

Контрольный 

образец 

-  - - - - - 2 2 2 2, 5 

Примечание: 1 – изменения окраски листьев; 2 – потеря тугора; 3 – появление некрозов; 

4 – опадание листьев; 5  – засыхание листовой пластины; 6 – скручивание листовой 

пластины;  7 – потеря цветности листа. 
 

Первые 6 дней после опудривания мелом изменения в окрасе не наблюдались. На 7 день 

листья  постепенно начали терять тугор, на 10-й день началось увядание. 

После опудривания мукой на 4-й день на поверхности побегов  образовались некрозы 

круглой формы 1 мм диаметром. С пятого дня было отмечено слабое побурение листовых 

пластин.  На 8-й день листья постепенно начали засыхать. 

При опудривании древесной золой на 2-й день было отмечено изменение цвета листовых 

пластин. На 4-й день у листьев наблюдалась  потеря тугора. Образование некрозов круглой 

формы с диаметром в 3 мм было отмечено на 8-й день эксперимента. В последний день 

наблюдения листья начали засыхать. 

При опудривании образцов золой топливных брикетов со 2-го дня наблюдения было 

отмечено образование светло-зеленых пятен диаметром до 2 мм. В последующем  появились 

небольшие некрозы, диаметром 1 мм,  листья потеряли  тугор и постепенно начали засыхать. 

Опудривание металлической стружкой уже с 1-го дня способствовало изменению 

окраски веток в виде побурения листовой пластины от центра листа. Со 2-го дня проявились 
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некрозы овальной формы диаметром 1 мм, к концу эксперимента – 3 мм. Начиная с 6-го дня 

наблюдения после опудривания, была отмечена потеря тугора. В конце наблюдения 

фиксировались  засыхание и опадание листьев. 

Контрольный образец довольно длительное время не подвергался изменениям. Листовые 

пластины не были подвержены изменению цвета и появлению некрозов. Начиная с 7-го дня 

началась потеря тугора, а с 10-го началось засыхание. 

Выводы. В процессе исследования удалось установить, что в созданных 

экспериментальных условиях опудривание мелкодисперсными пылеватыми веществами 

вызывает значительные визуальные изменения листовых пластин. 

Наиболее негативное влияние на Шелковицу белую оказало опудривание металлической 

стружкой. Наименее существенные внешние изменения листовых пластин отмечались при 

опудривании мелом. 

Следует отметить различия между реакциями образцов, которые были опудрены 

древесной золой и золой топливных брикетов. По результатам внешних наблюдений более 

существенное влияние на подопытные образцы оказывает зола брикетов. Менее токсичным 

является влияние древесной золы. Таким образом, при условии опудривания веществами 

схожей природы реакция растений может оказаться не идентичной. Что поясняется 

различиями в химическом составе, размерами пылевых частиц и прочими особенностями 

вещества опудривателя. 
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НАПРЯМИ ТА ПРІОРИТЕТИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ  

ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

 

На основі проведених досліджень і аналізу наукових праць з індустрії туризму автор 

висвітлив проблеми, які ще мають місце в цій галузі. Дослідив і вказав на напрями та 

пріоритети шляхів розвитку і зміцнення позицій української держави і окремих регіонів в 

області туризму. Висвітлив модель організаційно-економічного механізму регулювання 

ринку туристичних послуг. 

Ключові слова: туризм, пошук, розвиток, зміни, напрями, пріоритети, механізм, ринок. 

 

On the basis of undertaken studies and analysis of scientific works in the tourism industry, an 

author lighted up problems that still occur in this area. Researched and pointed out the direction 

and priorities ways of development and strengthening of Ukrainian state and individual regions in 

the area of tourism. Lighted up the model of organizationally-economic mechanism of adjusting of 

market of tourist services. 

Key words: tourism, search, development, changes, directions, priorities, mechanism, market. 

 

Перехід з ХХ ст. у ХХІ ст. характеризується новим станом економічних, політичних і 

соціальних перетворень. Багато держав поміняли свої пріоритети і бачення виходу з того 

становища, в якому вони опинилися. У багатьох країнах світу потужнім фактором активних 

пошуків нових форм територіальної організації з метою отримання додаткових прибутків від 

вигідного взаєморозташування економічних суб’єктів є туризм. Сьогодні вже і в Україні 

відбулося усвідомлення важливості розвитку туризму, як ефективного засобу значних 

валютних надходжень, створення нових робочих місць, стимулу для розвитку соціальної та 

ринкової інфраструктури, потенційного об’єкту інвестування, тощо. Сьогодні туризм – це 

динамічна і багатопланова діяльність, що присутня в суспільній, культурній, психологічній, 

просторовій та економічній сферах більшості країн світу. Туризм належить до послуг, які 

найшвидше розвиваються. Так, згідно прогнозу ВТО, в 2020 р. у світі подорожуватиме 

1,6 млрд. туристів і туристична галузь стане одним із найважливішим всесвітнім 

працедавцем. Адже в світі лише в 2014-2015 рр. завдяки туризму було створено близько 

150 млн. робочих місць [1]. 

Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі України в умовах посилення 

конкуренції, збільшення попиту на міжнародні й на внутрішні туристичні продукти, 

зростання вимог споживачів до наповнення, різноманітності та якості туристично-

рекреаційних послуг дедалі більшого значення для суб’єктів туристичної діяльності набуває 

необхідність розробки науково-обґрунтованої стратегії розвитку туризму, в тому числі 

стратегії повноцінного використання наявних туристських ресурсів [2]. 

Виходячи із вище сказаного, ми можемо зробити висновок, про актуальність вибраної 

нами теми написання статті.  

Слід відмітити, що проблематиці становлення і розвитку ринку туристичних послуг 

приділяли і продовжують приділяти увагу ряд провідних вчених і науковців нашої держави: 

С.Е. Баженова, Л.В. Баженов, А.М. Рудницький, О.В. Рашівський, А.М. Трембітський, 

Ю.А. Хоптяр, Т.М. Карпова, Б.О. Опря, С.Д. Гальчак і ря іших. 

Разом з цим, як свідчить досвід і практика, багато проблем пов’язаних із регулюванням 

ринкової індустрії на теренах нашої держави є невирішеними. 
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Метою написання статті є дослідження напрямків та пріоритетних шляхів розвитку і 

зміцнення позицій української держави і окремих регіонів в області туризму. Необхідно 

відмітити, що існуючий організаційно-економічний механізм ринку туристичної сфери 

регіонів України, характеризується надмірним втручанням у ринкові процеси з боку 

державних і регіональних органів влади через систему адміністративних регуляторів, що 

більш притаманно для ринку на стадії формування. Дійсно, на перших етапах розвитку, коли 

гостро стояла потреба швидкого «запуску» ринкового механізму, формування певної 

ринкової структури й інфраструктури, в державному регулюванні сфери туризму 

превалювали заходи прямого законодавчо-правового впливу. На теперішній час проведене 

дослідження виявило наявність на території України ознак вже сформованого, достатньо 

ефективного ринкового утворення, що зумовлює необхідність трансформації існуючого 

організаційно-економічного механізму. Крім того, результати дослідження кон'юнктури 

ринку доводять, що наявний обсяг попиту задовольняється існуючими потужностями 

підприємств-виробників туристичних послуг, а от подальше зростання туристичного потоку, 

спрямованого до країни, має забезпечуватись якісними змінами в ринковому середовищі. 

Об'єктивною умовою цього є вдосконалення механізму регулювання ринку через поєднання 

зусиль суб'єктів підприємництва, державних, і регіональних органів управління туризмом, 

інституцій загальноринкової та спеціалізованої інфраструктури та громадських організацій. 

Активне включення зазначених інституцій у регулювання ринковими процесами в 

туристичній сфері зумовлюється необхідністю забезпечення економічної реалізації нових 

форм власності; коригування диспропорцій, пов'язаних із неоднозначним рівнем 

регіонального розвитку; урівноваження циклічних коливань попиту та пропозиції (за 

сезонами та роками); усунення або нівелювання наслідків негативного впливу факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища на розвиток ринку; створення та підтримки 

ринкової інфраструктури туризму, без якої нормальне протікання ринкових процесів є 

неможливим. 

Провідними принципами трансформації організаційно-економічного механізму є 

системний підхід до вибору пріоритетів розвитку туризму на конкретній території, 

комплексність і цільова спрямованість, взаємодія саморегулювання та регулювання 

державними й недержавними інституціями; пріоритетність економічних регуляторів 

ринкових процесів над адміністративними; адекватність засобів ринкового регулювання 

наявним умовам розвитку регіону, альтернативність, інформаційна цілісність, соціальне 

спрямування, економічна ефективність. 

Модель організаційно-економічного механізму регулювання ринку туристичних послуг 

передбачає, що кожна інституційна й функціональна підсистема має свою мету, спрямовану 

на досягнення базової узагальненої мети. 

Дія механізму формування попиту на туристичний продукт спрямована на створення 

певного рівня обізнаності як у кінцевого споживача, так і суб'єктів інших ринків держави та 

світу; формування позитивного іміджу регіону та забезпечується всіма інституційними 

підсистемами ринку через інструментарій регіонального маркетингу, а саме: 

• створення та підтримку тематичних баз даних щодо туристсько-рекреаційних ресурсів 

й об'єктів виробничої інфраструктури туризму; 

• організацію екскурсійно-інформаційних пунктів для туристів і вільного доступу до 

інформації про Україну поза її межами; 

• сприяння запровадженню національних і регіональних систем бронювання; 

• підтримку включення підприємств туристичної сфери країни до провідних Ю8; 

• організацію й участь у національних і міжнародних виставково-ярмаркових заходах 

туристичного профілю; 

• видавництво рекламно-інформаційної та виробництво сувенірної продукції й 

організація її розповсюдження серед потенційних споживачів. 

Існування в межах країни ринкового механізму певного ступеню сформованості ставить 
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перед суб'єктами ринку якісно нові завдання, орієнтовані на підвищення ефективності 

ринкоутворюючих зв’язків (виробничо-технологічних, фінансово-кредитних інформаційних, 

екологічних) та економічне стимулювання процесів, що забезпечуватимуть пропорційний 

розвиток системи. Принципово важливим типом ринкоутворюючих зв'язків є внутрішня та 

міжрегіональна взаємодія суб'єктів регіональних ринків у рамках туроперейтингової 

діяльності, спрямована на залучення туристів. 

З точки зору створення механізму внутрішньорегіональної взаємодії між ринковими 

суб'єктами, доцільним є впровадження заходів щодо розширення й укріплення 

горизонтальних економічних зв'язків, сформованих під впливом високо локалізованих 

відтворювальних циклів. Насамперед мова йде про оптимізацію взаємозв'язків між 

виробниками турпослуг, їх постачальниками та місцевими туроператорами через такі засоби 

економічного регулювання: 

• об'єднання коштів з метою реалізації заходів щодо аквізиції туристів, створення 

пакетів національного та регіонального туристсько-екскурсійного продукту, ведення 

наукових розробок у сфері туризму; 

• встановлення пільгових відсотків при кредитуванні операцій з відкриття або 

придбання підприємств у межах одного технологічного ланцюга; 

• створення й укріплення ринкової інфраструктури туризму, насамперед виставково-

ярмаркових заходів і спеціалізованої інформаційної інфраструктури; 

• розробка спільних цінових стратегій туристичних підприємств регіону. 

Вдосконалення міжрегіональної туристичної взаємодії також має відбуватись у тісній 

співпраці регіональних органів управління та ринкових суб'єктів. Основною метою 

регіональних органів управління туризмом у цій ситуації є прийняття заходів щодо 

стабілізації позитивної динаміки турпотоку, зокрема: 

• глибоке дослідження кількісних і якісних факторів стимулювання або лімітування 

потоку туристів; 

• створення пільгового режиму оподаткування видів туристичної діяльності, пов'язаних 

із обслуговуванням туристів. 

У контексті сказаного особливої актуальності набуває вкладання коштів національного 

та місцевих бюджетів в адресне просування турпродукту на зарубіжних ринках й організація 

заходів міжрегіонального співробітництва, в тому числі ‒ міжнародних туристичних 

виставок та ярмарок і рекламних турів. 

На підтримання пропорційного розвитку ринку туристичних послуг спрямовується дія 

механізму збалансування туристичного попиту та пропозиції. Так, відповідність між 

попитом і пропозицією забезпечується завдяки прогнозуванню параметрів ринку та 

використанню маркетингового інструментарію (якість послуг, диференціація асортименту, 

ціни, комунікації), а також такими економічними й адміністративними методами, як: 

• поліпшення інвестиційного клімату через лібералізацію інвестиційної діяльності, 

забезпечення прозорого прийняття рішень щодо вибору інвесторів, удосконалення 

механізмів управління корпоративними правами та банкрутства; 

• залучення таких джерел фінансування розвитку виробничої інфраструктури туризму 

як іноземні інвестиції, міжнародний лізинг, франшиза за рахунок податкових і кредитних 

стимулів і пільг; формування інвестиційних гарантій; 

• створення пріоритетного середовища для кредитних організацій, які проводять активну 

інвестиційну політику щодо туристичних підприємств; 

• відстеження світового інвестиційного середовища з метою виявлення перспективних 

іноземних інвесторів у туристичну сферу; 

• нарощування інвестиційної пропозиції за рахунок земельних ділянок, відданих під 

туристичні об'єкти, але використаних неефективно (мова йде насамперед про ділянки 

санаторіїв, баз відпочинку, дитячих таборів, пансіонатів, що перебувають зараз у занепаді 

або є нерентабельними впродовж тривалого періоду часу); 
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• пільгове кредитування малих форм підприємництва в готельному та санаторно-

курортному (оздоровчому) бізнесі; 

• введення податкових пільг для інвесторів, що забезпечують довгострокові вкладення в 

готельний і санаторно-курортний (оздоровчий) сектори ринку туристичних послуг; 

• звільнення від оподаткування частини прибутку підприємств згаданих секторів ринку, 

якщо цей прибуток використаний Н вдосконалення матеріально-технічної бази; 

• ліцензування суб'єктів ринку та сертифікація вироблених ними послуг; 

• організація державних замовлень на обслуговування певних груп туристів, наприклад, 

учасників масових заходів міжнародного чи національного значення або соціально 

незахищених верств населення. 

Включення державних і регіональних регуляторів є особливо актуальним для тих 

секторів ринку, де нині спостерігається очевидний дисбаланс, адже цілком очевидно, що 

основним лімітуючим фактором тут виступає неефективна інвестиційна, кредитно-фінансова 

та податкова політика. 

На особливу увагу заслуговує питання відносного урівноваження сезонної туристичної 

активності за рахунок активізації в період «низького» сезону дитячих і молодіжних груп, 

прочан, а також соціально малозабезпечених верств населення. До структур, здатних 

забезпечити туристичний попит з боку названих груп споживачів, відносяться фонди 

соціального страхування та благодійні фонди, чий зв'язок із суб'єктами туристичного ринку 

нині можна назвати умовним. 

Таким чином, механізм збалансування туристичного попиту та пропозиції тісно 

пов'язаний із механізмом соціального захисту, функціонування якого сприятиме вирішенню 

важливої соціальної проблеми. До інших напрямів дії механізму соціального захисту 

необхідно віднести розробку соціально-економічних нормативів розвитку об'єктів 

виробничої інфраструктури туризму та контроль за умовами праці в туристичній сфері, що 

має здійснюватись не тільки регіональними органами управління туризмом, а й 

громадськими організаціями, насамперед, профспілками. Зважаючи на ситуацію, що 

склалась нині на національному ринку, а також на ринках туристичних послуг окремих 

регіонів, існує нагальна потреба у впровадженні таких заходів, як: 

• відміна поправок до Закону України «Про туризм» стосовно чіткого розподілу 

операторської й агентської діяльності в сфері туризму; 

• спрощення процедури реєстрації суб'єктів туристичного підприємництва; 

• залучення малих підприємств у роботу громадських об'єднань, органів муніципальної 

влади; 

• забезпечення доступу до всієї звітності щодо діяльності суб'єктів підприємництва в 

сфері туризму для всіх зацікавлених структур; 

• розширення асортименту банківських послуг для малих підприємців; 

• сприяння рекламуванню послуг малих підприємців, що працюють у сфері іноземного 

туризму або забезпечують прийом українських туристів на території регіонів України та за 

кордоном; 

• пільгове кредитування й оподаткування малого підприємництва в готельному та 

санаторно-курортному бізнесі; 

• створення спеціалізованих банків даних, націлених на інформаційну підтримку 

прийняття управлінських рішень на мікрорівні; 

• контроль за цінами в тих секторах ринку, що є нині монопольними;  

• ринках високоякісних готельних послуг (4-5 зірок) і санаторно-курортних 

(оздоровчих) послуг; 

• створення в структурах регіональних органів управління туризмом і громадських 

організацій консультаційних служб для представників малого бізнесу. 

Одним з інструментів реалізації державної політики в туризмі є комплексні цільові 

програми розвитку, де зосереджуються основні завдання сфери туризму та засоби їх 
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вирішення. За радянських часів, під комплексною цільової програмою розуміли «адресний 

директивний документ, комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, спрямованих на 

вирішення певної міжгалузевої народногосподарської проблеми, відібраної на основі чітких 

критеріїв, найбільш ефективними засобами». Кожна цільова програма була зорієнтована на 

досягнення конкретних, науково обґрунтованих результатів, виражених за допомогою низки 

економічних показників. 

Чітке визначення напрямів формування регіонального турпродукту за його складовими в 

свою чергу можливе тільки за умови повної ідентифікації цільових сегментів ‒ реальних і 

потенційних споживачів. Сегментація як одне із знарядь стратегічного управління дає 

можливість прогнозувати ситуацію в перспективі. 

Необхідність розробки планів дій на певних ринкових сегментах піднімає питання 

прогнозування туристичного попиту, але вже в контексті міжрегіональної взаємодії. 

Відкритий характер системи ринку туристичних послуг, формування частини регіонального 

попиту за межами регіону надають особливого значення науковим розробкам у сфері 

методології досліджень особливостей туристичної між-регіональної взаємодії. Передусім, 

мова йде про пошук оптимальних прогнозних моделей, що дозволили б регулювати 

туристичні, технологічні та фінансові потоки між регіонами країни та світу. 

Таким чином, не втручаючись у виробничу діяльність, держава отримала б можливість 

за допомогою маніпулювання економічними та адміністративними регуляторами 

спрямовувати зусилля суб'єктів ринку на соціально-економічний розвиток регіону [3, с. 250-

256]. 
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕСТОНІЇ  

ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ  

 

У статті розглядається історико-культурний потенціал Естонії як основа розвитку 

пізнавального туризму. Поданий короткий перелік найцікавіших туристичних атракцій 

регіону. Звертається увага на етнічні туристичні ресурси, автентичність та колорит 

національної кухні, фольклору та традицій як основні вектори туристичної привабливості. 

Ключові слова: історичні пам’ятки, середньовічна архітектура, об’єкти туристичної 

атракції, пізнавальний туризм, етнічні ресурси. 

 

The aim of this study is to identify the historical and cultural potential of Estonia as a basis of 

developing the cognitive tourism. The short list of the most interesting tourist attractions of the 

region were demonstrated. The author pays attention on the ethnic tourist resources, authenticity 

and local color of the national cuisine, folklore and traditions as the main vectors of tourism 

attraction. 

Key words: historical monuments, medieval architecture, objects of tourist attractions, 

cognitive tourism, ethnic tourist resources. 

 

Країни Балтії як туристичний регіон сьогодні недостатньо відомий на 

східноєвропейському ринку, зокрема серед українців. Разом з тим, про його перспективність 

годі й говорити: поєднання сприятливого географічного положення, оптимальних 

кліматичних умов, багатих рекреаційних ресурсів та унікальної автентичної історико-

культурної спадщини робить його чи не найпривабливішим осередком сімейного 

відпочинку.  

Найбільш прогресивною серед країн регіону можна вважати Естонію, яка у свій час мала 

найменший у ЄС дефіцит державного бюджету, що допомогло у 2011 р. без перешкод увійти 

в Єврозону. Сьогодні частка сфери послуг в країні становить 69%. Не володіючи значними 

мінерально-сировинними ресурсами, вона робить акцент на використання саме туристично-

рекреаційного потенціалу. Естонія не тільки залишила далеко позаду своїх сусідів по 

Балтійському регіону, а й увійшла в ТОП-30 країн світового рейтингу туристичної 

конкурентоспроможності, зайнявши 25-е місце [7, с. 110]. 

Серед усього різноманіття туристично-рекреаційного потенціалу левову частку 

складають історико-культурні, зокрема етнічні ресурси, що дуже добре репрезентують 

основні віхи історії естонського народу. Відтак найбільш популярний напрямок в Естонії – 

це короткотривалі поїздки, переважно в столицю, з пізнавально-екскурсійною метою. У 

2011 році Таллінну навіть присуджено титул «Культурної столиці Європи» [7, с. 110]. 

Територія сучасної Естонії була заселена приблизно за п’ять тисяч років до Різдва 

Христового. Вигідне географічне положення на перехресті торгових шляхів зумовило 

великий інтерес до цього клаптика землі, спонукало багатьох королів на військові походи. 

Починаючи з XIII ст. Естонія знаходилася під владою Тевтонського Ордену. Лицарські 

замки, що збереглися до наших днів, і сьогодні є чи не найпривабливішими об’єктами 

туризму. 

У 1285 р. Таллінн увійшов до складу Ганзейського союзу. Торгові справи вели в 

основному німецькі купці. Балтійські німці зробили величезний вплив на естонську 

культуру. Крім них, знаходимо відбитки у національній культурі й шведів, поляків, росіян, 

данців [1, 3]. У 1940 р. країна була приєднана до Радянського Союзу, і тільки в 1991 змогла 

знову здобути незалежність у результаті «співочої революції».  
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Естонія багата історичними пам’ятками: замки, культові споруди, фортеці, городища, 

пам’ятники видатним діячам. Найбільше їх сконцентровано у столиці Естонії ‒ Таллінні. 

Серце Таллінна ‒ Старе місто Тоомпеа (Вишгород) з численними соборами, фортечними 

стінами і середньовічними вежами. Верхнє місто було побудовано в XIII-XIV ст., Нижнє 

місто датується XIV-XVI ст. У 1997 році історична частина Таллінна була включена до 

Списку світової спадщини ЮНЕСКО. Особливу значимість Старому місту Таллінна надає, 

перш за все, його унікальна середньовічна архітектура і неповторний дух старовини, який 

інші столиці Північної Європи багато в чому вже втратили. Старовинна міська ратуша, 

26 сторожових веж і частина кріпосної стіни, церкви та монастирі, будинки купців і городян, 

наскрізні проходи і внутрішні дворики, сквери та парки ‒ все це створює неповторну 

чарівність середньовічного Старого міста.  

У Таллінні, як в одному з найбільш збережених міст середньовічної Європи, залишилися 

практично без змін мережа вулиць і межі ділянок, що сформувалися в період з XI по XV ст. 

Обійшли стороною Старе місто і нові масові забудови, що, у свою чергу, також сприяло 

збереженню її архітектурної цінності. Будівля талліннської Ратуші ‒ найбільш збережена 

будівля середньовічної Ратуші в Північній Європі. Найвідомішим елементом талліннської 

Ратуші, збудованої з традиційного естонського будівельного матеріалу вапняку, став флюгер 

«Старий Тоомас» ‒ нинішній символ столиці Естонії [5].  

Обов’язковими об’єктами туристичної атракції є палац Кадріорг початку XVIII ст., 

Будиночок-музей Петра І, монастир домініканців XIII-XVI ст., де збереглися портали, 

підвали і галерея; Талліннська міська стіна, укріплена оборонними вежами, що до XVI ст. 

перетворилася на одну з найбільш потужних і надійних фортифікаційних споруд Північної 

Європи; замок Тоомпеа ‒ один з найстаріших і найвеличніших архітектурних комплексів 

Естонії. Він був побудований у XIII-XIV ст. на стрімкому схилі пагорба Тоомпеа, на висоті 

50 м над рівнем моря. Впродовж століть замок Тоомпеа завжди був одним з найвеличніших 

символів правлячої влади в Естонії, в тому числі й іноземної. Сьогодні тут розміщується 

Парламент Естонської Республіки.  

Багато в країні пам’яток архітектури XII-XVI ст. Їхня локалізація сконцентрована теж 

переважно у столиці. З архітектурних пам’яток у Таллінні привертають увагу туристів 

середньовічні будівлі в стилі готики і бароко XIV-XVI ст.; Ратуша зі шпилем XVII ст., 

Ратушна аптека; Святодухівська церква з дзвоном XV ст. і різьбленим інтер’єром; будівлі 

Олайской гільдії XIII ст., Братства Чорноголових XIV-XVII ст.; церква Олевісте (Св. Олая), 

датована 1267 роком з вежею заввишки 120 м; Великі Морські ворота, дві вежі Віруських 

воріт XV ст.; середньовічна міська житлова забудова та млин XV ст. Туристичною атракцією 

також є найстаріша вулиця в Таллінні ‒ Пікк-Ялг (1454); збереглися Воротні вежі Пікк-Ялг 

(1380) і Люхіке-Ялг XV ст. 

Цікаві руїни монастиря в Піриту, стародавнє городище I тис. до н.е. ‒ Іру, парк Кадріорг 

в Тарту ‒ ансамбль будівель університету поч. XIX ст.; замки та собори XIII-XV ст. в Тарту, 

Нарві, Куресааре на о. Сааремаа, Вільянді. Визначною пам’яткою міста Курессааре є 

Орденський замок (XIV-XV ст.). Інші визначні архітектурні пам’ятки: барочна ратуша (XVII-

XVIII ст.), Класицистична церква св. Миколи (XVIII ст.). У Нарві зберігся замок (XIII-

XV ст.), Міські укріплення (XIV ст.), Будівля ратуші (XVII ст.) [1-2].  

У Таллінні функціонує 13 музеїв, включаючи Талліннський міський музей, Державний 

історичний музей, Талліннський художній музей, Морський музей тощо. Слід зауважити, що 

майже у всіх містах є краєзнавчі музеї. Так, у м. Тарту налічується дев’ять музеїв, в тому 

числі музей історії міста, історії університету, літературний музей, Будинок-музей О. Лутс; у 

м. Виру ‒ Будинок-музей Ф.Р. Крейцвальд; в м. Кохтла-Ярве ‒ Музей сланцю [2].  

У найстарішому музеї Естонії ‒ Художньому музеї Тартуського університету ‒ 

експоновані гіпсові копії найбільш видатних скульпторів античних часів на тлі стінних 

розписів у помпезному стилі.  
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Особливу роль у розвитку пізнавального туризму в Естонії відіграють етнічні ресурси, їх 

автентичність, національний колорит та неповторність. 

Населення Естонії складає 1,37 млн. жителів [5]. В країні проживають представники 

понад 100 різних національностей (рис. 1).  

 
Близько 500 тис. жителів або 32% належать до різних етнічних груп, відмінних від 

естонської. Власне жителі країни все більше бачать Естонію як багатокультурну і 

багатонаціональну державу. За даними Досліджень міжнаціональних відносин, проведеного 

в березні 2000 р., 75% естонців вважають, що різноманіття національностей і культур 

збагачує країну і робить її більш цікавою в туристичному аспекті. 86% естонців вважають, 

що різні національності можуть мирно співіснувати на території однієї держави.  

До II Світової війни Естонія була відносно гомогенним суспільством ‒ національні 

меншини складали всього 12% від усього населення. Найбільш чисельними меншинами були 

росіяни, німці, шведи, латиші, євреї, поляки, фіни і інгерманландці. До 1991 р. меншини 

склали більше 1/3 всього населення, що головним чином було результатом примусової 

міграційної політики в період радянської окупації. Переважна кількість мігрантів є 

вихідцями з Росії, України, Білорусі та інших регіонів СРСР ‒ Татарстану, Азербайджану, 

Вірменії. 

Державна мова Естонії належить до угро-фінської групи. У повсякденному житті 

широко поширені російську, фінську, англійську та німецьку. Це є сприятливим чинником 

для розширення сегменту англомовних, російськомовних та німецькомовних туристів.  

Традиційна естонська національна кухня сформувалася багато в чому під впливом 

німецької і шведської кулінарних традицій, і складається з простих і ситних «селянських» 

страв, основаних на використанні свинини, картоплі, овочів, різноманітних круп, риби. 

Відмінною особливістю є широке використання м’ясних субпродуктів та різноманітних 

молочних страв ‒ тільки одних молочних супів налічується більше двадцяти. Національний 

напій, безсумнівно, пиво ‒ світле «Саку» і більш темне «Саарі» з острова Сааремаа, також 

оригінальним продуктом є медове пиво та глінтвейн «хеегвейн» [4].  

Поряд з мовою та національною кухнею, одяг є відмінною ознакою народу. Явищем у 

суспільному житті Естонії народний одяг став з кінця ХІХ ст. За вікову історію свого 

існування естонський національний костюм подолав кілька етапів. Грубо стилізований під 

оригінал до 30-х рр., одяг пережив небувалий поштовх в ювілейний для держави 1938 рік 

(20 років Естонській Республіці). По крихтах на основі наявних у фондах етнографічного 

музею оригінального селянського одягу був відновлений естонський національний костюм. 

У 1940 році костюм набув статусу національного символу.  

Особливе значення для розвитку туризму в країні мають традиційні ремесла. Зокрема, 

вона славиться в’язаними виробами, тканими декоративними предметами домашнього 

ужитку, металевими і дерев’яними прикрасами. Майстер-класи сьогодні стали уже 

обов’язковим елементом культурно-пізнавальних турів по Естонії.  

67,90%

2,10% 1,30%
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25,60%
Естонці
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Рис. 1. Національний склад 

населення Естонії 
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Дуже популярні в регіоні співочі свята, що сприяють розвитку і популяризації хорового 

співу. Саме фестивалі, що репрезентують музично-театральне мистецтво є своєрідною 

родзинкою Естонії, роблять її несхожою на усі інші країни Європи в туристичному плані. 

Нами було зібрано і проаналізовано основні фестивалі, які проводяться в Естонії. Серед них: 

Народний Фестиваль Балтики, що проходить в середині липня в Таллінні; Всеестонский 

Фестиваль Пісні; джазовий фестиваль «Туденгіджаз» (лютий), Тиждень естонських фільмів 

(березень), Дні естонської музики в Національному оперному театрі «Естонія» (квітень), 

найбільший джазовий фестиваль країн Балтії – «Джазкаар» (квітень), традиційний фестиваль 

«Слов’янський вінок» (червень) [6], «Rock summer» (липень), найбільший пивний фестиваль 

країни – «Олесуммер» (початок липня), Міжнародний фестиваль органної музики (серпень), 

Міжнародний фестиваль вуличних театрів (серпень-вересень), традиційний фестиваль «Дні 

фінно-угорських народів» (третій тиждень жовтня), фестиваль дитячих і молодіжних театрів 

«Банаанікала» (Бананова риба, жовтень-листопад), міжнародний фестиваль піаністів 

«Клавір» (жовтень-листопад), Міжнародний кінофестиваль «Темні ночі» (листопад-грудень) 

і різдвяний джазовий фестиваль «Джоулуджаз» (початок грудня).  

По всій країні проходять виступи провідних музичних колективів у рамках «Відкритого 

фестивалю музики бароко» (січень-лютий). У ніч на літнє сонцестояння (Яаніпяев, Янів 

день) проходить «Гріллфест», що супроводжується танцями, піснями й веселощами навколо 

вогнищ, а також пошуками містичної квітки папороті. В околицях Єпископського замку в 

Хаапсалу щороку в серпневий повний місяць проходить «Фестиваль Білій Пані», 

присвячений найвідомішій примарі Естонії. У Національному Парку в Лахемаа в перший 

уїкенд липня проводиться фольклорний фестиваль «Виру Сару». У Отепя дається старт 

Тартуському лижному марафону (лютий) [5].  

Завдяки комплексу сприятливих чинників, різноманітному та своєрідному туристично-

рекреаційному потенціалу, Естонію зуміла зайняти свою нішу на міжнародному ринку 

туристичних послуг. Подальший розвиток та удосконалення туристичної інфраструктури, 

активна інтеграція у загальноєвропейський туристичний ринок, вдала маркетингова політика 

дасть змогу змінити вектори туристичних потоків у Європі із Середземноморського 

узбережжя до Балтійського. 
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Стійка тенденція до зростання автомобілізації, що спостерігається в останні роки в 

нашій країні, призводить до зростання аварійності на дорогах. Зокрема, за даними 

Управління безпеки дорожнього руху за 12 місяців 2016 року в Україні сталося 158 776 

дорожньо-транспортних пригод, що становило в середньому 434 ДТП на кожну добу [1]. 

Така ситуація об`єктивно вимагає створення системи надійного захисту майнових інтересів 

потенційних учасників дорожнього руху. Важливим елементом такої системи є 

автотранспортне страхування, котре в світі є одним з пріоритетних напрямів страхового 

бізнесу [2].  

З огляду на це виникає необхідність проведення досліджень щодо тенденцій розвитку 

цього сектору страхового ринку України в сучасних умовах. 

Згідно з даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, найрозвиненішими видами страхування станом на кінець 2016 року на 

страховому ринку України були всі види  автотранспортного страхування. Так у структурі 

чистих страхових премій в цей період найбільша питома вага припадала на добровільне 

страхування автотранспортних засобів (КАСКО), обов’язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників автотранспортних засобів (ОСЦПВ) та обов’язкове страхування 

за договорами «Зелена картка», що в сукупності становила 32,7% (8 653,0 млн. грн.) (рис. 1) 

[3]. 

 
Рис. 1. Частка автотранспортного страхування в загальній структурі  

чистих страхових премій на страховому ринку України у 2016 р.,% 

При цьому в структурі загальних чистих страхових виплат на страховому ринку України 

станом на кінець 2016 року найбільша питома вага також припадала на види 

автотранспортного страхування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») – 43,3% (3 707,5 млн. 

грн.) (рис. 2).   

32,7%

67,3%
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Рис. 2. Частка автотранспортного страхування у структурі страхових виплат  

на страховому ринку України у 2016 р.,% 

На страховому ринку України у 2016 році порівняно з 2015 роком спостерігалася стійка 

тенденція до зростання всіх основних показників розвитку автотранспортного страхування. 

Зокрема, обсяг загальних валових страхових премій, зібраних українськими страховиками з 

автотранспортного страхування, збільшився на 17,9%, обсяг валових страхових виплат – на 

21,4%. Надходження валових страхових премій зі страхування автотранспорту (КАСКО) за 

2016 рік збільшилося на 20,3% у порівнянні з 2015 роком і становило 4 604,0 млн. грн., зі 

страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів 

(ОСЦПВ) обсяг валових страхових премій за 2016 рік збільшився на 14,5% проти 2015 року і 

становив 3 468,1 млн. грн. (табл. 1) [3].  

Таблиця 1  

Основні показники автотранспортного страхування в Україні у 2015-2016 рр., млн. грн. 

Показник 
Валові страхові 

премії 

Валові страхові 

виплати 

Рівень валових 

страхових виплат 
Темпи приросту, % 

Вид 

страхування 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Валові 

страхові 

премії 

Валові 

страхові 

виплати 

КАСКО 3 827,4 4 604,0 1 803,7 2 050,1 47,1 44,5 20,3 13,7 

ОСЦПВ 3 028,5 3 468,1 1 101,5 1 407,3 36,4 40,6 14,5 27,8 

 «Зелена картка» 1 015,7 1 205,4 282,0 410,9 27,8 34,1 18,7 45,7 

Всього 7 871,6 9 277,5 3 187,2 3 868,3 40,5 41,7 17,9 21,4 
 

Обсяг валових страхових виплат зі страхування автотранспорту (КАСКО) за 2016 рік 

становив 2 050,1 млн. грн., що на 13,7% більше ніж за 2015 рік; обсяг валових страхових 

виплат зі страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних 

засобів (ОСЦПВ) становив 1 407,3 млн. грн., що на 27,8% більше ніж за 2015 рік. 

На рисунку 3 представлена структура валових страхових премій у секторі 

автотранспортного страхування за 2016 рік, що свідчить про те, що найбільшу частку в цій 

структурі в цей період становило страхування автотранспорту (КАСКО) – 50%.  

 
Рис. 3. Структура валових страхових премій у секторі автотранспортного страхування  

в Україні за 2016 р.,% 
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На рисунку 4 представлена структура валових страхових виплат у секторі 

автотранспортного страхування за 2016 рік, що свідчить про найбільшу частку в ній 

страхових виплат зі страхування автотранспорту (КАСКО) – 53%. 

 
Рис. 4. Структура валових страхових виплат у секторі автотранспортного страхування  

в Україні за 2016 р.,% 

Важливим показником розвитку будь-якого виду страхування є рівень страхових виплат. 

На рисунку 5 наведено динаміку рівня страхових виплат за видами автотранспортного 

страхування на страховому ринку України за 2013-2016 роки.  

 
Рис. 5. Динаміка рівня чистих страхових виплат у секторі  

автотранспортного страхування в Україні за 2013-2016 рр.,% 

Дані рисунку 5 свідчать про коливальну динаміку рівня чистих страхових виплат за 

видами автотранспортного страхування протягом 2013-2016 років. Проте цей показник був 

вищим проти рівня страхових виплат по страховому ринку України за всіма видами 

страхування, котрий становив: у 2013 році – 21,2%, у 2014 році – 26,3%, у 2015 році – 34,0%, 

у 2016 році – 32,3%. 

Отже, аналіз показників динаміки та структури автотранспортного страхування як 

сегменту страхового ринку України свідчить про позитивні тенденції його розвитку на 

кінець 2016 року. Проте виникає необхідність проведення подальших досліджень з метою 

пошуку напрямів вдосконалення розвитку видів автотранспортного страхування в Україні.  
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У статті проведено аналіз основних показників розвитку ринку страхування життя 

України, визначено основні чинники його функціонування.  
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The article analyzes the main indicators of life insurance market development in Ukraine, 

defines the main factors of its functioning. 

Key words: life insurance market, peculiarities of development, life insurers, factors of 

functioning. 

 

Світовий досвід свідчить, що ринок страхування життя є одним з важливих елементів 

соціальної політики країн з ринковою економікою, що дозволяє  стимулювати зростання 

заощаджень громадян та зменшувати їхні матеріальні витрати у випадку смерті чи 

захворювання члена родини. Крім того, ринок страхування життя забезпечує можливість 

економічного зростання держави, оскільки може слугувати джерелом довгострокових 

фінансових інвестицій в її економіку [1-2].  

З огляду на це, актуальним є визначення особливостей розвитку сучасного ринку 

страхування життя України з метою виявлення проблем його функціонування та 

обґрунтування перспектив розвитку. 

Скориставшись даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг, розглянемо динаміку основних показників розвитку ринку 

страхування життя України, а саме, валових страхових премій, валових страхових виплат та 

рівня валових страхових виплат, за період 2013-2016 років (рис. 1) [3]. 

Відповідно з даними рисунку 1 обсяги валових страхових премій, зібраних на ринку 

страхування життя протягом 2013-2016 років, проявляли коливальну динаміку, проте суттєво 

збільшились на кінець досліджуваного періоду.   

 
Рис. 1. Динаміка валових страхових премій, валових страхових виплат  

та рівня валових страхових виплат на ринку страхування життя України  

за 2013-2016 рр., млн. грн./% 
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Зокрема, страхові премії зі страхування життя за 2014 рік становили 2 159,8  млн. грн. і 
продемонстрували зменшення порівняно з 2013 роком, у 2015 році цей показник становив 
2 186,6 млн. грн., що було на 1,2% більше ніж у 2014 році, а у 2016 році – 2 756,1 млн. грн., 
що перевищувало аналогічний показник 2015 року на 26,0%. Валові страхові виплати зі 
страхування життя в Україні протягом 2014-2015 років виявляли тенденцію до збільшення, 
оскільки  у 2015 році вони збільшились на 105,5% проти попереднього року і становили 
491,6 млн. грн. а у 2016 році проти 2015 року вони зменшились на 73,3 млн. грн. або на 
14,9% і становили на кінець досліджуваного періоду 418,3 млн. грн.  

Рівень валових страхових виплат протягом 2014-2015 років мав тенденцію до зростання 
й у 2015 році досяг значення 22,5%, але у 2016 році цей показник зменшився проти 
попереднього 2015 року й досяг значення 15,2%. Позитивним в розвитку ринку послуг зі 
страхування життя в Україні є стійка тенденція до зростання загальних страхових резервів, 
сформованих українськими страховиками зі страхування життя, обсяги яких у 2015 році 
досягли значення 6 889,3 млн. грн., що на 29,8% більше попереднього 2014 року, а у 2016 
році цей показник збільшився проти 2015 року на 13,6% й досяг значення на кінець 
досліджуваного періоду 7 828,2 млн. грн.     

Динаміка розподілу страхових премій серед найбільших страхових компаній зі 
страхування життя за обсягами надходжень страхових премій  за 2013-2016 роки 
представлена в таблиці 1 [4].  

Таблиця 1 
TOP-10 страховиків життя України за обсягом зібраних  

страхових премій у 2013-2016 рр., тис. грн. 

Страхові компанії 
Страхові премії 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Мет Лайф 301 774,0 319 320,0 416 540,0 621 024,0 

ТАС 145 916,0 209 464,0 257 637,0 285 857,0 

Уніка Життя 373 085,0 387 831,0 261 918,0 279 659,0 

Граве Україна Страхування життя 151 598,0 172 059,1 215 600,1 252 581,0 

ПЗУ Україна Страхування життя 119 857,0 154 302,7 177 819,4 239 521,0 

Ейгон Лайф Україна 117 479,0 143 856,2 143 065,0 152 259,0 

Аска-життя 348 349,0 183 442,0 140 358,0 180 837,0 

Ренесанс Життя 557 884,0 260 019,0 108 248,0 87 836,0 

Юпітер Страхування життя 41 129,0 47 968,0 73 857,0 78 912,0 

КД-Життя 17 564,0 18 716,0 24 248,0 24 442,0 

 
Дані таблиці 1 свідчать, що з десяти компаній-лідерів ринку страхування життя України 

протягом досліджуваного періоду 2013-2016 років зменшення зібраних страхових премій 
спостерігалося у 2016 році проти 2015 року лише у страхової компанії ПрАТ «СК «Ренесанс 
Життя». Натомість у інших страхових компаній спостерігалось збільшення обсягів зібраних 
страхових премій за договорами страхування життя протягом досліджуваного періоду. 

За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг, протягом 2013-2016 років на страховому ринку України спостерігалася 
стійка тенденція до зменшення як загальної кількості страхових компаній, так і страхових 
компаній зі страхування життя. Так, кількість страховиків зі страхування життя на 
страховому ринку України за цей період зменшилась з 62 у 2013 році до 39 на кінець 2016 
року [3]. 

Проведені дослідження свідчать, що вітчизняний ринок страхування життя залишають і 
страхові компанії, що традиційно були серед його лідерів. Зокрема, в кінці 2016 року 
головний акціонер Приватного акціонерне товариство «Страхова компанія «Ейгон Лайф 
Україна» (100% акцій голландської групи «Aegon»), що працювало на ринку зі страхування 
життя України з березня 2003 року й  було одним з лідерів ринку, продав контрольний пакет 
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акцій компанії ПрАТ «Страхова група «ТАС». Тому з початку 2017 року ПрАТ «Страхова 
компанія «Ейгон Лайф Україна» почало працювати під назвою ПрАТ «СГ «ТАС лайф», 
тобто фактично припинило діяльність на українському ринку страхування життя [5]. 

Результати аналізу основних показників діяльності ПрАТ «СК «Ейгон Лайф Україна» 
дозволяють зробити висновок, що незважаючи на високі показники збору страхових премій, 
страховик мав «важку» структуру активів та демонстрував збиткову діяльність протягом 
2013-2016 років. Так, на кінець досліджуваного періоду, 2016 рік, страхова компанія 
отримала збиток (- 33 953) тис. грн., котрий проти 2015 року збільшився майже у 9,3 рази, що 
було негативним у діяльності страхової компанії й могло бути однією з причин виходу з 
ринку страхування життя України.   

Проте основними причинами виходу з ринку страхування життя України страховиків з 
іноземним капіталом правомірно вважати й інші чинники. Зокрема, одним з них є 
нестабільна політична ситуація в країні, бойові дії на Сході, анексія частини території 
України сусідньою країною. Крім того, негативним чинником розвитку українського ринку 
страхування життя є низький рівень заробітної плати основної частини населення України, за 
якого є неможливим здійснення грошових накопичень. А отже, необхідним є проведення 
подальших досліджень щодо перспектив розвитку ринку страхування життя в сучасних 
умовах економіко-політичного розвитку України. 
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Доволі довго управління персоналом у розвинутих країнах було орієнтоване на поточні 

потреби підприємства, тобто роботодавець очікував отримати необхідну кількість персоналу 

відповідної кваліфікації у будь-який момент, а звільнення зайвого персоналу не вимагало 

великих фінансових витрат. Це було спричинено надлишком робочої сили на ринку. 

Внаслідок змін в умовах діяльності підприємств та організацій в процесі управління 

персоналом стали враховувати не лише поточні, а й перспективні потреби. Відмітимо, що 

оскільки усі види діяльності повинні бути забезпечені персоналом, то ефективне кадрове 

планування є одним із найважливіших завдань сучасного управління.   

У теперішній час в економічній теорії нагромаджено вагомий та цінний досвід у 

питаннях та методах планування персоналу, зокрема у працях таких вчених, як Г. Абалкін, 

М. Альберт, І. Бєлов, М. Білик, І. Бланк, М. Васелевський, А. Гастєв, В. Геєць, 

М. Герасимчук, І. Карпунь, І. Комаров, В. Лукашевич, М. Мескон, Дж. Сакс, Дж. Стігліц та 

ін. Але враховуючи значущість досліджень вказаних науковців, дану тематику вважаємо 

актуальною, що обумовлює її вибір. 

Мета статті полягає у розгляді та аналізі практичних і теоретичних положень планування 

персоналу на підприємствах, обґрунтуванні його необхідності. 

Згідно з Дураковою І.Б., планування персоналу – це процес визначення кількісної і 

якісної потреби організації в персоналі у майбутньому і оцінки того, в якій мірі ця потреба 

буде задоволена. [1, с. 436]. Враховуючи це, вважаємо, що  від того, наскільки ефективно 

налагоджена робота з добору кадрів, більшою мірою залежить продуктивність людських 

ресурсів, їхній вклад у досягнення цілей підприємства і якість виробленої продукції, 

виконаних робіт або наданих послуг. Таке планування визначає чіткі межі, що стосуються 

професійної приналежності, кваліфікації і чисельності працюючих, яка вимагається. Воно 

спрямоване на вирішення проблем підприємства і задоволення потреб та інтересів 

працівників. Вітчизняні вчені трактують поняття кадрового планування так: «Кадрове 

планування здійснюється як в інтересах організації, так і в інтересах самих 

працюючих…кадрове планування повинно створювати умови для більш продуктивної праці 

і задоволення роботою…необхідно усвідомлювати, що працівників приваблюють, в першу 

чергу, ті посади, де створені умови для розвитку їх здібностей та гарантований високий і 

постійний заробіток» [6, с. 168]. Важливим визнаємо те, що планування персоналу повинно 

бути взаємопов’язаним із загальним процесом планування на підприємстві, оскільки лише 

узгодженість усіх його складових частин може забезпечити досягнення найкращих 

показників діяльності. 

Далі виділимо основні методи, які можуть використовуватись під час розрахунку 

потреби у робочій силі: 

 Балансовий метод ґрунтується на взаємозв’язку між ресурсами, що наявні на 

підприємстві, та потребами у них в межах планового періоду. Якщо ресурсів для 

задоволення потреб недостатньо, то здійснюється пошук їх додаткових джерел, які дають 

можливість покрити дефіцит. Такі ресурси залучаються як із внутрішнього, так і з 

зовнішнього ринку праці.   

 Нормативний метод планування передбачає те, що основою планових завдань на 

певний період стають норми витрат трудових ресурсів на одиницю продукції, а саме затрати 

робочого часу і фонду заробітної плати. 

 Метод регресійного аналізу полягає у встановленні залежності між чисельністю 

персоналу і факторами, що на неї впливають. Враховуючи, що жоден фактор не здатний 

остаточно відобразити потребу у персоналі, такі прогнози є не точними. Виключенням є 

використання цього методу в невеликих фірмах, які перебувають у стабільних зовнішніх 

умовах.  

 Метод лінійного програмування дає змогу визначити оптимальні величини змінних 

показників, шляхом вирішення систем рівнянь і нерівностей. Це допомагає за вказаним 
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критерієм обрати оптимальний варіант діяльності або розвитку об’єкта управління. Проте 

можливість використання цього метода у процесі кадрового планування обмежена [4, с. 221]. 

 Метод експертних оцінок базується на залученні думок спеціалістів для визначення 

потреби у персоналі. Такими спеціалістами здебільшого виступають керівники підрозділів. 

Кадрова служба готує анкету відповідно до потреб у людських ресурсах і направляє її 

експертам, після чого аналізує їхні відповіді і повертає узагальнені результати експертам 

разом із запитаннями. Цей процес повторюється доти, доки експерти не дійдуть згоди 

відносно потреб у робочій силі. Основною перевагою методу є залучення знань і досвіду 

лінійних керівників. 

Отже, узагальнюючи вищерозглянуте, можна констатувати, що сучасна економічна 

ситуація вимагає створення і реалізації ефективної кадрової політики, яка у свою чергу не 

тільки задовільнить потреби підприємства у персоналі, а й стабілізує ситуацію на ринку 

праці.  
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ТА МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ 

 

У статті розглядається суть, причини та методи нейтралізації тіньової економіки та 

її особливості в економіці України.  
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The article deals with the essence, causes and methods of neutralizing the shadow economy 

and its features in the Ukrainian economy. 
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scale of shadow economy, means and mechanisms of counteraction. 

 

Саме поглиблення кризи у сфері фінансів призвело до поширення тіньової економіки 

країн світу. Тінізація має об’єктивний характер і впливає на всі аспекти економічної 

діяльності. Тобто являє собою багатогранне явище, яке негативно впливає на соціально-

економічний розвиток країни. Розповсюдження тіньової економіки в Україні – це вагома 

перешкода в забезпеченні сталого розвитку економіки. Таким чином, варто досліджувати 

тіньову економіку і шукати засоби і механізми зменшення її рівня. 
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Питанню теоретичних відомостей та причин виникнення тіньового сектору економіки та 

розробці механізму протидії присвячена низка наукових досліджень та публікацій. Зокрема, 

цій проблематиці приділяли увагу М. М. Дудін, Ф. Шнайдер, Т. О. Шматковська, 

Ю. І. Кіржецький, Е. Фейг, Г. Гросман та інші. 

Тіньова економіка – це господарська діяльність, яка існує та розвивається за межами 

державного обліку та контролю. Підприємства, які знаходяться в секторі тіньової економіки, 

являються суб’єктами, які не перерозподіляють власні доходи до бюджетів та фондів, вони 

не сплачують податки, за рахунок чого збільшують свій власний дохід. 

На сьогоднішній час можна виділити наступні види тіньової економіки [1]:  

 Прихована – це заборонена законом економічна діяльність, яка порушує юридичні 

нормативи, що визначають сферу законних дій;  

 Неформальна – економічна діяльність, яка порушує суспільні вигоди та права, 

регульовані адміністративними правилами та законами;  

 Кримінальна – заборонена законом економічна діяльність, яка пов'язана з 

виробництвом та реалізацією заборонених та дефіцитних товарів та послуг.  

Причини виникнення тінізації [2, с. 26]: 

 Потужний тиск податкової системи; 

 Відсутність податкової культури платників податків; 

 Ухилення від податків через офшорні зони; 

 Низький рівень відповідальності за несплату податків; 

 Нелегальний ринок праці; 

 Відсутність інвестиційної альтернативи «тіньовим» капіталам; 

 Відсутність стабільного законодавства; 

 Наявність корупції; 

 Міждержавна інтеграція тіньового сектора й суб’єктів тіньової економічної 

діяльності. 

Механізм протидії тіньовій економіці [3, с. 31] 

 Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва; 

 Моніторинг офшорних зон; 

 Раціональний розподіл податкового тиску; 

 Запровадження однакових правил оподаткування для всіх суб’єктів; 

 Механізми покарання нечесних платників; 

 Легалізація «тіньових» коштів; 

 Вдосконалення інституту соціального страхування і зменшення фіскального 

навантаження на фонд оплати праці; 

 Збільшення частки заробітної плати у собівартості продукції; 

 Створення системи фінансових штрафів для роботодавців за порушення трудового 

законодавства; 

 Державна підтримка реалізації інноваційних на інвестиційних проектів у реальному 

секторі економіки; 

 Жорсткі санкції за корупцію та рейдерство; 

 Забезпечення відкритості реального сектора економіки. 

Отже, вище перелічені засоби і механізми допоможуть знизити рівень тіньової 

економіки, створити необхідні умови для виникнення та розвитку різноманітних форм 

підприємницької діяльності, що в свою чергу, призведе до зростання сектору економіки в 

Україні та дасть змогу розвивати ефективні міжнародні відносини.  
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БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКУ УКРАЇНИ 

 

У статті описано сучасний стан бізнес-планування на вітчизняних підприємствах. 

Розглянуто роль розробки бізнес-плану для підприємств України.  

Ключові слова: бізнес-план, ризики, ціна, інвестор, інвестиції, підприємство. 

 

This article describes the current state of business planning at domestic businesses. The paper 

considers the importance of developing a business plan for Ukrainian businesses.  

Keywords: business plan, risks, Price, investor, investment, enterprise. 

 

Щоб заснувати і забезпечити ефективне функціонування та розвиток кожного суб’єкта 

господарювання, необхідно детально все спланувати. Таким інструментом виступає процес 

бізнес-планування. При створенні нового напряму, виду економічної діяльності чи відкритті 

стратегічного підрозділу підприємства вагоме значення відіграє розробка бізнес-плану як 

детального попереднього аналізу та прогнозу можливостей підприємницького проекту.  

Бізнес-планування господарської діяльності є дуже необхідним на сучасному етапі 

розвитку економіки, адже посилюється потреба в новітніх елементах планування для 

забезпечення ефективної діяльності та конкурентоспроможності підприємства. 

Питання складання бізнес-планів з урахуванням економічної ситуації розглянуті у 

наукових працях вчених: М. М. Алексєєва [1], Н. Крилової, К. Кіпермана, Г. Д. Львовського, 

С. Ф. Покропивного [3], О. І. Пальчик, Ю. Смаковська [5], А. Р. Полякова, Х. Роузена, 

Ю. І. Скирко, В. Хруцького та ін. 

В той же час, багато питань цієї проблеми потребують більш повного та детального 

дослідження. В наш час виникло декілька наукових підходів до розробки бізнес-планів на 

підприємстві, які пояснені зарубіжними економістами і менеджерами: П. Тіффані, Стівеном 

Д. Пітерсоном, Х. Роузеном, Р. Уотерменом, та іншими. Але всі ці наукові розробки повинні 

підлягати ретельній адаптації до ситуації на ринку в Україні та стану перехідної економіки. 

Головною метою дослідження є проведення аналізу сучасного стану бізнес-планування в 

Україні та виявлення основних проблем процесу бізнес-планування. 

Бізнес-планування є популярним на сьогодні в бізнес-середовищі. Але розробка бізнес-

планів і ведення постійного бізнес-планування з дотриманням всіх деталей даного процесу 
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(постійний аналіз ринку, стану конкурентного середовища, складання планів для 

впровадження будь-яких змін і т.д.) на вітчизняних просторах відстають від європейських 

практик розвинених країн. 

Бізнес-план – це документ, що описує всі основні аспекти майбутнього фірми чи нової 

діяльності і містить аналіз проблем, з якими вона може зіткнутися, а також способи їх 

вирішення [2, с. 67]. 

Бізнес-план на відміну від інших планових документів підприємства включає: 

1) планування створення та реалізації бізнес-проекту підприємства; 

2) планування окремих напрямів, видів економічної діяльності чи відкриття окремого 

стратегічного підрозділу підприємства; 

3) обґрунтування майбутніх напрямів розвитку господарсько-фінансової діяльності. 

Багато бізнесменів, які ознайомились із зарубіжною практикою з розробки бізнес-планів, 

починаючи в Україні свою справу, стикаються з нерозглянутими й невідомими на Заході 

труднощами. Українське ділове планування має свої особливості [6, c. 59]. 

Українське законодавство на сьогодні не передбачає обов’язкову наявність бізнес-плану, 

адже він є новим документом для багатьох українських підприємств. 

Деякі підприємці вважають, що відсутність бізнес-плану можна замінити знанням всіх 

деталей вітчизняного бізнесу й інтуїцією. 

Бізнес-план вміщує в собі короткий, чіткий план реалізації проекту. Він дає змогу 

інвестору оцінити перспективність проекту та можливості учасників. Переглянувши його, 

інвестор може прийняти рішення про вкладення своїх коштів у даний проект. Також цей 

документ доносить бізнес-ідею до інвестора і дає можливість особі, яка є автором даного 

проекту, отримати гроші на його реалізацію. Отже, даний документ є важливим для кожного 

учасника бізнес-проекту і забезпечує розвиток підприємницької сфери та економіки і 

суспільства в цілому [3, c. 128]. 

Щоб отримати хороший бізнес-план, який забезпечить позитивний результат, важливо 

виокремити та позбавитися від певних помилкових поглядів, що є властивими українським 

підприємцям при замовленні даної специфічної послуги.  

В більшості випадків при детальному вивченні спеціалістом об’єму робіт виявляється, 

що замовник має лише опис своєї ідеї, а отже, потрібно ще багато доробити [5, c. 436]. Тобто, 

в реальності бізнес-середовище зіштовхується з проблемою некомпетентності керівників у 

питаннях бізнес-планування, а також з’являються цифри, які шокують інвестора. 

Бізнес-план складається з трьох блоків: маркетинговий, організаційний і фінансовий.  

Перші два блоки бізнес-плану можна фактично розглядати, як підготовку вихідних 

даних для третього – фінансового.  

Маркетинговий блок містить вихідні дані для дохідної частини фінансового плану, а 

організаційний – для видаткової.  

Фінансовий блок в обов'язковому порядку містить [1, c. 59]: 

 бюджет доходів і витрат, який відображає прибутковість проекту; 

 бюджет руху грошових коштів, який визначає розмір інвестицій, термінів їх 

використання і повернення; 

 розрахунок фінансових показників прибутковості і стійкості проекту. 

Інколи замовники вважають, що інвестора цікавлять лише ключові фінансові показники. 

Але не потрібно забувати про те, що оскільки він вкладає свої кошти, то хоче детальніше 

ознайомитись з бізнес-проектом.  

Отже, бізнес-план повинен розроблятися поступово із зазначенням усіх деталей. 

Ще однією проблемою є аналіз ризиків. Часто на це питання не звертають уваги, 

вставляючи в документ шаблонний примірник. Такий підхід є непрофесійним [4, c. 259]. 

Необхідно виявити всі можливі ризики,що здатні привести до погіршення показників 

проекту. Стосовно кожного ризику розробляються дії, які запобігають або компенсують його 
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негативний вплив. Після цього проводиться кількісна оцінка результатів негативного 

розвитку подій і розрахунок фінансових показників.  

Одним із основних аспектів специфіки бізнес-планування в Україні є ціна. Якісний, 

достовірний бізнес-план створюється висококваліфікованими спеціалістами під певний 

проект, враховуючи безліч індивідуальних особливостей.  

Такий документ є досить дорогим. Але часто замовники обирають лише певні його 

частини, що спричиняє вище названі помилки. 

Бізнес-план допомагає розв'язати завдання, такі як [1, c. 144]: 

 пояснення економічної необхідності нових напрямків розвитку; 

 розрахунок планових фінансових результатів діяльності (обсягів продажу, прибутку, 

доходів на капітал); 

 виявлення джерел фінансування даного проекту; 

 підбір персоналу, який зможе реалізувати такий план. 

Хоча в Україні немає законодавчих актів, які зобов’язують створення бізнес-планів, 

сьогодні прийнято багато указів, які впливають на підприємства. Це передбачає 

обов’язковість розробки бізнес-плану для отримання фінансування проекту.  

Наявність досконалого бізнес-плану забезпечує надходження капіталу, планування, 

вивчення передбачуваних ризиків і труднощів, які можуть негативно вплинути на реалізацію 

бізнес-проекту в реальності. Це значно підвищить ефективність діяльності підприємства, 

його конкурентоспроможність і скоротить витрати. 

В умовах ринкової системи господарювання бізнес-план є ефективним робочим 

інструментом управління. Він допомагає аналізувати, контролювати й оцінювати успішність 

діяльності під час реалізації підприємницького проекту, виявляти відхилення від плану та 

своєчасно змінювати напрямки розвитку бізнесу. 
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ПІДПРИЄМНИЦЬКІ РИЗИКИ В УКРАЇНІ 

 

У статті досліджено підприємницькі ризики в Україні. Визначено вплив на діяльність 

підприємства та окреслено напрями їх вирішення. 

Ключові слова: ризик, підприємницький ризик, частковий ризик. 

 

The article investigates entrepreneurial risks in Ukraine. The influence on the activity of the 

enterprise is determined and directions of their solution are outlined. 

Key words: risk, business risk, partial risk. 

 

Актуальною проблемою сьогодення є ринкові відносини проблеми оцінки й обліку 

ринку, що набувають самостійного теоретичного і практичного значення як важлива 

складова теорії і практики управління. Формування та подальший розвиток ринкових 

відносин в Україні зумовлює специфіку діяльності підприємств, умов їх функціонування, 

оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику, посилюється конкуренція, стає 

необхідністю вміння пристосовуватися до економічної ситуації, яка постійно змінюється.  

Підприємницькі ризики вивчалися у працях багатьох вчених таких як: В. Вітлінського, 

В. Вяткіна, Ю. Гамзи, В. Гранатурова, Ю. Екатеринославського, Л. Донець, Е. Коротков, 

Б. Койлі, Б. Лагоша, М. Лапуста, В. Малихін Л. Макаревича, С. Наконечний, Т. Райс, 

В. Савчук, Н. Соколинська, Н. Хохлова. 

Сучасні  науковці трактують підприємницький ризик як: 

− ймовірність відхилення фактичного результату від очікуваного; 

− дію наугад, сподіваючись на позитивний результат, як невпевненість у можливому 

результат; 

− ситуативна характеристика діяльності будь-якого виробника, що відображає 

невизначеність її результату і можливі несприятливі наслідки у разі невдачі; 

− атрибут прийняття рішення у ситуації невизначеності [2, с. 104]. 

На нашу думку, підприємницький ризик – ризик, що виникає при будь-яких видах 

підприємницької діяльності, пов’язаних з виробництвом продукції, товарів і послуг, їх 

реалізацією; товарно-грошовими і фінансовими операціями; комерцією, а також здійсненням 

науково-технічних проектів. 

Підприємницькі ризики діляться на:  

− ризики на національному рівні (в межах економіки однієї країни)  

− міжнародні ризики (що зачіпають економіку різних країн) [1, с. 64].  

Підприємницькі ризики України належать до ризиків на національному рівні і 

включають в себе: ризики на макроекономічному рівні, що охоплюють економіку в цілому; 

ризики на мікроекономічному рівні, окремі підприємства-виробники, установи, організації 

або фізичні особи, що зачіпають.   

Поява підприємницьких ризиків зумовлена численними факторами – умовами, які 

можуть викликати та спричинити невизначеність результатів здійснення господарської 

діяльності.  

Підприємницькі ризики є найбільш непрозорим і загадковим на ринку України. 

Нині малий і середній бізнес постійно балансують на межі ризику. Організувати фірму – 

справа нескладна. А ось утримати бізнес на плаву вдається не багатьом. Адже навіть за 

стабільних продажів усе можна втратити за один день. Пожежі, аварії та звільнення 

провідних працівників – усе це піддає загрозі не тільки прибуток компанії, але й саме її 
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існування. Однак неприємні наслідки можна мінімізувати. Для цього й існує інститут 

страхування бізнесу. 

Найбільш розповсюдженими методами зниження підприємницького ризику є [3, с. 354]:  

− розподіл ризику між учасниками підприємницької діяльності;  

− страхування ризику;  

− резервування коштів на покриття непередбачених витрат;  

− нейтралізація часткових ризиків;  

− зниження ризику в плані фінансування. 

Часткові ризики – це ризики, які пов'язані з реалізацією окремих етапів (робіт) під час 

здійснення підприємницької діяльності, але не впливають на реалізацію підприємницької ідеї 

в цілому. 

Таким чином, ризик є невід'ємною частиною підприємницької діяльності, він здійснює 

значний вплив на конкурентоспроможність підприємства, виступаючи його складовою 

частиною. Визначаючи основні фактори та функції підприємницького ризику та аналізуючи 

його силу впливу на конкурентоспроможність підприємств, слід обирати концептуальні 

підходи до управління ризиками на підприємствах та розробляти комплексну систему 

управління підприємницькими ризиками для утримання та підвищення рівня 

конкурентоспроможності підприємства [4, с. 82]. 

Отже, ми вважаємо, що нейтралізацію часткових ризиків можливо проводити за 

допомогою методу, який передбачає проведення таких етапів:  

− розглядається найсуттєвіший ризик, який найбільш впливає на реалізацію 

підприємницької ідеї. 

− розраховуються перевитрати коштів з урахуванням імовірності настання 

несприятливих подій; 

− визначаються можливі заходи, які спрямовані на зменшення ризику; 

− розраховуються додаткові витрати на реалізацію запропонованих заходів; 

− порівнюються витрати на реалізацію заходів та величина втрат у разі виникнення 

ризику; 

− приймається рішення щодо застосування запропонованих заходів; 

− процес аналізу повторюється для наступного подібного ризику. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Дана стаття присвячена дослідженню аналізу взаємозв'язку між функціями управління 

підприємством та функціями маркетингу, питань ролі маркетингу в сучасних умовах 

господарювання та прийнятті рішень шляхом створення та впровадження до головних 

функцій управління підприємством системи маркетингових досліджень. Аргументоване 

значне значення маркетингу в діяльності підприємства.  

Ключові слова: маркетинг, маркетингова діяльність, підприємство, управління, ринок, 

система. 
 

This article is devoted studing of the analysis of the relationship between the functions of 

enterprise management and marketing functions, the role of marketing in the current conditions of 

management and decision-making through the creation and implementation of the main functions of 

enterprise management marketing researches. The significance of marketing in the enterprise is 

argued. 

Keywords: marketing, marketing activity, enterprise, management, market, system. 

 

На сучасному етапі розвитку науково-технічного прогресу, в умовах творення ринкових 

структур в Україні особливу значущість мають проблеми управління підприємством, а саме 

– реалізації функцій управління. Особливо зростає роль функцій маркетингу у контексті 

управління підприємством, оскільки вони дають змогу спрогнозувати обсяг необхідних 

витрат, визначити потреби клієнтів і фірми, вчасно передбачати ринкові зміни тощо.  

Проблеми управління підприємством досліджували такі вчені: А. Войчак, О. Кузьмін, 

Ф. Хміль, а питання функцій маркетингу у контексті управління маркетингом досліджували 

С. Гаркавенко, Ф. Котлєр, C. Скибінський та інші. 

Сучасний розвиток маркетингу як науки відбувається в умовах соціально-економічних 

змін, що характеризуються динамізмом, високим ступенем невизначеності навколишнього 

середовища, суттєвими технологічними перетвореннями, які в значній мірі впливають і на 

маркетинг. Маркетинг тісно пов’язаний з базовими категоріями економіки, такими як обмін, 

максимізація прибутку, корисність, раціональність. Говорячи про його значення, насамперед 

слід підкреслити, що він дозволяє фірмам краще пристосовуватися до умов ринкової 

економіки [5, с. 187].  

У процесі реалізації господарської діяльності підприємства можна виявити 

взаємозв'язок, що виникає між функціями управління та функціями маркетингу через 

реалізацію функцій управління маркетингом. Адміністративна функція організації об'єднує 

сукупність операцій з управління підприємством (функції менеджменту) [3, с. 44].  

Таблиця 1 

Взаємозв'язок функцій управління та функцій управління маркетингом 

Функції управління Функції управління маркетингом 

Визначення цілей 

розроблення цілей і завдань підприємства, основних стратегічних 

принципів його діяльності; 

організація збирання й обробки маркетингової інформації. 

Планування 

планування фінансового забезпечення, продукції, закупівель 

матеріально-технічних ресурсів, виробництва, цінової політики, 

каналів розподілу, комплексу маркетингових комунікацій. 

розроблення стратегії підприємства, визначення ринків і позицій, які 

забезпечуватимуть успіх. 



Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку 
 

 

57 

 

Рішення 
рішення щодо формування і реалізації товарної, цінової політики, 

просування і проштовхування. 

Організування 

формування і реалізація керуючих впливів; 

формування структури маркетингу; підбір службовців; 

створення організаційної структури управління маркетингом. 

Оперативне 

регулювання 

регулювання відхилень і недоліків, їх усунення. 

Мотивація матеріальне і нематеріальне стимулювання працівників. 

Контролювання контроль за виконанням функцій маркетингу 

Між функціями маркетингу та функціями управління маркетингом також можна 

простежити взаємозв'язок (табл. 2) 

Таблиця 2 

Взаємозв'язок функцій маркетингу та функцій управління маркетингом [4. с. 121]. 

Функції маркетингу Функції управління маркетингом 

Планування асортименту розроблення стратегії підприємства, визначення ринків і 

позицій, які забезпечуватимуть успіх; 

розроблення плану маркетингу; планування фінансового 

забезпечення; планування продукції; 

підготовка планів закупівель матеріально-технічних ресурсів; 

формування виробничого плану. 

Дослідження маркетингу і 

збирання інформації 

аналіз та організація збирання й обробки маркетингової 

інформації. 

 

Збут і розповсюдження 

товарів 

формування каналів розподілу; 

реалізація комплексу маркетингових комунікацій. 

Стимулювання збуту і 

реклама 

матеріальне і нематеріальне стимулювання працівників; 

рішення щодо політики розподілу. 

 

Маркетинг сьогодні охоплює великий спектр завдань, які стають перед керівниками 

фірм: розробка стратегії і тактики фірми, здійснення цінової, збутової, товарної політики і 

просування товару на ринку. Визначено, що маркетинг – це один з найбільш ключових і 

дієвих інструментів збільшення ефективної діяльності підприємств і являється єдиним 

фактором впливу на поведінку споживача для стимулювання збуту продукції підприємства. 

Досліджено зміст сучасного маркетингу, а також його значення в системі управління 

підприємством в умовах ринкової невизначеності, що дало змогу дещо деталізувати об’єкт 

маркетингової науки.  
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ:  

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 

У статті розкрито структуру надходження прямих іноземних інвестицій в економіку, 

розкрита їх структура та сучасний стан залучених інвестицій в Україні. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, інвестиційний потенціал, 

інвестиційний клімат. 
 

The article describes the structure of direct foreign investment inflow into the economy, reveals 

their structure and the current state of attracted investments in Ukraine. 

Key words: investments, investment attractiveness, investment potential, investment climate. 
 

Сучасні економічні умови підштовхують підприємства до зміцнення своїх позицій у 

ринковому сфері. Тому, для того, щоб підприємства були конкурентоспроможними, вони 

повинні впроваджувати інвестиційні процеси. Інвестиційна привабливість є фактором 

розширення можливостей підприємства. Ці можливості повинні відповідати умовам 

інвесторів. Важливим завданням для підприємств є пошук потенційних інвесторів, що 

забезпечить  кругообіг капіталу .Стан інвестиційної можливості підприємства є важливим  

питанням, яке набуває широкої актуальності. 

Події останніх років значно вплинули на економічну систему країни, політична та 

економічна нестабільність стали причиною зменшення іноземних інвестицій,. Сьогодні 

Україна не може досягти економічного розвитку за рахунок власних фінансових ресурсів і 

потребує залучення іноземних коштів.  

Серед науковців, які досліджували питання, пов’язані з інвестиціями, інвестиційною 

привабливістю та створенням сприятливого інвестиційного клімату, слід відзначити таких, 

як П. Зачепило, В. Струніна. І. Іващук, І.Крупка, А. Пересада, А. Пешко.  

Сьогодні інвестиції є одним з важливих засобів виходу з економічної кризи, що 

відіграють значну роль у формуванні економічного зростання та в результаті сприяють 

розвитку нашої держави. Проте недостатня кількість капіталу є найбільшою перешкодою у 

розвитку всіх галузей. Великого значення набуває забезпечення стабільного інвестиційного 

процесу в Україні [1, с. 38]. 

Для визначення інвестиційної необхідно більш детально пояснити сутність понять 

«інвестиційний клімат» та «інвестиційна привабливість», щодо України, їх спільне та 

відмінне. 

У науковій літературі існує декілька визначень опису «інвестиційна привабливість» 

[4, с. 178]. 

Наведемо деякі з них:  

 інвестиційна привабливість – надійне і своєчасне досягнення цілей інвестора на 

основі економічних результатів діяльності виробництва, у яке здійснюються інвестиції. 

Інвестиційна привабливість визначається  комплексом різноманітних чинників, перелік і 

вплив яких можуть розрізнятися і змінюватися залежно як від складу інвесторів, що 

переслідують різні цілі, так і від виробничо-технічних особливостей виробництва, що 

інвестується; 

 інвестиційна привабливість ‒ це сукупність об’єктивних і суб’єктивних умов, що 

сприяють або перешкоджають процесу інвестування національної економіки на макро-, мезо- 

і макрорівнях; 

 інвестиційна привабливість – становище регіону в той чи інший момент часу, 

тенденції його розвитку, що відображаються в інвестиційній активності; 
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 інвестиційна привабливість – відповідність регіону основним цілям інвесторів, що 

полягають у прибутковості, безризиковості і ліквідності інвестицій;  

 інвестиційна привабливість – рівень задоволення фінансових, виробничих, 

організаційних та інших вимог чи інтересів інвестора щодо конкретного регіону;  

 інвестиційна привабливість – це система або поєднання різних об’єктивних ознак, 

засобів, можливостей, що обумовлюють у сукупності потенційний платоспроможний попит 

на інвестиції в даній країні, регіоні, галузі;  

 інвестиційна привабливість регіонів ‒ інтегральна характеристика окремих регіонів 

країни з позиції інвестиційного клімату, рівня розвитку інвестиційної інфраструктури, 

можливостей залучення інвестиційних ресурсів та інших факторів, які істотно впливають на 

формування дохідності інвестицій та інвестиційних ризиків та ін. 

Розглянемо детально поняття «інвестиційний клімат» [2, с. 185]: 

 Інвестиційний клімат – характеристика ступеня привабливості держави (регіону, 

галузі) по відношенню до інвестицій, які можуть бути залучені. 

 Інвестиційний клімат – це сукупність політичних, соціально-економічних, 

фінансових, соціально-культурних, організаційно-правових та географічних факторів, 

наявних у тій чи іншій країні, які приваблюють або відштовхують інвесторів.  

 Інвестиційний клімат – сукупність факторів, що включає в себе стан економіки, 

соціально-економічну стабільність, рівень розвитку законодавчої бази, інвестиційної 

інфраструктури, продуктивних сил, валютну та фіскальну політики, стан фінансово-

кредитної системи та інвестиційного ринку, статус іноземного інвестора. 

 Інвестиційний клімат – сукупність чинників, які бере до уваги інвестор, приймаючи 

рішення щодо здійснення інвестицій. 

Проаналізувавши поняття «інвестиційний клімат» та «інвестиційна привабливість», 

можна зауважити, що вони є подібними, та охоплюють низку факторів, які впливають на 

процес реалізації інвестиційних проектів, а також прийняття рішень щодо них. [1, с. 186]  

Тому, узагальнюючи весь спектор понять, щодо інвестиційного клімату, робим 

висновок, що його варто розглядати не окремо, а сукупністю різноманітних факторів 

(економічних, соціальних, політичних), на які звертає увагу інвестор до початку здійснення 

інвестиційної діяльності. А от інвестиційну привабливість необхідно розглядати як 

сукупність певних умов функціонування економіки, які б могли зацікавити інвестора щодо 

подальшого інвестування.  

Отже, дізнавшись відмінність між розглянутими економічними поняттями, можемо в 

загальному охарактеризувати  привабливості України. Економіка України протягом останніх 

років зросла за рахунок залучення іноземних інвестицій, проте обсяг залученого капіталу  не 

відповідає тому рівню, якого дійсно потребує наша економіка. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

У статті досліджено стратегічне планування на підприємстві. Визначено основні 

недоліки стратегічного планування на підприємстві та окреслено напрями їх вирішення. 

Ключові слова: стратегічне планування, підприємство, ефективність, 

конкурентоспроможність. 

 

The article deals with strategic planning at the enterprise. The main shortcomings of strategic 

planning at the enterprise are outlined and directions of their solution are outlined. 

Key words: strategic planning, enterprise, efficiency, competitiveness. 

 

Актуальною проблемою сьогодення є забезпечення стабільного розвитку підприємства, 

що є причиною зростання потреби стратегічного планування. Підприємство в процесі своєї 

діяльності за допомогою планування має можливість враховувати взаємозв’язок та 

взаємовплив зовнішнього та внутрішнього середовища які забезпечують сприятливі умови 

функціювання. Успіх роботи підприємства в 60% залежить від стратегічного планування.  

Стратегічне планування вивчалось у працях багатьох вчених таких як: Р.Акофф, 

І.Ансофф, М.Альберта, В.Архіпов, В.Бабич, Л.Боссиді, О.Віханський, Х.Віссема, 

Г.Висоцький, В.Герасимчук, М.Портера, А.Томсона, Ф.Хедоурі, Т.Пітерса, Р.Уотермана, 

М.Вудкока, Д.Френсиса, П.Лазановського, О.Гірняка, Г.Осовської, Ю. Палехи та ін. Однок 

враховуючи цінність праць науковців, вважаємо дану тему досить дискусійною, що 

обумовлює її вибір.  

Сучасні науковці трактують стратегічне планування як: 

− вид управлінської діяльності, що визначає перспективу і майбутній стан організації; 

− процес визначення цілей підприємства, які воно передбачає досягти за певний період, 

а також способів досягнення поставлених цілей; 

− процес прийняття управлінських рішень, які пов’язані з майбутніми подіями та 

здійснюються на основі систематичної підготовки [1, c. 736]. 

На нашу думку, стратегічне планування – це рішення, що передбачає складання таких 

цілей і стратегій поведінки відповідних об’єктів управління, реалізація яких забезпечує 

ефективне функціонування підприємства у довгостроковому періоді та швидку адаптацію до 

змін у зовнішньому середовищі. Стратегічне планування полягає у визначені місії 

організації, розробці концепції  її  існування та діяльності, обґрунтуванні програм розвитку, 

визначенні основних інноваційних заходів, створенні позитивного іміджу організації. 

Науковець Ю.Палеха зазначає: «Щоб успішно фінішувати, потрібно спочатку дізнатися, де 

знаходиться фініш, і обрати правильний шлях». Успіх організації залежить не тільки від 

стратегії, яке воно обрало, але ще і від процесу його впровадження. Л. Боссиді підкреслював: 

«Стратегія не має жодної цінності, якщо не враховує здатності організації до її 

впровадження». Розробляючи стратегічний план, необхідно:  

1. Визначити курс дії (куди?);  

2. Принципи дії (як?);  

3. Пріоритет сфер діяльності (на що спрямовувати зусилля?). 

Мета стратегічного планування – встановити певний порядок дій для підготовки 

ефективного функціонування конкурентоспроможного підприємства [2, c. 25]. Реалізація 

мети стратегічного планування можлива, якщо відповідає таким основним принципам: 

− встановлення цілей та їх реалізація; 
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− багатоваріантність, альтернативність та селективність; 

− глобальність, системність, комплексність і збалансованість; 

− спадковість і послідовність; 

− безперервність; 

− наукова та методична обґрунтованість; 

− реалістичність, досяжність; 

− гнучкість, динамічність, реакція на ситуацію; 

− ефективність і соціальна орієнтованість; 

− кількісна та якісна визначеність; 

− довгостроковість заходів [2, c. 30]. 

Головним завданням стратегічного планування є забезпечення високої ефективності, 

конкурентоспроможності в майбутньому на основі реалізації довгострокових стратегічних 

документів.  

Відмітимо, що перевагами стратегічного планування є: 

− зв’язок поточних рішень з майбутніми результатами; 

− організоване осмислення рішень з прогнозуванням їх наслідків; 

− орієнтація на пошук альтернативних варіантів досягнення цілей;  

− визначення можливостей і загроз, сильних та слабких сторін діяльності підприємства 

(врахування їх при встановленні цілей і формулюванні стратегій для забезпечення впливу на 

ці аспекти вже сьогодні); 

− розподіл відповідальності не лише між напрямками діяльності, а й між поточною та 

майбутньою діяльністю [3]. 

Недоліки стратегічного планування: 

− нерозвиненість теорії та методів планування; 

− віднести негативний досвід; 

− нестабільність середовища; 

− небажання встановлювати цілі та розробляти стратегії; 

− обмеженість у часі, коштах; 

−  відсутність методичних рекомендацій; 

− непідготовленість персоналу [4, с. 59].  

Дослідження цих недоліків, можливих бар’єрів та проблем є подальшою основою для 

ефективного впровадження статечного планування, яке набуває особливої важливості в 

сучасних кризових умовах.  

Отже, узагальнюючи, можна констатувати, що доцільно застосовувати стратегічне 

планування у реальних умовах господарювання, адже воно визначає напрям діяльності 

підприємства, формулює місію та цілі, забезпечує ефективне використання наявних ресурсів. 

Стратегічне планування потребує застосування системного підходу з використанням 

різноманітних централізованих і детермінованих прийомів, що в майбутньому спричинить 

позитивні результати, якщо його доповнювати поточним плануванням. 
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МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  

У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
У даній статі описано підходи до мотивування персоналу, виокремлено основні підходи 

до управління персоналом підприємства за допомогою мотиваційного механізму. 
Проаналізовано використання мотиваційних заходів щодо персоналу підприємства на 
передових вітчизняних та іноземних організаціях. Висвітлено теперішній стан заохочення 
робітників на підприємстві, а також запропоновано способи поліпшення мотивації праці за 
рахунок використання досвіду зарубіжних організацій. 

Ключові слова: мотивація, заохочення, трудовий колектив, заробітна плата, премії, 
санкції, штрафи. 

 
This article describes approaches to motivating staff, outlines the main approaches to 

managing the company's personnel with the help of a motivational mechanism. The use of 
motivational measures concerning the personnel of the enterprise at the advanced domestic and 
foreign organizations is analyzed. The current status of the promotion of workers at the enterprise 
is highlighted, as well as ways of improving the motivation of labor by using the experience of 
foreign organizations. 

Key words: motivation, encouragement, labor collective, wages, bonuses, sanctions, fines. 
 
В теперішніх умовах проблема мотивування персоналу підприємства є дуже актуальною, 

так як на внутрішньому ринку праці зростає конкуренція через збільшення кількості 
приватних та іноземних роботодавців. На більшості підприємствах мотивуванням вважається 
видача заробітної плати, але є й ті роботодавці, які розуміють важливість заохочення 
персоналу, і зазвичай вакансії саме цих роботодавців користуються попитом. Щорічно ця 
проблема зростає через зменшення відтворення. За таких умов грамотне мотивування є 
необхідним елементом системи управління персоналу підприємства. Щоб підвощити 
продуктивність праці потрібно розробити механізми мотивацій, які будуть спонукати 
робітників працювати на користь компанії.. 

Проблему мотивування персоналу досліджено в роботах таких вітчизняних вчених: 
Л.О. Антоненко, О.А. Бугуцький, В.Д. Бондар, Н. Газенко, В.Галенко, А. Егоршина, 
П. Журавлева, С. Занюк, Е. Ильина, А.М. Колот, М.Й. Малік, А.В. Токар та інші. Однак, 
враховуючи цінність досліджень вчених, вважаю, що дана тема є досить дискусійною, що 
обумовлює її актуальність та вибір. 

Мотивування – це процес формування такого психологічного стану людини, який 
зумовлює її поведінку, здійснює установку до діяльності, спрямовує і активізує її. Мотивація 
праці являє собою прагнення працівника задовольнити свої потреби; в загальному розумінні 
– це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які підштовхують людину до трудової 
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діяльності і надають їй цілеспрямованість, орієнтовану на досягнення певних цілей [2, с. 22]. 
Мотивування до дії характеризується  як процес, тобто, заохочення працівника ефективно і 
якісно виконувати роботу. Це не одна дія, а декілька дій, які об’єднавши можна назвати 
процесом.  

На сьогоднішній день вітчизняна система мотивування не є досконалою, працівники не 
зацікавлені в досягненні бажаних результатів. В українських компаніях зараз застосовуються 
в основному економічні важелі впливу у вигляді заробітної плати та премій. В цей час 
іноземні провідні організації надають перевагу неекономічним стимулам, які є більш 
дієвими. Наприклад американці у якості страхування забезпечують своїм працівникам 
медичне страхування і обіди, французи найкращою мотивацією вважають гнучкий графік 
роботи, а японські роботодавці надають житло та оплачують навчання. У світі є ще багато 
прикладів вдалих систем мотивації, так наприклад: 

 Google створив комфортабельні, затишні і стимулюючі творчий процес умови праці, 
зокрема обладнав вельми оригінальний центральний офіс. Спортивний комплекс, невелика 
клініка, перукарня, хімчистка, розваги, релакс в масажному кріслі, смачна їжа, і, нарешті, 
можливість розміщення домашніх тварин, якщо без них ви не можете зосередитися на 
виконанні поставленого завдання; 

 компанія з виробництва програмного забезпечення Asana розробила кулінарний підхід 
до мотивації співробітників. Власники найняли кваліфікованих шеф-кухарів, які готували 
таку їжу для співробітників, яка розвиває їх творчі здібності; 

 копанія Japan General Estate Co запропонувала грошову винагороду в розмірі $ 3 тис. 
Для менеджера, який налагодить найтепліші взаємини з колективом. Конфлікти – усунулися, 
загальна атмосфера – покращилася, а вартість цього клімату є досить демократичною та 
чесною; 

 керівництво групи супермаркетів «Перехрестя» придумало несподівану нагороду для 
кращих співробітників. Їх запросто можуть “випровадити” з насидженого місця, правда, 
забезпечивши при цьому посаду краще в іншому місці. Виглядає нелогічно з точки зору 
роботи окремого підрозділу, який втрачає цінні кадри, але, розуміючи перспективи, 
співробітник і на займаній посаді зробить усе, щоб його помітили і підвищили. Його 
продуктивність роботи – перевершує всі очікування [3]. 

Методи мотивування персоналу, які сьогодні застосовуються на вітчизняних 
підприємствах неефективні, тому на мою думку слід застосовувати наступні заходи: 

 організувати середовище, яке буде сприяти розкриттю та розвитку індивідуальності та 
особистості робітника (дружній колектив, зручне робоче місце); 

 запевнити та довести працівнику, що він зацікавлений в результаті так само як і 
роботодавець; 

 забезпечити персоналу конкурентну заробітну плату; 

 надати робітникам соціальні гарантії. 
Необхідно зазначити, що вітчизняні роботодавці частіше використовують систему 

«депреміювання», коли працівник отримує штрафні санкції за неякісно виконану роботу, 
тоді як закордонні – дотримуються системи «преміювання», коли винагороджують за якісно 
виконану роботу. 

Отже, узагальнюючи  вищерозглянуте, можна зробити висновки, що система заохочення 
персоналу підприємства складається з розглянутих вище складових, дозволить підприємствам:  

 визначити цілі кожного члену колективу, структурного підрозділу й підприємства в 
цілому, а також способи досягнення цих цілей;  

 усунути проблеми плинності кадрів і не достатку робітників, утримуючи 
висококваліфікованих фахівців;  

 зменшити кількість часу та коштів на пошук, добір і адаптацію персоналу; 
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 сформувати організований колектив, підтримувати в ньому упевненість у професійній 
затребуваності з боку працедавця й бажання працювати на даному підприємстві ефективно, з 
повною віддачею, з мотивуванням на результат. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ  

ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 
 
У статті досліджено організація нормування праці на підприємстві та його 

удосконалення. Визначено основні принципи вдосконалення нормування праці. 
Ключові слова: нормування праці, нормативне господарство, затрати робочого часу, 

організація праці, обсяг робіт, персонал підприємства, трудомісткість. 
 
The article deals with the organization of standardization of labor at the enterprise and its 

improvement. The basic principles of improving the standardization of labor are determined. 
Key words: labor standardization, normative economy, expenses of working time, organization 

of labor, volume of work, personnel of the enterprise, labor complexity. 
 
На сьогоднішній день велику роль у підвищенні ефективності господарювання займає 

кадрова складова капіталу підприємства, яка містить систему знань, навичок працівників, 
новаторських здібностей персоналу, вона забезпечує його ділову репутацію. Нормативне 
господарство повинне бути організоване відповідним чином і гарантувати вдосконалення 
організаційної структури, підвищувати дієвість, здійснювати економію ресурсів та 
забезпечувати пошук резервів. 

У сучасному світі таке під нормуванням праці розуміють вид діяльності, який 
спрямований на встановлення оптимальних співвідношень між витратами та результатами 
праці, а також між чисельністю працівників та кількістю одиниць обладнання. 

Нормування праці є складовою частиною управління виробництвом і включає 
визначення  витрат праці  на виконання робіт  окремими робітниками, бригадами та 
встановлення відповідних норм праці. [3, с. 28] 

Як професійна діяльність нормування праці являє собою вид практичного економічного 
забезпечення процесу управління виробництвом на засадах науково обґрунтованих оцінок 
фактичних витрат живої праці, встановлення ефективної прогресивної міри її витрат у 
вигляді норм і нормативів при впровадженні кращих технологічних процесів. [1, с. 128] 

http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/td/2013_1/13baasug.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/td/2013_1/13baasug.pdf
http://escadra.com.ua/ua/izobretatelnaya-motivaciya-sekrety-uspeshnyx-kompanij.html
http://escadra.com.ua/ua/izobretatelnaya-motivaciya-sekrety-uspeshnyx-kompanij.html
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Норма праці визначає величину витрат робочого часу, необхідних для виконання 
конкретного виду роботи, та являється зразком, з яким порівнюються фактичні витрати часу 
в цілях встановлення їх раціональності. 

Обґрунтоване нормування є дієвим засобом забезпечення конкурентоспроможності 
підприємств оскільки воно допомагає знижати собівартості продукції, скорочення витрат, 
економії коштів на оплату праці. Ефективність та проблеми нормування праці, розглядали 
багато авторів, серед яких В. В. Вітвицький, О. М. Уманський, М. М. Караман, 
П. М. Майданевич, С. Г. Дзюба, І. Ю. Гайдай, Н. В. Лазарєва, Г. Т. Завіновська. 

У будь-якій діяльності потрібно орієнтуватися на кінцеві результати діяльності, 
враховувати взаємозале жність витрат на різні види ресурсів. Зменшення трудомісткості 
продукції потребує додаткових видатків на оновлення інструментів та приладів, прогресивну 
технологію. [4] 

Для вдосконалення нормування праці на підприємстві необхідно провести зміни на 
галузевому рівні: 

 створити систему відновлення і розроблення міжгалузевих нормативів затрат; 

 покращити організацію нормування праці на рівні підприємства;  

 здійснити підготовку підвищення кваліфікації спеціалістів; 

 розробити автоматизовані системи нормування праці; 

 перевіряти повноту і достовірність облікової інформації;  

 підвищення конкурентоспроможності підприємства за рахунок зниження затрат праці. 
Нормування і організація праці досить  складний процес, тому що розумова праця 

персоналу поєднує в собі не лише організаційні, адміністративні операції, а й аналітичні. [2] 
На нормування праці впливає і кон'юнктура ринку. Кожне підприємство намагається 

передбачати коливання споживчого попиту, проте часто цього зробити не вдається. 
Нормування праці на підприємстві виконує надзвичайно важливі функції, тому що 

норми є основою виробничого планування на всіх рівнях та організації виробництва і праці, 
підставою для правильного встановлення заробітної плати робітникам виробничої та 
невиробничої сфери, засобам врахування індивідуальних і колективних результатів праці, а 
також розповсюдження і закріплення передових ноу-хау. [1, с. 12] 

Нормування праці допомагає раціональному використанні робочого часу, впливає на 
покращення організації праці на виробництві. Розроблення нормативів сприяє вирішенню 
питань з нормування, створенню планів підприємства та його структурних підрозділів, 
визначення достатньої кількості устаткування і чисельності працівників. 

Ефективність виробництва досягається, коли забезпечується безперервність 
завантаження виробничих ділянок і робочих місць і максимально можлива безперервність 
руху предметів праці. Узгодження і оптимізація відмічених умов можливі при дотриманні 
ряду вимог до організації і управління виробництвом, які мають пряме відношення до 
нормування праці. 
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У статті проаналізовано динаміку показників діяльності страхового ринку України, 
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The article analyzes the dynamics of indicators of the activity of the insurance market of 

Ukraine, defines the main directions of its development. 

Key words: insurance market, gross insurance premiums, gross insurance payments, trends of 

development 

 

Страховий ринок є важливою складової економіки кожної країни, спрямованою на 

стабілізацію діяльності суб’єктів підприємництва та убезпечення майнових інтересів 

населення. Процес функціонування сучасного страхового ринку України відбувається в 

умовах політичної та економічної нестабільності в країні, характеризується низкою проблем, 

пов’язаних з недосконалістю страхового законодавства, низькою платоспроможністю й 

страховою культурою потенційних страхувальників та недостатністю прозорої інформації 

щодо діяльності вітчизняних страховиків [1].  

Вдосконалення процесу функціонування сучасного страхового ринку України потребує 

розгляду основних тенденцій його розвитку. 

За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг на кінець 2016 року на страховому ринку України загальна кількість 

страхових компаній становила 310, у тому числі 39 страховиків, що здійснювали види 

страхування життя, та 271 страховиків, що здійснювали види страхування, відмінні від 

страхування життя [2].  

На рисунку 1 представлена динаміка кількості страхових компаній на страховому ринку 

України за 2012-2016 роки та за 9 місяців 2017 року, що свідчить про стійку тенденцію до 

зменшення як загальної кількості страхових компаній, так і страховиків за спеціалізацією на 

страховому ринку України протягом 2013-2016 років. 

 
Рис. 1. Динаміка кількості страхових компаній на страховому ринку України  

за 2013-2016 рр. та 9 міс. 2017 р., шт.* 

* Побудовано за матеріалами джерела [2] 

Так, на кінець 2016 року загальна кількість страховиків на вітчизняному страховому 
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ринку зменшилась проти 2013 року на 97 страхових компаній. При цьому кількість 

страхових компаній, що здійснювали страхування життя, зменшилась за цей період на 23 

страховики, а страховиків, що здійснювали види страхування, відмінні від страхування 

життя – на 74 страхові компанії. У 2017 році така тенденція мала продовження, оскільки за 9 

місяців 2017 року загальна кількість страховиків на страховому ринку України зменшилась 

на 14 страхових компаній проти 2016 року. При цьому кількість страхових компаній, що 

здійснювали види страхування життя, зменшилась на 5 страховиків проти 2016 року, а 

страховиків, що здійснювали види страхування, відмінні від страхування життя – на 9 

страхових компаній.  

Розглянемо основні показники страхової діяльності страховиків на страховому ринку 

України за 2013-2016 роки (рис. 2). 

Аналізуючи дані рисунку 2, правомірно зробити висновок, що незважаючи на стійку 

тенденцію до зменшення кількості страхових компаній на страховому ринку України 

протягом 2013-2016 років, основні показники страхової діяльності вітчизняних страховиків 

виявляли стійку тенденцію до зростання в цей період. 

 
Рис. 2. Динаміка валових страхових премій, валових страхових виплат,  

рівня валових та чистих страхових виплат на страховому ринку України  

за 2013-2016 рр., тис. грн./%* 

* Побудовано за матеріалами джерела [3] 

 

Виключенням є лише 2014 рік, коли обсяг валових страхових премій виявив тенденцію 

до зменшення порівняно з 2013 роком, що може бути зумовлено анексією частини території 

нашої країни сусідньою державою та початком бойових дій на сході України. Проте, 

протягом 2015-2016 років основні показники страхової діяльності вітчизняних страховиків 

виявили стійку тенденцію до зростання проти 2014 року. Позитивним є тенденція до 

збільшення рівня страхових виплат, як валових, так і чистих, протягом 2013-2015 років.  

Крім того, на страховому ринку України протягом 2013-2016 років спостерігалася стійка 

тенденція до зростання загальних обсягів страхових резервів українських страховиків 

(рис. 3). 

Такі дані свідчать, що зберігаючи тенденцію до зменшення кількості страхових компаній 

на страховому ринку України протягом 2013-2016 років, вітчизняні страховики зуміли 

збільшити обсяги страхових резервів, як основного джерела для виконання зобов’язань перед 

страхувальниками за укладеними договорами страхування.  
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Рис. 3. Динаміка обсягу загальних страхових резервів на страховому ринку України  

за 2013-2016 рр., млн. грн.* 

* Побудовано за матеріалами джерела [4] 

 

Таким чином, проведені дослідження свідчать, що протягом 2013-2016 років на 

страховому ринку України спостерігалась стійка тенденція до зменшення як загальної 

кількості страхових компаній, так і за спеціалізацією, що збереглася й у 2017 році. Проте, 

незважаючи на це, основні показники страхової діяльності вітчизняних страховиків, а саме – 

валові страхові премії, валові страхові виплати, рівень страхових виплат та сформовані 

страхові резерви, мали стійку тенденцію до зростання в цей період. А отже, доцільним є 

висновок, що на страховому ринку України відбуваються процеси поступової оптимізації 

кількості страхових компаній та виходу з ринку страховиків, діяльність яких негативно 

впливає на загальні показники його діяльності. А тому необхідним є проведення подальших 

досліджень щодо концентрації страхового ринку України.  
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ЖУРНАЛІСТИКА 
 

УДК 007:304:655.41(477.84) 

Тетяна Решетуха  

(Тернопіль) 

 

РУКОПИСНІ ЧАСОПИСИ ГІМНАЗИСТІВ ЦІСАРСЬКО-КОРОЛІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ 

ФРАНЦА ЙОСИПА І В ТЕРНОПОЛІ 

 

У статті проаналізовано передумови виникнення, змістове наповнення та специфіку 

перших укрїанськомовних рукописних часописів гімназійної молоді Тернополя кінця ХІХ – 

початку ХХ століття, («Сніп» (1876), «Перший промінь» (1905), «Ідея» (1905—1906), 

зосереджено увагу на їхньому значаненні для подальшого формування періодики краю. 

Ключові слова: молодіжні часописи, рукописні часописи, Тернопільська гімназія, «Сніп», 

«Ідея», «Перший промінь», Тернопіль  

 

The article analyzes the preconditions of occurrence, content and specificity of the first 

Ukrainian-language manuscript journals of gymnasium youth of Ternopil at the end of the 19th and 

the beginning of the 20th century («Snip» (1876), «Pershyy promin’» (1905), «Idea» (1905-1906) 

focused on their significance for the further formation of regional press. 

Key words: handwritten newspapers, youth journals, Ternopil Gymnasium, «Snip», «Pershyy 

promin’», «Idea», Ternopil. 

 

Конституційний період в історії Австро-Угорської імперії зумовив низку змін у 

громадсько-політичному і культурно-освітньому устрої Східної Галичини, посприяв 

національному відродженню Тернопілля, яке наприкінці ХІХ ‒ на початку ХХ століття стало 

«правдивим бастіоном українства в Галичині» [10, с. 18]. Загальне зростання національної 

самосвідомості українського населення краю, створення національно-громадських, просвітніх 

та економічних товариств, суспільно-освітня діяльність знаних громадських діячів, передовсім 

Олександра Барвінського, Степана Качали, Володимира Громницького, стали підґрунтям для 

відкриття у Тернополі української гімназії ‒ головної опори української наукової думки та 

друкованого слова у краї. Гімназія була заснована у 1898 році за рескриптом Міністерства 

віросповідань і освіти (№ 14502 від 5 жовтня 1898 року) як одного гімназійного класу з 

українською мовою навчання при польській гімназії, а вже в 1905 році стала самостійним 

навчальним закладом (рескрипт Міністерства віросповідань і освіти № 32444 від 21 серпня 

1905 року) [6, с. 33]. Проте український дух у стінах навчального закладу гартувався задовго 

до відкриття першого гімназійного класу з українською мовою навчання. Ще навесні 1864 

року тут з ініціативи Михайла Чачковського було засноване товариство «руської молодіжі 

шкільної» ‒ «Громада», членами якого в різні часи були брати Осип, Олександр та Володимир 

Барвінські, Іван Пулюй, брати Іван та Антін Горбачевські, Євген Олесницький та інші 

[1, с. 166–167]. Саме у гуртку гімназистів-«громадівців» бере свій початок українська 

періодика Тернопілля: у 1876 році тут почали видавати в кількох примірниках рукописну 

газету «Сніп», де вміщували перші поетичні та прозові спроби гуртківців, літературні 

переклади тощо [7, с. 184–185].   

За спогадами активного члена товариства Євгена Олесницького, вийшло кільканадцять 

чисел часопису. «Громадівці» писали його від руки в кількох примірниках та читали на своїх 

зборах. У них був намір розмножувати «Сніп» на гектографі, але він залишився не 

зреалізованим. На сторінках часопису вміщували літературні спроби: поетичні та прозові 

твори, переклади, а також новини у «Громаді» та Тернополі. На жаль, жодного числа 

рукописного часопису не збереглося, бо у 1877 році, побоючись ревізії з Ради Шкільної 
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Крайової, «громадівці» спалили «всі газетки, видані нами [членами тернопільського 

товариства. – Т. Р.] й іншими «Громадами» [7, с. 184–185]. 

У 1905 році у Тернополі з’являється одразу два рукописні гектографовані видання: 

«ученича часопись» «Перший промінь» та студентський літературно-науковий часопис 

«Ідея». Щодо першого, то відомостей про нього ми маємо дуже мало, оскільки до нас не 

дійшло жодного числа. Згадки про числа 2–4 містяться в «Картотеці українських 

періодичних видань, що виходили в Україні та за її кордоном. 1849–1925» І. Шендрика 

[5, арк. 391–392], «Бібліографії української преси 1816–1916» В. Ігнатієнка [4], наукових 

розвідках М. Галушко [2, с. 87]. А. Животко зазначає, що «в цей же час по часописах 

Бережанського гуртка» починає виходити «р. 1905 у Тернополі гектографований ученичий 

часопис п. н. «Перший промінь»» [3, с. 9]. Тернопільські історики-краєзнавці В. Ханас і 

Б. Мельничук  вважають, що редактором «Першого променя», який видавався у 1905–

1907 роках, був Павло Стадник – майбутній перекладач, фольклорист, а на той час учень 

тернопільської гімназії [8, с. 327].  

Студентський літературно-науковий часопис «Ідея» видавався спершу як місячник (1905 

– перша половина 1906 років), а згодом як двотижневик (1906).  

Просвіта і національне освідомлення молоді – такі завдання визначила пріоритетними 

для своєї діяльності редакція цього літературно-наукового видання. З цього приводу один із 

видавців часопису М. Стрипенко у редакційному зверненні «Всїм прихильникам нашої 

«Ідеї» з нагоди Воскресіння Христового писав: «... енергійно до діла, коли маємо право 

належати до культурних і поступових людей», закликаючи молодь «воскреснути і взятись до 

праці над собою спільними силами» [2, с. 85]. 

«Бажаємо сьвітла для себе і для Вас на те, щоб його пізніше нести між наш народ» – так 

визначала редакція мету часопису. Допомогти національно-свідомим молодим людям 

реалізувати свої творчі здібності було чи не головним завданням новоствореного часопису, 

тож на його сторінках публікували художні твори та літературно-критичні статті 

громадсько-патріотичної тематики.  

На сторінках часопису містилися вірші переважно ліричного та громадянського звучання 

Тараса Вірного (псевд. Миколи Венгжина), Івана Даниліва, Юрія Заборовського, 

В. Величенка, а також нариси М. Стрипенка, І. Даниліва, оповідання Юрія Луговича та інші.  

Вирізняльною рисою часопису була рубрика «Критика Ідеї ч. “…”» (згодом «Рецензиї 

Ідеї ч. “…”»), де друкувалися рецензії на всі художні твори, опубліковані в певному числі.  

Для стимулювання творчої активності у другому числі редакція оголосила конкурс на 

кращу новелу чи оповідання з життя українських учениць, переможцеві якого обіцяла 

надіслати добірку українських книг, серед них і альманах молодих тернопільських поетів 

«Primula Veris».  

Окрім того, на сторінках часопису порушували соціально-етичні та громадсько-

патріотичні проблеми, актуальні для молоді: про шкоду паління, роль жінки у суспільстві, 

що таке справжній патріотизм тощо [2, с. 85–86].  

Аналогічні проблеми порушували і в іншому рукописному виданні тернопільських 

гімназистів – двотижневику просвітньо-літературного спрямування «Праця», що виходив у 

1906 році. Тут тернопільські гімназисти  вміщували свої художні твори та статті національно-

патріотичного та літературознавчого змісту, зокрема вірші уже згадуваних Юрія 

Заборовського, Івана Данилів, оповідання Д. Замонстинського, В. Стосівського, 

Н. Стефановича а також під назвою «Гимни студентські» – «Гімн тернопільських студентів» 

(на мотив «Чоловіче бійся Бога»). Окрім того, у рубриці «З нашого житя» («Наша хронїка») 

публікувалися дописи про навчання та діяльність гім назійної громади. Тут же містилося 

повідомлення про місячник «Ідея» [2, с. 88–89]. 

Періодичні видання тернопільських гімназистів,  випущені у світ невеликим накладом, 

часто мали нелегальний характер, автори публікацій зазвичай підписувалися псевдонімами. 
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Тож сьогодні дослідникам доволі складно відшукати як самі ці часописи, так і знайти 

достовірні відомості про їх авторів, редакторів, видавців, тощо 

Характерною особливістю молодіжних часописів є недовготривалість існування. 

Зазвичай вони припиняли видавати після виходу кількох чисел, зазвичай через брак коштів у 

видавців. Прикметно, що рукописний часопис «Ідея» започаткував літературну пеіодику 

краю. 

Особливістю гімназійних часописів Тернополя кінця ХІХ – початку ХХ століття є 

яскраво виражений національний характер. Зростання освідомлення молоді, бажання 

прислужитися українству зумовили проблематику більшості публікацій. Перші літературні 

та публіцистичні спроби авторів часописів мають яскраво виражене патріотичне звучання, 

усвідомлення значення доброї освіти для майбутнього служіння своїй нації, а послідовність у 

доборі матеріалів до конкретиних чисел є свідченням продуманої редакційної політики.  
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100-РІЧЧЯ УКРІНФОРМУ ЯК ВИКЛИК ДО ПОВНОГО ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АГЕНЦІЇ 

 

У статті проаналізовано як національне інформаційне агентство України за 4 роки 

після Революції Гідності зуміло повністю перебудувати свою роботу. Агентство тепер 

працює не на владу, а у інтересах суспільства. Створені нові продукти та канали 

комунікації. Агентство активно інформує світову спільноту про життя незалежної 

України.  

Ключові слова: інформаційні агентства, рестарт, концепція «Північ-Південь», SMM. 

 

The article analyzes how national news agency of Ukraine for 4 years after the Revolution 

Dignity has managed to completely rebuild his work. The Agency now is not working on autority, 

but in the interests of society. New products and channels of communication were created. The 

Agency actively informing the world community about the life of an independent Ukraine. 

Keywords: news agencies, restart, the concept of "North-South, SMM. 

 

У березні 2018 року виповнюється сторіччя зі дня заснування Українського 

національного інформаційного агентства, яке нині діє під брендом Укрінформ [1, 2]. На нашу 

думку, цей час можна розділити на два асиметричні періоди. Перший – зі дня заснування до 

2014 року включно. Це період повної залежності агенції від Росії, комуністичної партії та 

влади. Укрінформ був жорстко обмежений, працював за стандартами ТАРС та під контролем 

ЦК КПУ [9, 10]. Другий період стартував з 2014 року після Революції Гідності. То час 

повного перезавантаження агентства, яке стало суб’єктом світового інформаційного 

простору, діє відповідно до сучасних трендів провідних міжнародних медіа [11]. У 1917 – 

1919 роках в Україні з’являється низка інформаційних служб. У Києві Українське телеграфне 

агентство (УТА) та Бюро української преси (БУП). Західно-українська Народна Республіка 

утворила Українську пресову службу. З січня 1919 до січня 1920 року діяла Пресова 

квартира Начальної команди Української Галицької Армії [4]. Також у Києві та Харкові 

функціонували регіональні відділи Петроградського телеграфного агентства (ПТА). Саме 

харківській відділ з грудня 1917 року було підпорядковано радянському уряду. А з 

16 березня 1918 року відповідно до рішення ЦВК Рад України почало діяти Українське 

Телеграфне Агентство (УкТА). Тож цей день є початком біографії національного агентства 

України. Після декількох реформувань у квітні 1921 року агентство отримує назву РАТАУ – 

Радіотелеграфне агентство України, розміщується воно у Харкові. І під такою назвою 

працює до 1990 року [10].  

 Після утворення СРСР та союзної інформаційної агенції ТАРС, РАТАУ фактично стає 

регіональним підрозділом ТАРС. Самостійність української агенції обмежена територією 

України, але здійснюється під жорстким контролем Москви та ЦК КПУ. РАТАУ позбавлено 

права готувати та направляти новини закордонним медіа з метою представлення там 

України. Агентство виконує дві функції – забезпечує інформаційну підтримку виконавчої 

влади та розповсюджує серед українських медіа матеріали ТАРС, чимало яких йшли під 

грифом для обов’язкового друкування [9].  

Взаємовідносини ТАРС та РАТАУ, як ми показали раніше [10] , подібні таким, які були 

між трійкою провідних інформаційних агентств держав-колонізаторів (Рейтерс, ҐАВАС та 

Вольф) та медіа залежних колоніальних країн. Угода цих трьох агентств World News Ring 

забезпечила домінування інформаційних потоків колонізаторів у інформаційному просторі 

світу. Нерівномірність інформаційних потоків була вивчена науковцями, зокрема Йозефом 



Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку 
 

 

73 

 

Ґалтунгом, і відома у теорії комунікації як концепція «Північ-Південь» [7:55]. Взаємини 

ТАРС з республіканськими агентствами, зокрема, РАТАУ відповідають вищезгаданим 

колонізатор-васал. У 1970 – 1990 роки, коли автор цієї статті працював власкором, а потім 

начальником відділу РАТАУ, приблизно на 100 повідомлень з Москви, що надходили до 

українських медіа, ТАРС приймало лише 10-15 новин з України. Кожен текст з регіону, 

наприклад, Харкова чи Львова, проходив систему контролерів у Києві та Москві, причому 

кількість таких редакторів сягала 12. Тобто текст мав пройти послідовний контроль та 

корегування аж 12 начальників, випускових, заступників генерального директора. Окрім 

того, ТАРС не довіряв журналістам РАТАУ і тримав в Україні власних кореспондентів, 

зокрема, у Києві та Донецьку, які готували найбільш важливі повідомлення.  

Перша спроба вирватись з під тиску ТАРС була зроблена після того, як Президентом 

України став Віктора Ющенко. Постанова Кабінету Міністрів України №933 “Про заходи 

щодо реформування та розвитку Українського національного інформаційного агентства 

“Укрінформ” на 2005 – 2007 роки” [5, 6] поставила завдання реформувати агентство з метою 

посилення його присутності та впливу у світовому інформаційному просторі. Але суттєвих 

змін досягти не вдалось. Головні причини – потужний супротив як зовні, так і внутрішній. 

Агентство, яке на той час вже діяло під назвою Укрінформ, не пішло на рішучий розрив 

стосунків з Москвою. На усіх провідних посадах у агенції залишались люди, що звикли до 

застарілих стандартів роботи [10].  

Процес перевантаження національного агентства пішов повної ходою тільки після 

Революції Гідності. Тому сприяли кардинальні зміни у стосунках між Україною та Росією, 

яка розгорнула агресію проти нашої країни. До управління Укрінформом прийшли 

менеджери, налаштовані на рішучі реформи. За словами нового генерального директора 

О. Харченко, агентство стало оперативним, цитованим та конкурентним медіа. Раніше воно 

тільки обслуговувало владу. Укрінформ виробляв симетричний контент ‒ тільки добре про 

владу, тільки погано про опозицію, ‒ та пересилав його залежним від влади виданням: від 

центральних до районних. Такі питання як оперативність чи індекс цитування взагалі не 

ставились – головне було виконувати вказівки влади, адже за це державний бюджет 

фінансував агентство у межах так званого державного замовлення [11]. Цікаво, що це 

замовлення визначались кількістю сторінок тексту, виробленого та переданого редакціям. 

Саме кількістю, а не якістю. Це сформувало і деформований підхід працівників до виконання 

своєї роботи, і не дозволяло реально конкурувати з комерційними інформаційними 

агентствами, які дбали про ексклюзивність на оперативність своєї новинної стрічки. Тож 

після Революції Гідності у Укрінформі довелось змінювати підходи до професії, стандарти 

роботи, агентство почало орієнтуватись на підготовку матеріалів, які важливі та цікаві 

суспільству.  

 Основні зміни стосуються продукту та каналів розповсюдження. Проаналізуємо їх. На 

сайті агентства новини тепер займають лише приблизно третину об’єму, тоді як років 20 

тому домінували. То не випадково, бо ще у 60-ті роки, коли у інформаційних агентств 

з’явились потужні конкуренти у особі news collectors, такі світові лідери як Рейтерс та АФП 

почали робити акцент на аналітичних текстах. Подібні тексти завжди є ексклюзивними, 

приваблюють споживачів та коштують дорожче ніж новини. Останні два десятки років також 

сформувалось тяжіння до storytelling. Тут відчувається вплив маркетингових підходів, адже 

сучасний маркетинг виходить з того, що оригінальна story має значний привабливий ефект 

для споживача інформаційного продукту. Для посилання впливу на читача агентства активно 

використовують мультимедійні підходи [11]. Так останніми роками з’явився такий вид story 

як longread. То формат подання матеріалу, який дозволяє читати його з різних електронних 

носіїв, зокрема, найбільш популярних нині смартфонів. Лонгрід це текст, який містить 

багато мультимедійних елементів. Хороший лонгрід за завершеністю сторі наближається до 

літературного твору. Серед закордонних медіа, які активно працюють у цьому виді сторі, 

такі провідні американські як AP, Washingtonian.  
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Ось так зараз виглядає структура продуктів агентства: тop-новини, публікації, інтерв'ю, 

фото, відео, блоги, інфографіка, лонгріди, офіційні документи, релізи. Що до орієнтації на 

важливі та цікаві суспільству матеріалі, то ось ключові тексти, які читач може знайти на 

сайті агентства в один день (ми взяли 10 березня 2018 року). 1. Інтерв’ю. Курт Волкер: Росія 

розв’язала війну – Україна захищається. 2. Аналітика. Самоусуванці. Чому судді бояться 

Нелю Штепу. 3. Як українські жінки підкорюють світ. Тепер підводний. 4. Паралімпіада ‒ 

2018. Віталій Лук’яненко приніс Україні перше «золото» [14].  

Важливою прикметою перезавантаження стало створення та розвиток нових каналів 

розповсюдження творчої продукції та комунікації з аудиторією. Тут ми виділяємо два 

головних напрямки. Перший – телебачення. Укрінформ використовує досвід світових 

новинних агентств, які успішно розвивали телевізійний формат створення та продажу свого 

продукту, зокрема, Reuters TV – підрозділ британського агентства, який виробляє та 

розповсюджує відео новини по усьому світу. Укрінформ було включено у мультимедійну 

платформу іномовлення, у рамках якої агентство співпрацює з телеканалом UA/TV [12]. 

Завдання Укрінформ готувати та постачати короткі новини та заголовки новин для цього 

каналу. При перегляді програм телеканалу глядач бачить біжучий рядок з новинами 

Укрінформу. На сайті агентства розміщуються відео сюжети телеканалу UA/TV. При 

перегляді сюжету на сайті можна легко перейти на канал. Тож у режимі онлайн трансляція 

програм телеканалу та сайт Укрінформу зв’язані, що посилює їх інформаційний вплив на 

споживачів новинного продукту. Цільова аудиторія каналу оцінюється в 1 млрд глядачів. Так 

національне інформаційне агентство України, яке за минулих часів не мало змоги самостійно 

виходити на світову аудиторію з новинами про життя країни, отримало такий потужний 

канал [11, 12]. 

Другий напрямок розповсюдження продукту та розвитку комунікації зі споживачами – 

соціальні мережі. У цій площині національне агентство діє подібно найбільш просунутим у 

сучасному маркетингу бізнес-структурам, які акценти у комунікації перенесли з традиційних 

медіа на соціальні мережі. Це показує дійсно революційний характер перезавантаження 

Укрінформу. Для розвитку нового напрямку у агентстві створили підрозділ, у якому 

працюють фахівці з SMM – маркетингу у соціальних мережах. Вони створили та 

підтримують офіціальну сторінку агентства у соціальній мережі Фейсбук 

https://www.facebook.com/Ukrinform. Для більш активного використання мережі агентство 

запустило власного новинного бота у Facebook Messenger на ім’я БОН. Бон пропонує 

спілкування усім відвідувачам сайту агентства та сторінки. Також агентство вже 

використовує такі мережеві технології як Twitter, Google+ та Instagram. У планах ‒ Telegram 

та Viber [11].  

Тож до свого 100-річного ювілею українське національне агентство підійшло повністю 

оновленим. То є результат потужного енергетичного впливу Революції Гідності, нового 

менеджменту та підходів. Укрінформ нарешті вирвався з під диктату російського «старшого 

брата» ТАРС і почав орієнтуватись на досвід таких лідерів світового інформаційного ринку 

як Рейтерс, АФП, АП. Укрінформ виробляє та розповсюджує в своїй країні та на весь світ 

чесний та неупереджений інформаційний продукт, який формує у людей правильне уявлення 

про Україну і сприяє проведенню реформ.  
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ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
 

УДК 94(477.8:438):930:343.125 

Сергій Ільчишин  

(Київ) 

 

УКРАЇНСЬКА ТА ПОЛЬСЬКА ОСВІТА В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД  

НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ 
 
Висвітлення ключових моментів історії українського шкільництва є цікавим в процесі 

відродження традицій української національної освіти. Для повного осмислення освітніх 
процесів міжвоєнного періоду варто звертати увагу на архівні матеріали. Дана стаття 
описує та аналізує наявну архівну інформацію про українську та польську освіту на 
матеріалах Державного архіву Тернопільської області. 

Ключові слова: освіта, міжвоєнний період, документи, архів, джерелознавство, заклади 
освіти, українська мова. 

 
The coverage of key moments in the history of Ukrainian schooling is interesting in the process 

of reviving the traditions of Ukrainian national education. In order to fully understand the 
educational processes of the interwar period, one should pay attention to archival materials. This 
article describes and analyzes the available archival information on Ukrainian and Polish 
education on the materials of the State Archives of the Ternopil region. 

Key words: education, interwar period, documents, archive, source study, educational 
institutions, Ukrainian language. 

 
У фондах Державного архіву Тернопільської області (далі ‒ ДАТО) містяться матеріали, 

що стосуються розвитку освіти на теренах воєводства у міжвоєнний період на теренах 
Тернопільського воєводства. Важлива інформація у фондах Бережанського, [1] 
Борщівського, [2] Бучацького, [3] Збаразького, [4] Зборівського, [5] Копичинецького, [6] 
Кременецького, [7] Підгаєцького, [8] Скалатського, [9] Теребовлянського, [10] 
Тернопільського, [11] Чортківського, [12] повітових староств де є матеріали про боротьбу 
українського населення за створення українських шкіл (1937-1938 рр.), статути і періодичні 
відомості про склад українських товариств. 

Одним із найбільших навчальних закладів воєводства був Кременецький ліцей, 
м. Кременець[13]. У 1805 р. у м. Кременці була заснована Вища Волинська гімназія, яку в 
1818 р. реорганізували в ліцей. Закритий царським урядом у 1833 р. 27 травня 1920 р. згідно 
з розпорядженням Ю. Пілсудського створено Кременецький ліцей, який вважався 
продовжувачем традицій попереднього навчального закладу. Ліцей був системою різних 
навчальних закладів. У 1921 р. в складі ліцею була створена вчительська семінарія, в 1922 р. 
‒ гімназія ім. Т. Чацького. В 1924 р. при вчительській семінарії відкрилася початкова школа. 
У 1935 р. був створений учительський інститут, а вчительська семінарія ліквідована. 
1 вересня 1937 р. ліцей прийняв до свого складу ремісничо-промислову школу в м. Вишнівці 
та об’єднав її з ліцейською ремісничо-промисловою школою в с. Слизі. У 1938 р. ця школа 
була розподілена на дві школи - Державну механічну і Державну теслярську. У 1937 р. в 
ліцей увійшла 3-річна Кременецька торговельна школа, на базі якої була створена Державна 
кооперативна гімназія. До ліцею входили також школа городництва, школа лісників та ін. 
Управління ліцею мало відділи: загальний, юридичний, фінансово - рахунковий, торговий та 
інтендантський, а також інспекторати лісів, промисловості і сільського господарства. Ліцей 
очолював куратор, який безпосередньо підпорядковувався міністру народної освіти і 
релігійних культів Польщі.  
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Згідно з постановою уряду УРСР від 4 березня 1940 р. № 316 Кременецький ліцей був 
реорганізований у кілька самостійних навчальних закладів. Інформація про його діяльність 
міститься у фонді 131[14]. Цікаво що у фондах поміщено фінансово-господарські плани 
лісництв і лісопильного заводу у Львові. Плани шляхів, будівель, лісництв, лісосік, орної 
землі, що здавалась в оренду. Річні бюджети лісництв. Звіти і відомості про діяльність 
лісництв, експорт дубового дерева та інших лісоматеріалів. Журнал обліку потрав і порубок 
в Білокриницькому лісництві.[15] При ліцеї працювала учительська семінарія [16] яка була 
створена в 1921 р. Реорганізована у 1940 р. в педагогічну школу. 

Архів містить інформацію про гімназія міста Броди представлену у фонді 228. [18] 
Гімназія створена в 1921 р. Згідно з постановою уряду УРСР від 4 березня 1940 р. № 316 
реорганізована в середню школу. Фонд уміщує протоколи педагогічної ради та іспитаційних 
комісій (1921-1926, 19281938 рр.). Класні журнали, звіти класних керівників про успішність 
учнів (1921, 1922, 1928-1929 рр). Статистичні звіти про учнів (1921-1930 рр.). Бюджетний 
кошторис на 1927-1928 навчальний рік. 

Семінарії у архіві Тернопільської області представленні 10 фондами датованими 1914-
1936 роками а саме: Державна учительська жіноча семінарія в м. Бережанах [19] Бучацька 
учительська жіноча семінарія Товариства школи людової у м. Бучач. [20] Державна 
учительська семінарія в м. Заліщики. [21] Державна вчительська семінарія у м. Кременець. 
[22] Державна православна духовна семінарія Волинського шкільного округу, м. Кременець 
[23] Державна учительська чоловіча семінарія ім. Г. Сенкевича в м. Тернопіль [24] 
Учительська жіноча семінарія в м. Тернопіль. [25] Учительська жіноча семінарія Товариства 
школи людової в. Тернопіль. [26] Державна учительська чоловіча семінарія в м. Чортків. [27] 
Приватна учительська жіноча семінарія ім. М. Конопницької в м. Чорткові. [28] 
Сільськогосподарська семінарія в с. Язловець Бучацького повіту. [29] 

Гімназії воєводства представленні 19 фондами, датованими 1850-1939 роками, описи 
проводились полькою та українською мовами:Державна гімназія в м. Бережани. [30] 
Приватна польська спільного навчання гімназія в м. Борщів. [31] Державна гімназія в 
м. Бучач. [32] Приватна реальна гімназія в м. Заліщики. [33] Державна гімназія 
ім. Г. Сенкевича в м. Збараж. [34] Приватна українська гімназія спільного навчання в 
м. Кременець. [35] Жіноча гімназія ім. Алексиної  м. Кременець. [36] Приватна гімназія 
спільного навчання повітового відділу самоуправління та міського уряду в м. Кременець. 
[37] Приватна міська коедукаційна (змішаного типу) гімназія в м. Підгайці. [38] Державна 
гімназія в м. Теребовлі. [39] Реальна жіноча гімназія ім. М. Конопніцької Зофії Ленкевич в 
м. Тернопіль. [40] Перша державна гімназія ім. В. Поля в м. Тернопіль. [41] Друга державна 
чоловіча гімназія ім. Ю. Словацького в м. Тернопіль. [42] Третя державна гімназія 
ім. М. Коперника в м. Тернопіль. [43] Чоловіча гімназія з українською мовою викладання в 
м. Тернопіль. [44] Державна жіноча гімназія з польською мовою викладання в м. Тернопіль. 
[45] Приватна торгівельна гімназія Товариства «Школи Людової» в м. Тернопіль. [46] 
Приватна гімназія Українського педагогічного товариства «Рідна школа» в м. Тернопіль. [47] 
Державна гімназія ім. Ю. Словацького в м. Чортків. [48] Жіноча гімназія ім. Алексиної у 
м. Кременці представленна у фонді 223 [49] Документи Приватної коедукаційної гімназії 
повітового відділу самоуправління і міського управління в м. Кременець зберігаються у 
фонді 225 [50]. 

У фонді 351 документи приватної української коедукаційної гімназії у м. Кременець [51] 
Цікавою є наявність документів про листування з Міністерством освіти УНР про відкриття 
гімназії (1918 р.), вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка, прийом на навчання учнів інших 
віросповідань, видання шкільного журналу «Юнацтво». Листування з органами поліції, 
Рівненською прокуратурою, кураторією Волинського шкільного округу про належність учнів 
гімназії до Організації Українських Націоналістів (1932-1934 рр.). 

Велика кількість матеріалів що міститься у фондах архіву має велике значення для 
дослідників розвитку освіти на тернопільщині у першій половині ХХ століття. Даний 
матеріал багатий на джерела розвитку освіти й на теренах західної України загалом. 
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Матеріали допоможуть аналізувати стан освіти на теренах краю та взяти за основу у 
сучасному шкільництві найкращі елементи у вихованні дітей та шкільної молоді 
вищеназваного періоду. 
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У статті коротко висвітлено основні віхи життя Хасана аль-Банни – фундатора 

Асоціації Братів-мусульман. Подано його ключові політичні та релігійні погляди. Коротко 
характеризуються головні ідеї та їхній вплив на розвиток «Братства-мусульман». Подано 
оцінку його діяльності як автора численних праць з ролі та значення ісламу для мусульман.  
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The article briefly describes the main parts of Hassan al-Banas` life, the founder of the Muslim 

Brotherhood Association. There his key political and religious views are presented. This is a brief 
description of the main ideas and their influence on the development of Muslim brotherhood. The 
evaluation of his activities as the author of numerous works on the role and significance of Islam 
for Muslims is given. 
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Для мусульманських громад, які компактно проживають в усьому світі, характерною є 

участь в організаціях релігійного та політичного характеру, які згуртовують навколо себе 

усіх бажаючих долучитися до їхньої діяльності. Найбільша частина таких організацій 

знаходиться на Близькому та Середньому Сході, маючи при цьому мережі та автономні гілки 

по усьому світу. Часто вони поєднують у собі ряд завдань для досягнення своєї мети: 

проповідництво, просвітництво, благодійність, політична діяльність і т.п. Піонером у такій 

справі та прикладом для наслідування стала організація «Брати-мусульмани», заснована 

Хасаном аль-Банною. На сьогодні це найбільша група, що представляє політичний іслам. 

Значна кількість членів організації стали лідерами арабських держав. Не мало важливу роль 

«Брати-мусульмани» зіграли в подіях арабської весни. 

Хасан аль-Банна народився у жовтні 1906 року у місті Махмудія, у сім’ї шейха Ахмада 

Абд аль-Рахмана аль-Банна аль-Сааті – учителя та імама місцевої мечеті. Навчаюсь у школі 

Хасан аль-Банна проявив інтерес до вивчення багатьох наук, брав участь у різних релігійних 

організаціях. Поворотною стала участь у «Гасафітському товаристві благодійності». 

Організація мала два основні завдання: проповідувати іслам та боротися із християнськими 

проповідниками у Єгипті. Аль-Банна зацікавився суфізмом, що зіграло найважливішу роль у 

формуванні ідеології Братства. Навчався у Каїрському університеті – колисці арабської 

інтелігенції. Перебуваючи певний час у Каїрі, у 1927 році долучається до створення 

організації «Молоді мусульмани», де займав посаду журналіста газети Majjalat Al-Fath. 

Однак, уже наступного 1928 року він засновує свою власну групу, яку називає «Брати-

мусульмани»[4, 172-173].  

Першим, хто відгукнувся на його пропозицію Хасан аль-Банна сказав наступне: «Ми 

брати по службі ісламу. Ми – Брати-мусульмани». Рух оформився як товариство, яке мало 

забезпечувати допомогу мігрантам, малозабезпеченим мусульманам у Єгипті. Завдяки 

харизмі аль-Банни, а також його знайомствам та контактам з іншими організаціями «Брати-

мусульмани» дуже швидко здобули популярність та до кінця 30-х рр. мали близько 500 тисяч 

членів. У той же час група активно розгорнула проповідництво про повернення до «чистого 

ісламу». У проповідях уміло поєднувалися релігія із сучасною освітою. Створена рухом 

мережа соціальних служб стала платформою для поширення її ідей, спрямованих на 

отримання більш широкої соціальної підтримки, зрештою, приведення мусульманського 

братства до влади.  

Хасан аль-Банна працюючи над головними засадами та принципами, на яких існуватиме 

Асоціація виробив і її завдання. Перш за все, це розповсюдження «дават» – віри у єдиного 

Бога і об’єднання ісламського суспільства в єдине ціле [4, 173-174]. Це можна пояснити 

історичною необхідністю для мусульман об’єднатися, оскільки переважна більшість країн 

залежали від Європейських держав, які обмежували їх свободу. А для того, щоб вибороти 

право на незалежність потрібно знайти те, що об’єднає усе населення арабських країн. Таким 

був іслам, який вимагав від людини повної відданості, покори Богу та державі. Так Хасан 

аль-Банна які синтезував основні тези стосовно ісламу:  

- Іслам – це універсальний регулятор усіх сторін життя і діяльності як індивіду так і 

усього суспільства; 

- Ісламська концепція нації – форма наднаціональної єдності усіх мусульман; 

- Іслам – заклик до єднання (братерства) усіх народів.  

Розповсюдження «дават» мало проходити у два етапи. Перший – освіта самих 

мусульман. На базах шкіл, створених організацією потрібно показати позитивний і мирний 

образ ісламу, шаріату та організації братства. Другий – проповідництво ісламу серед не 

мусульман, поширювати літературу.  

 Вагомим стовпом віри був джихад, який Хасан аль-Банна розглядав під поняттям – 

іджтіхаду. Іджтіхад розуміється як поняття на позначення діяльності богослова на шляху до 

вирішення проблемних питань. В даному випадку джихад трактувався як боротьба усіма 

засобами для досягнення поставленої мети: від ідеологічної боротби до терору [6]. Братство 
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вважає себе ісламським відроджувальним рухом, який націлений на омолодження старих і 

архаїчних форм ісламу, наповнюючи їх свіжою енергією, яка дозволить йому реалізувати 

свою "долю" поширення в усьому світі. Соціальна справедливість та ліквідація бідності 

також є основними принципами руху. 

На думку Хасана аль-Банни боротьба (іджтихад) мала складатися із трьох етапів. 

Перший – початковий (просвіта та розширення соціальної бази), другий – організація, третій 

– насильницький. При цьому для третього етапу потрібно було приготувати муджахедів – 

вірних воїнів ісламу [7]. У роботі «Шлях джихаду» він пише про те, що ухил від боротьби – 

це один із семи смертних гріхів. Він також був джерелом ідеї, що треба любити смерть і 

жадати мученицького кінця. 

Хасан аль-Банна був натхненний ранніми ісламськими мислителями, включаючи 

Джамаля аль-Афгані, Абула Ала Модуді, Мухаммада Абду і Рашида Ріда. Ці представники 

інтелігенції заклали ідейні засади концепції сучасної ісламської держави і тому відомі як 

ісламські відроджувачі. Для них іслам це не просто релігія, а й механізм, що регулює 

відносини у державі. Аль-Банна синтезував і розвинув ці ідеї в те, що стало доктриною 

мусульманського братства. Ідеальна держава є теократією, на чолі з монархом (халіфом), 

керованою відповідно до закону шаріату. Це пояснюється поняттям «хакімійя». Тобто влада 

над людьми належить тільки Аллаху і творити нові закони, ігноруючи закони дані Богом – 

неможливо. Халіфат мав являти собою державу – союз ісламських націй. 

Для Хасана аль-Банни була характерна критика сучасного йому суспільства. Втім, на 

відміну від Саїда Кутба (другого за значенням ідеолога «Братів-мусульман») він вважав, що 

суспільство можна перевиховати. Саме через у його концепції боротьби присутня теза про 

зміну суспільства, у той час як Саїд Кутб вважав такий підхід не правильним. Лише за умови 

відкритого заперечення Аллаха можна оголосити суспільство невірним. 

Хасан аль-Банна заявив, що «Коран повинен розумітися згідно з правилами арабської 

мови без будь-яких ускладнень і упередженості, а для розуміння сунни слід звертатися до 

авторитетів по хадису». Тобто тепер аль-Банна у своїх проповідях та текстах міг 

використовувати лише Коран та слова Пророка, а також опиратися на свою власну думку, не 

прив’язуючись до мусульманської юридично-правової школі ‒ мазхабу. 

Завершивши загальну роботу над організацією асоціації, аль-Банна розпочинає 

здійснювати перші кроки для перетворення її у потужну політичну силу. У червні 1933 р. В 

Ісмаїлії відбулася перша Загальна консультативна рада. Ця зустріч мала важливе значення 

для офіційного встановлення правил та організаційної структури Братів-мусульман. 

Учасники переглянули Загальний закон і створили Генеральний керівний орган ‒ як 

найвищий орган, який приймає рішення в організації. Управлінський відділ складався з двох 

азійських вчених з Каїра, чотирьох провідних членів Каїрської філії (у тому числі Абд аль-

Рахман аль-Банна) та чотирьох партнерів, що представляли провінційні філії Іхуану. 

Після другої Генеральної конференції аль-Банна сам переглянув загальний закон, нову 

редакцію якого прийняли на третій Генеральній конференції в березні 1935 року. Новий 

загальний закон передбачав високо централізований контроль над організацією, надаючи 

широке коло повноваження Управлінському центру, членів якого призначав сам аль-Банна.  

Наприкінці 30-х рр., за наказом Хасана аль-Банни, Брати-мусульмани розширюють свої 

єгипетські гілки для того, щоб вербувати нових людей у ряди організації та отримати вплив. 

Вони виразили симпатії Палестинському керівництву, яке засудило Англо-Єгипетський 

договір 1936 року, який фактично наділяв Єгипет сувернітетом, однак, присутність 

англійських військ, та союз із Британією зводив його до нуля [5]. Брати-мусульмани 

виражали своє невдоволення такою політикою різними методами, що включали акції 

протесту на кшталт мітингів, відкритою критикою єгипетської влади. Саме завдяки таким 

діям їм вдалося набути популярності на ранніх етапах свого існування серед багатьох 

мусульман, а також продемонструвало, наскільки швидко організація змогла долучитися до 

політичної діяльності.  
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У лютому 1938 року організація офіційно заявила про те, що вона прагне зіграти роль у 

національній політиці. Аль-Банна зробив наступну заяву: «Ми рухаємось від звичайної 

пропаганди до пропаганди, що супроводжується боротьбою та дією». Однак, деякі члени 

організації сприйняли це як заклик до прямо війни і розпочали боротьбу на вулицях проти 

поліції, що одразу було засуджено лідером організації. Були ті, хто вважав, що не можна 

чекати із боротьбою і від’єдналися від «Братів-мусульман» і утворили власну організацію ‒ 

Shabab Sayyidna Muhammad (Молодь нашого повелителя Мухамеда» [4].  

Того ж 1938 року аль-Банна балатувався у депутати від Ісмалії, однак був вимушений 

зняти свою кандидатуру через тиск Британії. Після того на Загальній раді, яка відбулася у 

січні 1939 року він зробив нову заяву, що мета організації – не політична діяльність, а робота 

із громадянами, віруючими. Річард Мітчелл відзначає, що Хасан аль-Банна виокремив 

наступні положення [3]:  

1) Наріжним каменем урядової програми має бути іслам; 

2) Без сили закону голос реформатора – лише крик «самотнього в пустелі; 

3) Ухилятись від прагнення до законної влади – злочин проти Ісламу; 

4) Брати не шукають сили влади для себе, а лише прагнуть стати «воїнами» того, хто 

хоче нести цей тягар. 

Отже, основою діяльності «Братів-мусульман» мало бути ісламське просвітництво. Цих 

принципів дотримувалися за лідерства Хасана аль-Банни та його наступника Худайбі. Аль-

Банна розглядав Братство-мусульман як ісламський рух, а не партію [1, 14-15]. На його 

думку, партійна система несла загрозу для безпеки Єгипту та ісламського суспільства, 

оскільки вона є творінням Заходу, зокрема, Британії, яка вважала себе господарем на цих 

територіях. Більше того, сам Єгипет повинен у майбутньому мати безпартійну систему ‒ al-

la hizbiya [3, 218-219]. Інакше багатопартійність призведе лише до розколу всередині, що не 

сприяє прийняттю правильних рішень.  

Впродовж Другої Світової війни Братство з ініціативи аль-Банни зайнялось 

налагодження діалогу із населенням Єгипту, допомагали тим, хто постраждав від війни. У 

зв’язку з тим, що деякі партії втрачали свій вплив, розпочали проводити мітинги, 

висловлюючи волю народу. За роки війни чисельність організації зросла до 500 тисяч.  

Після першої арабо-ізраїльської війни уряд Єгипту, розпочалося слідство проти 

організації. Розпочалися арешти та суди. Однак, реакція від Братів-мусульман не примусила 

себе чекати і у березні 1948 р. було вбито суддю, який засудив кількох членів організації. У 

грудні організацію «Братів-мусульман» визнали терористичною, що призвело до арештів, 

конфіскації майна. Через три тижні після цих подій на знак помсти було вбито прем’єр-

міністра Єгипту аль-Нуракши. 

Хасан аль-Банна був проти розгортання насильницьких дій з боку організації, тому 

одразу ж засудив дії терористів та вбивство прем’єр-міністра; зробив заяву, що вбивці не 

мають причетності до організації. Після цього домовився про зустріч із міністром Закі Алі-

пашою. Недочекавишись на міністра обоє вийшли на вулицю, де чекаючи на таксі були вбиті 

двома невідомими. Убивць так і не було спіймано, але в організації вбивства звинуватили 

короля Фарука. Після гибелі лідера організацію очолив Хасан аль-Худайбі. 

Отже, Хасан аль-Банна – один із найвидатніших політичних діячів Близького сходу, хто 

став фундатором політичного ісламу, заснував організацію «Брати-мусульмани» ‒ одну з 

найбільших на сьогоднішній день. Його погляди на іслам та боротьбу мали вплив на погляди 

Саїда Кутба, Абу-ль-Аля Маудуди, Усаму бен Ладена. У 2012 році у президентській кампанії 

Єгипту Мухаммед Мурсі використав кредо аль-Банни: «Аллах – наша мета. Пророк – наш 

вождь. Коран – наша Конституція», що свідчить про те, що і сьогодні його ідеї є 

актуальними для політичних лідерів ісламських країн. Хасан аль-Банна є автором понад двох 

тисяч публікацій. За свою діяльність був удостоєний звання шейха – почесного, найвищого 

звання богослова.  
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ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА В КИЕВЕ 

КОНЦА XIX ‒ НАЧАЛА XX ВЕКА 
 

Проведено сравнительное исследование частных предприятий городского транспорта в 

дореволюционном Киеве. Выяснены предпосылки их возникновения и сделаны выводы о том, 

почему одни из них были более, другие менее успешными. 

Ключевые слова: Киев, городской транспорт, трамвай, автобус, предприятия. 

 

A comparative study of city transport enterprises in pre-revolutionary Kiev is carried out. The 

prerequisites for their occurrence are clarified, and conclusions as to why some of them were more, 

some less successful, are made. 

Keywords: Kiev, city transport, tram, bus, enterprises, competition. 

 

В 1892 году в Киеве появился первый в Российской империи и в современной Украине 

электрический трамвай. Его постройку и эксплуатацию осуществляло частное предприятие ‒ 

Общество Киевской городской железной дороги, во главе которого стоял инженер Аманд 

Струве. Успех, в том числе коммерческий, этого предприятия привел к тому, что в период до 

1917 года в киевской агломерации появилось еще пять независимых транспортных 

предприятий ‒ четыре трамвайных и одно автобусное. Различными были и масштабы, и 

формы собственности, и даже цели деятельности этих предприятий. 

Контракт между Струве и городской управой на строительство трамвая был подписан в 

1889 году. Годом позже было основано Общество Киевской городской железной дороги. 

Первый маршрут конки открылся 30 июля (11 августа) 1891 года, первый маршрут 

электрического трамвая ‒ 1 (13) июня 1892 года [1]. К 1913 году были достигнуты 

максимальные финансовые показатели Общества: прибыль достигла 2,237 млн рублей, что 

составило 136 % от расхода, или 25 % от основного капитала [2, с. 116–117, 120–121]. В 

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ps/article/viewFile/5274
https://www.sas.upenn.edu/
http://www.iimes.ru/?p=12142
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1918 году предприятие было муниципализировано; в последующие три года трамвайное 

движение непрерывно сокращалось и к 1921 году почти прекратилось. 

В первую очередь именно тот факт, что электрический трамвай оказался выгодным 

коммерческим предприятием, способствовал появлению значительного числа предложений о 

строительстве трамвайных линий, независимых от сети Общества КГЖД. Правда, в самом 

городе Струве, согласно контракту 1889 года, получил исключительное право на прокладку 

рельсовых путей. Однако к началу XX века сформировался заметный спрос на пассажирские 

перевозки между Киевом и его пригородами, по улицам и дорогам, которые не входили в 

черту города. Наличие нескольких таких «транспортных коридоров», где новые 

предприниматели могли приложить свои усилия и получить прибыль, стало второй причиной 

появления независимых предприятий. 

Первым таким предприятием стал Святошинский трамвай, построенный концессионером 

Александром Кумбари. Маршрут от Триумфальных ворот (у нынешнего Воздухофлотского 

моста) по Брест-Литовскому шоссе (проспект Победы) до поселка Святошино был открыт 

30 апреля (13 мая) 1900 года на конной тяге, а в 1901 году электрифицирован. Даже в годы 

революции и гражданской войны это предприятие оставалось прибыльным. Его эксплуатация 

прервалась в июне 1920 года, когда отступавшими из Киева польскими войсками были 

разрушены два моста на Брест-Литовском шоссе, однако движение было восстановлено в 

сентябре того же года. Впоследствии линия Святошинского трамвая была присоединена к 

линии городского трамвая [3]. 

Второе и третье пригородные трамвайные предприятия принадлежали одному и тому же 

предпринимателю, Давиду Марголину (который в свое время также был одним из основных 

акционеров Общества КГЖД). Кадетский трамвай, от бывших Триумфальных ворот до 

Кадетского корпуса, был пущен 27 июля (9 августа) 1908 года. В 1915 году Марголин продал 

это предприятие городу, после чего трамвайную линию дважды продлили: в ноябре 1916 года 

‒ до Артиллерийского училища, на нынешней Соломенской площади, в апреле 1918 года ‒ до 

Чоколовского поселка, у нынешней Севастопольской площади. Однако в сентябре того же 

года движение Кадетского трамвая прекратилось и более, по-видимому, не 

восстанавливалось [4]. 26 июня (9 июля) 1911 года началась эксплуатация Демиевского 

трамвая, от железнодорожного переезда (в районе нынешнего Демиевского путепровода) до 

нынешней Голосеевской площади [5]. Позже Марголин построил еще две линии Демиевского 

трамвая, по Саперно-Слободской и Большой Китаевской улицам; движение по ним  было 

открыто, соответственно, летом 1915 и летом 1918 года [6, л. 54, 177]. Эти две линии не были 

восстановлены после гражданской войны, а первая линия в 1926 году была присоединена к 

сети городского трамвая. 

Последней по хронологии независимой пригородной трамвайной сетью стал Слободской 

(Дарницкий) трамвай, построенный инженером Валерием Тимченко. 25 апреля (8 мая) 

1912 года было открыто движение от Предмостной Слободки (ныне Гидропарк) до Дарницы, 

в октябре 1912 года ‒ через Цепной мост и по Набережному шоссе до Почтовой площади, в 

октябре 1913 года ‒ до Броваров. На этих линиях эксплуатировались мототрамваи, с 

бензиновым двигателем. Движение Дарницкого трамвая было прервано в июне 1920 года, 

когда Цепной мост был взорван польскими войсками, и восстановлено в мае 1925 года, через 

новый мост имени Евгении Бош, уже в рамках общей городской трамвайной сети [7]. 

Последнее отдельное транспортное предприятие дореволюционного Киева в корне 

отличалось от остальных. Оно было не трамвайным, а автобусным, и не частным, а 

муниципальным. Основной целью его создания было не улучшение транспортной ситуации и 

даже не извлечение прибыли, а создание конкуренции трамваю с целью снижения прибыли 

трамвайного предприятия, которое город намеревался выкупить у Общества КГЖД [8]. 1 (14) 

июня 1913 года был открыт автобусный маршрут Царская (Европейская) площадь ‒ выставка 

(у нынешнего спорткомплекса «Олимпийский»), который дублировал часть самого 

популярного трамвайного марщрута № 1, по Крещатику и Большой Васильковской. Однако 
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создать реальную конкуренцию трамвайному предприятию, бывшему к тому времени на пике 

своего развития, не удалось. Само автобусное предприятие вскоре стало убыточным. В 

декабре 1914 года городская управа приняла решение прекратить автобусное движение [9]. 

Выкуп трамвайного предприятия так никогда и не состоялся, но отнюдь не из-за конкуренции 

со стороны автобусного предприятия. 

По масштабам все пять отдельных предприятий, даже вместе взятые, не шли в сравнение 

с Обществом КГЖД (к 1915 году в их распоряжении было в общей сложности 

53 трамвайных вагона и 5 автобусов, тогда как у Общества КГЖД ‒ 225 трамвайных вагонов 

[10, с. 56]). Абстрагируясь, однако, от количественного аспекта, значимость данных 

предприятий можно оценить, рассматривая их историю в «смутные» времена ‒ в частности, 

анализируя причины, по которым прервалась их деятельность. 

Наиболее успешными из независимых предприятий стали Святошинский и Дарницкий 

трамваи. Оба они соединяли Киев с далекими (по тогдашним меркам) пригородами, и им не 

было практической альтернативы (в Святошино, Дарницу и Бровары ходили пригородные 

поезда, но они были дороги и курсировали редко). Потому деятельность обоих этих 

предприятий прервалась не из-за общей обстановки, а из-за конкретных причин ‒ 

разрушения мостов. Трамвайные линии, ранее принадлежавшие этим двум предприятиям, 

стали частями транспортного коридора «запад ‒ восток», соответствующего, с некоторыми 

изменениями, сегодняшней трассе первой линии метро. 

История Демиевской и Кадетской линий, принадлежавших одному владельцу, сложилась 

по-разному. Демиевский трамвай с 1917 года стал убыточным. Его движение прекратилось в 

1918 году; семью годами позже была восстановлена лишь его основная линия, по 

Васильковской улице (ныне Голосеевский проспект) ‒ сейчас это часть трассы второй линии 

метро. Кадетскую же линию Марголин в сентябре 1915 года продал городу; таким образом, 

Кадетский трамвай стал первым в истории Киева муниципальным трамвайным 

предприятием. Однако он уже тогда был убыточным. Эта линия стала единственной из 

четырех, по которой после гражданской войны движение не было восстановлено даже 

частично (хотя подобный проект существовал). 

Наконец, автобусное предприятие прекратило существовать первым ‒ в конце 1914 года, 

задолго до пика экономического кризиса. С учетом его изначально «искусственного» 

характера, такой финал был вполне закономерен. Отметим, однако, что спрос на перевозки по 

транспортному коридору Крещатик ‒ Большая Васильковская, где ходили автобусы, 

оставался высоким. В 1925 году здесь снова пошли автобусы, в 1935-м ‒ троллейбусы; сейчас 

здесь, как и вдоль бывшей трассы Демиевского трамвая, проходит вторая линия метро. 

Итак, к концу XIX века в Киеве спрос на перевозки городским транспортом превысил 

предложение, а транспортные предприятия обещали их владельцам хорошую прибыль. Это и 

вызвало приток заявок от желающих организовать такие предприятия. В самом городе 

монопольным положением пользовалось Общество КГЖД, поэтому другие предприниматели 

обратили внимание на пригородные транспортные коридоры. В стабильных экономических 

условиях все предприятия работали и в той или иной степени развивались. Кризисные 

условия лучше всего преодолели те из них, которые работали в наиболее перспективных 

коридорах (Святошинский и Дарницкий); их работа прервалась по субъективным причинам и 

возобновилась при первой же возможности. Менее успешным стал Демиевский трамвай, 

спрос на который был не столь высок: он прекратил работу в силу убыточности и был 

впоследствии восстановлен лишь частично. Наименее успешным ‒ Кадетский трамвай, 

который также закрылся из-за нерентабельности и не был восстановлен вообще. Автобусное 

предприятие хотя и работало в самом напряженном коридоре (север-юг), но на изначально 

«чужой», уже хорошо освоенной территории. Оно не оправдало своей цели (создания 

конкуренции Обществу КГЖД), не смогло стать прибыльным и быстро прекратило 

существование. 
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Отдельно отметим также, что в муниципальной собственности оказались два наименее 

успешных предприятия (автобусное ‒ изначально, Кадетское ‒ в результате выкупа). Более 

успешные предприятия оставались в частной собственности до конца своего существования. 

Впоследствии, разумеется, все линии трамвая перешли в муниципальную (коммунальную) 

собственность, но по причинам, не имевшим отношения к экономическому положению 

самих предприятий. 
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ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
 

УДК 343.2/.7 
Денис Ричка 
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КОМП’ЮТЕРНА ФОБІЯ 
 

У науковій роботі проаналізовано чинники, що спонукають до розвитку психічних 
захворювань, які пов'язані з розвитком комп'ютерних технологій. Проведено аналіз 
комп'ютерної фобії та розглянуто присутні у даному елементи злочину. 

Ключові слова: віртуальна реальність, фобія, комп'ютерна фобія, сугестивність, гри 
смерті. 

 

The scientific work analyzes the factors that lead to the development of mental illnesses 
associated with the development of computer technology. The analysis of computer phobia has been 
carried out and the elements of crime present in this element are considered. 

Key words: virtual reality, phobias, computer phobias, suggestibility, games of death. 
 

Використання новітніх досягнень науки та техніки, зокрема активний розвиток IT- 
технологій відкриває перед нами нові можливості. Використання електронних гаджетів стало 
буденним, немов телефони, комп'ютери та соціальні мережі існували завжди і у певних 
випадках їх зникнення, або ж надмірне використання викликає паніку, агресію, страх. 
Відбувається зміна відчуттів, якщо ще 20 років тому можливо було казати життя на землі, 
існування життя у космосі, то на сьогоднішній день з'явилася ще одна форма життя ‒ 
існування у віртуальній реальності.  

Віртуальна реальність є ілюзією дійсності, різновидом реальності у формі тотожності 
матеріального й ідеального, що створюється за допомогою комп'ютерних систем, які 
забезпечують зорові, звукові та інші відчуття [1]. 

Це стало передумовою виникненню відхиленню в людській психіці, яка має назву ‒ 
комп'ютерна фобія.  

Багато психіатрів вважають хворобливе захоплення "Інтернетом" новим видом 
маніакальної залежності. Професор Стенфордського університету Джозеф Левицькі вивчає 
випадки, коли надмірне захоплення "Інтернетом" призводить до деградації особистості.  

У даній роботі ми торкнемося кримінально-правового аспекту впливу комп'ютерних 
технологій на психіку людини. 

За визначенням науковця Голубєва В.О. комп'ютерна фобія ‒ це така зміна в психіці 
людини, яка не дозволяє з достатньою часткою впевненості стверджувати про наявність 
провини в злочинній поведінці цієї людини [2, с. 105]. Однак на нашу думку, враховуючи, 
що фобія є страхом, який з часом перетворився у захворювання, визначення науковця скоріш 
нагадує розмиття меж реальності, з чим ми безперечно згодні. 

З поширенням і ускладненням комп'ютерних технологій продовжує зростати кількість 
людей, які знаходяться на різних стадіях розвитку подібних відхилень психіки. З появою 
технологій віртуальної реальності, які дозволяють максимально збільшити реалістичність 
відчуттів при роботі або грі на комп'ютері, ризик того, що психіка людини не витримає 
такого навантаження і почне відхилятися від нормального свого стану різко збільшується. 

Особливості людського організму такі, що вже через 2-3 хвилини "перебування" у 
віртуальній реальності, у людини порушується рухова моторика, а через 25-30 хвилин, 
відбуваються стійкі порушення рухових рефлексів. У зв'язку з цим, в центрах віртуальної 
реальності тривалість сеансів обмежена 20 хвилинами. 

Такі негативні зміни психіки можуть виникати у людей, які дуже багато часу проводять 
за роботою на комп'ютері, у яких нестійка психіка і неврівноважений характер, а також 
підвищена сугестивність (ступінь сприятливості). 

У осіб, які захворіли на комп'ютерну фобію, може бути підвищена агресивність, 
розмитість меж дозволеного і злочинного. Людина, бажаючи отримати потрібний результат 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8
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(наприклад, добути останню версію комп'ютерної гри або найновіший драйвер) не віддає 
собі повного звіту в тому, що він домагається цього злочинним шляхом (здійснюючи 
неправомірний доступ до комп'ютерної інформації). Комп'ютерні фобії можуть провокувати 
розвиток або загострення інших психічних захворювань [2, с. 105]. 

Комп'ютерна злочинність не оминула і сферу розваг у тому числі й наймолодших 
користувачів. У соціальних мережах розповсюджуються комп'ютерні ігри, останнє завдання 
яких-самогубство. "Групи смерті: "Синій кит", "Тихий будинок" та ін." існують не тільки в 
Україні, а й Росії, Казахстані, Киргизії. Небезпечні ігри отримують все більшу підтримку 
молодої аудиторії, тому правоохоронні органи б'ють на сполох. Адже блокування цих груп 
не допомагає [3].  

Станом на 13 лютого 2017 року 260 акаунтів українців приєдналися до "китів" в 
соцмережах, які доводять підлітків до самогубств. В Україні є два летальні випадки в 
Донецьку та Івано-Франківську, коли "гру" пройшли до кінця ‒ до смерті [4].  

З першого погляду дані дії підпадають під кваліфікацію статті 120 КК України 
"Доведення до самогубства" та підпадає під особливо кваліфікуючу ознаку - щодо 
неповнолітнього, об'єктом злочину ст. 120 ККУ є життя та здоров'я особи. Однак мета 
злочинця (наприклад адміністратора гри) ‒ отримання кошів від перегляду відео роликів 
знущання підлітків над собою (обов'язкова умова участі у грі ‒ відеозйомка), отже об'єкт ‒ 
кошти; або ж відхилення психіки ‒ бажання завдати шкоду. Наслідок ‒ самогубство 
неповнолітніх. У процесі гри заподіюється фізичний біль, можливо страждання шляхом 
нанесення насильницьких дій (знущання над власним тілом), однак це не суперечить волі 
жертви. Найвірогідніше, що дитина не бажає цього роботи, знущання над собою суперечить 
її волі, однак прагнення дійти до кінці гри інколи сильніше. Злочин вчиняється за допомогою 
засобів: ЕОМ (комп'ютерів) та комп'ютерних мереж.  

З огляду на існуючі обставини, для вірної кваліфікації необхідно ввести нову статтю до 
КК України, яка б передбачала подібні випадки. На сьогоднішній день доцільно проводити 
кваліфікацію цих дій за ст. 120 КК України, однак довести це буде досить важко. 

На наданому прикладі, якою б не була мета (трохи відійдемо від суто кримінальної 
сторони злочину), подібні дії є "ненормальними" з точки зору адекватної людини. Одна із 
сторін через екран монітору змушує себе нівечити, інший учасник гри ‒ знущається над 
собою, чи з цікавості, чи від страху "невідомості", про це залишається тільки здогадуватися. 
Розмиті межі між реальним світом та віртуальним, стало підставою розвитку нового 
захворювання психіки ‒ комп'ютерної фобії. 

Проблеми комп'ютерної фобії стали актуальними і в той же час вони залишаються 
малодослідженими. У перспективі розвитку кримінального права та практики його 
застосування результати досліджень даного відхилення психіки повинні бути враховані. 
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ТВОРЧІСТЬ САМОДІЯЛЬНОГО НАРОДНОГО ХОРУ САРНЕНСЬКОГО РБК  

В КОНТЕКСТІ САМОДІЯЛЬНОГО ХОРОВОГО ВИКОНАВСТВА РІВНЕНЩИНИ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

 

Охарактеризовано творчість народного хору Сарненського РБК в контексті еволюції 

самодіяльного хорового виконавства Рівненщини другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

Проаналізовано репертуарні пріоритети та особливості творчої манери колективу. 

Ключові слова: хорове мистецтво Рівненщини, самодіяльне хорове виконавство, 

хоровий колектив, репертуар, народнопісенні традиції. 

 

Characterized the work of the folk choir of Sarny RBC in the context of the evolution of the 

amateur choral performance of the Rivne region of the second half of the 20th and the beginning of 

the XXI century. It was analyzed the priorities and peculiarities of the creative style of the collective 

repertoire.  

Key words: choral art of Rivne region, amateur choral performance, choral group, repertoire, 

folk-song traditions.  

 

Розвиток самодіяльного хорового виконавства, зорієнтованого на актуалізацію крайових 

народнопісенних традицій – відзнака хорового мистецтва Рівненщини від витоків до 

сучасної доби. У другій половині ХХ ст. найбільш загальною основою його розвитку стала 

державна програма сприяння художній самодіяльності (становлення мережі клубних 

закладів, методичне координування діяльності керівників самодіяльних хорів, фінансова 

підтримка галузі культури). Одним із наслідків її реалізації стала масовість хорової 

творчості, виникнення численних хорових об’єднань, зокрема на базі районних будинків 

культури. 

Серед найбільш цікавих репрезентантів самодіяльного хорового співу – хор с. Доротичі 

Сарненського району, відомий як хор колгоспу ім. Ватутіна та самодіяльний народний хор 

Сарненського РБК. 

Витоки співочого об’єднання сягають 1930-х років. Початково його очолював Пилип 

Григорович Дударик – учасник просвітянської самодіяльності й регент церковного хору 

[22, с. 298]. За спогадом молодшої доньки аматора, П. Дударик володів прекрасним тенором, 

його запрошували солістом до Варшави, проте він так і не залишив рідного села [21, с. 93]. 

Відроджений у 1947 р. колектив очолив Степан Талимонович Дударик [20, с. 174]. 

Основу співочого гуртка склали літні люди, колишні учасники мистецьких об’єднань 

«Просвіти» і церковного хору. Перший концерт відбувся у травні 1949 року. Співу 

доротицький аматорів акомпанував баяніст П. Потапович. 

Хор звучав злагоджено, особливо в окремих партіях, проте не досягав успіхів на 

районних та обласних оглядах. Давались взнаки відсутність фахової освіти керівника та 

вокальної підготовки учасників. Лише в 1955 р. колектив з 35 чоловік посів ІІ місце на 

районному огляді в Сарнах. 1961-го року на обласному турі конкурсу «Працею і піснею 

славимо Вітчизну», він був відзначений як доволі згармонізований і нагороджений 

ІІІ премією (кер. І. Ковальчук) [1, арк. 144]. Назагал хор лишався саме аматорським, 

соціально-консолідуючим та рекреаційним за функціями. 

У 1963 р. на запрошення керівництва колгоспу ім. Ватутіна колектив очолив молодий 

обдарований хормейстер, випускник диригентсько-хорового відділення Рівненського 
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музичного училища Микола Фенглер [8]. Розпочалася копітка робота з формування 

репертуару, відпрацювання вокально-хорових навичок, опанування правильним диханням та 

звукоутворенням. 

Наступного року на обласному огляді-конкурсі художньої самодіяльності, присвяченому 

150-річчю з Дня народження Т.Г. Шевченка, хор виконав «На Вкраїні зіронька зійшла» 

П. Процька, українську народну пісню «Їхав козак потайком», «Реве та стогне Дніпр 

широкий» в обробці В. Косенка [5, арк. 65–66]. На обласному святі «Весни та праці» у травні 

1965 р. пролунала мелодія «Ти лети, наш голубочок» П. Кропиви. 

За свідченням М. Пономаренка, «М. Фенглер почав працювати з великим ентузіазмом і 

наполегливістю. Але два з половиною роки не дали бажаних результатів». Помилка була в 

тому, що він вчив «академічному співу, тоді як у селі з діда-прадіда співали у народній 

манері» [20, с. 174]. Після того, як хормейстер звернувся до народного звукоутворення, 

визначився самобутній виконавський стиль колективу. Водночас М. Фенглер використовував 

можливості двох манер звуковидобування, переключення з одного звучання на інше. 

На думку музикознавців Т.П. Булат та Б.М. Фільц, виступи хору відзначались «міцним, 

красивим звуком. М. Фенглер збільшив виконавські можливості колективу за рахунок 

введення “академічних” сопрано та конральто в жіночих партіях. Унаслідок такого 

розширення діапазону зверху і знизу з’явилась можливість виконувати написані для 

подібного складу твори сучасних авторів» [10, с. 34]. Опираючись на сучасні організаційно-

творчі методи роботи, хормейстер зважав на «індивідуальну манеру звуковидобування, 

пов’язану з традиціями, що здавна склалися у даній місцевості. Особливості ці стосуються як 

вимови – тверді закінчення голосних, чітке звучання приголосних, наявність дифтонгів, що 

наближають окремі українські слова до білоруської мови <…>, так і суто мелодико-

композиційних прийомів» [10, с. 34]. Сповнена неповторного колориту співоча манера 

виявилась у виконанні українських народних пісень, які утворили основу репертуару 

колективу («Ой зійди, зійди зіронька вечірня» [3,  арк. 45], «Не рубай ліщину», «Гарна дівка 

чорноброва» [6, арк. 19] та ін.). 

1966 року на обласному огляді хор посів ІІ місце [2, арк. 2]; роком пізніше, на обласному 

фестивалі, присвяченому 50-річчю Радянської влади, здобув звання переможця [3, арк. 39]. 

На республіканському турі конкурсу доротицькі митці завоювали золоту медаль. За 

спогадами сучасників, виконанню «Ой піду я на долину» в концертному залі ім. М. Лисенка 

навіть аплодувало журі [15]. Оригінальність манери співочого об’єднання відзначив Є. Козак 

[20, с. 175]. Цього ж року першим на Сарненщині хор отримав звання «самодіяльного 

народного» [4, арк. 20]. 

Зростанню популярності сприяла гастрольна діяльність колективу. У 1967 р. хор чотири 

рази виступив в обласному центрі, 12 – в райцентрах, 19 – в селах району; концертував у 

м. Лунінець у Білорусії та в Бєлгородській області [7]. 

До фестивалю 1970 р. сарненські аматори сформували програму з українських народних 

мелодій та творів вітчизняних композиторів («Йде весна над нивами» А. Філіпенка, «Синові» 

А. Пашкевича, закарпатська народна пісня «Ой чорна я си, чорна» та ін.). Назагал було 

підготовлено понад 20 хорових номерів [20, с. 175]. Виступ підтвердив, що на небосхилі 

українського мистецтва з’явився новий самобутній колектив: хор удруге отримав диплом 

першого ступеня і велику золоту медаль. Цього ж року сарненці представляли українське 

мистецтво в Москві на ВДНГ, концертували в парках і на підприємствах столиці. Українські 

народні пісні у їхньому виконанні транслювались на Центральному телебаченні [17]. Згодом 

була випущена грамплатівка з записами колективу [11, с. 3]. 

За пропаганду українських народнопісенних традицій, активну участь у теле- та 

радіопередачах хор отримав диплом І ступеня Комітету з телебачення і радіомовлення при 

Раді Міністрів СРСР. 1972 року на Декаді української літератури і мистецтва в м. Лунінець 

колектив утретє став золотим лауреатом [17]; у жовтні 1973 р. брав участь у творчому звіті 



Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку 
 

 

91 

 

майстрів мистецтв і колективів художньої самодіяльності Рівненщини у Києві [7]; 1977 року 

на Всесоюзному фестивалі самодіяльної творчості вчетверте здобув медаль переможця [17]. 

За відмінну роботу з хором колгоспу ім. Ватутіна М. Фенглер був нагороджений двома 

золотими медалями лауреата фестивалів художньої самодіяльності та обраний почесним 

членом правління Республіканського музичного хорового товариства [4, арк. 23]. У 1975 р. 

талановитому хормейстеру присвоєне почесне звання «Заслужений працівник культури 

України».  

Період з 1963 по 1978 рр. – «золота сторінка» в історії колективу. Хор сягнув апогею 

популярності й став візитівкою мистецької Рівненщини. Кількісний склад становив 

60 чоловік [11]. На репетиції приходили сім’ями – Дудариків, Михновців, Кравченів, 

Балабушків, Крамарчуків, Магрелів, Гегів [13]. Серед учасників залишались ветерани: 

М. Сохацький, І. Ковальчук, П. Потапович, Е. Рибін, В. Печинський, Л. Баранов, 

Л. Августовська, Г. Лобарщук, М. Сидельник, Г. Гриб [17]. Виконання приваблювало не 

лише чистотою інтонацій, злагодженістю та ритмікою, а й повнотою розкриття змістів 

української народної культури.  

У 1979 р. після переходу М. Фенглера на кафедру хорового диригування РДІК хор 

очолив Б. Поліщук, а з 1986 р. – В. Торчик. Продовжувались концерти, гастролі, участь у 

фестивалях та конкурсах. З приєднанням с. Доротичі до м. Сарни співоче об’єднання набуло 

статусу самодіяльного народного хору Сарненського МБК. 

Колектив налічував 72 учасники, з них 64 – у хоровій групі. Творчий актив становив 

450 концертів, глядачами яких стали 160 тис. чоловік. Солістами залишались М. Сохацький, 

К. Кошмак, Т. Крамарчук, М. Новацький, Н. Цицюра. Репертуар включав понад 100 

народних пісень та творів українських композиторів («Закувала зозуленька» в обр. 

Є. Кухарця, «У неділю рано» в обр. А. Пашкевича, «Вербова дощечка» в обр. 

А. Авдієвського, «А калина не верба» в обр. Ю. Корчинського та ін.; «Святкова 

привітальна», «Не громи в степах гудуть» А. Авдієвського, «Поліська полька» П. Процька, 

«Дума про землю» В. Верменича, «Поверталися хлопці з походу», «Моя ти земле» 

А. Пашкевича, «Іванове поле» О. Білаша, «Берізки» М. Куща, «Біла береза» В. Міщенка, 

«Мамина коса» В. Хорта, «Пісня про Горинь» П. Велесика, «Горить, горить вогонь» 

О. Осадчого, «Вареники й Настя» В. Нестеренка). 

У 1987 р. хор неодноразово виступав перед ліквідаторами Чорнобильської аварії.  

У 1990-х – 2000-х рр. у репертуарі з’явились козацькі, стрілецькі, повстанські пісні 

(«Стоїть козак на чорній кручі», «Отамане, батьку наш», «Козацький марш» тощо). Помітну 

частку репертуару становили твори відомого хорового диригента, композитора І. Сльоти 

(«Там, де ми ходили», «Чайка степова», «Стежка до воріт», «Батьківська хата», «Ой там за 

кручею», «Рідний край», «Зацвітай, кохана земле»). Музичний супровід забезпечував 

оркестр народних інструментів (кер. М. Легкий, згодом – Л. Кобилінський, І. Симончук, 

Л. Демченко), якому в 1997 р. присвоєне звання «самодіяльний народний». 

У травні 2009 р., у складі 58 учасників, хор підтвердив звання «аматорського народного» 

виступом на обласному огляді-конкурсі «Пісне – доле моя» ім. Є. Кухарця. На обласному 

огляді Всеукраїнського конкурсу народної творчості здобув диплом ІІІ ступеня і звання 

лауреата. Цікаву та змістовну програму співоче об’єднання підготувало до творчого звіту 

району в межах Другого Всеукраїнського огляду художньої самодіяльності [7].  

Провідна роль у творчому зростанні колективу належала Віктору Торчику – 

заслуженому працівнику культури України, лауреату обласної мистецької премії 

ім. Г. Жуковського, краєзнавцю, фольклористу, обдарованому організатору культурно-

мистецького життя. За роки творчої діяльності композитор написав понад 400 пісень на 

слова місцевих авторів – Т. Корнійчук, В. Петренко, Н. Свищевської, З. Федорчук, 

Л. Куліша. Чимало з них увійшло в репертуар хору («Лесині джерела», «Доля журавлина», 

«Ти у нас одна» та ін.). У 2006 р. в сарненському видавництві «Сонях» вийшла друком збірка 

музичних творів В. Торчика «Краса і мудрість, і любов» [7]. 
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Актуалізації традицій української народної культури у творчості співочого об’єднання 

сприяє фольклористична діяльність митця. Лише за останні роки ним досліджено і 

зафіксовано 36 поліських обрядів, укладена збірка «Коровайні мотиви Сарненщини» із 

вступним словом академіка і фольклориста, керівника Національного державного 

українського хору ім. Г. Верьовки Анатолія Авдієвського. Підготовлено збірки «Народини», 

«Посад молодої», «Розплітання коси» тощо [16]. 

Отже, можемо зробити висновок, що у творчості самодіяльного народного хору 

Сарненського РБК виявились загальні особливості самодіяльного хорового виконавства 

Рівненщини, як-от: здатність акумулювати естетичний, етичний, світоглядний досвід 

поколінь, репрезентувати актуальні культурні змісти, виконувати соціально-консолідаційні, 

комунікативні, рекреаційні, компенсаторні та власне художні функції, утверджувати 

національну самобутність у протистоянні асиміляційним інокультурним впливам; зв’язок зі 

звичаями українського народу, обрядами календарного і родинного циклів; звернення до 

фольклору Рівненського Полісся, систематизації та аранжування автентичного мелосу; 

використання вокального досвіду хористів – носіїв традицій регіону, виразових можливостей 

національних строїв та тембрів народних голосів, послуговування народною манерою співу, 

врахування місцевих діалектів, мовно-пісенного темпоритму, фонетики, особливостей 

звукоутворення; синтез хорового, інструментального, хореографічного компонентів; 

органічне поєднання народної та академічної хорових традицій.  
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ  

ДО ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА У МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДАХ 

 

У статті розкрито сутність поняття «педагогічні умови» в контексті формування 

інтересу до інструментального виконавства та проаналізовано педагогічні умови гри на 

музичних інструментах учнів мистецьких закладів. 

Ключові слова: педагогічні умови, створення умов, інтерес, формування музичного 

інтересу, інструментальне виконавство.  

 

Музика – це мистецтво особливої емоційної сили, яке вимагає від сприймаючого 

сформованості відчувати красу мистецьких образів і осмислювати свої переживання, тобто 

вести з музикою своєрідне діалогічне спілкування. Музика як мистецтво "інтонованого 

смислу", як "процес інтонаційного мислення" [1, с. 3] безпосередньо виражає відношення 

людини до світу, стан її світовідчуття і світорозуміння. Таким чином, насолода музикою – не 

самоціль, а шлях до внутрішнього вдосконалення кожної особистості. Однак швидке 

впровадження автоматизованих роботів, комп'ютерних технологій, розвиток суспільства в 
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нових економічних умовах зумовили низку питань, які пов'язані із розвитком духовної аури 

людини, формуванням її моральних та етичних якостей, художнього смаку та відчуттям 

прекрасного. Проблема інтересу, захопленості ‒ одна із основних та фундаментальних 

проблем усієї педагогіки. Але особливого значення вона набуває в галузі мистецтва, де без 

емоційного захоплення неможливо досягти більш-менш добрих результатів, скільки б не 

віддавати цьому сил і часу", ‒ зазначав Д.Б.Кабалевський [3, с.10]. Отже, одним із основних 

засобів впливу на духовний світ учнів є духовне мистецтво, різновидом якого є гра на 

музичних інструментах у навчальних закладах мистецького напрямку та створення належних 

педагогічних умов формування інтересу до інструментального виконавства. Як зазначає 

О.Я.Ростовський: „для накопичення учнями знань , музично-естетичного досвіду, оволодіння 

уміннями музичної діяльності не забезпечують самі по собі високого рівня сприймання. 

Необхідні умови, за яких їхні знання, уміння і досвід могли б актуалізуватися" [6, с. 54]. 

Незважаючи на значні здобутки у вітчизняній психолого-педагогічній та музичній науці, 

дана проблема і надалі потребує проведення експериментів, аналізу, розроблення методик та 

їх апробацію і т. д. Для вирішення такого завдання потрібна цілеспрямована комплексна 

педагогічна система, яка б дала змогу формувати інтерес до гри на музичних інструментах, 

стимулювала б позитивне відношення до музичних інструментів через інтерес до виконання 

на них, поєднувала теоретичні, психолого-педагогічні чинники з практичною діяльністю та 

інноваційною методикою навчання і виховання, як однієї із складових загальної музичної 

культури. 

Невід'ємним елементом педагогічної системи є створення належних педагогічних умов, 

які забезпечують і регулюють цілеспрямований процес формування інтересу до 

інструментального виконавства. 

Дослідники саме поняття „умови” в науковій літературі тлумачать досить не однаково. 

Так, М. Т. Фролов інтерпретує умови як середовище, в якому те чи інше явище або процес 

існує та розвивається. С. М. Борунова вважає, що „умови-це правило, яке забезпечує 

нормальну роботу чогось”. 

Аналіз поняття „умова” у філософському аспекті: умова – сукупність об’єктів (речей, 

процесів, відносин), що необхідні для виникнення, існування або зміни даного об´єкту 

[5, с. 286]. У словнику з освіти та педагогіки „умова” визначається як сукупність перемінних 

природних, соціальних, зовнішніх та внутрішніх впливів, що впливають на фізичний, 

психічний, моральний розвиток людини, його поведінку; виховання і навчання, формування 

особистості [4, с. 36]. Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив виділити наступні 

аспекти визначення поняття «умови»: це сукупність об'єктивних можливостей змісту, форм, 

методів і матеріально- просторового середовища, спрямованих на вирішення поставлених 

задач (А.Найн). Як зауважує А. Ростовський, вітчизняна психологія, розкриваючи залежність 

розвитку особистості від соціальних умов, підкреслює, що людина-не пасивний об'єкт 

впливу середовища, а активна, діяльна істота. Тому зовнішні умови, впливи визначають 

психічний розвиток людини не прямо, а переломлюючись через її особистість, життєвий 

досвід, індивідуальні психічні особливості, діяльність. Від внутрішньої позиції людини 

залежить її сприйнятливість до одних впливів і несприйнятливість до інших. Отже, 

ефективність формування музичного сприйняття школярів визначається не лише зовнішніми 

умовами-педагогічною майстерністю вчителя, раціональною організацією діяльності учнів, 

методами виховання тощо, а й внутрішніми, які визначаються особистістю самих слухачів.  

Під педагогічними умовами формування музичного сприйняття розуміють такі 

спеціально створені умови, за яких здійснюється глибоке осягнення ідейно-естетичного 

змісту музичних творів і посилюється їх вплив на особистість. Створення цих умов полягає 

як у доцільному доборі музичних творів і підготовці слухачів, так і в організації необхідного 

середовища. Досвід свідчить, що найсуттєвішими з них для формування музичного 

сприйняття учнів є: 

а) розвиток керованості процесом формування інтересу до виконавства на музичних 
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інструментах;  

б) забезпечення учнів знаннями про музичні інструменти та способи і прийоми гри на 

них; 

в) формування установки на сприйняття та розвиок інтересу до гри на музичних 

інструментах; 

г) забезпечення школярів інформацією про музику, композиторів та виконавців; 

д) організація власної діяльності школярів у процесі сприйняття. 

Керованість учнів при формуванні інтересу до інструментального виконавства є однією з 

найважливіших умов успішності педагогічного процесу. 

Слід виділити такі фактори, від яких безпосередньо залежить керованість: по-перше, 

власна активність і психічна організація учнів; по-друге комунікабельність. Перше 

визначається психофізіологічними особливостями слухача (його пам'яттю і уявою, 

мисленням, відчуттями, увагою, волею), а також рівнем загального і музичного розвитку. 

Комунікабельність залежить, в даному випадку, від наявності у дітей відповідних об'єкту 

сприйняття твору ‒ емоційного досвіду, знань, вмінь; від настроєності сприйняття, потреб, 

психічного стану. Будучи відносно самостійними, обидва фактори тісно пов'язані між собою, 

взаємообумовлюють і взаємодоповнюють один одного. 

Створюючи умови, які відповідають змісту музичної діяльності учнів, слід враховувати, 

перш за все, фактори, що мають безпосередній вплив на сприйняття: колектив, 

психологічний клімат, приміщення, відволікаючі фактори, музичний твір як об'єкт 

задоволення потреб школярів, наявність відповідної ситуації. Оскільки вони можуть 

викликати глибокі зміни у змісті музичного образу-як сприяти, посилювати, так і 

перешкоджати, послаблювати його, ‒ слід прагнути нейтралізувати, по змозі, відволікаючі і 

активізувати сприятливі фактори. 

Наступною важливою умовою є педагогічна ситуація, в якій в учнів повинні 

формуватися інтерес, зацікавленість до музичних інструментів. Як відомо, дітям властива 

поведінка, яка виникає і змінюється під впливом певної ситуації. Фізіологічною основою 

ситуативної поведінки є домінуючий вплив подразників, які діють на психіку безпосередньо, 

саме у цей момент. Хоч у підлітковому віці вага контрольованого впливу особистості на 

свою поведінку зростає, однак її залежність від примхливих змін ситуації залишається 

значною. 

У педагогіці широко використовується поняття „ситуація”. Педагогічна ситуація ‒ це 

сукупність взаємодіючих факторів, які безпосередньо створюють реальну обстановку для 

конкретного виду діяльності. Оцінка конкретної ситуації ‒ вихідна основа для керування 

процесом формування інтересу до інструментального виконавства. Оскільки формування 

музичного сприймання здійснюється ефективніше за умови контролю як за сприйманням в 

цілому, так і за його перехідними станами, зусилля вчителя мають спрямовуватися на 

пошуки засобів контролю за цим процесом, керуванням ним з урахуванням передбачуваних і 

непередбачуваних обставин, умов, станів тощо, а контроль над чинниками сприймання – це 

шлях до створення найкращих умов для музичного розвитку учнів [6, с. 42]. 

Ситуація музичного сприйняття може розглядатися у плані музикознавчому, 

педагогічному, психологічному, соціально-психологічному, психофізіологічному, тощо. 

Зупинимося на педагогічному аналізі ситуації сприйняття музики школярами. 

Особливістю педагогічної ситуації є те, що вона або спеціально створюється вчителем 

відповідно до змісту конкретної діяльності, або ним враховується вже виникла ситуація. 

Зазначимо, що в ситуації сприйняття музики недопустиме втручання, яке порушує 

інтимність спілкування з музикою. Педагогічний вплив має лише стимулювати учнів до 

глибокого сприйняття. 

Педагогічна ситуація значною мірою визначається поведінкою вчителя, його мімікою, 

жестами, інтонацією, змістом інформації. Ці способи спілкування, які є складовою частиною 

мовного акту, допомагають створити естетичну ситуацію.  
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Естетична ситуація сприйняття музики підтримується вмінням учителя вступити у 

безпосередній контакт з кожним учнем. Для цього педагогічна практика виробила багато 

прийомів: натяк, вказівка, запитання, підтвердження, запитальний погляд, приязне слово, 

підбадьорюючий кивок, осудливий погляд тощо. 

На ситуацію сприйняття значний вплив має середовище, в якому відбувається слухання 

музики: приміщення, оточення, організація діяльності. Оскільки ці фактори можуть 

викликати глибокі зміни у змісті суб'єктивного образу, слід прагнути виключати або 

нейтралізувати відволікаючі і активізувати сприятливі фактори. 

Фактори, що відволікають, пов'язані з неправильною організацією діяльності учнів, 

надмірна тривалість занять, висока інтенсивність, одноманітність, несприятливим 

психологічним кліматом (відсутність позитивного психічного контакту між учнями, між 

учнями і вчителем, емоційний дискомфорт, неадекватність психічного стану учня змісту 

музики). 

Сприятлива ситуація може руйнуватися раптово дією побічних подразників. Ними 

можуть стати нове приміщення, яскраві деталі інтер'єру, незнайомі предмети, сторонні 

шуми, розмови, тощо. Кожна дрібниця може виступати як важливий фактор, здатний 

зруйнувати успішно розпочату діяльність. Слід враховувати також те, що будь-який елемент 

середовища, що раніше був байдужим для учня, за певних умов здатний стати сильним 

фактором впливу на ситуацію сприйняття, наприклад, дзвінок з уроку, фізіологічний 

дискомфорт, тощо. 

Для збудженого класу непридатною може виявитися музика статична, споглядальна, яка 

знижує тонус нервової діяльності дітей. У той же час з ними не можна слухати надто 

збуджену музику, бо надмірна активізація дітей призводить до руйнування ситуації, 

порушення дисципліни. Найкраще сприймається яскрава, емоційно-насичена музика з 

тематичним розвитком і контрастом. Як зазначає Блінова М. Н., „не бажано слухати в 

першому класі музику спокійну, споглядальну, бо у дітей може зникнути інтерес до 

сприйняття” [2, с. 82]. 

Отже, вчителю необхідно правильно підбирати репертуар для слухання і для виконання 

ураховувати загальний психологічний тонус дітей. Тому наступною умовою буде 

правильний підбір репертуару. Підбір репертуару- справа непроста, хоча на практиці 

вироблені і прийняті єдині критерії та принципи його оцінки. Поновлюється він за рахунок 

всього кращого, що є в скарбниці української і зарубіжної музики. Труднощі полягають в 

першу чергу у тому, що кожен клас має властиві тільки йому технічні і художні можливості, 

у відповідності до яких вчителю необхідно добирати твори. 

Не слід брати до розучування твір, який ще не під силу учням або навпаки ‒ твір дуже 

легкий, що не потребує напруженості, він не зможе показати всього, на що здатні виконавці.  

Відомий хоровий диригент Густав Ренесанс також сформулював місце і значення 

репертуару для художнього колективу: 

Репертуар ‒ насущний хліб колективу, без якого йому не жити. 

Репертуар ‒ дзеркало, в якому ми бачимо обличчя колективу. 

Репертуар ‒ звукова карта, на якій ми бачимо творчі маршрути колективу. 

Репертуар ‒ манометр, який показує сили і можливості колективу. 

Репертуар передбачає майбутнє колективу. 

Репертуар показує зв'язок колективу з народом, його силу і глибину. 

Репертуар показує, як займають цінності, які створені в минулому, почесне місце і чи 

думають в колективі про майбутнє. 

Отже, підсумовуючи вище сказане, сновними умовами необхідно вважати: створення 

відповідної ситуації, добре оснащена матеріально-технічна база, висока професійна 

підготовка педагога, правильно підібраний репертуар, застосування сучасних інформаційних 

та комп'ютерних технологій,санітарно-гігієнічні та естетичні умови праці для вирішення 

різних завдань в процесі формування інтересу до виконавства на музичних інструментах з 
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врахуванням вимог сьогодення, соціально-культурного та економічного розвитку країни. Всі 

ці умови повинні функціонувати не ізольовано один від одного, а взаємодоповнювати, 

взаємозбагачувати один одного. Слід окремо сказати, що це аж ніяк не означає, що учні 

повинні тільки грати на музичних інструментах. Дана проблема розглядається в широкому 

контексті і охоплює надзвичайно багату палітру різних прийомів та методів, які у своїй 

роботі буде використовувати вчитель. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВІРШІВ ТА ПІСЕНЬ НА УРОЦІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

У статті розглядаються використання віршів та пісень на уроці іноземної мови. 

Концентрується увага особливості відбору віршів та пісень для уроку іноземної мови. 

Ключові слова: пісні, вірші, урок, іноземна мова, учитель, відбір. 

 

The artіcle deals wіth the use of poetry and songs іn a foreіgn language lesson. The focus іs on 

the partіcularіtіes of choosіng poems and songs for a foreіgn language lesson. 

Key words: songs, poems, lesson, foreіgn language, teacher, selectіon. 

 

Комунікативний підхід до навчання іноземної мови зобов’язує педагога створити 

атмосферу кооперації з учнями, їх безпосередньої участі у навчальному процесі, коли діти 

активно виражають свої думки, ідеї та роблять висновки. Навчальний матеріал на уроці 

повинен максимально стосуватися життя учнів, їх проблем та турбот. Типи діяльності на 

уроці повинні мати вплив не лише на свідомість учнів, а й проникати в їх емоційну сферу. 

Одним із методів, що повністю відповідає цим вимогам, є застосування пісенної творчості. 

Проте, звичайні методи застосування пісеннних та віршованих матеріалів на уроці іноземної 

мови, прослуховування, читання, переклад на рідну мову, вивчення напам'ять і відтворення, 

є не повністю результативними.  

Застосування віршів та пісень є досить дієвим способом навчання іноземної мови. 

Відомий педагог Ян Амос Коменский стверджував, що той, хто не знає музики 

уподібнюється тому, хто не знає грамоти. Практично всі вчителі надають великого значення 

віршованим матеріалам при навчанні іноземної мови. Деякі посібники ґрунтуються на 

використанні віршованих матеріалів: автентичних чи розроблених [1, с. 178-181].  

Процес застосування віршованих матеріалів на уроках англійської мови в початковій 

школі має складатися з таких кроків: 

 Підготовчий – вибір віршованих матеріалів для уроку; 

 Процесуальний – робота з віршованими матеріалами на уроці іноземної мови в 

початковій школі; 

 Оцінний – оцінка ефективності застосування віршів у навчанні молодших школярів 

лексики іноземної мови. 

При застосуванні віршованого матеріалу на уроці вирішується багато методичних 

завдань: 

 представлення нового звуку й фонетичного явища; 

 самостійний висновок з правил на базі інформації, даної у пісні чи вірші; 

 нові лексичні одиниці, будучи представленими у віршованій формі, запам'ятовується 

ефективніше; 

 граматичні явища у віршованому тексті забезпечують ефективніше закріплення й 

узагальнення матеріалу. 

Наприклад, при опрацюванні умовних речень другого типу можна використати наступне 

римування: 

Іf all seas were one sea, what a great sea that would be! 

Іf all trees were one tree, what a great tree that would be! 

Іf all the world were apple pіe and all the seas were іnk, 



Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку 
 

 

99 

 

And all the trees were bread and cheese, 

What should we have for drіnk? [3, с. 45].  

Робота з віршованим матеріалом у старших класах відбувається за такими етапами: 

1. Педагог вмикає запис віршованого тексту. Учні перекладають його на рідну мову.  

2. Педагог вимовляє певні фрази або слова й пропонує учням придумати жестикуляцію, 

якою можна виразити сказане. 

3. Педагог дає можливість прослухати віршований текст й пропонує учням повторити 

його з жестами і мімікою. 

4. Педагог читає віршований текст уривками. Учні повторюють. 

5. Педагог пропонує повторити текст у повільному темпі. 

6. Педагог пропонує прискорити темп відтворення й жестів. 

7. Педагог пропонує відтворити вірш голосно, а потім тихо. 

Цей вид роботи нагадує учням гру, що є надзвичайно дієвим у вивченні іноземної мови. 

Такий метод запам’ятовування займає найменше часу [5, с. 52]. 

Педагоги повинні навчити учнів не лише словам, даним у книзі, але надихнути побачити 

прекрасне в культурі і звичаях іноземної країни, привити любо і повагу до інших традицій та 

цінностей. Учитель повинен використовуючи ті можливості й засоби, в яких зацікавиться 

учень. Так, учні долають психологічний бар'єр, з’являється мотивація та зацікавлення до 

вивчення іноземної мови. Учень вимовляє лексику з вірша чи пісні по кілька разів, учиться 

робити самоаналіз. Уже на наступному уроці учні здатні активно використовувати вивчену 

лексику в своєму мовленні, адже ці знання вони здобували самостійно. 

Переваги використання віршованих творів у навчанні іноземної мови є такими:  

 розширюють лексичний запас, розвивають в учнів відчуття іноземної мови, знання її 

стилістичних особливостей та допомагають закріпити правильну артикуляцію та вимову 

звуків;  

  стимулюють монологічне та діалогічне мовлення, допомагають розвинути 

підготовлене та спонтанне мовлення;  

  допомагають краще засвоїти й активізувати граматичні конструкції мови;  

  сприяють розвитку соціокультурної компетенції, створенню на уроці особливої 

атмосфери країни, мова якої вивчається, надаючи історичну та культурну ретроспективу, 

різні погляди на стосунки, традиції та цінності народів;  

 покращують процес викладання, вносять різноманітність, викликають позитивні 

емоції та мотивують; 

  збагачують уяву, знижують психологічне навантаження учнів, підвищуючи їх 

емоційний тонус (також за рахунок відпочинку від рутинної праці з підручниками та 

зошитами) [2, с. 14].  

Педагог може використовувати віршований матеріал різними способами. При роботі з 

віршем учитель може, і повинен, використати малюнок - засіб наочності. Малюнок має бути 

різнокольоровим і представленим у вигляді ілюстрації. Досить дієвим методом 

запам’ятовування віршованих текстів буде читання їх за ролями, а потім вивчення напам’ять 

всім разом. 

Віршований матеріал має такі функції: 

1. Застосовуються як фонетична розминка на початку уроку, вхід в іншомовне 

середовище. Пісня тренує мовні органи та готує їх до артикуляції іншого виду; 

2. Для закріплення і узагальнення матеріалу; 

3. Як тип релаксації в середині або наприкінці уроку. Пісні та вірші знімуть 

психологічну напругу й відновлять працездатність учнів [4, с. 25].  

Щоб використання пісень та віршів було справді ефективним, потрібно ретельно 

відбирати матеріал. Перш за все, він повинен відповідати віку учнів та бути актуальним 

доповненням до підручника. Матеріал має відповідати наступним критеріям відбору: 
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актуальність, мовна та лінгвокраїнознавча цінність, урахування інтересів учнів певного віку, 

інформативність матеріалу [5, с. 52].  

Не потрібно використовувати матеріал такого типу: занадто швидкі пісні; пісні, де 

музика звучить голосніше слів; пісні з неякісною поезією; пісні, які є неетичними (щодо 

релігійних чи політичних переконань). Вірші повинні бути легкими для сприйняття, нова 

лексика має бути багатою, цікавою і різноманітною, пісня має містити якесь корисне 

послання чи розповідати цікаву, повчальну історію.  

Існує певна кількість суб’єктивних факторів, що мають вплив на вибір віршів та пісень, 

які обов’язково треба взяти до уваги учителю:  

1) клас: кількість учнів та їх вік; рівень володіння іноземною мовою; їх музичні 

вподобання; 

2) обладнання кабінету залежно від мети використання пісні;  

3) можливості навчального характеру: чи є достатньо часу на уроці;  

4) чи вписується певна пісня в план уроку.  

Отже, застосування пісень та віршів на уроці іноземної мови відіграє важливу роль в 

розвитку головних комунікативних навичок учня – читання, аудіювання, говоріння. Вірші та 

пісні сприяють засвоєнню та узагальненню лексичного запасу учня, адже віршовані 

матеріали містять нові слова та вислови. Вже вивчена лексика може зустрічатись в новому 

незвичному контексті. Все це розвиває відчуття мови, знайомить з її стилістичними 

особливостями, сприяє розширенню лексичного запасу, допомагає засвоєнню граматичних 

тем, мотивує та зацікавлює до вивчення іноземної мови.  
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КЕЙС-МЕТОД ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ  

СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ 

 

У статті розглядається проблема підвищення мотивації студентів-економістів до 

вивчення іноземної (англійської) мови за допомогою кейс-методу. Визначено низку умов, за 

яких володіння іноземною мовою є невід’ємною характеристикою сучасного фахівця, що й 

зумовлює актуальність підвищення мотивації студентів-економістів до вивчення іноземної 

мови. Кейс метод розглядається як один з найефективніших, адже він дозволяє пов’язати 

навчання з досвідом реального життя, уможливлює реальне застосування знань на 

практиці.  

Ключові слова: мотивація до вивчення іноземної мови, іноземна мова професійного 

спрямування, кейс метод, професійна компетентність, іншомовна комунікативна 

компетентність.  

 

The article deals with the problem of increasing the motivation of students-economists to study 

foreign (English) language using the case-study method. A number of conditions are defined in 

which the foreign language competence is an essential characteristic of a modern specialist, which 

determines the necessity of increasing the motivation of students-economists to study a foreign 

language. Case method is considered as one of the most effective, since it allows you to link 

learning with the experience of real life, enabling real application of knowledge in practice. 

Key words: motivation to study a foreign language, foreign language for specific purposes, 

case study method, professional competence, foreign language communicative competence. 

 

Поширення англійської мови в світі є однією з ознак глобалізаційних процесів, що 

відбуваються в усіх сферах сучасного життя. Полікультурність і багатонаціональність, як 

ознаки сучасного суспільства, освітні політики урядів, інтернаціоналізація вищої освіти, 

уніфікація документів, поява великої кількості курсів англійською мовою, можливість участі 

викладачів і студентів в міжнародних програмах, написання наукових робіт англійською 

мовою є умовами, в яких сучасного фахівця вже не уявляють без знання англійської мови. 

Володіння іноземною мовою є конкурентною перевагою у професійному середовищі і 

запорукою успіху в єдиному освітньому просторі.  

Зважаючи на зростаючу роль англійської мови в освітньому просторі, проблема 

мотивації до вивчення іноземної мови стає дуже актуальною. Професійна компетентність 

майбутніх фахівців включає володіння іншомовною комунікативною компетенцією, а 

готовність до міжкультурного професійного спілкування визнають кінцевою метою 

навчання. «В сучасних умовах перед викладачем іноземної мови постає завдання пошуку і 

дослідження нових для нього педагогічних аспектів, котрі зможуть забезпечити ефективність 

викладання. Сучасному викладачу іноземної мови необхідно виявити такі особливості його 

педагогічної діяльності, які б сприяли формуванню пізнавальних інтересів студентів, 

дозволили б застосувати активні форми навчання, тобто сприяли б вдосконаленню 

педагогічної компетентності самого викладача іноземної мови [5, с. 503]. 

Проблемою мотивації до вивчення іноземної мови в немовних ВНЗ на сучасному етапі 

займалися багато дослідників. Гончаренко Т.Є. розглядає мотиваційні механізми, що 

стимулюють процес вивчення англійської мови професійного спрямування студентами, 

наголошуючи на професіоналізмі викладача як одному з мотивуючих механізмів у вивченні 

студентами іноземної мови [3]. Рубан Л.М. вважає високий рівень педагогічної майстерності 

викладача підґрунтям глибокої зацікавленості студентів у вивченні іноземної мови [10]. 
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Арістова Н.О. визначає основні критерії та показники рівнів сформованості мотивації до 

вивчення іноземної мови [1]. В. Киянка розглядає проблему підвищення ефективності 

формування мотивації студентів до вивчення іноземної мови шляхом використання 

інноваційних технологій у вищих нелінгвістичних навчальних закладах [6]. Вивченню 

інноваційних методів викладання іноземної мови професійного спрямування, а саме методу 

кейсів, приділяється багато уваги. Артеменко Л.А., Полина В.С., Жулківська А.М. вважають 

метод кейс стаді одним з найбільш ефективних методів у навчанні іноземної мови студентів-

економістів [2, 4]. Марцинюк В.Г. розглядає використання кейс методики як засіб 

формування самостійності в навчанні майбутніх менеджерів [8].  

Метою статті є вивчити питання мотивації студентів до вивчення іноземної мови у 

процесі професійно-орієнтованого навчання, проаналізувати переваги методу кейс стаді як 

способу підвищення мотивації студентів-економістів до вивчення англійської мови. 

Серед основних критеріїв формування мотивації вивчення іноземної мови у студентів 

вищих нелінгвістичних навчальних закладів є такі: 1) наявність пізнавальних мотивів; 2) цілі 

при вивченні іноземної мови; 3) емоції, які викликає процес навчання; 4) вміння вчитися; 

5) вміння застосовувати отримані знання на практиці. На основі комплексного врахування 

цих показників визначено чотири рівні сформованості мотивації вивчення іноземної мови: 

відсутності мотивації (негативна внутрішня мотивація учіння, закладена у навчальну 

діяльність суб’єктів навчання); низький (негативна зовнішня мотивація учіння, яка 

знаходиться поза навчальною діяльністю суб’єктів навчання); середній (позитивна зовнішня 

мотивація учіння, яка безпосередньо знаходиться поза навчальною діяльністю суб’єктів 

навчання) та високий (позитивна внутрішня мотивація учіння, закладена у навчальну 

діяльність суб’єктів навчання) [1].  

На першому занятті з англійської мови студентам першого курсу було запропоновано 

анкетування з метою оцінки рівня їх мотивації до вивчення англійської мови, в результаті 

якого виявилося, що 64,4 % студентів мають високий рівень мотивації; 33,3 % − середній 

рівень; 4,4 % − низький рівень мотивації. Серед основних причин, за яких студенти бажають 

вивчати англійську мову, студенти зазначили такі: більше шансів отримати роботу з високою 

заробітною платнею, можливість працювати в міжнародній компанії, можливість брати 

участь у міжнародних програмах і грантах, можливість скласти міжнародні іспити й 

підтвердити певний рівень володіння іноземною мовою. 

У виборі методів навчання ми віддали перевагу методу кейсів, як одного з провідних, 

адже, на думку автора, цей метод має велику кількість переваг у підвищенні рівня мотивації 

студентів до вивчення іноземної мови. Як відомо, цей метод передбачає вивчення певної 

ділової ситуації, випадку з життя компанії. Технологія навчає ставити запитання, відрізняти 

факти від думок, виявляти важливі та другорядні обставини, аналізувати та приймати 

рішення. Ситуації, випадки слугують прикладами для ідей та узагальнень, забезпечують 

основу для високого рівня абстрагування та мислення, демонструють людські почуття та 

емоції, зацікавлюють, допомагають пов’язати навчання з досвідом реального життя, дають 

шанс реального застосування знань [9, с. 38-39]. З одного боку, виступаючи інтерактивним 

методом навчання, метод кейсів отримує позитивне відношення з боку студентів, які 

вбачають в ньому гру, яка забезпечує засвоєння теоретичних положень й оволодіння 

практичним застосуванням матеріалу. З іншого боку, аналіз ситуацій сприяє 

професіоналізації студентів, формує інтерес і позитивну мотивацію по відношенню до 

навчання [2, с. 49].  

Студенти першого курсу економічного університету навчаються за підручником Market 

Leader Pre-Intermediate, Pearson, який містить достатню кількість цікавих кейсів. До того ж 

нами було створено кілька кейсів, які стосувалися роботи саме українських компаній. 
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Метод кейсу розвиває дуже широкий спектр навичок, що сприяють розвитку майбутніх 

фахівців, розвивають їх особистісні якості та компетенції. Важливим є і те, що розвиток 

іншомовної комунікативної компетенції має професійну спрямованість.  

Студентам було запропоновано створити лист досягнень (achievement list), в якому б 

вони перелічили ті вміння і компетенції, які вони отримали після розв’язання кейсів, і ті, які 

ще не вдалося сформувати. Передбачалося, що цей лист буде поповнюватися з обговоренням 

все більшої кількості кейсів. Студенти визнали користь методу, склали перелік вмінь, які 

вони отримали під час розв’язання кейсів. Цінність застосування кейс-технології саме при 

вивченні фахової іноземної мови полягає у тому, що студенти вчаться не тільки вирішувати 

практичні проблеми, а й активізують певний комплекс знань з іноземної мови, який 

необхідно засвоїти і використовувати при вирішенні тієї чи іншої проблеми [7]. Серед 

набутих вмінь можна зазначити такі: вміння класифікувати інформацію; осмислювати 

значення деталей, описаних в ситуаціях; чітко і логічно мислити; творчі вміння; вміння 

працювати в команді; вміння робити висновки; вміння оцінювати альтернативи; 

комунікативні вміння: вміння вести переговори, телефонні розмови, дискусію, вміння 

переконувати, відстоювати власну думку; вміння поважати й приймати думку опонентів, 

тощо. Вміння оцінити себе, визначити самостійно, яких вмінь набули, а яких ще бракує, 

зазначаємо серед переваг складання листа досягнень. 

Отже, наведена у дослідженні інформація дозволяє стверджувати, що метод кейс стаді є 

ефективним у навчанні студентів-економістів іноземної мови професійного спрямування. 

Завдяки можливості розвивати гнучкість мислення, креативність, самостійність у прийнятті 

рішень, уміння працювати в команді, максимально наблизитися до практики кейс метод є 

способом підвищення мотивації студентів-економістів до вивчення іноземної (англійської) 

мови.  
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ БІОЛОГІЇ 

 

У статті аналізується групова навчально-пізнавальна діяльність студентів на 

заняттях біології. Досліджується методика та якість роботи в мікрогрупах. 

Розкривається значення використання опорних конспектів та дидактичних матеріалів. 

Ключові слова: навчальна діяльність, опорний конспект, всебічний розвиток. 

 

The article analyzes group educational and cognitive activity of students during biology 

lessons. The method and quality of work in microgroups is explored. The importance of using 

reference notes and didactic materials is revealed. 

Key words: educational activity, reference abstract, comprehensive development. 

 

Навчальна діяльність – це суспільно важливий вид роботи студентів. Людина не може 

існувати відокремлено від світу, тому хоча навчально-виховний процес і розрахований на 

всебічний розвиток конкретної особистості, але відбувається він не за рахунок впливу на 

одну особу, а через роботу в колективі, тобто соціумі. Всі суб’єкти навчання – студенти 

взаємно впливають один на одного під час засвоєння матеріалу. Тому викладач має не 

забороняти обговорювати колективно певні питання та «наштовхувати» на вірну думку один 

одного, а навпаки заохочувати студентів працювати разом, командно: в парах, міні 

об’єднаннями, тобто використовувати групову форму роботи. 

Аналіз літератури педагогічного спрямування показав, що студент, як суб’єкт 

навчального процесу може працювати індивідуально або в групі. Звісно, доречним є 

використання різних форм навчальної роботи та, на мій погляд, найвищих результатів можна 

досягти саме при використанні  групової навчально-пізнавальної діяльності. Адже саме за 

такої форми роботи студенти можуть не репродуктивно, а активно опрацьовувати навий 

матеріал та закріплювати вже набуті знання, вміння та навички. Групова форма роботи 

дозволяє використовувати творчі здібності, висловлювати і доводити оригінальні та 

нешаблонні ідеї. 

Студенти, які із психологічно точки зору є інтравертами та виявляють некомунікабельні 

риси, тобто соромляться відповідати в присутності інших, саме при роботі в міні групах, а не 

індивідуально, «розкривають» свій навчальний потенціал. 

Розглянемо використання групової навчально-пізнавальної діяльності на конкретному 

прикладі – лекції з біології, тема заняття: Генетика, методи генетичних досліджень. У цьому 

випадку лекція перетворюється на заняття комбінованого типу, а викладач не лише в 

http://web.znu/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629137:%D0%A0%D0%BE%D0%BC.-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC.%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629137:%D0%A0%D0%BE%D0%BC.-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC.%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/%20VKhIPG_2014_1103_78_34
http://nbuv.gov.ua/UJRN/%20VKhIPG_2014_1103_78_34
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джерело інформації, а й освітнього консультанта, який лише скеровує, корегує навчальний 

процес. Навчальний матеріал лекції розділимо на такі пункти плану: 

1. Історія становлення генетики, як науки. 

2. Основні генетичні поняття. 

3. Методи генетичних досліджень. 

Для ознайомлення із першим питанням плану доцільно задати на попередньому занятті 

випереджаюче завдання для міні групи, яка складається із трьох студентів. В міні групу 

необхідно залучити студентів, які мають різний рівень знань – середній, достатній та 

високий. Міні група готує презентацію про зародження генетики, як науки. Завдання 

студента високого рівня знань, опрацювавши необхідну літературу, скласти «сценарій» за 

яким буде розроблена презентація та визначити об’єкти, картинки, портрети вчених тощо, 

які необхідно підшукати для створення навчальної презентації. Завдання студента 

середнього рівня знань – підшукати в пошукових системах мережі Інтернету всі ті 

зображення, які визначені для створення презентації (наприклад, портрети вчених Г де Фріза, 

К. Корренса, Е. Чермака, У. Бетсона, Г. Менделя, Т. Моргана, об’єкта гібридологічних 

досліджень Г.Менделя – гороху посівного, тощо). Завдання студента достатнього рівня знань 

представити, тобто розповісти інформацію презентації, пояснити ті зображення, які вона 

містить. 

Викладач лише доповнює та узагальнює підготовлений матеріал, наголошуючи на 

важливості генетичних досліджень не лише для розвитку біології, а й для медицини та 

сільського господарства. 

Під час розгляду другого питання плану лекції, окрім теоретичного викладу інформації 

про основні генетичні поняття: ген, алельні гени, гомологічні хромосоми, домінантні та 

рецесивні ознаки, локус, гетерозиготу, гомозиготу, генотип, фенотип, спадковість, 

мінливість тощо, можна також застосувати роботу в групах для закріплення понять. 

Врахуємо, що парти мають раніше, перед початком заняття, бути розставлені для зручної 

роботи в чотирьох групах, таким чином, щоб студенти в міні об’єднаннях сиділи обличчям 

один до одного 

Хочеться наголосити, що при створенні міні груп викладач має використовувати слова 

«давайте об’єднаємося», а не «давайте поділимося», для створення колективного настрою на 

командну роботу. Кожна міні група отримує схожі завдання на великих картках, формату 

паперу А-4, обговорення та визначення правильних відповідей в групі має відбуватися 

колективно, а для представлення результатів обираються «слабші» за рівнем знань студенти 

на розсуд викладача. Таким чином, завдання лідерів групи не просто визначити необхідну 

відповідь, а й пояснити, довести іншим учасникам міні об’єднання причини такого вибору. У 

кожної групи по 5 завдань, на розгляд і визначення правильних відповідей затрачається 

максимум 5 хв. 

Можливі варіанти завдань, які різні міні групи отримують для роботи: 

1. А – домінантний ген, який визначає ознаку організму карі очі, а – рецесивний ген, 

який визначає ознаку в фенотипі людини блакитних очей. Генотип представлений АА. Який 

колір очей має дана особа? 

2. А – домінантний ген, який визначає ознаку організму карі очі, а – рецесивний ген, 

який визначає ознаку в фенотипі людини блакитних очей. Генотип представлений Аа. Який 

колір очей має дана особа? 

3. Г. Мендель обрав для своїх досліджень горох посівний. Відомо, що домінантним є 

жовте забарвлення насіння, тоді як зелене є рецесивним. Якого кольору насіння гороху 

посівного, якщо його генотип Вв? 

4. Г. Мендель обрав для своїх досліджень горох посівний. Відомо, що домінантним є 

жовте забарвлення насіння, тоді як зелене є рецесивним. Насіння гороху посівного має 

жовтий колір. Чи обов’язково у генотипі АА? 
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5. В результаті перебування людини під впливом сонячних променів у шкірі виділяється 

пігмент, завдяки чому стає «смуглявою». Це спадковість чи мінливість? 

6. У людини перша група крові визначається генами І
0
І
0
, друга - І

А
І
А
 або І

А
І
0
, третя – І

В
І
В
 

чи І
В
І
0
, четверта – І

А
І
В
. Чи може бути певна ознака визначена не двома, а більшою кількість 

алелей. 

7.  Певний ген може бути представлений не лише двома, а й значно більшою кількістю 

алелей. Наприклад, у людини три алель них гени у різних поєднаннях визначають чотири 

групи крові: перша група крові визначається генами І
0
І
0
, друга - І

А
І
А
 або І

А
І
0
, третя – І

В
І
В
 чи 

І
В
І
0
, четверта – І

А
І
В
. Чи означає це, що у диплоїдній клітини може бути три алелі? 

Це перелік лише приблизних запитань, які можна визначити для робити в міні групах 

при обговоренні основних генетичних понять. 

Характеризуючи третє питання плану викладач називає основні методи генетичних 

досліджень: 

 гібридологічний, 

 генеалогічний, 

 популяційно-статистичний, 

 цитогенетичний, 

 біохімічний, 

 близнюковий, 

 генетичної інженерії. 

Викладач розповідає про гібридологічний, біохімічний методи та генної інженерії, а 

студенти конспектують важливу інформацію. Для характеристики інших чотирьом групам 

надаються опорні конспекти із необхідними матеріалами, кожній групі – окремий метод 

генетичних досліджень (генеалогічний, популяційно-статистичний, цитогенетичний, 

близнюковий). 

Окрім опорних конспектів, які надаються кожному учаснику міні групи, додається 

перелік питань, на які треба дати відповіді після опрацювання дидактичних матеріалів: 

 в чому полягає здійснення методу? 

 де використовується даний метод генетичних досліджень? 

 наведіть конкретний приклад застосування . 

Кожен студент індивідуально працює з опорними конспектами, потім відбувається 

групове визначення відповідей на питання та обирається представник, який представить їх. 

Приблизний час підготовки – 10 хв.  

Отже, використання групової навчально-пізнавальної діяльності дозволяє не лише 

урізноманітнити, зробити нестандартним та цікавим звичайне заняття, а й підвищує якість, 

результативність навчання, залучає студентів до активних форм роботи, не 

перенавантажуючи заняття писанням та репродуктивним відтворенням. 
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ  
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СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» З ПЕДАГОГІКИ  

 

У статті розглянуто вплив використання інноваційних технологій на формування 

професійної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах 

педагогічного коледжу. Особливу увагу приділено інтерактивним і сучасним інформаційним 

технологіям, їх можливостям задля розвитку компетенції у майбутніх молодших 

спеціалістів. 

Ключові слова: професійна компетентність, компетенція, інновація, інноваційні 

технології.  

 

The article considers the influence of the use of innovative technologies on the formation of 

professional competence of future teachers of pre-school establishments in the conditions of the 

pedagogical college. Particular attention is paid to interactive and modern information 

technologies, their capabilities for the development of competence in future junior specialists. 

Key words: professional competence, competence, innovation, innovative technologies. 

 

Загальновідомо, що сьогодні гостро стоїть проблема забезпечення ринку праці та потреб 

держави у кваліфікованих фахівцях. Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року передбачено створення умов для посилення співпраці державних органів 

і бізнесу з освітніми закладами з метою підготовки конкурентоспроможного людського 

капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства [3].  

Так як педагогічні навчальні заклади мають стояти в авангарді цього процесу, 

забезпечити високоякісну професійну підготовку майбутніх спеціалістів, то основною 

умовою вирішення такого завдання є формування професійної компетентності студентів, 

підвищення ефективності їх освітньої діяльності. Це означає, що, згідно Закону України 

«Про освіту», заклад передвищої освіти повинен готувати випускників, які матимуть попит 

на ринку праці та будуть адаптовані до цивілізованих ринкових відносин, вмітимуть 

самостійно розв’язувати життєві проблеми, долати труднощі, вільно спілкуватися з 

громадянами інших країн [4].  

Зважаючи на те, що вимоги сьогодення зобов’язують до пошуків нових підходів у 

підготовці фахівців дошкільної галузі в педагогічних закладах передвищої освіти, то 

професійна компетентність має забезпечувати цілісну й професійну спрямованість всієї 

системи підготовки майбутнього вихователя зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта». Вона 

вимагає від коледжу принципово нового підходу, зокрема: інтеграції професійної освіти, 

практичної діяльності та нових інформаційних технологій.  

І саме багаторічний досвід викладання, аналіз освітнього процесу в педагогічному 

коледжі дає підстави вважати, що найважливішим у вивченні педагогіки є нерозривне 

поєднання теоретичного матеріалу з практичними вміннями та наступне використання 

набутих знань і вмінь під час проведення занять і режимних процесів у закладах дошкільної 

освіти. Адже включення до професійної освіти нових освітніх термінів – компетентностей, 

компетенцій, ключових кваліфікацій обґрунтовано у працях відомих європейських науковців 

ще у середині 80-х років ХХ сторіччя. Нині проблема підготовки конкурентоспроможних 

молодших спеціалістів, здатних до сприйняття та використання на практиці нових наукових 

ідей, інноваційних технологій та сучасних методик, особливо актуальна [1, с. 14].  
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Крім того, у сучасних умовах реформування вищої освіти статус педагога, його функції 

змінюються так само, як і вимоги до рівня його професіоналізму, його професійно-

педагогічної компетентності. Під професійною компетентністю педагога в даному разі слід 

вважати інтегровану особистісну характеристику, що включає психологічну (розуміння та 

усвідомлення власної діяльності) і теоретичну (набуття особистісно значущих знань і вмінь) 

готовність педагога до діяльності, його здатність вирішувати на практиці педагогічні 

завдання та виконувати роботу в цілому. Професійна компетентність вихователя 

характеризує його обізнаність у психолого-педагогічній та фаховій галузях знань, його 

професійні вміння та навички, особистий досвід та освіченість, що в сукупності дає змогу 

говорити про спеціаліста, націленого на перспективність у своїй роботі, перейнятого 

процесом збагачення власної культури, впевненого в собі і спроможного досягати високих 

результатів у професійній діяльності.  

Варто зазначити, що на сьогодні проблеми готовності педагога до професійної діяльності 

висвітлені в роботах М.І. Дьяченко, Н.В. Кузьміної, В.І. Лугового, О.М. Пєхоти, 

Л.П. Пуховської, М.С. Савіної, Г.В. Троцко та ін. Теоретичні та практичні аспекти нових 

технологій навчання розроблені в роботах В.П. Беспалько, Л. Буркової, Г.К. Селевко, 

О.М. Пєхоти, О.І. Пометун, Л.В. Пироженко та інших вітчизняних і зарубіжних вчених. 

Формування здібностей творчої особистості майбутніх фахівців досліджено у працях 

В.М. Анфімова, В.О. Моляко, В.В. Рибалки, О.Г. Романовського та ін. [2]. 

Очевидно, що одним із шляхів модернізації освітньої системи постає впровадження в 

освітній процес коледжу інноваційних педагогічних технологій і методів, бо старими 

репродуктивними способами вирішити питання міцного, ефективного, якісного навчання 

неможливо. Тому ми переглянули методику викладання педагогіки, і поряд з традиційними 

формами та методами навчання використовуємо нові сучасні методики.  

Зауважимо, що інновації (італ. іnnovatione – новизна, нововведення) – нові форми 

організації діяльності та управління, нові види технологій, які охоплюють різні сфери 

життєдіяльності людства. А інноваційну педагогічну технологію розглядають як особливу 

організацію діяльності та мислення, які спрямовані на організацію нововведень в освітньому 

просторі, або як процес засвоєння, впровадження і поширення нового в освіті [1, c. 10].  

Інновація педагогічного процесу означає введення нового в мету, зміст, форми і методи 

навчання та виховання, в організацію спільної діяльності учасників освітнього процесу. 

Інноваційні технології, що використовуються у системі передвищої та вищої освіти, 

розглядаються як моделювання викладачем змісту, форм і методів педагогічного процесу 

відповідно до поставленої мети з використанням новизни.  

У практиці педагогічної діяльності нашого коледжу використовуються такі технології 

навчання, як: диференційоване, проблемне навчання, ігрові та інформаційні технології, 

кредитно-модульна технологія, особистісно-орієнтоване навчання тощо. 

Як було зазначено вище, головними особливостями інноваційної педагогічної діяльності 

є особистісний підхід, творчий, дослідно-експериментальний характер, стійка 

вмотивованість на пошук нового в організації освітнього процесу. А однією з основних 

методичних інновацій є інтерактивні методи навчання, мета яких – створення комфортних 

умов навчання, де студент відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що 

робить продуктивним сам освітній процес [6, с. 39-41].  

Елементами інтерактивних методик, що з успіхом застосовуються на заняттях з 

педагогіки є: можливість залучити до роботи всіх студентів, що присутні на занятті, 

організація навчання у групах (командах), робота в парах, формування доброзичливого 

ставлення до опонента, можливість висловлювати свою думку, створення ситуації успіху, 

формування навичок толерантного спілкування, вміння знаходити альтернативне рішення, 

тощо. Важливо так зорієнтувати освітній процес, щоб студенти перебували в атмосфері 

творчості, тобто могли і бажали творити нове, залежно від свого рівня розвитку, бажань 
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могли вибирати для себе форму прояву та участі в творчій самостійній діяльності, 

реалізуючи свою пізнавальну активність.  

Зрозуміло, що формування професійної компетентності, рівень професійної підготовки 

залежить і від характеру стосунків викладача зі студентами, управління педагогічним 

процесом з боку творчого викладача. Тому, на нашу думку, ефективність інтерактивних 

технологій залежить від уміння викладача давати завдання студентам для попередньої 

підготовки, підбирати до заняття такі інтерактивні вправи, які дали б студенту «ключ» до 

освоєння теми. А однією з форм інтерактивної роботи є навчальна взаємодія студентів у 

парах і мікрогрупах. Оптимальний склад групи не більше 4-6 чоловік, групи вивчають 

навчальний матеріал, обмінюються вміннями. Варто об’єднувати студентів у групи довільно, 

групи не мають бути сталими. Слід дозволяти студентам самим собі обирати посильний вид 

роботи. Процес засвоєння матеріалу слід супроводжувати постійним контролем якості знань, 

умінь, навичок через самоперевірку, взаємодопомогу з наступною взаємооцінкою, 

самооцінкою.  

Так як інформаційно-комп’ютерні технології готують студентів до повноцінної 

діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства, то доречним є використання 

мультимедійних засобів навчання, оскільки використання мультимедійних технологій в 

освітньому процесі можливе на будь-якому етапі заняття та дають змогу викладачу: вивести 

на екран фото; відеозображення; схеми, таблиці; налаштувати черговість появи інформації з 

елементами анімації; внести зміни у структуру заняття; записати відеофайли безпосередньо з 

екрану; зберігати тривалий час електронні продукти; використати проектні технології 

[5, с. 38].  

Враховуючи власний досвід, слід сказати, що метод проектів при вмілому застосуванні 

досить ефективний у роботі зі студентами. Переваги технології «метод проектів» такі: 

розвиваються пізнавальні інтереси; використовуються різні форми роботи: дискусії, робота з 

літературою, збір емпіричної інформації і т. ін.; відбувається мотивування, з’являється 

задоволення від діяльності, студенти бачать результат своєї праці; відсутній формалізм 

знань; у випадку використання групових проектів розвивається уміння співробітничати; 

встановлюється зв’язок з життєвим досвідом; розвивається уміння ставити мету і 

саморегуляція в діяльності.  

Як було відмічено, тільки досконала творча особистість, у якій поєднуються морально-

духовні якості, має шанс бути визнаною суспільством. З огляду на це, ми вважаємо, що 

важливим компонентом навчання педагогіки є контроль та оцінювання досягнень студентів, 

який є складовою частиною освітнього процесу, призначений для визначення успішності 

навчання кожного студента, аналізу отриманих результатів та корекції подальшого процесу 

навчання. Тому ми намагаємося урізноманітнювати форми контролю, практикувати 

взаємоконтроль, самоконтроль і самооцінка навчальних досягнень студентів.  

Нині існує достатня кількість педагогічних програмних засобів, призначених для 

здійснення контролю знань. Найбільш поширеним та перспективним для використання в 

освітньому процесі є програми-оболонки, що дозволяють створювати тестові завдання та 

методичний супровід до них, формувати набори запитань і використовувати їх при 

проведенні контролю знань. Цей клас програм передбачає використання комп’ютера як в 

процесі підготовки до проведення контролю, так і при проведенні, а також при обробці його 

результатів. Педагогічно доцільне та методично грамотне використання програмних засобів 

забезпечує реалізацію основних функцій контролю, включаючи своєчасне коригування 

знань, умінь, навичок студентів та ефективне управління їх навчально-пізнавальною 

діяльністю.  

Одним із напрямків удосконалення контролю навчальних досягнень студентів є тестові 

технології. Багаторічний досвід роботи зі студентами коледжу переконливо засвідчує 

необхідність їх попередньої підготовки до особливої форми контролю, якою є тестування. 

Тому ми вважаємо доцільним в освітньому процесі разом з традиційними формами перевірки 
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знань і вмінь студентів включати тестові форми контролю, використовуючи все розмаїття 

тестових завдань.  

Таким чином, на наш погляд, контроль за навчальною діяльністю студентів 

педагогічного коледжу є одним з найважливіших засобів систематичного й ґрунтовного 

засвоєння програмового матеріалу з педагогіки, розвитку творчих здібностей і виховання 

студентів, завершальним етапом розв’язання навчально-пізнавальних завдань, які 

розглядалися на лекціях, семінарах, практичних заняттях. Адже знання можна вважати 

надбанням студента тільки за умови, що він доклав для їх здобуття свої розумові та 

практичні зусилля.  

Отже, глибоке вивчення педагогіки, починаючи з коледжу, – є шлях гуманізації освіти, 

гармонійності відношень людини з людиною та довкіллям. І саме формування професійної 

компетентності майбутнього спеціаліста у педагогічному коледжі багато в чому залежить від 

використання інноваційних технологій навчання, які перетворюють студента на суб’єкт 

пізнавальної діяльності. Важливим правилом професійної підготовки в сучасному закладі 

передвищої освіти має стати самостійне здобуття знань студентами. Суть інтерактивних 

технологій у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Вони 

найбільше відповідають особистісно-зорієнтованому підходу в освітньому процесі.  
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ГУМАНІЗАЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ У ВУЗАХ УКРАЇНИ –  

ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ 

 

У статті «Гуманізація художньої освіти у вузах України – вимога сьогодення» 

розглядаються питання підготовки фахівців художніх спеціальностей через призму 

гуманістичної спрямованості у вузах України навчально-виховного процесу. Акцентується 

увага на сукупності підходів педагогів по формуванню в майбутніх фахівців художнього 

спрямування гуманістичних цінностей, здатності ними усвідомити значення своєї 

майбутньої професійної діяльності в складних соціально-економічних умовах, які склалися в 

Україні, вплив майбутніх художників на всі сфери суспільного життя, культури, природи. 

Сучасна художня освіта покликана формувати художника-гуманіста, який своєю 

творчістю формуватиме в суспільстві культурні, морально-етичні та духовні цінності. 

Ключові слова: гуманізація, навчально-виховний процес, професійна підготовка, 

гармонійний розвиток, духовні цінності, художня освіта. 
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The article "Humanization of artistic education in higher educational institutions of the 
Ukraine is a requirement of the present" deals with the training of specialists in the artistic 
specialties through the prism of humanistic orientation in the educational institutions of higher 
education in Ukraine. The emphasis is on the set of pedagogical approaches to the formation of 
future specialists in the artistic direction of humanistic values, their ability to understand the 
importance of their future professional activities in the complex socio-economic conditions that 
have developed in Ukraine, the impact of future artists on all spheres of public life, culture and 
nature. Contemporary artistic education is intended to form a humanist artist who, through his 
work, will form cultural, moral, ethical and spiritual values in society. 

Key words: humanization, educational process, professional training, harmonious 
development, spiritual values, artistic education. 

 

В умовах глобалізації сучасного світу, впровадження новітніх інформаційних технологій 
та вільний доступ сучасного молодого покоління до оволодіння інформацією, як правдивою 
та і неправдивою, перекрученою а іноді пов’язаною з насильством над особистістю, ставить 
перед освітою, в тому числі і мистецькою, нові вимоги і виклики. На перший план виступає 
гуманістична парадигма, яка повинна стати фундаментом удосконалення навчально-
виховного процесу в мистецьких навчальних закладах. Гуманізація мистецького навчання 
повинна бути спрямована на студента, як центральну особу освітнього процесу. А це означає 
олюднення процесу навчання і виховання, відкидання авторитаризму і утвердження 
методики співпраці. Особистість студента повинна розглядатися викладачами, як найвища 
соціальна цінність, коли він буде створювати сприятливі умови для становлення 
громадянина з високими морально-естетичними, інтелектуальними і фізичними якостями. У 
студентському середовищі повинні формуватися реальні високоідейні відносини на підґрунті 
моральних цінностей. В центрі завжди повинен перебувати студент, з його власною 
своєрідністю і неповторністю. 

Гуманізація мистецького простору означає рішучий поворот викладацького складу 
обличчям до студента, який повинен стати не засобом, а суб’єктом свого розвитку. А це 
означає, що педагог повинен ставитися з повагою до особистої гідності студента, знати його 
запити, інтереси, особисту життєву мету, розвивати і опікуватися становленням його 
художньої індивідуальності, його творчого розвитку. 

Початок ХХІ століття вимагає нових підходів до модернізації традиційних методик 
викладання, до впровадження у практику роботи педагогічних колективів не традиційних, 
але науково-вивірених методів та прийомів навчання, які б сприяли ефективному розкриттю 
індивідуальності студента, його пізнавальних інтересів. Педагог повинен створити такі 
умови для навчання, в яких би студент відтворював власне «Я». А це означає, що педагог не 
може роботи наголос лише на одній єдиній одноманітній професійній праці, як єдиному 
успіху в мистецтві. Одноманітність вбиває потяг до всебічної реалізації особистості. 
Найкраще це ілюструє болгарський фольклор про трьох дітей Петко. Діти Петко від природи 
мали художні здібності, один співав, другий складав пісні, третій малював. Але сини не 
завжди слухали батька. А сусід теж мав синів, вони були надзвичайно слухняні. Петко 
заздрив сусідові. Він договорився з сусідом і дав на виховання синів. Той все зробив, як хотів 
Петко, ‒ сини стали слухняними, але перестали співати, малювати, складати вірші. 

Як свідчить практика, студент повинен не лише навчатися за обраним фахом, але й 
отримувати у вузі естетичне задоволення, працюючи у різноманітних гуртках, студіях, 
студентських об’єднаннях, тощо, які не звужують художні спрямування, а навпаки 
відіграють функцію його психологічної розрядки, збагачують внутрішній світ, сприяють 
формуванню національної самосвідомості, відродження і зміцнення історичної пам’яті. 

Гуманізація мистецької освіти повинна бути зорієнтована на підбір педагогічними 
колективами таких форм, прийомів і методів, які б сприяли діалоговій формі спілкування. 
При такому підході відбувається взаємозв’язок двох форм діяльності: внутрішньої і 
міжособистісної. Вони взаємо пов’язуються одна з одною і сприяють виробленню власної 
точки зору, власної інтерпретації, власного розуміння і осмислення студентом завдань того 
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чи іншого навчального предмету мистецького або гуманітарного спрямування, а отже і 
творчого розвитку. Запровадження в навчальний процес гуманістичних ідей вимагає свободи 
вибору педагогом методів і прийомів викладання, засобів навчання і виховання, постійного 
творчого пошуку кожним педагогом таких методичних прийомів, які в рамках гуманістичної 
парадигми забезпечать розвиток та реалізацію мистецьких здібностей майбутнього 
художника. 

Завдання кожного педагога, при впровадженні гуманного підходу до організації 
навчального процесу, допомогти студенту усвідомити свої почуття, бажання створювати 
свою власну інтерпретацію осмислення майбутнього змісту навчального завдання 
художнього спрямування, відобразити в роботі своє психологічно-емоційне ставлення до 
навчально-мистецького твору. Саме в процесі навчання студент повинен усвідомити 
значення своєї професійної діяльності у загальній системі суспільно-економічних відносин, її 
впливу на всі сфери соціального життя, брати на себе відповідальність за наслідки своєї 
професійної діяльності. 

Сучасна художня освіта покликана забезпечувати формування людини-гуманіста, а не 
людини – користувача. Тому особистість фахівця може сформувати на засадах етики, моралі, 
культури, духовності. 

У Вижницькому художньому закладі, з отриманням Україною незалежності, педагоги 
відійшли від ідеологізованої авторитарної методики до гуманістичної методики підготовки 
мистецьких кадрів. У навчально-методичний процес впроваджено методику співробітництва, 
суть якої полягає в тому , що студент розглядається не як об’єкт, який бездумно повинен 
засвоїти певну суму знань, а як суб’єкт, активний учасник процесу навчання. Це дозволило 
формувати у студентів гуманістичні цінності, нове ставлення до тих подій, що відбувають в 
країні та світі, адекватно реагувати на складні соціальні, економічні, політичні та духовні 
процеси. Педагоги розуміють, що випускник художнього навчального закладу повинен бути 
готовий до професійної діяльності за будь-яких обставин. Він повинен відчувати 
персональну відповідальність, як за результати так і наслідки своєї праці, за тих хто працює 
поряд з ним, за події, які відбуваються у державі. Сьогодні, на жаль, рівень духовного, 
морального розвитку суспільства є дуже низьким, і саме тому дуже важливо в процесі 
гуманітаризації художньої освіти формувати у студентів морально-духовні цінності.  

У процесі гуманітаризації навчально-виховного процесу, дуже важливою складовою 
педагогічних та науково-педагогічних вузів є вироблення системи поза аудиторної виховної 
роботи. У коледжі працюють гуртки за майбутнім фахом, де студенти поглиблюють свої 
знання, вміння та навички, втілюють свої творчі задуми. Працюючи за власними творчими 
проектами вони духовно збагачуються, у них формуються художньо-естетичні смаки. Кращі 
студенти приймають участь в регіональних, республіканських та міжнародних конкурсах і 
виставках з власними творчими роботами. Студенти спеціалізації художня обробка металу є 
постійними учасниками та переможцями республіканських конкурсів «Є ідея» (м. Одеса), 
щорічних виставок «Ювелір-Експо» (м. Київ) та міжнародних (Молдова, Румунія) (керівник 
Задорожній І.Д.). Студенти спеціалізації художня обробка дерева є постійними учасниками 
обласних та республіканських виставок, які організовує Національна спілка художників та 
Спілка народних майстрів України (керівник Запорожець В.П.). Студенти спеціалізації 
художня вишивка та образотворче мистецтво постійні учасники конкурсу «Весняні акорди» 
(м. Івано-Франківськ)., «Хвилі Черемоша» (керівник Андрич.В.І) спеціалізації художньої 
ковальства в республіканських конкурсах ковалів (керівник Гулій Я.Б); спеціальності 
образотворчого мистецтва в конкурсі «Витинанка» (керівник Зазуляк В.Т.). Проводяться 
весняні та осінні пленери, навчальні та етнографічні виїзні практики. 

Важлива роль в гуманізації належать виховній роботі. У Вижницькому коледжі за 
останні 25 років склалася система виховної роботи, яка спрямована на творчу реалізацію 
молоді. Більше тридцяти років працює молодіжний театр «Юність» (керівник 
Козубовська М.П.), який є лауреатом обласних та міжнародних конкурсів; студентський хор; 
вокальні та інструментальні ансамблі (керівник Пинзару М.К.) та ін. 
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Гуманізації виховного процесу сприяють виховні години, загальноколеджівські виховні 
заходи, студентське самоуправління. Дані напрями роботи сприяють формуванню творчих 
здібностей та прагнення студентів до творчої реалізації розвитку художньої уяви. 
Розвиваються естетичні почуття та смаки, оціночні судження. Студент відчуває себе не 
пасивним спостерігачем, а активним учасником у власній художньо-творчій реалізації і 
духовному самовдосконаленню. А це дає можливість формувати майбутнього митця на 
якісних нових засадах: «Людину-творця», «Людину-професіонала», «Людину-гуманіста» – 
як справедливо наголошує професор Петро Коваль. 

Гуманізація навчально-виховного процесу дозволить випускнику вузу адаптуватися до 
середовища, в якому він перебуває. Вихований на ідеях гуманізму, він вже не буде почувати 
себе гвинтиком суспільної системи, а позиціонувати себе, як людина культурна, творча, 
духовна, буде готовий на ідеях гуманізму відстоювати свободу, гуманне відношення до 
оточуючих. У нього буде, на засадах гуманізму сформовано гуманістично-світоглядну 
спрямованість. 

Гуманізація мистецької освіти передбачає зміну парадигми викладача в навчально-
виховному процесі. Він повинен бути соратником студента на шляху до пізнання, 
опираючись у першу чергу на його особисті якості спонукати до мистецького вираження. 
Для досягнення ефективності гуманістичної спрямованості мистецької освіти педагогам 
необхідно урізноманітнювати форми і методи організації навчальної діяльності, 
стимулювати студентів до вільного висловлення своїх думок, не боячись, що його відповідь 
буде помилковою. У сучасних умовах педагогу слід сформувати новий гуманістичний спосіб 
пізнання, оволодіти інноваційними технологіями передачі знань під час спілкування з 
студентами. Слід підтримувати свідомо будь-яку спробу студента до самовираження, при 
цьому використовуючи весь арсенал стимулювання та заохочення студентів до самостійного 
пошуку рішення. Організація навчального процесу заснована на принципах гуманізму 
повинна спрямовуватись на утвердження поваги до людини, її права на земне щастя, вільний 
вияв природних людських почуттів, здібностей, розуміння її запитів, інтересів, довіра до неї. 

Отже гуманізація мистецької освіти формується в тому навчальному закладі, де 
педагогічний колектив стає однодумцем, другом студентського колективу, де бачать 
студента, як майбутнього фахівця, який пізнає світ, по своєму його бачить, сповнений 
прагнення реалізовувати свої творчі здібності, своєю творчістю збагатити українську 
культуру, духовне становлення українського суспільства. Але для цього слід педагогам 
змінити своє ставлення до студента, усвідомити, що вони несуть відповідальність за 
розвиток індивідуальності і культури особистості студента, його духовне становлення. 
Педагог повинен підтримувати індивідуальне «Я» студента, а не принижувати його людську 
гідність. 
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

У статті проаналізовано основні види педагогічної компетенції викладача іноземної 

мови, що відіграють значний вплив на продуктивність та результативність навчального 

процесу. Професійна майстерність та обізнаність у певній сфері викладання – є 

вирішальної умовою успішності педагогічної взаємодії між викладачем та учнями, 

студентами. Ціллю роботи був теоретичний огляд основних якостей та типів професійної 

компетенції вчителя. 

Ключові слова: педагогіка, компетенція, іноземні мови, викладання, професійність, 

вчитель. 

 

The article analyzes the main types of pedagogical competence of the teacher of a foreign 

language, which have a significant influence on the productivity and effectiveness of the 

educational process. Professional skills and knowledge in a certain field of teaching ‒ is a 

significant condition for the success of pedagogical interaction between the teacher and students. 

The aim of the work was theoretical review of the basic qualities and types of teacher's professional 

competence. 

Key words: pedagogy, competence, foreign languages, teaching, professionalism, teacher. 

 

Робота, пов’язана з викладанням, завжди вважалася дуже складною, але одночасно з тим 

і поважним видом діяльності. Дуже влучно про вчителя висловився відомий поет 

С.Л.Соловейчик: «Він актор, але його глядачі і слухачі не аплодують йому. Він скульптор, 

але його роботи ніхто не бачить. Він лікар, але його пацієнти рідко дякують за лікування та 

далеко не завжди бажають лікуватися. Де ж йому взяти сили для щоденного натхнення? 

Тільки в самому собі, тільки у свідомості величі своєї справи». [1, с. 60-64] 

Для когось професія вчителя здається простою і більшість людей думає що у цій 

професії немає жодних складнощів, бо все, що вимагається – це проводити весь день в 

оточенні дітей, а діти нічого поганого заподіяти не можуть, та й з ними ніколи не буде нудно. 

Але це не зовсім так. Робочий день вчителя наповнений різноманітними приємних та форс 

мажорних ситуацій , а уроки – це лише одна із багатьох складових частин його роботи. Слід 

пам’ятати, що підготовка до уроків займає багато часу. Вчителеві потрібно проводити 4-6 

уроків в день, а ще є такий пункт як позакласна робота. Очевидно, що вчителі працюють з 

великим розумовим навантаженням, тому що залучення уваги близька30 учнів 45 хвилин 

підряд завдання не з легких. Психічного навантаження додають невиховані учні, які 

заважають проведенню уроку та по-різному порушують поведінку. Пошук спільної мови із 

складними учнями – велика проблема для вчителя, вирішення якої не всім під силу. Не 

потрібно забувати, що в обов'язки вчителя  також входить різностороння організація цікавих 

позакласних заходів у вигляді екскурсій ,конкурсів, вечорів, , походів в театри, музеї та таке 

інше.  

Будучи педагогом, потрібно вміти формувати змалечку в учнів високі принципи моралі, 

хороше почуття власної гідності, а також поваги до самого себе та до інших, 

відповідальність, патріотизм. Окремо потрібно сказати про розвиток у дітей бажання вести 

здоровий спосіб життя і з толерантністю ставиться до оточуючих навколо нас. А зробити це 

все можливо лише подаючи власний позитивний приклад. [3, c. 35-37] 

Загальновідомо, що перед кожним викладачем поставлено надзвичайно важливе 

завдання, а саме ‒ здійснювати абсолютний розвиток гармонійної та компетентної 
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особистості. Постійно зазнають змін орієнтири освіти – а тому змінюється й сам викладач, 

його цілі, а також завдання його освітньої діяльності. 

Безсумнівно, що проблема ефективності та результативності процесу, що здійснює 

педагог, може бути розв’язана лише за умови забезпечення високої компетентності та 

професійної майстерності педагога, що є предметом багатьох актуальних досліджень 

сьогодення. 

Для багатьох є невідомим те, що викладач, а саме вчитель іноземних мов учиться все 

життя. Рівень професійної компетентності викладача-мовника – це його знання, уміння, 

особистий досвід які не закінчуються лише отриманим дипломом. Бути компетентним – це 

вміти знаходити правильнее рішення, врівноважено та раціонально мислити у конкретній 

ситуації, а також доцільно використовувати отримані знання й досвід. Однак, професійна 

компетентність кожного викладача чи вчителя потребує постійного розвитку й 

удосконалення. [4, с. 60] 

Компетенція – це обізнаність у певній галузі чи сфері праці, якомусь питанні. 

Повноправність у вирішенні якоїсь справи чи завдання; поінформованість, досвіченість; 

авторитетність. Кількість повноважень (прав і обов’язків) певного органу або ж посадової 

особи, що є встановлені статусом (або іншими положеннями) установами, закладу. [2] 

У вітчизняній науковій школі досліджується структура професійної компетенції й 

виділяються такі види педагогічної компетентності: 

- Спеціальна – у галузі дисципліни, що викладається; 

- Методична – у галузі засобів формування знань, умінь та навичок; 

- Психолого-педагогічна – у сфері навчання; 

- Диференційовано-педагогічна – у галузі мотивів, здібностей, спрямованості тих, кого 

навчають; 

- Загальнокультурна; 

- Комунікативна; 

- Діагностична; 

- Соціальна; 

- Особистісна; 

- Компетенція у сфері інформаційних технологій.  

Педагогічна компетентність викладача - це єдність як його теоретичної так і практичної 

готовності для реалізації педагогічної діяльності. Саме ця проблема педагогічної компетенції 

цікавила багатьох науковців минулого сторіччя та сьогодення. 

Отже, комунікативна компетенція вчителя іноземних мов, безсумнівно, є вирішальною 

умовою успішності педагогічної співпраці із учнями для досягнення  цілей і завдань 

навчального процесу і виховання, що вимагає не просто розвитку товариськості як 

особистісної властивості, а й цілісного усвідомлення теоретичних основ, закономірностей, 

специфіки педагогічного спілкування, спеціального оволодіння різними мовними 

технологіями, продуктивної взаємодії у навчальному процесі. Розуміючи важливість 

комунікативної компетенції, вчителям іноземних мов необхідно брати участь у семінарах, 

тренінгах, конференціях з розвитку комунікативних та прикладних умінь. 

Оволодіння іноземною мовою як основним способом  спілкування передбачає 

формування наступних вмінь, що дозволили б усім учням вибудовувати свої власні 

висловлювання та конструювати особисті думки відповідно до тієї комунікативної мети, що 

була б зумовлена умовами спілкування та певними правилами мовної поведінки й етики. 

Праця сучасного педагога вимагає від нього модерних професійних навичок, 

зосередження власних зусиль і часу не лише на усвідомленні їхньої потреби та значущості, а 

й на опануванні та впровадженні в педагогічну практику, а це, у свою чергу,  вимагає змін та 

правок у змісті й техніках професійної підготовки майбутніх фахівців цієї галузі праці. 
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Проблема професійної підготовки майбутніх фахівців економічної сфери знайшла своє 

відображення в багатьох наукових публікаціях. Дослідники визначають сучасні пріоритети 

професійної підготовки майбутніх економістів, що взято за основу в навчанні фахівців 

міжнародних економічних відносин. 

Ключові слова: професійна підготовка, наукові дослідження, майбутні економісти, 

фахівці міжнародних економічних відносин 

 

The problem of the professional training of future specialists in the economic sphere has been 

reflected in many scientific publications. The researchers determine the current priorities of the 

training of future economists, which is taken as the basis for the training of specialists in 

international economic relations. 

Key words: professional training, scientific researches, future economists, experts in 

international economic relations 

 

Сучасні тенденції розвитку та ускладнення професійної діяльності майбутніх фахівців 

міжнародних економічних відносин (далі – ФМЕВ) диктують нові вимоги до освіти 

студентів спеціальності 056 «Міжнародна економіка».  

Погоджуємося з думкою. Г. Ковальчук, що професійна підготовка майбутнього 

економіста у вищій школі є важливою не тільки для розвитку особистості кожного 

конкретного студента, а й для прогресу суспільства в цілому [1, с. 12]. Висуваючи таку тезу, 

Г. Ковальчук опирається на наукову позицію Б. Ананьєва, згідно якої, в загальному процесі 

становлення особистості важливе значення має завершальний етап освіти та основна стадія 

спеціалізації (професіоналізації), момент «старту» професійної діяльності, засвоєння 

соціальних функцій та ролей [1, с. 14]. 

Ускладнення професійних функцій майбутніх фахівців економічної сфери, жорсткі 

вимоги щодо формування у студентів професійних і особистісних якостей, які в 

майбутньому допоможуть здійснювати ефективну та економічно вигідну фахову діяльність, 

зумовлюють актуальність педагогічних досліджень у цій галузі.  

Проблема професійної підготовки майбутніх фахівців економічної сфери знайшла своє 

відображення в наукових доробках вітчизняних (С. Адамів, О. Бабаян, Н. Андрущенко та ін.) 

та зарубіжних (Н. Дегтярева, Р. Кац (R. Katz), М. Кларк (М. Clark), Ф. Мохсен (F. Mohsen) та 
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ін.) учених. Дослідники визначають ключові аспекти фахової підготовки майбутніх 

економістів (Н. Тувакова), сучасні вимоги до формування професійної (О. Бабаян) 

інформаційної (Н. Баловсяк), комунікативної (М. Акічева, О. Кричківська, І. Ярощук), 

науково-пізнавальної  (Л. Борисенко) компетентності, мобільності (Є. Іванченко), 

комунікативної культури (В. Дубова), готовності до міжкультурної комунікації (Г. Захарова), 

до професійного іншомовного спілкування (Н. Логутіна) майбутніх економістів на основі 

використання міжпредметних зв’язків (В. Вишпольська), індивідуального (Л. Дибкова), 

імітаційно-ігрового підходу у викладанні психолого-педагогічних дисциплін (М. Вієвська), в 

умовах нових технологій (Ю. Деркач) та використання активних методів навчання в процесі 

теоретичної підготовки студентів економічних спеціальностей (К. Кірей) та ін. 

Дослідники спрямовують свої наукові розвідки на обґрунтування сучасних пріоритетів 

наукових досліджень професійного розвитку менеджерів у міжнародному бізнесі шляхом 

конкретизації розвиваючих подій у професійному становленні українських та міжнародних 

менеджерів (В. Білошапка); виокремлення психологічних та педагогічних основ підготовки 

студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності (М. Артюшина); 

конкретизації соціально-філософських аспектів формування інноваційної культури 

майбутніх економістів під час професійної підготовки у ВНЗ (Н. Кошелева); дослідження 

специфіки формування професійного мовлення студентів-економістів як засобу взаємодії в 

просторі європейської комунікації (В. Василевич); необхідності розробки системи 

оцінювання та контролю в навчанні студентів-міжнародників (О. Ельбрехт) в системі 

інтегративної професійної підготовки (Є. Іванченко), актуалізації формування професійно 

значущих якостей майбутніх магістрів економічного профілю (Р. Гейзерська) на основі 

гуманізації професійної підготовки (І. Герасимова) та активізації творчого потенціалу 

студентів-економістів як одного з чинників їхньої конкурентоспроможності (І. Куліш). 

Дослідники обґрунтовують необхідність застосування особистісно орієнтованого 

підходу до оцінювання якості підготовки майбутніх фахівців з міжнародної економіки 

(У. Боднар). Детальний теоретичний аналіз дисертаційних досліджень дав змогу визначити 

змістове наповнення категорії професійна підготовка майбутніх ФМЕВ у контексті 

дослідження. Розглянемо його детальніше. 

Підготовка кваліфікованих фахівців у різних сферах є першочерговою метою 

професійної освіти. Ця теза є наскрізною ідеєю «Національної доповіді про стан і 

перспективи розвитку освіти в Україні» (2016 р.), в якій мета професійної освіти тлумачиться 

як підготовка висококваліфікованого фахівця відповідного рівня та профілю, 

конкурентоздатного на ринку праці, що вільно володіє своєю професією і здатний до 

ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів. 

Зокрема, ми опиралися на теоретичні напрацювання А. Цини [4]. Розкриваючи сутність 

поняття «професійна підготовка» в ієрархії цілісної структури загальних, особливих, якісних 

і атрибутивних його ознак, науковець стверджує, що кристалізованим результатом фахової 

підготовки студентів у ВНЗ має бути сформована професійна компетентність [4, с. 285-289]. 

Слушними в цьому контексті є висновки Л. Максимчук, що осмислення й узагальнення 

практики підготовки економістів-міжнародників з метою «удосконалення процесів 

професіогенезу – процесу формування фахівця – може стати основним інструментом 

подальших перетворень у цій галузі» [3, с. 7]. Професійна підготовка фахівців економічного 

спрямування, за словами дослідників [2, с. 35] повинна складати фундамент для розвитку 

міжнародної економіки нашої країни, її інтеграції в міжнародний економічний простір, що 

актуалізує тему нашого дослідження.  

Отже, сучасні пріоритетні напрями поглибленого вивчення різних аспектів професійної 

підготовки студентів, які здобувають фах економіста, можуть бути основою у навчанні 

фахівців міжнародних економічних відносин. 

Подальші перспективи наукових розвідок вбачаємо в окресленні специфіки реалізації 

системного підходу до фахової підготовки майбутніх ФМЕВ під час навчання у ВНЗ.  
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ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНІК НА ЗАНЯТТЯХ  

З МАЛЮВАННЯ У СТАРШІЙ ГРУПІ ЗДО  

 

В основу статті поставлені питання використання вивчення нетрадиційних технік 

малювання під час роботи з дошкільниками. У роботі представлені основні методи 

нетрадиційного малювання. Розглянуті основні особливості нетрадиційніх технік та їх 

користь для виховання, навчання і розвитку старших дошкільників.  

Ключові слова: нетрадиційні техніки малювання, кляксографія, монотипія, 

штампування, никографія, точковий малюнок, малювання вологим папером, малювання 

м'ятим папером. 

 

Малювання має велике значення для виховання та розвитку дитини старшого 

дошкільного віку. Щоб створити зображення дитина має отримати певні знання, вміння та 

навички, які грунтуються на образах, отриманих під час спостережень та уявленнях дитини. 

Під час малювання у дошкільника розвиваються спостережливість, естетичне сприйняття, 

творчі здібності, вміння самостйно створювати гарні речі. На заняттях з малювання 

дошкільники вчаться бачити красу навколишнього світу та витворів мистецтва.  

Для дітей старшого дошкільного віку малювання – спосіб для пізнання навколишнього 

світу. Під час малювання дошкільники розвивають певні здібності, зокрема: зорова оцінка 

форми, орієнтування у просторі, почуття кольору. Окрім цього заняття малюванням дарують 

дітям радість та позитивні емоції.  

Поряд з малюванням олівцями та фарбами існує малювання фарбами без пензлика – 

пальцями, нитками, воском та ін. Нетрадиційний підхід до навчання дітей малюванню – 

важливий етап підготовки дітей старшої групи до школи. Нетрадиційні техніки малювання 

допомагають розвивати дрібну моторику рук, покращують інтелектуальний розвиток та 

емоційний стан. Ці якості необхідні дошкільникам під час дорослішання та становлення 

особистості.  

Розглянемо деякі з методик нетрадиційного малювання, які використовуються у старших 

групах ЗДО.  

Кляксографія. Один з найбільш поширених способів розвитку творчої уяви 

дошкільників. Він допомагає активізувати розумові процеси, здатність логічно мислити. Для 
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роботи у цій техніці потрібен папір, розведені фарби, пензлик, трубочка. Щоб отримати 

зображення, дитина набирає на пензлик фарбу і робить пляму на папері. Потім дмухає на неї 

з трубочки так, щоб її кінець не торкався паперу. Деталі, яких не вистачає домальовуються.  

Точковий малюнок. Оскільки дітям подобається все незвичайне, цей метод зацікавить 

будь-яку дитину. Даний метод здійснюється за допомогою олівців чи маркерів, які 

розміщують перпендикулярно до аркуша. Також можна використовувати фарби. Для цього 

необхідно взяти ватну паличку вмочити її у гуаш і можна ставити точки на папері, поки не 

вийде задумане зображення. Даний метод допомагає розвинути вміння помічати дрібні 

деталі, виховати терплячість та старанність під час роботи.  

Штампування. Дана техніка дозволяє отримати зобрадення у вигляді відбитків різної 

форми та кольору. Для створення штампів можна використовувати різні матеріали. 

Розглянемо деякі з них: 

‒ Штампи з картоплі. Для цього портібно розрізати картоплю навпіл, на розрізі зробити 

малюнок і обережно відрізати зайве. Потім нанести фарбу і прикласти до паперу.  

‒ Малювання поролоном. Зробити з поролону тампон, вмочити його у фарбу і зробити 

відтиск на папері. Можна зробити трафарет.  

‒ Малювання долонями та пальцями. Цей метод дає дітям повну свободу дій, оскільки 

пальцями дитина володіє краце ніж пензликом.  

‒ Малювання за допомогою листя. На одну сторону листочка нанести фарбу, потім 

прикласти цією стороною на папір і притиснути рукою. Після цього забрати листочок. 

‒ Штампи з пластиліну. На шматку пластиліну зробити візерунок стеком, нанести фарбу 

і зробити відбиток на папері.  

Монотипія. Необхідно нанести товстим шаром зображення на целофані, потім 

перегорнути його і притиснути до паперу.  

Малювання на вологому папері. Змочити водою папір, слідкуючи при цьому, щоб папір 

не був надто вологим. Цей спосіб підходить для створення туманних образів.  

Малювання м'ятим папером. Такий метод дозволяє створити ефект мозаїки. Перед 

початком роботи потрібно зім'яти папір. Потім шматочки м'ятого паперу вмочувати у гуаш і, 

притискаючи до аркуша паперу, створити малюнок.  

Ниткографія. Для отримання результату необхідно зігнути та розігнути аркуш, взяти 

довгу товсту нитку і вмочити її кінець у фарбу. Потім покласти її між половинками аркуша, 

натиснути на нього і поводити ниткою. Розглядаючи отриманий результат, можна пензлем 

домалювати необхідні деталі. Корисно запропонувати старшим дошкільникам придумати 

назву отриманому зображенню, це допоможе розвивати логічне мислення та уяву дітей. 

Нетрадиційні техніки малювання мають позитивний вплив на розвиток дитини старшого 

дошкільного віку. Дані техніки дозволяють реалізувати творчий потенціал дитини, зберегти 

психічну рівновагу дитини, дають можливість безпечного виходу емоцій. Також зміцнюється 

віра дитини у власні сили, розвивається індивідуальність, автономність. Велике значення має 

впровадження нетрадиційних технік малювання в усі сфери діяльності дитини. Вихователь 

має будувати роботу так, щоб розвиток дитини супроводжувався різноманітними 

нетрадиційними техніками.  
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ 

СТУДЕНТАМИ НЕПРОФІЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

У статті розглядається питання організації домашнього читання для студентів 

непрофільних спеціальностей. Автор доводить важливість даного виду навчальної 

діяльності для студентів, досліджує проблему відбору текстів та визначає етапи роботи з 

текстами з домашнього читання. 

Ключові слова: читання, домашнє читання, автентичність.  

 

In the article the question of home reading organization for the students of nonspecialized 

differentiation is examined. The author proves the importance of this type of educational activity for 

students, investigates the problem of texts selection and determines the stages of work with home 

reading texts. 

Key words: reading, home reading, authenticity. 

 

Одним із найважливіших видів навчальної діяльності під час вивчення іноземних мов у 

вищих навчальних закладах є читання, не тільки як вид тренування мовленнєвої навички, але 

і як спосіб сприйняття інформації щодо країни, мова якої вивчається, як засіб формування 

соціокультурної компетенції. Домашнє ж читання передбачає додаткове читання студентами 

автентичних матеріалів: художніх творів, статей за професійною тематикою тощо. Робота з 

художнім текстом розширює світогляд студентів, розвиває логіку, інтелект, пізнавальні 

інтереси; робота з науковими текстами та статтями на професійну тематику є необхідною на 

етапі магістеріуму, коли іноземна мова вивчається вузько професійно. Інформація (фактична, 

соціокультурна, історична, країнознавча тощо), одержана з текстів для домашнього читання, 

«стимулює самостійність мислення, спонукає до ініціативного мовлення, в якому студенти 

вчаться відображати свої суб’єктивні погляди, інтереси та життєву позицію» [3, с. 108.]. 

Якщо робота з вибором текстів для домашнього читання та з перевірки результатів 

прочитаного організована коректно та відбувається регулярно, то даний вид навчальної 

діяльності стає значним підґрунтям для засвоєння основного курсу та для подальшого 

саморозвитку та самовдосконалення. Проте, у сучасній практиці викладання іноземних мов 

для студентів немовних спеціальностей, в кращому випадку, заняття з перевірки результатів 

домашнього читання відбуваються нерегулярно, а в гіршому – здебільшого за браком часу – 

взагалі не проводяться. 

Стаття має на меті довести важливість домашнього читання як виду навчальної роботи 

для студентів немовних спеціальностей у вищих навчальних закладах, розкрити головні 

підходи до організації процесу домашнього читання та перевірки результатів прочитаного, 

зазначивши основні вимоги до вибору текстів та етапи роботи з ними.  
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Розгляду основних питань, пов’язаних з навчанням домашнього читання, присвячена 

ціла низка робіт таких відомих авторів, як Ю.І.Пасов, Н.С. Бориско, А.С.Полад, 

Н.К.Скляренко та ін. Домашнє читання визначається як необхідний компонент процесу 

вивчення іноземної мови. Важлива роль читання в опануванні іноземної мови зумовлюється 

тим, що воно «передбачає активну роль читача, яка спрямовується на сприйняття та 

переробку як мовної, так і змістовної інформації, що її несе у собі художній текст» [3, с. 108]. 

Процес читання є тим «специфічним видом діяльності, який синтезує у собі мимовільне 

засвоєння мовних явищ у процесі опосередкованої комунікації з письменником, приймання 

певної інформації, яка міститься у тексті, та емоційно-естетичне сприйняття художнього 

слова» [3, с. 108]. Робота з автентичним текстом розширює світогляд студентів, дозволяє 

розуміти іноземну мову у її соціально-культурному контексті, вчить бачити її стильову 

різноманітність, розуміти її експресивний потенціал.  

Систематичне і планомірне домашнє читання являється важливим джерелом і засобом 

збільшення лексичного запасу і розвитку навиків усного мовлення. На занятті з домашнього 

читання акцент переноситься на відображення в спілкуванні прочитаного (як у вигляді 

передачі змісту, так і в обговоренні), тобто на комунікативне читання. З метою збереження 

реально комунікативного характеру мовленнєвої діяльності навіть у навчально-мовному 

спілкуванні на заняттях з домашнього читання одна з основних завдань – «навчити 

обговорювати прочитане» [6, c. 21].  

При правильній організації роботи з вибору текстів для домашнього читання у студентів 

формується художній смак, вони вчаться аналізувати та узагальнювати, аргументувати свою 

думку. Проте у сучасній практиці занять з домашнього читання робота з текстом 

розглядається в основному, як основа для збагачення лексичного запасу студентів та 

розвитку навичок читання та усного мовлення. Однак саме домашнє читання надає унікальну 

можливість вивчати іноземну мову у найбільш розвинутій формі її існування, у художньому, 

авторському тексті, який несе у собі незрівнянне з жодною іншою формою мовної реалізації 

багатство мовних засобів та соціокультурної інформації. Таким чином, «художній текст 

розглядається як одна з важливих форм комунікації, яка є механізмом становлення індивіда 

як соціальної особистості» [3, с. 108]. 

Проблема відбору матеріалу для домашнього читання стає особливо гострою на тому 

етапі, коли закінчується процес навчання читання і починається процес формування 

синтетичних умінь вилучення інформації з тексту. Як зазначає Бичкова Н.А., «автентичний 

текст відрізняємося і своєю інформативністю, особливо якщо мова йде про тексти 

лінгвокраєзнавчого змісту з точки зору комунікативної цінності інформації» [1, с. 20].  

Автентичність є обов’язковою умовою відбору навчального тексту. В Рекомендаціях 

Ради Європи [4] зазначається, що автентичний текст є центром будь-якого акту 

мовленнєвого спілкування, зовнішньою предметною з’єднувальною ланкою між 

комунікантами, спілкуються вони безпосередньо чи на відстані. В.П.Наталин [5] виділяє такі 

змістовні аспекти автентичності навчального тексту: культурологічний, інформативний, 

ситуативний, національної ментальності, реактивний, оформлення та автентичність 

навчальних завдань до текстів.  

Культурологічний аспект полягає у розкритті традицій, культури, історії країни, мова 

якої вивчається, у тексті навчальних автентичних матеріалів. Навчання мови не може 

відбуватися без знайомства з культурою країн, де говорять цією мовою, особливостями 

побуту та менталітету їх громадян.  

Інформативно автентичним навчальний текст можливо вважати, коли він викликає 

інтерес у читача, тобто текст повинен не тільки подавати нову інформацію, але має бути 

відібраний відповідно до вікових особливостей та професійних інтересів.  

Ситуативна автентичність забезпечує природність ситуації, що пропонується в якості 

навчальної ілюстрації, текст відбирається таким чином, щоб читач міг впізнати знайому з 

життя ситуацію. Листи, анекдоти, рецепти, діалоги на повсякденну тематику та інші подібні 
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тексти дозволяють ознайомити студентів з мовними кліше, розмовною лексикою, 

фразеологією, які вживаються у різних сферах життя та навчають поведінці при тій чи іншій 

ситуації. 

В.П.Наталин також виділяє принцип національної ментальності, який має відображатися 

у навчальному тексті як показник релігійних, традиційних, гендерних та інших відмінностей 

між народами світу, як наприклад, існування заборонених та недоречних тем у розмовах. 

Проте, на нашу думку, цей змістовний аспект автентичності можна долучити до 

культурологічного. 

Реактивна автентичність має на меті викликати необхідну реакцію у студента – 

емоційну, розумову та мовну, вона забезпечується окличними реченнями, вигуками, 

риторичними запитаннями, оцінювальними епітетами та звертаннями до читача.  

Автентичність оформлення та автентичність навчальних завдань до текстів, на нашу 

думку, більше стосуються не домашнього читання, а автентичності навчальних текстів у 

підручниках. Проте, на етапі професійного навчання, подібні навчальні тексти для 

домашнього читання можуть бути розроблені особисто викладачем у вигляді додаткових 

посібників і мати на меті розвиток саме необхідних професійних навичок, вивчення 

необхідної лексики. 

Автентичність оформлення забезпечується графічним зображенням оригінальних текстів  

як репродукції чи фотографії, наприклад, оголошення у вигляді листка паперу, електронний 

лист у вигляді малюнку екрана комп’ютера тощо. В аудіотексті – це звуковий ряд, який 

вказує на місце розмови, музичний супровід, шум транспорту. Автентичне оформлення не 

лише привертає увагу, але й полегшує розуміння змісту навчального тексту, переконує у 

реальності ситуації. Автентичні завдання до текстів розробляються для стимулювання 

роботи студента з навчальним матеріалом у позааудиторний час. 

Деякі науковці додатково виділяють лексико-фразеологічну та граматичну 

автентичність. На нашу думку, саме лексична, фразеологічна і граматична автентичність і 

складають загальну автентичність тексту, його оригінальність та іншомовну спрямованість. 

Для студентів немовних спеціальностей проблема доступності, ситуативності і 

доцільності текстів для домашнього читання стоїть особливо гостро. Проте, спрощувати 

завдання і вибирати адаптовані тексти не є рішенням проблеми, адже перекладаючи 

автентичний текст, наприклад, підшукуючи українські аналоги фразеологізмів та приказок, 

трансформуючи іншомовні граматичні конструкції при перекладі на українську мову, 

вивчаючи особливості газетного стилю, студент осягає набагато більше, ніж при простому 

перекладі спрощеного тексту.  

Досить суперечливим є також питання використання науково-популярної та іншої 

нехудожньої літератури для домашнього читання. Більшість дослідників вважають, що 

нехудожня література для домашнього читання не є доцільною, адже не викликає інтересу, є 

вузько направленою, насиченою професійною лексикою та позбавленою емоційності. В 

основному нехудожні тексти обмежені набором певних словесних і синтаксичних 

конструкцій, носять більш стандартний характер з точки зору використання в них мовного 

матеріалу. Як зазначає А. П. Гризуліна, вживання такого роду літератури в рамках 

домашнього читання в плані збільшення словникового запасу буде «не таким ефективним у 

зіставленні з читанням художніх текстів, що відрізняються більшою лексичною і 

граматичною своєрідністю» [8, с. 8–9]. Доцільність використання художнього матеріалу 

підтверджується ще і тим, що методично більш виправдано читати твори в продовженнях, а 

не окремі тексти.  

На нашу ж думку, якщо на етапі вступу до університету, студентам корисно і доцільно 

задавати твори художньої літератури для домашнього читання, на етапі магістеріуму, коли 

магістрант вже володіє професійною лексикою та може орієнтуватися у науковому стилі 

викладення матеріалу, доречним є використання саме науково-популярних та професійно-

орієнтованих текстів. Наразі існує багато методичних розробок та посібників, складених 
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викладачами вищих навчальних закладів України, які складаються саме з зібрань текстів 

відповідно до певних спеціальностей. І хоча, тексти такого плану важкі для сприйняття і не є 

емоційно забарвленими, вони становлять інтерес для майбутнього фахівця своєї справи. 

Існують різні точки зору з приводу того, які етапи необхідно включати в процес роботи 

над текстом з домашнього читання як найбільш ефективні, але обрані види роботи залежать 

від мети, яку ми ставимо відповідно до навчальної програми. Деякі методисти роблять 

наголос на оцінці прочитаного, інші на дочитальних (Pre-reading) вправах, на етапі ж 

початкового вивчення іноземної мови важливим є сам процес тренування навичок читання і 

перекладу. 

У традиційній методиці звичайно виділяють 3 етапи роботи над будь-яким текстом: 

дотекстовий етап, етап читання, післятекстовий етап. Під час роботи над домашнім читанням 

етап читання виходить на самостійне опрацювання, на занятті ж викладач перевіряє лише 

рівень розуміння загального змісту з вибірковим читанням окремих частих тексту, 

переказом, виконанням різнопланових завдань, бесідою за змістом. Рівень складності та 

різноманіття завдань залежать від рівня володіння студентами іноземною мовою, можуть 

варіюватися від фонетичних до лексичних, від написання анотацій до складання діалогів – 

усе залежить лише від майстерності та фантазії викладача. 

Таким чином, при навчанні студентів немовних спеціальностей домашнє читання як вид 

навчальної діяльності має бути обов’язковим та регулярним. Головна метою використання 

цього виду роботи є не лише тренування навичок читання, але й формування 

соціокультурної компетенції. Відбір текстів для домашнього читання та етапи роботи над 

ними залежать від рівня володіння іноземною мовою студентами, освітнього ступеня, їх 

майбутньої спеціальності та майстерності викладача. Якщо робота з домашнього читання 

організована коректно та відбувається регулярно, то даний вид навчальної діяльності стає 

значним підґрунтям для засвоєння основного курсу та для подальшого саморозвитку та 

самовдосконалення студентів.   
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СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  

(20-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) 

 

Автор статті звертає увагу на соціальні перетворення, які відбулись в Україні в період 

її становлення (20-ті роки ХХ століття). Висвітлена політика Українського Уряду в плані 

розбудови системи освіти і становлення вітчизняної школи. Особливу увагу автор звертає 

на виховний процес дітей і учнівської молоді. Єдино правильною за тих умов Наркомос 

України вважав систему „соціяльного вихованняˮ. Автор статті детально розкрила зміст 

прийнятої в липні 1920 р. Наркомосом України „Декларації про соціальне виховання дітейˮ, 

її основні напрямки та завдання. 

Ключові слова: навчання, освіта, виховання, система, концепція, декларація, розвиток. 

 

The author of the article draws attention to the social transformations that took place in 

Ukraine in the period of its formation (20th of ХХ century). It is lighted up politics of Ukrainian 

Government in the field of development of the educational system and establishment of the national 

school. Prticular attention is paid by an author to the educational process of children and youth. 

The only correct in those circumstances Commissariat of Ukraine considered the system of "social 

educationˮ. The author of the article in detail exposed the contents accepted in July 1920 

Narkomprosa of Ukraine "Declaration about social education of childrenˮ, its main directions and 

tasks. 

Key words: training, education, system, conception, Declaration, development. 

 

Виховання дитини є головною умовою її становлення як особистості. Саме виховання 

визначає, якою є людина, її позитивні якості. У процесі виховання формується внутрішній 

світ дитини, структуризується її свідомість. Ефективність виховання в значній мірі залежить 

від того, на скільки ми збагатили свій досвід управління цим процесом здобутками 

попередніх поколінь. Слід підкреслити, що найбільш творчим в даному відношенні був 

період становлення незалежної Української держави, тобто період національно-визвольної 

боротьби, якими являються 20-ті роки ХХ століття. Саме в цей час відбувався активний 

пошук шляхів реформування старої школи з метою побудови власної освітньої системи. 

Дослідження цих шляхів з метою збагачення історичної правди про розбудову вітчизняної 

школи на етапі її становлення є ціллю наших досліджень. Звідси випливає і актуальність 

вибраної нами теми написання статті. 

Слід відмітити, що проблемам виховання учнівської молоді приділяли і продовжують 

приділяти увагу ряд провідних вітчизняних і зарубіжних вчених-педагогів і науковців як 

тогочасного періоду, так і сучасників: С. Волох, С. Русова, Г. Гринько, Я. Ряппо, Я. Чепіга, 

О. Музиченко, Г. Жураківський, О. Пінкевич, М. Фіцула, І. Зайченко, З. Равкіна, 

М. Левківський, С. Сисоєва, С. Стельмах, В. Галузинський, М. Євтух та інші. 

Мета написання статті – дослідження ролі і значення соціального виховання у 

формуванні і становленні дитини як особистості. 

Що стосується даного питання, то слід відмітити, що соціальне виховання є домінуючим 

у порівнянні з іншими напрямами виховання. Зазначимо, що починаючи з грудня 1919 р. в 

Україні остаточно утвердилась радянська влада. Спершу українські більшовики, як відзначає 

М. Фіцула, не мали чіткого плану розбудови системи освіти в Україні й усю свою діяльність 

спрямували на ліквідацію старої системи освіти, відокремлення школи від церкви, 

формування нового апарату управління освіти. Нову українську систему освіти вони 

намагалися будувати за російським зразком. У зв’язку з цим у травні 1919 року видали 
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„Положення про єдину трудову школу УРСРˮ, в основу якого поклали чинне в Радянській 

Росії „Положення про єдину трудову школуˮ, що передбачало запровадження безкоштовного 

і спільного навчання дітей обох статей з восьми років, загальноосвітній і політехнічний 

характер освіти, заборону релігійного виховання, запровадження продуктивної праці дітей. 

Скасовувалися перевідні та випускні іспити, домашні завдання, п’ятибальна система 

оцінювання знань [8, с. 540]. 

Як бачимо, в Україні після встановлення радянської влади вибудовувалась принципово 

нова система народної освіти і виховання дітей і молоді. Її зміст, завдання, організаційні 

форми визначалися партійними та урядовими постановами. Водночас на початку 20-х років 

освіта в Україні формувалася в умовах певної самостійності й творчості щодо розв’язання 

освітянських питань, а тому мала свою специфіку. Народний комісар освіти Г. Гринько, 

призначений на цю посаду в 1920 році, єдино правильною за тих умов вважав систему 

„соціяльного вихованняˮ. 

Характеризуючи сутність соціального виховання, Г. Гринько підкреслював, що таке 

виховання є всезагальною організацією дитинства, створенням колективного життя всього 

дитячого населення, не вихідною точкою, а кінцевою метою розвитку соцвиху, оскільки воно 

передбачає повне скасування розпорошеності дітей між індивідуалістичними сім’ями, а це 

неможливо зробити без організації соціалістичного господарства та зміни всього устрою 

життя [2, с. 287]. 

Не випадково в липні 1920 року наркомос України ухвалив „Декларацію про соціальне 

виховання дітей”, у якій пропонувалась концепція соціального захисту дитячого населення, 

оскільки в умовах розрухи, голоду, громадянської війни дітей потрібно було не тільки 

навчати й виховувати, а й рятувати. Для практичної реалізації цієї концепції в країні й 

запроваджувалася система соціального виховання, яка охоплювала дітей від народження до 

15 років [3, с. 9-11]. 

В основу цієї моделі лягло також твердження про те, що зі зміцненням радянської влади 

і розбудовою соціалістичного суспільства роль сім’ї у виховному процесі дитини 

зменшиться, оскільки сім’я не буде (внаслідок наданої їй свободи) довготривкою. А отже, 

турботу про дитину повинно взяти на себе суспільство, держава. Виходячи із цього, 

декларація й висунула ідею так званого „захисту дитинстваˮ, завданням якого було: взяти на 

облік всіх дітей до 15-ти років, які вже ввійшли до системи соціального виховання, і тих, що 

не відвідують жодної освітньо-виховної установи; використати всі засоби для забезпечення 

кожній дитині усіх її прав на матеріальне утримання, виховання, освіту, охорону здоров’я; 

вилучити дитину „з вулиціˮ, передати через колектор або розподільник до виховного закладу 

(боротьба з безпритульністю); захистити права і тієї дитини, що живе в сім’ї, але потребує 

певної соціальної допомоги [7, с. 116]. 

Для цього наркомос УРСР запропонував розгорнути цілу низку відповідних установ: 

– майданчики різних типів, які мали функціонувати в основному в літній період і 

вилучати дітей „з вулиціˮ, організовуючи їхній побут; 

– дитячий садок, школа-клуб неповного дня, денний дитячий будинок, дитячий садок 

або школа повного дня; 

– дитячі будинки, які мали забезпечувати повне влаштування дітей, їх харчування і 

навчання; 

– дитячі містечка (об’єднані дитячі будинки); 

– заклади та установи охорони дитинства (колектори, розподільники, приймальники, 

тощо); 

– заклади для дефектних дітей. 

Такою ж, на думку керівників українського наркомосу, мала бути мережа закладів, яка 

забезпечувала б навчання і виховання дітей та молоді [4, с. 290]. Ідея соціального виховання 

лежала також в основі реформування дошкільної освіти. Думка про те, що виховний та 

навчальний процес повинен бути цілісним і єдиним, вимагала злиття всіх типів навчальних і 
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виховних закладів воєдино – в дитбудинок. В травні 1921 року була скликана Перша 

всеукраїнська нарада з дошкільного виховання, яка прийняла досить сміливу ухвалу: „Діти 

дитячого садка до школи не переводяться. Дитячі садки перетворюються у денні дитячі 

будинкиˮ [6]. Це ще раз засвідчило про те, що дитячий будинок визнавався основною ланкою 

виховного і навчального процесу. Саме з ним пов’язувалось виховання нової людини. 

Таке бачення проблеми було, звичайно, помилковим, однак засвідчувало, що українська 

освітня система своєрідна, самобутня, що українські освітяни шукають свої неординарні 

шляхи реформування освіти, подолання безграмотності і розбудови шкільництва. 

Виховання дітей у дитячих закладах, як відзначалося у пораднику „Соціяльне виховання 

дітейˮ, переслідувало три основні завдання: 

1. „Виховання фізично й розумово здорових та кріпких громадян Робітничо-Селянської 

республіки…, здатних словом і вчинком захищати революцію робітничої класи від 

внутрішньої та зовнішньої контрреволюції; 

2. Практичне ознайомлення дітей з процесами й знаряддями праці та навчання для їх 

головних теоретичних знаннів про ці процеси; 

3. Навчання дітей у відповідному до їх віку обсягові загально-освітнім та технічним 

знанням з метою загального розвитку та підготовки до спеціалізації в закладах Головного 

Комітету професійної освітиˮ [6]. 

Як бачимо, що, крім ідейно-політичного спрямування виховання дітей, йдеться про 

гармонійний розвиток дитини. До того ж основна увага зверталась на роль праці в житті 

дітей як засобу їх підготовки до самостійного і активного життя. Не важко помітити, що ці 

завдання віддзеркалювали окремі позиції ідей і течій зарубіжної реформаторської педагогіки 

кінця ХІХ – початку ХХ століття, в яких також наголошувалось на визначальній ролі праці у 

виховному процесі дітей та молоді. 

Досить цінним, на наш погляд, в українській системі освіти було те, що вона охоплювала 

всі аспекти життя дитини (здоров’я, освіту, виховання). „Декларація про соціальне 

виховання дітей” 1920 року, яка значною мірою визначила спрямованість розвитку 

педагогічної теорії і практики в Україні в 20-ті роки, вимагала пошуку нових педагогічних 

ідей і підходів. 

Для визначення основних шляхів розбудови національної школи 5 березня 1921 року був 

скликаний V Всеукраїнський з’їзд Рад, який прийняв резолюцію „Про народну освітуˮ. У 

цьому документі ставилось завдання створити мережу установ соціального виховання, 

професійних навчальних закладів, та закладів позашкільної освіти, організувати у всіх 

великих центрах України робітничі факультети, щоб забезпечення робітникам і незалежним 

селянам реальний доступ до опанування вищою освітою [5, с. 106-107]. 

Зміст і основні положення „Декларації про соціальне виховання дітейˮ, інші важливі 

нормативні документи були законодавчо затверджені прийнятим в листопаді 1922 року 

„Кодексом законів про народню освіту У.С.Р.Р.ˮ. Кодекс створив належне правове поле для 

функціонування освітньої системи держави. Це був перший і єдиний такий документ в 

колишньому СРСР. Подібного зібрання законів не існувало в жодній союзній (радянській) 

республіці. Саме в Кодексі знайшли своє юридичне закріплення усі теоретичні і практичні 

напрацювання широкого загалу українських освітян [1, с. 290-291]. 

На основі вище викладеного, ми можемо зробити висновок про те, якого великого 

значення уряд молодої Української держави надавав соціальному виховання дітей і 

учнівської молоді. Саме цей напрям в найбільшій мірі вплинув на спрямованість розвитку 

педагогічної теорії і практики в Україні в 20-х ХХ століття. 
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УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ «ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» 
 

Стаття присвячена актуальній проблемі управління сучасним закладом дошкільної 
освіти. В аспекті бачення закладу дошкільної освіти як соціально-педагогічної системи та 
розуміння цілісності процесу управління управлінська діяльність розглядається як 
координація ініціатив, актів, зусиль всіх учасника педагогічного процесу, а керівник – як 
координатор педагогічної активності колективу.  

Ключові слова: дошкільна освіта, заклад дошкільної освіти, управління, керівник 
закладу дошкільної освіти, педагогічний колектив.  

 

The article is devoted to the actual problem of management of a modern institution of 
preschool education. In the aspect of the vision the institution of preschool education as a social-
pedagogical system and understanding the integrity of the management process the management 
activity is seen as the coordination of initiatives, acts, efforts of all participants in the pedagogical 
process, and the manager - as the coordinator of the pedagogical activity of the group. 

Key words: pre-school education, the institution of preschool education, management, 
manager of the institution of preschool education, pedagogical staff. 

 

Нині в Україні відбувається становлення нової системи освіти, зорієнтованої на 
входження в єдиний світовий інформаційний простір. Зміни в соціально-економічних 
відносинах у нашому суспільстві позначилися й на управлінській діяльності керівників 
закладів дошкільної освіти.  

Вимогою часу сьогодні є звернення до особистісно-орієнтованої педагогіки, відхід від 
жорстко регламентованих форм виховання і навчання дітей, опрацювання нових 
життєдіяльнісних, дитиноцентристських підходів, моделей, технологій. Про це, зокрема, 
йдеться в оновленій Базовій програмі «Я у Світі» (2014 р.). Програма є важливим орієнтиром 
для неординарних,  самостійних, виважених, доцільних у кожному конкретному випадку дій 
керівника, вихователя, а не приписувачем покрокових дій або зведенням жорстких та 
обов’язкових правил. 

Різним аспектам проблеми управління в освітній галузі, зокрема дошкільній ланці, 
присвячено праці багатьох учених, таких як А. Граєва, А. Бондаренко, К. Бєлая, 
О. Копєйкіна, І. Нікішина, Л. Поздняк, Л. Покроєва, З. Рябова, Л. Швайка, Т. Чала, 
М. Поташник. 
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Сучасний розвиток системи дошкільної освіти значною мірою визначається тим, 
наскільки ефективно здійснюється управління всіма її ланками і насамперед – впровадження 
в практику дитячого садка новітніх науково-педагогічних досягнень в галузі управління. 
Однак, більшість керівників закладів дошкільної освіти намагаються здійснювати процес 
управління на основі інтуїції та досвіду. Це пояснюється такими причинами: недостатньою 
розробленістю питань управління закладом дошкільної освіти; відсутністю професійних 
знань про цілісність системи управління в нових соціально-економічних умовах розвитку 
системи дошкільної освіти; прагненням швидше вивести свій заклад дошкільної освіти на 
новий етап розвитку лише шляхом поверхневих перетворень, які не торкаються усіх сторін 
діяльності. 

У зв'язку з цим буде правомірним констатувати необхідність розроблення науково 
обґрунтованої концепції цілісної системи управління закладом дошкільної освіти. 
Дослідження і розвиток концептуальної моделі управлінської діяльності керівника дитячого 
садка необхідно здійснювати відповідно до теоретико-методологічних основ соціального 
управління (В. Афанасьев, М. Бочаров А. Бондаренко, Д. Гвішіані та ін.), а також відповідно 
до концепції теорії управління шкільною освітою (П. Третьяков). 

Початковою основою при розгляді питань цілісного управління дошкільною освітою є 
загальне поняття «управління», під яким розуміється визначення мети і факт її досягнення за 
допомогою необхідних і достатніх способів і засобів. Взаємозв’язок теорії і практики в 
процесі формування розвитку цілісної системи управління дошкільним закладом освіти 
реалізовується в меті, змісті, методах і формах управління. На нашу думку, джерелом 
розвитку педагогічної теорії управління є практична діяльність керівників, організаторів 
дошкільної освіти. Проблеми управління дошкільним навчальним закладом відносяться до 
числа тих, розробка яких в теперішній час настійно вимагає методології системного, 
комплексного підходу. 

У нашому дослідженні ми беремо за основу трактування поняття «цілісна система», 
подану В. Афанасьєвим. Система, відзначає вчений, являє собою «сукупність об’єктів, 
взаємодія яких зумовлює наявність нових інтеграційних якостей, не властивих частинам, що 
їх утворюють. Зв’язок між компонентами настільки тісний і органічний, що зміна одних з 
них спричиняє ту або іншу зміну інших, а нерідко і системи загалом» [1]. 

Дошкільна освіта є першим рівнем загальної педагогічної системи, а сам заклад 
дошкільної освіти, як і школа, може розглядатися як соціально-педагогічна система. 

Будучи державно-суспільним інститутом, дитячий садок створюється суспільством для 
виконання конкретних цілей і тому виконує його соціальне замовлення. Заклад дошкільної 
освіти як система може бути спроектований, побудований і описаний в залежності від 
аспекту розгляду у вигляді різних реально існуючих структур. Наприклад, в управлінському 
аспекті заклад дошкільної освіти може бути спроектований, описаний в такій структурі: 
прогнозування – програмування – планування – організація – регулювання – контроль – 
стимулювання – корекція і аналіз. 

Як усяка інша система, заклад дошкільної освіти є керованою системою зі своїми 
структурними компонентами (завідуючий (директор), його заступники, педагогічний і 
дитячий колективи – всі індивідуальні і колективні суб'єкти управління системою). 

Заклад дошкільної освіти функціонує в умовах постійної мінливості чинників 
зовнішнього середовища і під їх впливом постійно змінюється. Дана характеристика 
властивостей ЗДО як соціально-педагогічної системи допомагає перейти до методологічних 
підходів у формуванні цілісної системи управління цією системою.  

Комплекс задач, що вирішуються в педагогічних системах за допомогою здійснення 
цілого ряду функцій, прийнято називати власне управлінською діяльністю. Під функцією 
управління ми розуміємо вид діяльності, спрямований на обґрунтування певної сукупності 
характеристик цілей, способів, засобів, впливів і забезпечення їх реалізації через план 
розвитку суб'єкта (об’єкта) управління» [3].  
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Розглядаючи процес управління педагогічними системами, І Нікішіна виділяє п’ять 
основних функціональних компонентів: гностичний, проектувальний, конструктивний, 
організаторський, комунікативний [2].  

У нашому дослідженні формування цілісної системи управління закладом дошкільної 
освіти ми вважаємо за необхідне розглядати як таке, що найбільше відображає особливості 
соціально-педагогічної системи, якою і є заклад дошкільної освіти. Проте, заклад дошкільної 
освіти має свою специфіку. Для розв’язання задач формування і розвитку особистості дітей 
дошкільного віку співробітники закладу (педагоги, медичні працівники і адміністрація) 
повинні активно співробітничати, взаємодіяти на основі розподілу праці. 

У теорії управління керівник виступає як суб’єкт; об’єктом управління є педагогічний 
колектив. Цей підхід був перенесений механічно на всі соціально-педагогічні системи, де 
суб’єктом управління вважалася адміністрація (іноді сюди включалися і керівники 
громадських організацій), а об’єктом – колективи педагогів і вихованців. Такий підхід 
закономірно призводить до авторитарного управління. Демократизація управління заснована 
на переході від суб’єкт-об’єктних до суб’єкт-суб’єктних відносин і від монологу до діалогу. 
Цей підхід передбачає взаємодію, співпрацю, організацію спільної діяльності всіх учасників 
педагогічного процесу (вихователів, дітей, батьків, керівників), спрямованого на досягнення 
єдиної суспільно значущої мети. 

У теперішній час все частіше в практиці роботи вживаються терміни «злагоджена робота 
колективу», «колектив однодумців», «соратники у спільній справі» тощо. Кінцевий результат 
роботи закладу досягається при об’єднанні вольових зусиль усього педагогічного колективу. 
Єднання педагогів в дитячому садку повинно бути органічним, а не механічним 
об’єднанням. Нерозуміння цієї простої на перший погляд, але надзвичайно складної за 
внутрішнім змістом обставини, служить причиною невдач багатьох керівників. 

Відповідно до нормативно-правових документів, що регулюють діяльність закладу 
дошкільної освіти, керівник визначає функціональні обов’язки кожного співробітника. 
Однак, справа не тільки в тому, щоб правильно і точно визначити функціональні обов’язки 
кожного члена педагогічного колективу, створити умови для його успішної роботи, 
систематично контролювати і аналізувати роботу кожного, уміло планувати роботу дитячого 
садка тощо. Це лише передумови колективної співпраці. А саму співпрацю ще треба 
створити і уміти весь час підтримувати. В колективі треба створити обстановку творчості, 
викликати робочий ентузіазм.  

Виходячи з цього, кожна управлінська функція – це діяльність з координації, «одягнута» 
в специфічну функціональну оболонку. Координація діяльності кожного учасника 
педагогічного процесу необхідна для досягнення поставлених цілей, які реалізовуються в 
конкретні результати діяльності всього колективу. Координація зв’язує, об’єднує, гармонізує 
всі ініціативи, всі акти і всі зусилля. Ось чому керівник – це передусім координатор 
педагогічної активності.  

Особливо важливе уміння керівника бачити, розкривати і враховувати зв’язок 
педагогічних явищ і процесів, пізнавати їх в зміні і розвитку, розуміти протиріччя; уміння 
розбиратися у взаємодії форми і змісту, органічно поєднувати аналіз і синтез.  

Таким чином, у педагогічній науці управління у закладі дошкільної освіти - це складний, 
багатоаспектний, багатофункціональний процес. Ефективність управління сприяє створенню 
позитивного мікроклімату в колективі, творчій співпраці, формує узагальнений портрет 
закладу дошкільної освіти. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

ДО ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ У ШЕСТИРІЧОК 

 

У статті розкрито особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

формування цілісної картини світу у дітей шестирічного віку. Визначено поняття «цілісна 

картина світу», проведено опитування серед студентів та з’ясовано особливості розуміння 

ними цього поняття. 

Ключові слова: майбутні вчителі початкової школи, цілісна картина світу, природничо-

наукова підготовка. 

 

The article reveals the peculiarities of the preparation of future teachers of primary school to 

the formation of a coherent picture of the world in children of six years of age. The concept of "a 

coherent picture of the world" was determined, a survey was conducted among the students and the 

peculiarities of understanding of this concept were determined. 

Key words: future teachers of primary school, integral picture of the world, natural science 

training. 

 

Концепція нової української школи передбачає формування у дітей молодшого 

шкільного віку ряду компетентностей, необхідних для їх гармонійного індивідуального 

розвитку та суспільного становлення. Основою цих компетентностей є сформована цілісна 

картина світу у дітей. Саме тому майбутні вчителі початкової школи мають бути готові та 

уміти методично правильно сформувати цілісну картину світу у молодших школярів. Це 

завдання стоїть, насамперед, перед закладами вищої освіти, які мають ефективно підготувати 

майбутніх педагогів до роботи у новій українській школі та забезпечити їх компетентнісне 

зростання. 

Особливостям професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів присвятили 

свої дослідження О. Абдулліна, Т. Байбара, В. Бондар, І. Зязюн, С. Мартиненко, 

М. Марусинець, К. Крутій, Л. Петухова, О. Проскура, О. Савченко, Л. Хoружа, 

І. Шапошнікова. Такі вчені, як Н. Бердяєв, В. Зінченко, А. Лосєв, М. Моїсеєв, М. Хайдеггер 

та ін. досліджували особливості формування у особистості цілісної картину світу та 

розглядали її як синтез міфологічної, релігійної, філософської та наукової картин світу. 

Тенденції вивчення картин світу з позиції цілісності простежуються в працях таких 

дослідників як В. Рубцов, В. Симонов, С. Курдюмов, В. Балханов, Г. Щедровицький та ін.  

Дитина починає пізнавати навколишнє середовище ще з перших днів свого життя, її 

приваблюють певні його об’єкти. Проте розуміння цілісної, загальної картини світу 

приходить до дитини не одразу, це складний та багатогранний процес.  Шестирічний вік 

характеризується розвитком основних пізнавальних процесів, таких як сприйняття, увага, 

пам'ять, уява, мислення, мовлення. Саме шестирічний вік є сенситивним періодом для 

встановлення гнучких взаємозв’язків у навколишньому довкіллі, що є основою для 

формування цілісної картини світу. 

О.Кононко переконана, що цілісність уявлень про світ допомагає зростаючій особистості 

глибше його зрозуміти, усвідомити власне місце в ньому. Саме цілісна картина світу є 

надійною системою координат, яка визначає спрямованість активності особистості, її 

життєві пріоритети та напрямки діяльності. Нереалістична картина світу «спричиняє 

складності в адаптації дитини до нових умов життя, продукує невпевнену, некомпетентну 

поведінку, дезорієнтує у складній та невизначеній життєвій ситуації, ускладнює процес 

здійснення вибору та прийняття самостійного рішення» [1, с. 10]. Цілісність картини світу 
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розглядається, з одного боку, як бачення зв’язків і залежностей між об’єктами та явищами 

навколишньої дійсності, з іншого – як можливість бачити світ в різних його аспектах: з 

позицій певних наукових фактів; пізнання світу через образи; пізнання через ставлення та 

відношення. У структурі картини світу виділяють три основних компоненти: когнітивний 

(усвідомлення закономірностей світу у єдності чотирьох світів: природи, культури, 

суспільства та власного Я); емоційно-ціннісний (усвідомлення власного ставлення до світу); 

діяльнісний (здатність регулювати власну поведінку відповідно до власного світорозуміння 

та ставлення до світу) [4, с. 6]. 

Загальновідомо, що основними факторами формування цілісної картини світу 

особистості дитини є середовище її життя, навчання та виховання. Ми згодні з думкою 

І. Куликовської, яка розглядає процес формування цілісної картини світу молодшого 

школяра, як спосіб взаємодії особистості із середовищем, обумовлений зростанням 

суб'єктності дитини. Однак для формування цілісної картини світу необхідно побудувати 

особливе освітнє середовище, в якому повинні бути реалізовані принципи розвиваючого, 

особистісно-орієнтованого навчання: 

 принцип варіативності (можливість вільного вибору дітьми засобів і форм 

самовираження на основі запропонованих альтернатив); 

 принцип гнучкості (можливість педагога гнучко змінювати план свого впливу на 

учня); 

 принцип відкритості (готовність вчителя використовувати ідеї та пропозиції дітей, які 

виникають  у спільній діяльності) [2, с. 86]. 

Реалізація основних ідей і принципів формування цілісної картини світу шестирічок, на 

думку Л. Шелестової можлива в процесі забезпечення цілісності педагогічного процесу, 

залучення школярів до активного дослідження та пізнання навколишнього світу, де учні 

самостійно можуть «відкривати істини», розширюють та збагачують свій чуттєвий досвід 

про навколишній світ [4, с. 7]. 

До формування цілісної картини світу у дітей шестирічного віку майбутніх учителів 

початкової школи активно готують у закладах вищої освіти. Під час навчання, особливо 

завдяки природничо-науковій підготовці, майбутні педагоги удосконалюють власну картину 

світу шляхом:  

 накопичення багажу знань про природне довкілля та існуючі взаємозв’язки у системі 

“природа-людина” (визначає інтелектуальну підготовку, просвітництво, усвідомлення цілей, 

ознайомлення з дійсним екологічним станом, тривожним екологічним статусом окремих 

об’єктів тощо);  

 корекції емоційно-ціннісних установок на взаємодію з навколишнім довкіллям 

(визначає вплив на потреби, інтереси, мотиви майбутньої діяльності в природі через 

формування ціннісних орієнтацій);  

 реалізації екологічно-доцільної практичної діяльності [3, с. 60]. 

У ході пілотного опитування ми запропонували студентам 4 курсу спеціальності 

013 «Початкова освіта» факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського пояснити поняття 

«цілісна картина світу». Олена К. вважає, що «цілісна картина світу» – це процес  і результат 

світобачення людини. Марина П. переконана, що «цілісна картина світу» – це все, що бачить 

та здатна переосмислити людина. Наступним ми запитали студентів про те, якою є цілісна 

картина світу шестирічок. Катерина К. відповіла, що діти шестирічного віку ще не здатні 

цілісно сприймати світ, вони тільки помічають його певні об’єкти. Анна З. наполягла на 

тому, що дітей цікавить навколишнє середовище, вони замислюються над його 

особливостями, взаємозв’язками. Аліна К. вважає, що до шестирічного віку дитина вже 

знайшла відповіді на такі запитання як «чому трава зелена?», «чому небо голубе?» та інші, 

тому усі відповіді вона починає складати в одне ціле, наче пазли у картинці, що відображає 
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процес формування цілісної картини світу. Із опитування видно, що майбутні педагоги 

мають уявлення про цілісну картину світу, розуміють необхідність її формування у дітей, 

враховуючи їх психолого-педагогічні особливості сприйняття. 

Отже, процес формування цілісної картини світу у дітей шестирічного віку – це 

багатоетапний та складний процес, він передбачає неабияку підготовку майбутніх учителів 

початкової школи (вивчення курсів природничих, математичних, мовних, педагогічних 

дисциплін). Уміння сформувати цілісну картину світу у молодших школярів – це ознака 

компетентного педагога нової української школи. 
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ЖИТТЄВІ ДОСЯГНЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНЯТ:  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Оцінка педагога суттєво впливає на впевненість, самопочуття та самоповагу дитини. 

Вона має включати судження педагога про життєву компетентність кожної дитини, її 

здатність посісти належне місце серед однолітків, зайняти певну життєву позицію. 
Психологічними дослідженнями доведено: найважливішим джерелом формування 

самооцінки у дітей є оцінки, які дають їм інші люди. Тому розвиток адекватності 

самооцінки залежить від об'єктивності зовнішніх оцінок. 

Ключові слова: оцінка, самооцінка, «Щоденник радості», «Альбом успіхів та 

досягнень», життєва компетентність дошкільників. 

 

Щоб визначити наскільки компетентна та чи інша дитина, важливо усвідомити, що 

нормою розвитку є не середньостатистичні для її віку показники, а ті кращі, які можливі в 

певному віці, в конкретної дитини за відповідних умов. Дорослий має навчитися визначати 

норму розвитку кожної окремої дитини в межах її індивідуального життя, а не порівнювати її 

з іншими або співвідносити з абстрактною, однією на всіх дітей певного паспортного віку 

нормою.  
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Доцільно оцінювати не стільки успішність виконання дитиною конкретних завдань, 

скільки характеризувати продуктивність її життя в цілому. Важливо знати, що переважає в 

досвіді дитини – успіхи чи невдачі, до якого стандарту якості вона прагне (високого, 

посереднього, низького), чи впевнена у собі (невпевнена, самовпевнена), чи орієнтується на 

оптимум (мінімум, максимум) докладання зусиль. Показовим є те, наскільки сильно 

переживає дошкільник свої успіхи та невдачі (глибоко – поверхово, яскраво – непомітно для 

інших, конструктивно – деструктивно).  

Контроль має бути процесом інтегральної, зваженої перевірки життєвих досягнень 

дошкільника, обліком, обстеженням, що передбачає тривале й різнобічне вивчення 

експертом прояв поведінки та діяльності. Але контроль неприпустимо перетворювати на 

цензуру з метою виявлення недоліків й покарань. Його мотивом мають бути визначення 

сильних і слабких сторін у розвитку дошкільника як особистості, накреслення перспектив, 

визначення для себе, в чому саме і якої допомоги потребує конкретна дитина. Отже, 

контроль має бути допоміжним, а не караючим.  

За особистісно-орієнтованою моделлю освіти під час контролю увага педагога має 

концентруватися на таких моментах:  

– чи виявляла дитина, оволодіваючи знаннями, вміннями та навичками творчість, 

самостійність;  

– чи використовувала раціональні засоби досягнення мети; 

– чи діяла відповідно до своїх природних можливостей;  

– наскільки дитина проявила себе як особистість у різних сферах життєдіяльності;  

– чи зберігається певна тенденція поведінки дитини в різних видах діяльності;  

– наскільки збалансовані в житті дитини різні форми активності: фізична, соціально-

моральна, емоційно-ціннісна, пізнавальна, мовленнєва, художня, креативна.  

Процес контролю завершує оцінка, яка повинна визначати вартість життєвих надбань 

дитини, висновок щодо якісних (кількісних) характеристик її життєвої компетентності. Часто 

оцінки дорослих бувають занадто узагальнені, не містять конкретних вказівок на те, що саме 

добре, а що поки недостатньо; висловлюються в занадто емоційній формі; бувають 

принизливими. А це негативно позначається на розвитку і соціалізації, тому процесу 

оцінювання варто приділяти більше уваги.  

Оцінка має бути:  

– інтегрованою (містити інформацію про загальні тенденції поведінки та діяльності, про 

конкретні чесноти й вади дошкільника);  

– об’єктивною (позбавленою суб’єктивності, упередженості);  

– розгорнутою (з поясненнями, уточненнями, вказівками на суттєве);  

– мотивованою;  

– зацікавленою (пройнятою інтересом);  

– зрозумілою (чітко сформульованою);  

– оптимістичною (пройнятою вірою в можливості особистості);  

– стимулюючою (зорієнтованою на перспективу з урахуванням наявних резервів).  

Під час оцінки життєвих досягнень дошкільника характеризується спосіб його буття в 

цілому, тенденції поведінки, нахили до певних видів діяльності, динаміка розвитку протягом 

певного часу. Така оцінка є узагальненою і визначає її педагог. Поряд з цим існує і 

діагностична оцінка життєвих досягнень дошкільника, яку визначають практичні психологи і 

науковці.  

Оцінка дорослих суттєво впливає на впевненість, самопочуття та самоповагу дитини. 

Вона має включати судження про життєву компетентність кожної дитини, її здатність 

посісти належне місце серед однолітків, зайняти певну життєву позицію. Педагог має 
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володіти інформацією про те, що дитина вміє, знає, цінує, як може передавати свої враження 

образом, словом і співвідносити їх з моральними нормами. 

Життя дошкільника набагато різноманітніше, ніж життя в ранньому віці. Дитина 

включається в нові системи різних відносин, види діяльності. 

З'являються, відповідно, і нові мотиви. 

Це мотиви досягнення успіху, змагання, суперництва; засвоєння моральних норм і деякі 

інші. Для розвитку неігрових видів діяльності, значення яких зростає на наступному 

віковому етапі, особливо важливі інтерес до змісту діяльності і мотивація досягнення. 

На ефективність виконуваних дитиною дій впливають окремі успіхи і невдачі, з якими 

він стикається. Молодші дошкільники не особливо чутливі до цього чинника. Середні 

дошкільники вже переживають успіх і неуспіх. Але якщо успіх впливає позитивно на роботу, 

то невдача, завжди негативно: вона не стимулює продовження діяльності і прояву 

наполегливості. Допустимо, малюк намагається зробити аплікацію з кольорового паперу. 

Йому вдалося вирізувати щось, що віддалено нагадує квітку, і, задоволений результатом, він 

з ентузіазмом починає приклеювати його до картону, Якщо ж тут його спіткає невдача ‒ 

клей, то зовсім не капає, то б'є фонтаном і весь папір покриває липка калюжка, ‒ дитина все 

кидає, не бажаючи ні виправляти, не переробляти роботу заново. Для старших дошкільників 

успіх залишається сильним стимулом, але багато з них спонукає до діяльності і неуспіх. 

Після невдачі вони прагнуть подолати виниклі труднощі, добитися потрібного результату і 

не збираються «здаватися».  

В процесі своєї педагогічної діяльності я наполегливо шукаю методи, за допомогою яких 

зможу сформувати у дошкільників позитивне ставлення до навчання. Це система оцінювання 

та самооцінювання. Для того, щоб дитина змогла побачити результат власного труда, 

пропоную батькам створити «Щоденник радості» або «Альбом успіхів та досягнень». 

Малюки, впродовж цілого дня або занять, нагороджуються медальками: за хорошу 

поведінку, за активну роботу, за творчу роботу, за кмітливість. Наприклад, нагорода «За 

ввічливість» вручається дитині, що вживає в мові ввічливі слова. Медаль «Я охайно складаю 

свої речі», ‒ тому, хто сам готує своє учбове приладдя до заняття і якщо на робочому столі 

порядок. Удома, разом з батьками, малюк наклеює нагороди в свій «Щоденник радості». 

Також, сюди можуть увійти творчі роботи, фотографії, результати тестування. Це своєрідний 

літопис досягнень. Дана система заохочення сприяє формуванню упевненості в собі, 

розвиває співпрацю між педагогом і вихованцем, ненав'язливо указує на недоліки. 

Ще однією формою матеріалізації успіхів може стати графік, на якому педагог 2-3 рази 

на рік відзначає досягнення дошкільника. Наприклад, графік відстежує інтелектуальний, 

мовний розвиток. 

І не варто затьмарювати заняття антипедагогічним: «Васильєв розфарбував 

5 будиночків, а Петров тільки 2». Набагато об'єктивніше дитячий прогрес буде видний, якщо 

ввести ігрову ситуацію, і сказати: «І Ваня Васильєв, і Петя Петров відмінно потрудилися, 

швидко розфарбували будиночки і розселили звірів». 

Різниця в початковому рівні розвитку психічних процесів не вина Вані і не заслуга Петі, 

і не може бути предметом оцінки педагога, який фіксує тільки прогрес самої дитини. Графік 

- одна з можливих форм оцінки, яка не травмує.  

Хочу ще поділитися власним досвідом роботи. Я старанно шукаю способи, як не тільки 

заохотити дітей, но і як сформувати усвідомлене відношення до учбової діяльності. Один з 

найцінніших способів – запропонувати систему самооцінювання. Перед початком виконання 

завдання, я даю установку: виконайте роботу так, щоб вам не було соромно. Виконайте 

роботу охайно, старанно, звіряючись зі зразком. Зробивши завдання, дитина порівнює 

роботу зі зразком, перевіряє правильність виконаного їм завдання. На полях зошита ставить 

три варіанти кружечків: зелений ‒ робота виконана без помилок, охайно; жовтий ‒ до трьох 

помилок; червоний ‒ більше трьох помилок. Під час перевірки педагог може погодитися, або 

не погодитися і намалювати свій варіант оцінки. З особистого досвіду скажу наступне: 
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робота по самооцінювання дисциплінує, виховує мотивацію, уважне ставлення до слів 

дорослого, тому, що кожен бажає мати високу оцінку. Я допомагаю дітям зрозуміти: для 

того, щоб досягти високого результату потрібно бути уважним, правильно розуміти 

завдання. Самооцінювання ‒ це ще й можливість показати майбутнім першокласникам, що 

свій поганий результат потрібно помічати і обов'язково виправляти.  

Звичайно, тенденцію до адекватнішого дитячого самооцінювання можна прослідкувати в 

молодшому шкільному віці. 

Найавторитетнішими для дошкільника є його близькі люди, а також вихователі, педагоги 

шкіл. Саме від цих людей, їх підтримки і розуміння, допомоги, залежить рівень самооцінки у 

дітей. Люди з правильною самооцінкою усвідомлюють не тільки свою цінність, але і можуть 

побачити неповторність, унікальність інших людей. Якщо у людини немає відчуття власної 

індивідуальності, самоповаги, то він вимушений все життя грати чужу роль. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА, 

ДИСТАНЦІЙНИХ ТА ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ  

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
 

У статті розглядається роль впровадження єдиного інформаційного простору, 

створеного засобами G Suite for Education у вищих навчальних закладах України. Автор 

розповідає про свій досвід у створенні й використанні  єдиного інформаційного середовища 

Маріупольського будівельного коледжу.  

Ключові слова: єдиний інформаційний освітній простір, хмарні технології, G Suite for 

Education.  

 

The article examines the role of implementing a single information space created by means of 

G Suite for Education in higher educational institutions of Ukraine. The author talks about his 

experience in the creation and use of a single information environment of the Mariupol 

Construction College. 

Keywords: informational educational space, cloud technologies, G Suite for Education. 

 

Єдиний інформаційний освітній простір навчального закладу – це система, в якій задіяні 

на інформаційному рівні та пов’язані між собою всі учасники навчально-виховного процесу: 

адміністрація, викладачі, студенти. Усі вони об’єднані між собою відповідними 

інформаційними потоками. Створення єдиного освітнього інформаційного середовища 

сприяє розвитку навчальної, педагогічної, управлінської й обслуговуючої діяльності 

навчального закладу, де провідну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології, 

що дозволяють підвищити якість і доступність навчального процесу. Крім того, робота в 

єдиному освітньому просторі розвиває здібності студентів, задовольняючи їхні потреби, і 

готує до майбутнього самостійного життя (робота на підприємстві, в колективі тощо). Для 

кожного навчального закладу створити свій інформаційний простір дозволяють хмарні 

сервіси. У даний час існує безліч постачальників хмарних рішень. Такі великі компанії, як 

Amazon, Google, Microsoft пропонують значні знижки освітнім установам, за рахунок чого 

останні отримують доступ до хмарних сервісів практично безкоштовно.  

Загальною перевагою для всіх користувачів хмарних технологій є те, що отримати 

доступ до «хмари» можна не лише з ПК чи ноутбука, але й нетбука, смартфона, планшета, 

тому що головною вимогою для доступу є наявність Інтернету, а для роботи програмного 

забезпечення «хмари» використовуються потужності віддаленого серверу. Тож споживачі 

використовують програми без їх установки. Слід зазначити, що доступ до хмари можуть 

мати одночасно тисячі людей. 

В 2015 році в Україні створено Google Educator Group (Освітню Спільноту Google) ‒ 

об'єднання працівників освіти, де вони переймають або діляться досвідом використання веб-

технологій у навчальному процесі. Прагнучи поширити використання технологій хмарних 

сервісів у навчальних закладах України, члени спільноти є активними користувачами G Suite 

for Education ‒ системи безкоштовних інструментів, що надають сучасні технології для 

освіти.  

Компанія "Google" ‒ це найвідоміша і найпопулярніша у світі корпорація, що інвестує в 

інтернет-пошук і рекламні технології. Однак, крім звичайного пошуку, вона пропонує так 

само цілу низку інших сервісів та інструментів. Більшість із них є веб-додатками, що 

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/07/22/v-ukrayini-stvoreno-osvitnyu-spilnotu-google/
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вимагають від користувача лише наявності браузера і виходу в інтернет. Деякі з них 

потребують окремої установки, але таких сервісів мало. 

Головна перевага сервісів та інструментів Google полягає в наявності єдиної системи 

входу та авторизації, централізованому хмарному сховищі даних. Створивши один раз 

обліковий запис Google, можна використовувати безліч продуктів і сервісів – пошту Gmail, 

планування й організацію часу (Google Календар), соціальну мережу Google+, хмарне 

сховище Google Диск, текстовий і табличний процесори, презентації, сайти тощо. І все це є 

абсолютно безкоштовним! За допомогою G Suite можна здійснювати зв'язок (голосовий і 

візуальний). Тому складно переоцінити важливість цього зручного та функціонального 

інструменту для здійснення необхідних операцій. За допомогою G Suite інформація може 

вільно переміщатися між пристроями, додатками, людьми і командами. 

Шість основних сервісів забезпечують повний спектр можливостей для кінцевого 

користувача, а саме:  

Google Gmail. Поштова скринька може вмістити великі обсяги листів, що зводить до 

мінімуму необхідність видаляти електронну пошту. Крім того, в неї є потужні функції 

пошуку Google, а також миттєвий обмін повідомленнями, що дозволяє спілкуватися 

співробітникам, викладачам та студентам у режимі реального часу. Хоч корпоративна пошта 

Google є простою у використанні, проте це ніяк не применшує її функціональності. Також 

можна використовувати пошту в автономному режимі.  

Google Calendar надає простий спосіб обміну записами про заходи та зустрічі з іншими 

користувачами. Google Calendar дозволяє користувачеві публікувати календарі з 

інформацією про корпоративні заходи, наради, порядок денний тощо. На цей календар може 

підписатися кожний або лише той, хто отримає від користувача таке право. За його 

допомогою можна переглядати календарі співробітників і колег з єдиного вікна, що значно 

спрощує планування подій.  

Google Docs призначений для роботи з текстом, електронними таблицями і 

презентаціями. Цей сервіс дозволяє організувати спільну роботу над документами з 

можливістю редагування декількома користувачами. Google Docs дозволяє дуже просто не 

тільки створювати, а й зберігати файли на своєму комп'ютері. Щоб почати роботу зі 

збереженим на комп'ютері файлом, треба просто завантажити його в Google Docs. Документи 

можна зберігати у вигляді файлів HTML, документів Word, електронних таблиць Excel і 

навіть файлів PDF. 

Google Sites ‒ веб-додаток, що дозволяє легко створити веб-сайт, за допомогою якого 

користувачі можуть швидко зібрати різну інформацію, включаючи відеоролики, календарі, 

презентації, текст, і легко надати доступ до перегляду або зміни цієї інформації групі 

користувачів, усім користувачам організації або всьому світу. Google Sites дозволяє 

розміщати різні джерела ‒ текстові документи, електронні таблиці та презентації Google 

Docs, ролики YouTube, слайд-шоу, гаджети Google - на будь-яку сторінку і завантажувати 

вкладки у вигляді файлів. 

Google Videos (Youtube). Передача відео робить внутрішні тренінги, корпоративні збори 

та вебінари більш комфортними, цікавими й ефективними. Співробітники можуть безпечно 

обмінюватися відео з окремими співробітниками або з іншими компаніями. Не треба 

пересилати відеоролики електронною поштою, зберігати їх на комп'ютері або просити ІТ-

відділ про підтримку для зберігання відео.  

Google Hangouts. Співробітники можуть обмінюватися відео миттєво. Перегляд і 

анотування не вимагає спеціального програмного забезпечення, крім стандартного браузера. 

Google Hangouts дозволяє спілкуватися більш ефективно, використовуючи текстовий чат, 

відеочат і аудіочат. За допомогою його можна бачити присутність співробітників і 

відповідати на електронну пошту через чат, що дозволяє по-справжньому підвищити 

продуктивність спілкування в реальному часі. Google Hangouts дозволяє безкоштовно 
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телефонувати і надсилати миттєві повідомлення, відображати екран користувача, що є дуже 

важливим для дистанційної підтримки. 

Це основні сервіси Google. G Suite for Education надає багато додаткових, спрямованих 

на навчання та організацію роботи. Найбільш поширеним із них є  Google ClassRoom. 

У ClassRoom викладачі можуть легко і швидко створювати і перевіряти завдання в 

електронній формі. Завдання і роботи при цьому автоматично систематизуються в структуру 

папок і документів на Диску, зрозумілу і викладачам, і студентам. На сторінці завдань видно, 

що задав викладач. Студентам досить натиснути на завдання, щоб приступити до його 

виконання. Інформація про здані роботи оновлюється в режимі реального часу, і викладач 

може оперативно перевірити всі роботи, поставити оцінки і додати свої коментарі. 

Щоб отримати G Suite for Education, треба скористатися посиланням 

https://www.google.com/a/signup/?enterprise_product=GOOGLE.EDU&_ga=2.138711155.171289

5437.1520707960-2064934947.1520707960#0. Для отримання G Suite навчальний заклад 

повинний мати свій домен. Щодо Маріупольського будівельного коледжу, то він у нас був – 

msk.edu.ua. Якщо свого домену немає, його можна придбати у партнерів Google. Домен у 

зоні net коштує 10 доларів або 8 євро на рік. Найбільше навантаження з налагодження G Suite 

припадає на адміністратора системи. Спочатку треба створити підрозділи навчального 

закладу, потім - акаунти користувачам. Зрозуміло, що одному адміністратору важко додати 

всіх користувачів. Тому я спочатку додав до системи тих, хто вже має досвід роботи з 

сервісами Google (хоча б з Gmail), надав їм права адміністраторів груп та їх підрозділів. 

Таким чином, з’явився «актив», за допомогою якого створення користувачів відбувалося 

значно швидше. Коли вже є користувачі, об’єднані в групи, адміністрація навчального 

закладу, викладачі мають змогу надіслати повідомлення відразу всій групі, а також будь-

якому об’єкту, збереженому на Google Drive, налаштувати спільний доступ. Отже, якщо вже 

доступні всі сервіси Google, виникає питання: «З чого ж почати?» Звичайно, відразу можно 

скористатися гугл-диском, розмістити там свої файли. Якщо треба поділитися інформацією 

(файлом) з іншим користувачем, то тепер немає потреби в пересиланні файлу. Досить 

відкрити доступ одному користувачеві, групі, всім користувачам нашого домену 

(інформаційного простору) або взагалі всім користувачам інтернету. Якщо створити папку й 

надати до неї доступ деяким користувачам, то всі об’єкти, що будуть розміщені в ній, 

матимуть ті ж умови доступу, той же дозвіл, що й ця папка 

 
Рис. 1. Диск 

https://www.google.com/a/signup/?enterprise_product=GOOGLE.EDU&_ga=2.138711155.1712895437.1520707960-2064934947.1520707960#0
https://www.google.com/a/signup/?enterprise_product=GOOGLE.EDU&_ga=2.138711155.1712895437.1520707960-2064934947.1520707960#0
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Google Клас – то центр керування навчальним процесом. Викладачі мають змогу 

створювати курси, роздавати і перевіряти завдання, коментувати роботи студентів. Зауважу: 

все це в одному сервісі - швидко, зручно і просто! 

 

 
Рис. 2. ClassRoom. Перевірені завдання 

 

 
Рис. 3. ClassRoom. Автоматично створена відомість з оцінками 

Сервіс Google із створення сайтів дозволяє безкоштовно і швидко створити необхідний 

інтернет-ресурс, вибравши оформлення з великої кількості шаблонів.  Автор сайту 

може запрошувати інших користувачів для спільної роботи над сайтом, контролювати їх 

доступ до матеріалів. Користувачі сайту можуть працювати разом, додавати інформацію з 
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інших додатків Google, наприклад Google Docs, Google Calendar, YouTube, Google Фото 

тощо. 

Я вибрав сайти Google як основу для створення електронного навчально-методичного 

комплексу. На сторінках такого сайту студенти мають змогу прочитати лекції, переглянути 

відеоуроки, ознайомитися із завданнями практичних робіт, виконати їх і надіслати викладачу 

для перевірки через ClassRoom, попрацювати з інтерактивними вправами, виконати тести, 

створені за допомогою Google Forms, самостійно опублікувати корисний матеріал, поставити 

запитання викладачеві й отримати відповідь, переглянути журнал успішності групи. 

 
Рис. 4. НМК на основі Google сайтів 

Представлена технологія, апробована протягом останніх двох років, дала позитивні 

результати: було створено декілька електронних навчально-методичних комплексів на основі 

Google Sites; практичні роботи опубліковано в Google ClassRoom (студенти своєчасно їх 

виконували й отримували оцінки на email); тестовий контроль знань організовано в Google 

Forms (викладач мав змогу бачити успішність освоєння курсу студентами і вносити  

відповідні корективи під час підготовки матеріалів та проведення занять).  

З метою відпрацювання технологічних нюансів я взаємодіяв зі студентами не тільки 

очно (під час лекцій, практичних занять), а й дистанційно (через хмарні сервіси). Високу 

ефективність запропонованого підходу підтвердили підсумки екзаменаційної сесії. 
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ТЕХНІЧНІ ГУРТКИ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК – ДЖЕРЕЛО СУЧАСНИХ  

ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ ДЛЯ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ МАЙБУТНЬОГО 

 

Стаття охоплює інформацію стосовно функціонування технічних гуртків в навчальних 

закладах та їх вплив на навчальний процес та розвиток професійних навичок 

учнів/студентів. Позитивні результати від проходження студентами навчання в гуртках 

технічної творчості отримані в нашому навчальному закладі (Коледж радіоелектроніки) 

втілюють надію в майбутніх спеціалістів. 

Ключові слова: гурток, саморозвиток, навчання, технічний, навички, майбутнє. 

 

Що таке сучасний технічний гурток? Які можливості він надає для викладача та 

учня/студента? Навіщо взагалі потрібні технічні гуртки? 

На всі ці та інші питання я спробую відповісти в цій статті на основі досвіду отриманого 

від ведення технічного гуртка з дисципліни «Операційні системи» в Коледжі 

радіоелектроніки. 

Що ж таке сучасний технічний гурток? 

По-перше, термін «сучасний» ‒ одразу вимагає застосування цього терміну до знань 

самого викладача (керівника гуртку) та відповідної сучасної матеріально-технічної бази. 

«Сучасні» знання викладача (керівника технічного гуртку) – це актуальні інформаційні 

відомості які враховують швидкоплинні зміни в технічному та програмному забезпеченні в 

світі та професійні вміння та навички взяті з особистого багаторічного досвіду.  

На жаль, не можливо надавати актуальні знання з застарілою комп’ютерною технікою, 

стендами, макетами та довідниками радянських часів. Але також не можливо надавати ці 

знання, без відповідних знань самого керівника гуртка, навіть за наявності сучасної 

матеріально-технічної бази. 

Викладач повинен «йти в ногу» з часом. 

Я вважаю, що тільки за таких умов, термін «сучасний» може бути вжито до будь-якого 

технічного гуртку.  

Які можливості технічний гурток надає для викладача? 

Сучасний викладач технічних дисциплін просто забов’язаний слідкувати за всіма 

новинками в світі науки та техніки. Від цього залежить актуальність інформації яка 

надається учням/студентам навчального закладу. А особливо, якщо це стосується надання 

додаткових професійно-технічних знань та вмінь, які викладаються в технічному гуртку. 

Тобто, технічний гурток – стимулює викладача до саморозвитку та дослідження 

актуальної інформації з дисципліни яку він викладає. 

Розвиток професійно-технічних навичок та отримання додаткового досвіду також 

відбувається при підготовці до занять технічного гуртку. 

Можливість розібрати, дослідити внутрішню структуру, зазирнути в середину сучасної 

комп’ютерної техніки надає додаткові практичні знання та вміння які в подальшому можна 

передавати учням/студентам технічного гуртку. 

Іншою перевагою є безпосередня інформаційно-дискусійна взаємодія з 

учнями/студентами під час проведення занять технічного гуртку. Це надає можливість 

викладачу дослідити не тільки сучасні технічні засоби для проведення занять, а і долучитись 

до обговорення цікавих міркувань і ідей які пропонують самі учні/студенти. Зацікавленість 

учнів/студентів в дисципліні яка викладається керівником гуртку також підвищується, а 

осмислення знань які отримують учні/студенти відбувається значно швидше.  

Налагодження взаємовідносин керівник гуртку/викладач – учень/студент гуртку 

відбувається значно швидше ніж просто викладач – студент. Це відбувається за рахунок 
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того, що під час занять в технічному гуртку учень/студент може повністю розкрити свій 

потенціал по відношенню до інших учнів гуртку, проявивши себе з найкращого боку. Це 

можуть бути кращі технічні навички, які студенту складно проявити під час занять з 

основної дисципліни і легше проявити під час проведення занять в технічному гуртку. 

Менш обмежене в часі заняття в технічному гуртку також допомагає не відволікатись 

учням/студентам на стандартні часові проміжки між парами, що дозволяє доробити їм будь-

яке завдання надане керівником технічного гуртку до повного завершення, а також 

засвоювати нову інформацію не поспішаючи. 

Тобто, технічний гурток дозволяє викладачу виходити за межі стандартних академічних 

годин звичайного заняття, яких інколи не вистачає для якісного подання всього 

інформаційного матеріалу та його засвоєння з боку учнів/студентів. 

Які можливості технічний гурток надає для студента? 

Студент, який вважає що не має змоги розкрити весь свій потенціал при проведені 

звичайних занять з основних дисциплін, може спробувати розкрити його при навчанні в 

технічному гуртку. Або якщо студент вважає, що інформація, що надається на основних 

дисциплінах не є достатньою для формування в нього професійних технічних знань та 

навичок, може додатково навчатись в технічному гуртку з поглибленим вивченням тієї ж 

дисципліни. 

Навчаючись в технічному гуртку, учні/студенти свідомо обирають шлях саморозвитку та 

поглибленого вивчення матеріалу, що їх цікавить. Це відбувається за рахунок добровільного 

відвідування за власним бажанням, а не в примусовому як це відбувається в процесі 

навчання та вивчення основних дисциплін. Саме цей фактор інколи є вирішальним для 

відвідування технічного гуртку. Також, на навчання до гуртків приходять тільки студенти 

яким цікавий процес навчання, вивчення нового матеріалу та які мають жагу до нових знань.  

Професійні навички отриманні при проведенні досліджень технічних установок, макетів, 

комп’ютерної техніки та іншого сучасного обладнання надають змогу мати не тільки 

уявлення про ці технічні засоби, а і особисто побачити та доторкнутись до внутрішньої 

структури багатьох пристроїв. 

Вивчення та дослідження сучасного інструментарію для обслуговування та ремонту 

комп’ютерної та іншої техніки, також дозволяють отримати та/або розвинути наявні 

професійні навички учнів/студентів технічних гуртків. 

Застосування спеціальних пристроїв для діагностування технічного обладнання (POST – 

картки, тестери блоків живлення, тестери LVCD, мультитестери та інше обладнання) при 

проведенні занять в гуртку, дозволяють навчитись користуватись та правильно 

застосовувати ці засоби при проведені ремонтно – діагностичних робіт самими 

учнями/студентами. 

Надання змоги приносити своє домашнє обладнання для проведення діагностики, 

профілактичного обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки та периферії, викликає 

ще більшу зацікавленість в цих процедурах у учнів/студентів гуртку, бо вони самі 

навчаються ремонтувати власну техніку.  

Як це відбувається в нашому навчальному закладі?  

Після вивчення інформаційного матеріалу та проведення відповідного інструктажу, 

керівник гуртку проводить майстер – класи з профілактичного обслуговування, 

діагностування та проведення ремонтних робіт перед учнями/студентами гуртку. Після цього 

учням/студентам гуртку пропонується самостійно переходити до цих робіт. Це відбувається 

під пильним наглядом керівника гуртку, щоб обладнання не було пошкоджено та 

учні/студенти дотримувались правил техніки безпеки. При цьому, кожен студент має 

індивідуальний комплект обладнання і технічних засобів, а також власний комплект 

програмного забезпечення для роботи. Процес навчання в гуртку відбувається з великою 

зацікавленістю не тільки з боку учнів/студентів але і з боку самого керівника технічного 

гуртку. Після отримання мінімальних навичок та знань у студентів одразу підіймається 
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самооцінка та впевненість в своїх власних силах та знаннях. Робота з студентами 

відбувається індивідуально з постійним контролем отриманих навичок та знань. Студентам 

яким не вистачає вмінь – отримують додаткові майстер-класи, а студенти які не зрозуміли 

теорію – відповідно отримують додаткові теоретичні знання від учнів/студентів гуртку або 

від керівника гуртку. Впевненість в власних вміннях та навичках яка поступово розвивається 

у учнів/студентів гуртку в підсумку занять переходить в реальні професійні теоретичні та 

практичні знання. 

Підсумки 

Самостійний розвиток знань та вмінь студентів нажаль не завжди можливо побачити при 

проведені лекційних та практичних занять з основних дисциплін, що викладаються в 

навчальному закладі. Індивідуальний підхід до кожного студента надає змогу зрозуміти 

викладачу яких саме знань та навичок не вистачає конкретному студенту. Додаткові заняття 

в технічних гуртках (або гуртках не технічного напрямку) завжди дозволять викладачу більш 

детально «дослідити» кожного студента, з точки зору потреби в знаннях та вміннях. Тільки 

додаткові заняття здатні розкрити весь потенціал будь-якого студента, які не обмежуються за 

часом проведення та часом отримання професійних теоретичних та практичних знань та 

вмінь.  

Я вважаю, що сучасне та майбутнє світу інформаційних технологій саме за студентами, 

які хочуть бути розумними та мати відповідні професійні навички. За студентами, які 

намагаються знати та вміти більше за інших. Досвідчений викладач (керівник гуртку) завжди 

повинен мати змогу навчити та передати відповідні професійні знання тим студентам, які 

бажають бути розумними. Тобто, технічні гуртки, на мою думку, ‒ є джерелом сучасних 

знань та вмінь для учнів і студентів майбутнього. 
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ФАКТОРИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЕСЛЯРІВ 

 

Досліджено, що витривалість у академічному веслуванні залежить від ряду факторів, 

серед яких особлива роль належить можливості енергетичного забезпечення роботи м’язів 

та має важливе значення в підготовці спортсменів. Тренувальний процес веслярів 

побудовано з урахуванням силових вправ та анаеробного тренування. 

Ключові слова: академічне веслування, підготовка, силова витривалість, спеціальна 

витривалість. 

 

It is researched that endurance in academic rowing depends on a number of factors, among 

which the possibility of energetic maintenance of muscle activity plays a special role and plays an 

important role in the preparation of athletes. The training process of the rowers is based on 

strength exercises and anaerobic training. 

Key words: academic rowing, training, strength endurance, special endurance. 

 

Вступ. Раціоналізація фізичної підготовки спортсменів повинна здійснюватися не за 

рахунок збільшення і без того значних обсягів навантаження, а за рахунок спеціалізованого 

використання засобів загальної фізичної підготовки. Вправи у цьому випадку повинні 

відбиратися у відповідності з режимом роботи і характером нервово-м’язових зусиль, які 

властиві виду спорту [1]. 

Для розвитку силових якостей низка фахівців [2, 3, 4] пропонують використовувати як 

вправи на суходолі (вправи, з обтяженням масою власного тіла, предметів, опору та інші), 

так і на воді (спеціальні вправи з різними гальмівними пристроями, обтяженнями човна, 

веслування на мілині). 

До спеціальних вправ відносяться як вправи на воді, так і на суходолі. Вони спрямовані 

на розвиток м'язових груп, які беруть участь при гребку, і повинні повністю, або частково 

відповідати структурі рухів веслувальника [5]. Практика фізичної підготовки показує, що 

ціла низка вправ, які застосовуються для розвитку сили на суходолі не дають очікуваного 

результату на воді. Високий рівень спеціальної фізичної i функціональної підготовленості є 

необхідною умовою успішного управління в академічному веслуванні. Оскільки стійкість 

функціональних реакцій є ключовим чинником підтримки стійкого рівня працездатності як у 

процесі розвитку спеціальної витривалості, так і у змагальній діяльності, впровадження 

спеціалізованих тренувальних навантажень у систему підготовки веслярів-академістів 

дозволить збільшити рівень спеціальної працездатності спортсменів [6].  

В науково-методичних джерелах, присвячених веслуванню, фахівці надають переважну 

увагу моделям змагальної діяльності веслярів, моделям спеціальної фізичної підготовленості. 

Важливим складником майстерності веслярів є рівень розвитку загальної та спеціальної 

фізичної підготовленості. Проте, особливості індивідуалізації тренувального процесу згідно 

структури фізичної підготовленості веслярів різної спортивної кваліфікації не розкриті. 

Мета дослідження – дослідити фактори спеціальної фізичної підготовки веслярів.  

Методи: аналіз даних науково-методичної літератури та мережі Інтернет, систематизація 

та узагальнення, педагогічні спостереження за тренувальним та змагальним процесом. 
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Результати дослідження.  
Для досягнення результату у веслуванні на різних дистанціях велике значення мають 

здібності весляра розвивати максимальну і вибухову силу, силову витривалість. 

Максимальна і вибухова сила в значній мірі зумовлюють рівень швидкісних 

можливостей, впливаючи на максимально доступну весляреві величину сили, яку він 

розвиває під час гребка, і також впливає на якість стартового розгону.  

Роль витривалості дуже подібна з роллю опорно-рухового апарату. Вона також є 

фактором, який забезпечує любу рухову діяльність. Тому кількість і якість вправ буде 

залежати від стану витривалості. Від ступеня розвитку витривалості залежить величина 

втоми всього організму під впливом навантаження, темпи і терміни її відновлення, а 

відповідно її загальна і спеціальна працездатність. У веслуванні прийнято розрізняти 

загальну і спеціальну силу. Загальну силу розвивають вправами на суходолі з обтяженнями 

50-70% від максимальної ваги [7].  

Силова підготовка весляра є планомірним процесом, який створює функціональні 

передумови для досягнення високих результатів і постійну їх ефективну реалізацію стосовно 

вимог змагальної діяльності. Відомо, що короткочасні вправи великої інтенсивності 

забезпечуються енергією переважно за рахунок анаеробних механізмів. Із збільшенням 

тривалості роботи зростає роль аеробних процесів. Тому загальну витривалість, що базується 

на удосконаленні роботи вегетативних систем організму називають аеробною [8, 9]. 

Силова витривалість людини − це її здатність якомога продуктивніше тривалий час 

долати помірний зовнішній опір (утримання пози, повторне виконання вибухових зусиль, 

циклічна робота певної інтенсивності). Розрізняють статичну і динамічну силову 

витривалість. Статична − пов'язана з необхідністю тривалий час напружувати м'язи або 

утримувати пози. Динамічна силова витривалість характерна для циклічних вправ у 

веслуванні. Силова витривалість відіграє виключно важливу роль для досягнення високих 

результатів у веслуванні [10, 11]. Однак враховуючи специфічність веслування необхідно 

використовувати суворо специфічні методики розвитку силової витривалості. В зв’язку з цим 

при підборі вправ, які розвивають силову витривалість, треба виходити з необхідності 

створення умов, які відповідають специфіці змагальної діяльності, як за змістом, так і за 

структурою. Силова витривалість розвивається вправами з обтяженнями, вагою 25-30 кг, 

вправами з доланням власної ваги, опором партнера, веслуванням з додатковою вагою і 

гідрогальмівним пристроєм.  

Останні дослідження розвитку витривалості у академічному веслуванні показали, що 

витривалість залежить від ряду факторів, серед яких особлива роль належить потенційної 

можливості енергетичного забезпечення роботи м’язів. К таким факторам відносять: 

• структуру м'язів, які можна лише враховувати, тому що у спортсменів в яких 

переважають червоні м'язові волокна, мають генетичні задатки до тривалої роботи;  

• внутрішньо м'язова координація яка добре розвивається при виконанні вправ на тлі 

втоми; 

• міжм'язова координація допомагає у залученні м'язів, що несуть основне 

навантаження при виконанні вправи. Хороша міжм'язова координація проявляється у 

плавності, злитості рухів, відсутності скутості. 

М'язова витривалість розвивається при використанні малих навантажень та великої 

кількості повторень. Періоди відпочинку відносно короткі, вони необхідні для отримання 

оптимальних тренувальних ефектів в серцево-судинній та м'язовій системах. Швидкість 

виконання повинна бути наближеною до темпу веслування. Для досягнення максимального 

ефекту необхідно виконання великої кількості повторень.  

Всі фізичні вправи повинні відповідати таким вимогам: 

• бути простими за технікою виконання і доступними для всіх; 

• при виконанні повинні активно функціонувати більшість скелетних м'язів; 

• виконання повинно викликати активність функціональних систем; 
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• виконання дозволяє дозувати та регулювати тренувальні навантаження і їх можна 

виконувати тривалий час.  

Під спостереженням знаходяться 20 спортсменів віком 17±1,5 роки ДЮСШ, у 

м. Дніпропетровську. Для розвитку силової витривалості було запропоновано застосування 

сформованих комплексів вправ впродовж 15 занять. Контроль загальної витривалості 

проходить за допомогою тестів: присідання на одній нозі, біг 100 м, підтягування, стрибок у 

довжину з місця, згинання-розгинання рук в упорі лежачи, піднімання та опускання тулуба з 

вихідного положення лежачі на спині, тяга штанги лежачи і біг на відстань 3000 м. Оцінка 

спеціальної витривалості оцінюється за допомогою веслування на ергометрі 2000 м, плаванні 

50 м. Реєструється реакція пульсу й артеріального тиску на стандартне додаткове 

навантаження, фіксуються деякі об’єктивні і суб’єктивні показники функціонального стану 

спортсменів, а також хронометраж і реєстрація ЧСС.  

Висновки. Дослідження розвитку витривалості у академічному веслуванні показали, що 

витривалість залежить від ряду факторів, серед яких особлива роль належить потенційної 

можливості енергетичного забезпечення роботи м’язів. Виходячи з того, що витривалість 

веслярів має важливе значення в підготовці спортсменів, тому тренувальний процес 

побудовано з урахуванням силових вправ та анаеробного тренування. Подальші дослідження 

буде направлено на визначенні інтенсивності тренувального процесу, характеру і величин 

навантаження, методів виконання вправ. 
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АКТИВНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ТА РЕГУЛЯРНІ ЗАНЯТТЯ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ 

– ЗАПОРУКА МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ДОВГОЛІТТЯ 

 

У статті порушена тема про значення рухової активності в різні сенситивні періоди 

життя людини, важливості занять фізичними вправами для зміцнення здоров'я та 

творчого довголіття. Активний спосіб життя відіграє вирішальне значення у профілактиці 

поширених у наш час хвороб. 

Ключові слова: здоров'я, фізичне виховання, гарне самопочуття, рухова активність, 

м'язова сила. 

 

The article deals with the topic of the significance of motor activity in various sensitive periods 

of human life, the importance of physical exercises for the purpose of health strengthening and 

creative longevity. The active lifestyle plays a decisive role in the prevention of the diseases which 

are common for our time. 

Key words: health, physical education, good mood, motor activity, muscle strength. 

 

Збереження і зміцнення здоров'я людей є одним з основних завдань фізичного 

виховання. Під здоров'ям розуміють такий стан організму людини, коли всі його функції 

врівноважені із зовнішнім середовищем і відсутні будь-які хворобливі зміни. 

Визначення стану здоров'я проводиться на підставі суб'єктивного обстеження, 

результати якого не завжди збігаються. Так, можуть спостерігатися порушення самопочуття 

при відсутності об'єктивних ознак захворювання і, навпаки, наявність об'єктивних змін може 

поєднуватися з гарним самопочуттям. Розмежування стану здоров'я і хвороби буває часом 

неможливим або умовним. Чим вище ступінь здоров'я, тим стійкіше людина до інфекційних 

захворювань, до низької температури, до фізичного навантаження. 

Медицина, якими б досконалими не були її методи, не може повністю позбавити нас від 

усіх хвороб. Людина сама творець свого здоров'я. Замість того, щоб мріяти про «живу воду» 

та інші чудотворні еліксири, корисніше з раннього віку вести раціональний спосіб життя, 

займатися фізкультурою та спортом, дотримуватися правил особистої та громадської гігієни 

‒ словом намагатися усіма розумними шляхами справжньої гармонії здоров'я. Тоді будуть 

гарантовані і квітуча молодість, і творче довголіття. 

Фізичне виховання повинно бути безперервним та постійним протягом усього життя 

людини. Особливе значення має дотримання цих принципів в дитячому та юнацькому віці, 

коли відбувається зростання формування організму і він більш чутливий як до нестачі 

рухової активності, так і до шкідливої дії надмірного навантаження. Якщо дитина в будь-

якому віковому періоді недоотримала рухової активності, то в наступні роки заповнити цей 

недолік важко або навіть неможливо. Розвитку людини, як фізичному, так і розумовому, 

властиві певні критичні (сенситивні) періоди в які відповідна функція розвивається особливо 

швидко. Так, відомо, що діти легко навчаються мовам у віці 2-5 років, з іншого боку, дітей, 

відірваних від спілкування з людьми в цей період, потім неможливо навчити говорити. 
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Особливі сенситивні періоди встановлені і в фізичному розвитку дітей та підлітків, причому 

для окремих рухових функцій (фізичних якостей) вони наступають в різні роки. 

Важливим періодом у фізичному формуванні по соматотипу вважають вік 6-7 років; для 

розвитку якості швидкості сенситивний період припадає на 8-10 років, так як в цьому віці 

розвиваються морфологічні субстрати нервової та м'язової системи, що забезпечують 

швидкість, координацію м'язового руху. Розвиток загальної витривалості спостерігається 

переважно у віці 10-14 років, що пов'язано в першу чергу із зростанням об’єму та м'язової 

маси серця, збільшенням вентиляційної і дифузійної функції легенів. М'язова сила особливо 

чітко розвивається в віці 13-16 років, що пов'язано зі швидким зростанням м'язової маси тіла. 

Цікаві дані отримані під час спостережень за немовлятами 4-5 місячного віку, що 

займаються плаванням. Виявляється, що грудний та ранній дошкільний вік має значний 

потенціал у фізичному розвитку, який раніше майже не використовувався, так як можливості 

застосування фізичних вправ в цьому віці дуже обмежені. Плавання виявилося для цього віку 

ефективним засобом фізичного виховання, який не має рівних, надаючи стимулюючу дію на 

м'язову систему (не навантажуються малорозвинені скелет і хребет), на серцеву, легеневу і 

нервову системи. Крім того, плавання чинить загартовуючий та гігієнічний вплив на шкіру. 

Встановлено, що діти, які займаються плаванням з грудного віку, досягають до 7-8 років 

кращого фізичного розвитку. 

Фізичне виховання, заняття оздоровчою фізичною культурою повинні бути 

безперервними не тільки в сенситивні періоди, а постійно ‒ протягом усього життя. 

Недостатність рухової активності навіть на відносно короткий період часу чинить 

негативний вплив на фізичний розвиток і фізичну підготовленість: сповільнюється природне 

зростання рухових якостей (вони можуть навіть піддатися зворотному розвитку); губляться 

рухові навички та вміння. 

Безперервність фізичного тренування також важлива для людей зрілого і старшого віку, 

так як її припинення або переривання викликає швидку інволюцію фізичного стану. 

Гіподинамія протягом відносно короткого періоду часу (кілька тижнів), наприклад, при 

постільному режимі у зв'язку з травмою, може призводити до таких змін в організмі, які в 

подальшому вже не піддаються повному відновленню. Негативний вплив тимчасової 

гіподинамії на здоров'я досягає особливого значення в старшому віці. 

З фізичних (рухових) якостей людини для зміцнення здоров'я найбільше значення має 

загальна витривалість. Її фізіологічною основою є аеробна продуктивність, тобто здатність 

тривало виконувати роботу, в якій бере участь більша половини м'язової маси тіла з 

інтенсивністю вище 50% від критичного рівня (рівень максимального споживання кисню - 

МСК). Аеробна продуктивність визначається функціональним станом найважливіших систем 

– вегетативної, серцево-судинної, дихальної, нейроендокринної. 

Якщо функціональний стан добрий, то це свідчить про стійкість до хвороб, особливо до 

таких, як атеросклероз, гіпертонічна хвороба, ожиріння, діабет, ішемічна хвороба серця. При 

високому рівні витривалості організму збільшуються терміни нормального функціонування 

основних систем, а це обумовлює більш тривалому збереженню здоров'я. 

Критерієм ступеня здоров'я є стійка нервова система, що виявляється в нормальному сні, 

гарній активності та відсутності сонливості вдень, що сприяє гарним взаємовідносинам у 

сім'ї та у колективі. 

Адаптація людини до коливань температури навколишнього середовища залежить від 

здатності стійко зберігати сталість температури тіла. Чим вище загартованість, тим в більшій 

мірі людина здатна протистояти хвороботворним діям температурних факторів зовнішнього 

середовища. Тому ступінь загартованості є критерієм здоров'я. Від загартованості залежить і 

функція імунних механізмів, що захищаються від інфекцій, які спричиненні бактеріями, 

вірусами, і інфекційно-алергічними хворобами (ревматизм, бронхіальна астма). Стійкість до 

інфекційних та інфекційно-алергічних захворювань є одним з критеріїв ступеня здоров'я. 
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У дітей та підлітків в даний час часто розвивається деформація хребта і склепіння стопи. 

Це пов'язано з гіподинамією та обумовленою м'язовою слабкістю (недостатністю м'язового 

корсету), тривалим збереженням одноманітних поз (робота за столом, перегляд телевізійних 

передач), недостатнім навантаженням на стопу, пов'язаним з постійним носінням взуття. Ці 

порушення опорно-рухового апарату сприяють розвитку деструктивних захворювань ‒ 

остеохондрозу і артрозу в старшому віці. Відсутність ознак деформацій скелета або ступінь 

їх виразності можуть служити критерієм ступеня здоров'я. 

Отже, фізичні вправи, загартовування як гігієнічні фактори відіграють найважливішу 

роль в збереженні і зміцненні здоров'я, мають значну, а часом і вирішальне значення в 

профілактиці поширених в даний час хвороб (атеросклероз, гіпертонічна хвороба, ожиріння, 

діабет, ішемічна хвороба серця та мозку, неврози, деформації і захворювання опорно-

рухового апарату). 
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СТИЛІСТИКО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРСОНАЖНОГО МОВЛЕННЯ  

У РОМАНІ АЙРІС МЕРДОК «ПАЛАЦ З ПІСКУ» 

 

Аналізований твір містить виразні синтаксичні засоби, основані на редукції або 

експансії висхідної моделі та на зміні порядку слів висхідної моделі. Тут також 

зустрічаються різного типу стилістичні прийоми, що охоплюють: взаємодію синтаксичних 

структур у контексті, транспозицію значення синтаксичних структур у контексті, а 

також транспозицію значення способів зв'язку. 

Ключові слова: виразні синтаксичні засоби, синтаксичні прийоми, висхідна модель, 

взаємодія синтаксичних структур, транспозиція значення. 

 

The analyzed work contains expressive syntactic means based on the reduction or expansion of 

the original model and on the change of the word order of the original model. There are also 

different types of stylistic devices that cover: the interaction of syntactic structures in the context, 

the transposition of the value of syntactic structures in the context, and the transposition of the 

value of connection means. 

Key words: expressive syntactic means, syntactic devices, original model, the interaction of 

syntactic structures, transposition of the value. 

 

Мова художнього твору приймається за норму, тому що вона вміщує в собі 

різноманітний словниковий запас та тонко розроблені синтаксичні конструкції, зберігаючи 

при цьому загальнонародний характер. До того ж, метою досягнення достовірності в 

оповідання автор часто додає в мову літературного твору риси різних функціональних 

стилів. Особливо важливу роль відіграють у художній прозі діалоги, які відбивають 

особливості розмовного стилю. 

Класична побудова художнього тексту складається з протиставлення двох контекстних 

типів – прямої мови і мови оповідача. У художньому творі поєднуються різноманітні виразні 

засоби та синтаксичні прийоми. 

Виразні засоби мови на синтаксичному рівні являють собою синтаксичні моделі речень, 

що несуть додаткову логічну або експресивну інформацію, яка підвищує прагматичну 

ефективність висловлювання [2, c. 133].  

У аналізованому творі широко вживаються виразні синтаксичні засоби, основані на 

редукції або експансії висхідної моделі та на зміні порядку компонентів висхідної моделі.  

Часто вживаними є виразні синтаксичні засоби, основані на редукції висхідної 

моделі, наприклад, еліпс, замовчування. 

Еліпс – це пропуск одного або обох головних членів речення, значення котрих легко 

поновлюється в контексті [2, c. 139]. У мовленні персонажів вживаються еліптичні речення 

різного типу: 

1. Пропущений підмет і присудок: "No colours", she murmured [5, c. 32] – (=There are no 

colours).  

Тут пропущений формальний підмет, виражений увідним "there", і простий дієслівний 

присудок "are", виражений дієсловом "be" в Present Simple дійсного способу. 

2. Пропущений підмет і частина присудка: "Interesting" [5, c. 32] – (=It is interesting).  

У цьому прикладі пропущений формальний підмет "it", що виражений безособовим "it", і 

дієслівна зв'язка "is" – перша частина складеного іменного присудка "is interesting".  
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3. Пропущена частина присудка: "Had a good term, dear?" [5, c. 10] = (Have you had a 

good term ...). 

Пропущене допоміжне дієслово "have" – перша частина простого дієслівного присудка 

"have had", вираженого дієслівною формою у Present Perfect дійсного способу. 

4. Пропущений весь присудок: "Mr. Bledyard, you sit here', said Evvy. 'Oh, Miss Carter, 

please, you here, and Bill by the sideboard – " [5, c. 42] (=... you sit here... Bill sit by the 

sideboard). 

У наведеному прикладі складносурядного речення в обох простих реченнях пропущений 

простий дієслівний присудок "sit", який легко розумієтся з контексту. Пропущений елемент 

виражений дієсловом "sit" у наказовому способі. 

Замовчування (англ. aposiopesis, stop-short, pull-up) – раптовне переривання 

висловлювання, що викликане почуттями нерішучості чи небажанням продовжувати розмову 

[2, c. 140]. 

Так як замовчування характерне для уснього мовлення, воно часто зустрічається в мові 

персонажів аналізованого твору. Висловлювання може обриватися на різних етапах свого 

формування:  

1. На початку висловлювання: " – that in future years, when time and mortality shall have 

taken from us the great original, we shall be privileged to possess, for the admiration of the boys 

and the wonder of our visitors ... " [5, c. 150]. 

Директор школи Еві збирається з думками, проголошуючи промову на святковій 

зустрічі, на якій портрет колишнього директора Демойта був подарований колективу школи. 

2. На середині висловлювання: "I wonder if – some tea?" [5, c. 83]. 

Міс Рейн Картер почувається зніяковілою, коли звертається до Місс Хендфорд з 

проханням пригостити чаєм дітей Мора. 

3. Найбільш прикладів замовчування висловлювання в кінці речення.  

При цьому в зовнішній структурі висловлювання міститься різна кількість лексичних 

одиниць: 

Вигуки на початку речення: "Oh, – said Mor" [5, c. 94]; 

Іноді в реченні містяться слова-звертання: "Don –" [5, c. 138]; 

У деяких випадках спостерігається початок речення, побудований різною кількістю 

членів речення: "She is young, her life is only beginning beginning, she will have many things –" 

[5, c. 118]. 

Це складносурядне речення, до складу якого входять три простих речення. 

Цікавими є приклади з декількома замовчуваннями: "So – if you're secure, stay where you 

are – if you're not, drop on to the ladder" [5, c. 138]; 

Виразні засоби синтаксису, основані на експансії висхідної моделі, будуються за 

принципом розширення або ускладнення структури. Розширення моделі речення 

відбувається за рахунок повторення його компонентів чи перерахування однорідних членів 

речення. Сюди відносяться, наприклад, повтори, перерахування, синтаксична тавтологія. 

Ускладнення синтаксичної структури відбувається за допомогою конструкції it is/was he 

who/that, конструкції з дієсловами інтенсифікаторами і вставними реченнями.  

Повтор (анг. repititon) – це повторення будь-якого члена речення, словосполучення в 

умовах достатньої тісноти ряду, тобто помітно близько один від одного. Повтори можна 

розглядати як цілеспрямоване відхилення від нейтральної синтаксичної норми, для якої 

достатнім є одноразове вживання слова [2, c. 143].  

У аналізованому романі зустрічаються різні типи повторів. Найчастіше це простий 

контактний повтор, який може бути виражений багаторазовим вживанням окремого слова, 

словосполучення чи цілого речення. Повторюватися можуть різні типи лексичних одиниць: 

Слова, які не є членами речення: "Please, please, please don't do it, Don" [5, c. 78]. Фелісіті 

просить брата Дональда не ризикувати своїм життям, повторюючи вигук "please". 
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У деяких випадках спостерігається повторення звертання: "Mor, Mor", said Rain [5, c. 

103]. Повторювальний іменник "Mor" є власним ім'ям головного героя роману. 

Повторюватися можуть різні члени речення: "Come, come, come", said Felicity [5, c. 82]. 

Три рази повторюється простий дієслівний присудок, виражений дієсловом "come" y 

наказовому способі. 

Іноді може повторюватися все речення: "I shall go ahead, I shall go ahead, now" [5, c. 163]. 

Перерахування створюється повторенням однорідних синтаксичних одиниць – як 

окремих членів речення, так і словосполучень. Перерахування базується на синтаксичному 

процесі розширення, під яким розуміють додавання до певної синтаксичної одиниці інших 

одиниць такого ж синтаксичного статусу та спільного з нею синтаксичного зв’язку в 

структурі речення [3, c. 216]. 

Наприклад: "Don't forget that a portrait must have a depth, mass, and decorative qualities" [5, 

c. 60]. Це речення містить три однорідні додатки: "depth", "mess" і "qualities".  

Синтаксична тавтологія – це повторення подібних за змістом та граматично 

синонімічних одиниць у складі речення. Синтаксична тавтологія є різновидом плеоназму 

(семантичного повторення однорідних слів та виразів, функцією якого є конкретизація 

певної думки, підсилення емоційної та змістової виразності мовлення) [1, c. 145]. 

Наприклад: He's quite harmless, our Bledyard", said Mor, only a little odd [5, c. 30]. У цьому 

випадку спостерігається повторення підмета. 

Емфатична конструкція It is\was he \ that, who… виступає як засіб інтенсифікації 

одного з елементів синтаксичної конструкції. Потенційні стилістичні можливості даної 

конструкції є великими, тому за її допомогою можна логічно виділити будь-який член 

речення, наприклад, додатка: 

 "It's your wife I want to be good to!' said Tim" [5, c. 39]. 

Емфатична конструкція з дієсловом to do… часто виражає значення інтенсивності дії. 

Стилістично марковані конструкції виражають несподіваність дії, її неприпустимість або 

несвоєчасність, часто вони поєднуються з різноманітними відтінками суб’єктивної експресії 

[2, c. 147]. 

У аналізованому романі зустрічаються вираження значення інтенсивності дії за 

допомогою дієслова-інтенсифікатора – to do, який може вживатися в різних граматичних 

способах: 

дійсному способі: "But I did want to see Miss Carter ..." [5, c. 87].  

наказовому способі: "So do help yourselves if you want any" [5, c. 45]. 

Вставні речення, які є оформленими як граматично незалежні від структури основного 

речення, можуть створювати різноманітні стилістичні ефекти. Характерними для них є 

обов’язкове фонетичне виділення та вільна позиція стосовно речення, в яке вони 

включаються. Синтаксична ізольованість вставних речень у письмовому мовленні 

реалізується графічно – за допомогою тире або дужок, іноді – коми [ 2, c. 148]. 

Наприклад: "I'll bolt them all, including the front hall door, and so no one could go out of the 

back door before I let her in" [5, c. 101]. Вставна конструкція характеризує деталі 

повідомлення, надає оповіді живих та яскравих рис, та підсилює факти (які викладено в 

реченні). 

Синтаксичні виразні засоби, основані на зміні порядку слідування компонентів 

висхідної моделі, характеризуються порушенням порядку слідування компонентів 

нейтральної синтаксичної моделі чи послабленням тісного зв'язку між окремими 

компонентами висловлювання. До них належить: інверсія, дистантне розташування 

елементів моделі речення і відокремлення. 

В англійській мові кожен член речення має своє місце, яке обумовлене способом його 

синтаксичного вираження, зв'язками з іншими словами та типом ренння. Порушення 

звичайного порядку дотримання членів речення, в результаті якого елемент виявляється 
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виділеним і отримує спеціальні конотації емоційності або експресивності, називається 

інверсією [3, c. 203]. Наприклад:  

"And with this", said Tim Bruke, swinging back upon his heels, we terminate yet another series 

of profitable talks from Mr Mor ... [5, c. 35]. 

У наведеному прикладі другорядний член речення стоїть на початку висловлювання. 

Дистанційне розміщення синтаксично пов’язаних членів речення реалізує 

багатоплановість даного речення. Розміщення компонентів речення пов’язано зі змістом, 

метою та задачами даного висловлювання. Можна виділити два види дистанційного 

розміщення членів речення: розрив компонентів синтаксичної структури в прямій 

послідовності їх слідування та розрив компонентів синтаксичної структури в зворотному 

порядку їх слідування [2, c. 150]. Наприклад: 

"And Mr Mor will, I am sure, not be offended if I say that ..." [5, c. 35]. 

Тут спостерігається розрив компонентів синтаксичної структури при прямому порядку їх 

слідуванням. Аналітична форма простого дієслівного присудкa "will not be offended" 

розривається словами "I am sure". 

Відокремлення – структурне та інтонаційно-смислове відокремлення одного з 

другорядних членів речення з метою надання йому певної синтаксичної та смислової 

значимості [3, c. 205]. 

Наприклад : "I have no doubt, to private studies and reflections in the months that lie ahead, 

before our class reassembles here, in the autumn" [5, c. 35]. 

У аналізованому творі зустрічаються стилістичні прийоми – способи комбінації 

мовленнєвих одиниць одного рівня у межах одиниць більш високого рівня ( тобто, в певному 

контексті). 

Стилістичні прийоми на синтаксичному рівні охоплюють: взаємодію синтаксичних 

структур у контексті (наприклад, паралелізм), транспозицію значення синтаксичних структур 

у контексті (наприклад, риторичне питання), та транспозицію значення способів зв'язку 

(наприклад, парцеляцію). 

Паралелізм – створюється ідентичними або подібними синтаксичними структурами, що 

містяться в близько розташованих реченнях або належать до одного й того ж самого речення 

[3, c. 208]. 

"I must swim! Do you mind? I must! I must!" [5, c. 53]. 

У наведених прикладах вжитий неповний паралелізм, так як деякий елемент (інфінітив 

swim ) у двох із паралельних рядів відсутній. 

Риторичним питанням називають емоційне твердження або заперечення в формі 

питання. Таке питання не потребує відповіді, та слугує для підсилення виразності. У 

контексті монологу риторичне питання не потребує жодної словесної реакції зі сторони 

адресата [3, c. 244]. 

Риторичними можуть бути різні типи питань: 

1. Загальні питання (general questions): "Am I to be summed up by a slip of a girl?" [5, c. 17]. 

2. Розділові питання (disjunctive questions): "... you're coming over then, aren't you? It's my 

house against Prewett's this time" [5, c. 40]. 

3. Питання, що має порядок слів розповідного речення (suggestive questions): 

You will have some sherry?[5, c. 16]. 

Розповідне речення виконує функцію питання завдяки висхідному тону при говорінні та 

знаку питання на письмі ( це так зване suggestive questions) [1, c. 12]. 

Парцеляція – інтонаційне розмежування частин єдиного речення на самостійні речення, 

які на письмі виділяються розділовими знаками, зазвичай крапкою [2, c. 158]. Наприклад: 

– "There isn't much. The book on Oriental rugs. some articles on rare editions, and a volume of 

sermons preached at School Services" [5, c. 30]. 

Це речення поділяється на два комунікативні самостійні сегменти. Базове 

висловлювання "There isn't much" має таку структуру: "there" – формальний підмет, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0
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виражений увідним "there", "is" простий дієслівний присудок, "much" – повнозначний 

підмет, виражений субстантивним прикметником. 

Отже, у художній літературі широко вживаються різноманітні синтаксичні структури 

інших функціональних стилів, що взаємодіють у художньому творі, створюючи спеціальний 

стилістичний ефект. Персонажне мовлення аналізованого твору характеризується широким 

діапазоном стилістичних виразних засобів та прийомів синтаксису, що створюють 

мовленнєву експресію роману. 
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СЛОВО, ФРАЗЕОЛОГІЗМ ТА ПАРЕМІЯ ЯК ЗАСОБИ ЕКСПЛІКАЦІЇ 

КОЦЕПТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Стаття присвячена аналізу слова, фразеологізму та паремії як репрезентантів змісту 

концептів. З’ясовано особливості маніфестації концептуальної інформації різними типами 

одиниць. Семантика слова як імені концепту відображає лише основні, ядерні ознаки 

останнього, в той час як фразеологія та паремії містять оцінну інформацію й відбивають 

культурні, духовні та ціннісні настанови народу. 

Ключові слова: концепт, слово, фразеологія, паремія, концептуальний аналіз. 

 

The article analyses word, idiom and proverb as units representing conceptual information. 

The peculiarities of its manifestation by different types of language units are considered. Word 

semantics represents only the main, core features of the concept while idioms and proverbs reflect 

the nation’s cultural, spiritual and value paradigms. 

Key words: concept, word, idiom, proverb, conceptual analysis. 

 

У сучасному українському мовознавстві аналіз концептів здійснюється у різних 

напрямах, основними з яких можна назвати лінгвокогнітивний, зосереджений на проблемах 

їх пізнавального потенціалу, та лінгвокультурологічний, спрямований на вивчення 

національної культурної специфіки сприйняття світу. Мета нашої наукової розвідки – 

з’ясувати особливості репрезентації концептуальної інформації словом, фразеологізмом та 

паремією.  

Слово порівнюють із ключем, що «відкриває» для людини концепт як одиницю 

розумової діяльності, воно є засобом доступу до концептуального знання [13, c. 38–39]. 

Слово містить в собі цілий світ у тому сенсі, що воно закріплює весь наш лінгвістично 
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категоризований досвід про світ [19, с. 25]. Тому вивчення лінгвістичної семантики є прямим 

засобом дослідження концептуальної системи людини. І головну роль тут відіграє значення 

слова: «…вивчення лінгвістичного значення є основою вивчення концептуальної системи» 

[20, c. 6, 40].  

Деякі дослідники не розмежовують поняття «значення» і «концепт». «Будь-який 

лінгвістичний знак має форму і значення, яке, мовлячи загально, є тим самим, що й концепт» 

[19, с. 14]. Однак ці два поняття не можна ототожнювати, навіть якщо розглядати значення 

слова у широкому розумінні, включаючи різного роду конотації. На думку Л. Лисиченко, 

концепт, поняття і значення слова співвідносяться із трьома картинами світу у структурі 

мовної картини світу. Концепт як ментальне уявлення про явище, яке супроводжується в 

свідомості певними ознаками й асоціаціями, відповідає домовній (психічній, ментальній) 

картині світу. Поняття як наслідок узагальнення й фіксації найсуттєвіших із погляду мовця 

рис концепту супроводжується мовним вираженням й відповідає концептуальній (логічній) 

картині світу. Значення слова, яке містить поняттєву основу й ускладнюється певними 

ознаками, пов’язаними у свідомості носіїв мови з цим концептом та з внутрішньомовними 

зв’язками, співвідноситься із мовною (лінгвальною) картиною світу [4, с. 12]. На наш погляд, 

концепт можна вважати домовним явищем лише на початковій стадії його формування. 

Концепт є скоріше не домовним, а квазімовним утворенням, тобто таким, що «проростає» у 

мові, підноситься над нею і набуває нових з пізнавального погляду властивостей порівняно з 

лексичним значенням. 

Саме тому, на думку М. Болдирева, концепти як елементи свідомості є певною мірою 

автономними від мови, а значення передають лише частину концепту, що підтверджується 

існуванням численних синонімів, різних дефініцій, визначень та текстових описів одного й 

того самого концепту. «Значення слова – це лише спроба дати загальне уявлення про зміст 

відповідного концепту, окреслити певні його межі, представити окремі характеристики 

певним словом» [2, с. 40-41]. Подібної думки дотримується і В. Маслова, зазначаючи, що 

концепт і значення слова не мають взаємооднозначної відповідності. «Концепт являє собою 

порівняно стабільний і стійкий когнітивний зліпок з об’єкту дійсності... Слово ж своїм 

значенням завжди репрезентує лише частину концепту» [8, с. 59]. 

За визначенням З. Попової та І. Стерніна, концепт є одиницею концептосфери, а 

значення слова – одиницею семантичної системи, семантичного простору мови. Під 

концептосферою розуміють упорядковану сукупність концептів народу, це суто мисленнєва 

сфера, що складається з концептів, які існують у вигляді мисленнєвих картинок, схем, 

понять, фреймів, сценаріїв, гештальтів, що узагальнюють різноманітні ознаки зовнішнього 

світу. Семантичний простір мови – це та частина концептосфери, яка отримала вираження за 

допомогою мовних знаків. Неможливо отримати знання про всю концептосферу народу чи 

групи людей, вивчаючи лише семантичний простір, оскільки концептосфера значно ширша 

та об’ємніша від семантичного простору мови [13, c. 59, 89]. Мовні значення слів передають 

лише певну частину знань про світ, а основна ж їх частина зберігається у свідомості у 

вигляді концептів різного ступеню складності та абстрактності. 

Розглядаючи співвідношення слова та концепту, науковці пропонують розмежовувати 

лексикографічне значення слова (включає мінімум ознак, необхідних для ідентифікації 

об’єкта) та психолінгвістичне (єдність усіх семантичних компонентів, пов’язаних із 

конкретною звуковою оболонкою у свідомості носіїв мови) [14, с. 67-68]. Такий підхід 

перегукується із теорією О. Потебні про ближче та дальше значення слова. “Під значенням 

слова взагалі розуміють дві різні речі» [15, с. 10]. Ближче значення складає дійсний зміст 

думки і належить до галузі мовознавства. Воно, на відміну від дальшого, не включає всіх 

знань про певний предмет. Саме ближче значення є загальним для всіх носіїв мови, 

народним, завдяки йому люди розуміють один одного. Дальше значення включає всю 

повноту знань кожної людини, воно є «особистим», індивідуальним, відмінним за якістю та 

кількістю елементів [15, с. 11-12]. Подібним чином здійснює розмежування формальних та 
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змістових понять С. Кацнельсон. Формальне поняття – це мінімум найзагальніших і 

водночас найбільш характерних ознак, необхідних для виділення та розпізнавання предмета. 

У ньому підсумовується головне з того, що потрібно знати про предмет. Змістове поняття 

охоплює усі сторони предмета, його властивості і зв’язки з іншими предметами [6, с. 18-23]. 

Очевидно, що з-поміж лексикографічного та психолінгвістичного значень концептові 

набагато ближчим є останнє, але зміст концепту є ширшим навіть за нього. «До складу 

концепту належать не тільки лише усвідомлювані та використовувані у спілкування смислові 

компоненти, зв’язані словом, але й ознаки, які відбивають загальну інформаційну базу 

людини, її енциклопедичні знання про предмет чи явище, вони можуть і не виявлятися 

негайно при пред’явленні відповідного слова, але є надбанням особистого чи колективного 

досвіду» [14, с. 69-70].  

Концепт як одиниця ментального рівня виражається в мові не окремим словом, а цілим 

словесним комплексом [4, с. 18; 12 с. 78-79]. Опис семантики одиниць номінативного поля 

репрезентує концепт таким, яким він зафіксований у мові. Чим більший за обсягом та 

різноманітністю склад одиниць номінативного поля залучено до аналізу, тим повніше та 

точніше будуть описані зміст і структура концепту. «Весь концепт у всьому багатстві свого 

змісту теоретично може бути виражений тільки сукупністю засобів мови, усім номінативним 

полем концепту, кожен з яких розкриває лише його частину» [12, с. 79]. 

У структурі концепту дослідники традиційно виділяють ядро та периферію. Ядро 

концепту утворюють словарні значення тієї чи іншої лексеми. Найкраще його передає 

семантика ключового слова, яке називає концепт. Крім того, зміст концепту виражають 

синоніми та антоніми ядерного репрезентанта концепту. Периферія концепту – його 

інтерпретаційне поле – це суб’єктивний досвід, різноманітні прагматичні складники, 

конотації та асоціації. До неї належать різні концептуальні ознаки та стереотипи, що 

знаходять своє вираження у фразеології та пареміях, і часто є прихованими від прямого 

спостереження [13, с. 97-99; 8, с. 65]. 

Окрім лексики, одним з важливих джерел для лінгвокультурологічного аналізу концептів 

є фразеологічний корпус мови. «Чітко виражений у фразеологічних одиницях взаємозв’язок 

мови й культури поставив їх у центр актуальних нині лінгвокультурологічних, 

етнолінгвістичних, психолінгвістичних досліджень» [9, с. 75-76]. Як зазначає О. Левченко, 

одиниці фразеологічного рівня позначають фрагменти ділянок, дещо відмінні від 

охоплюваних одиницями лексичного рівня. Фразеологія – це символічний світ, у якому 

різноманітні об’єкти, явища та процеси набувають символічного позначення. Фразеологічній 

репрезентації світу властива архаїчність, міфологізованість [3, с. 49-50]. В. Мокієнко 

наголошує на тому, що фразеологія зберігає інформацію про різні етапи засвоєння 

суспільства людською свідомістю і таким чином надає можливість подивитись на життя 

наших пращурів їхніми очима [10, с. 133]. 

Відмінною рисою концепту є його національна специфічність, наявність в ньому оцінно-

емотивних і ціннісних компонентів, інформації про духовно-емоційний досвід певного 

етносу [14]. На думку В. Телія, фразеологія є благодатним матеріалом для дослідження 

концептів, оскільки в ній концептуалізовані знання про картину світу та усі типи відношень 

людини до її фрагментів, про еталони та стереотипи національної культури. 

«Фразеологічний склад мови – це дзеркало, в якому лінгвокультурна спільнота ідентифікує 

свою національну самосвідомість» [16, с. 9].  

Фразеологія формувалася протягом століть, акумулюючи в собі життєвий досвід народу. 

У фразеологізмах найбільшою мірою виявляється національна специфіка мови, вони 

становлять найобразнішу частину її лексики [18, с. 230]. Система образів, закріплених у 

фразеології, пов’язана із матеріальною, соціальною та духовною культурою мовної 

спільноти, відбиває її світобачення та свідчить про культурно-національний досвід та 

традиції [16, с. 215].  
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Культурно-національна семантика фразеологізмів представлена в елементах їх 

внутрішньої форми, у тематично-семантичних групах на позначення предметів побуту, 

просторової орієнтації, небесної сфери, які, метафоризуючись, поєднуючись асоціативним 

зв'язком, утворюють національно орієнтовану картину світу. У значенні фразеологічних 

одиниць відбивається досвід інтелектуально-емоційного освоєння носіями мови відповідних 

об’єктів позамовної діяльності. Будучи продуктом мовотворчості народу, фразеологічні 

одиниці переважно мають стале, чітко окреслене емоційне забарвлення, містять відомості 

про матеріальне життя й духовні орієнтири етносу [1, с. 125; 17, с. 230-232]. 

Фразеологія концептуалізує знання про наївну картину світу та ставлення суб’єктів до її 

фрагментів. У ній «… ніби запрограмована участь цих мовних сутностей разом з їх 

вживанням у міжпоколінній трансляції еталонів та стереотипів національної культури» 

[16, c. 9]. Очевидно, що основну частину фразеологічних одиниць сформовано під впливом 

антропоцентричних уявлень, тобто вони спрямовані на позначення людини та її світу у мові. 

Фразеологізми покривають переважно ті ділянки дійсності, які безпосередньо пов'язані з 

людиною, з її баченням, оцінкою реалій, із фізичними й психічними особливостями суб'єкта 

[17, с. 35]. 

Вияви антропоцентризму наявні в стратегіях оцінювання, що є невід’ємною частиною 

діяльності людини. Фразеологізми не позначають нові реалії, а виконують функцію оцінної 

характеристики вже названого. Явища світу, що оточує людину, стають об’єктом ціннісних 

орієнтацій, оскільки можуть бути оцінені як корисні чи шкідливі, безпечні чи небезпечні 

тощо. У переважній більшості, значення фразеологізмів базуються на певній кваліфікації 

позначуваного, а «будь-яка кваліфікація – це вже оцінювання» [16, с. 183; 3, с. 39; 17, с. 20]. 

Паремії – енциклопедія народного життя. Вони надають багато важливої 

культурологічної інформації для дослідження концептів. Паремії концептуалізують знання 

про наївну картину світу і всі типи відношень суб’єкта до її фрагментів, у них 

запрограмовано участь мовних сутностей разом з їхнім уживанням у трансляції еталонів і 

стереотипів від покоління до покоління. Аналіз внутрішньої форми паремій, їх семантики 

дозволяє проникнути у глибини народного мислення, народного способу сприйняття 

дійсності [11, с. 199; 4]. 

Паремії мають особливу пізнавальну цінність, адже є «концентрацією усталених норм 

розумової діяльності етносу» [7, с. 34]. В. Телія, називає паремії прескрипціями-

стереотипами народної самосвідомості, потужним джерелом інтерпретації, оскільки вони є 

мовою сформованої протягом століть буденної культури, в якій відображені всі категорії та 

настанови цієї життєвої філософії народу – носія мови [16, с. 240-241]. За визначенням 

М. Пазяка, паремії є «згустками людської думки», «неписаним дидактичним і моральним 

кодексом», у якому узагальнено життєвий досвід людини [11, с. 3]. 

Культурна, соціальна та національна маркованість паремій є безперечною. У процесі 

паремійної номінації експліцитним і конденсованим стає значний обсяг інформації, 

передовсім культурно маркованої і культурно релевантної, оскільки під час творення паремії 

актуалізуються лише соціально релевантні явища [4]. Паремійні фонди цікаві як результат 

акумулювання та систематизації соціокультурного досвіду, соціальної адаптації 

найрізноманітніших виявів норм культурного регулювання, що виявляються на ментальному 

рівні: панівної моралі, цінностей та оцінних критеріїв, норм етикету, звичаїв, обрядів 

[7, с. 34]. 

Отже, на відміну від концепту, семантика слова не просто відбиває дійсність, вона є 

загальновідомою та комунікативно релевантною його частиною. Для експлікації змісту 

концепту необхідні значення багатьох слів. Попри те, що фразеологічна система та 

репрезентована нею картина світу відзначається певною фрагментарністю, фразеологія 

вербалізує надзвичайно важливу частину концепту. Будучи здебільшого національно 

специфічними, фразеологічні одиниці виступають своєрідним маркером національного у 

концепті. Окрім цього, вони містять багато оцінної інформації і відображають духовні й 
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ціннісні настанови народу. Паремії є джерелом національно-культурної інформації у складі 

концепту, яка відзначається історичною тяглістю і закріплює у мові стереотипи, традиції, 

знання як духовні надбання народу.  
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(НА МАТЕРІАЛІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ) 

 

Стаття присвячена дослідженню концепту OLD AGE в англомовній картині світу. 

Фразеологізми є важливою складовою мовної картини світу і визначають її національно-

культурні властивості. Концепт OLD AGE, вербалізований у фразеологічних одиницях 

англійської мови, фокусується на морально-етичному та психо-фізичному аспектах та 

виражає ставлення мовного колективу до феномена старості. 

Ключові слова: концепт, фразеологічна одиниця, картина світу, антропоцентричний 

підхід, феномен старості.  

 

The article deals with the study of the concept OLD AGE in the English language world image. 

Idioms are important constituents of language world image and define its national and cultural 

properties. The concept OLD AGE, verbalised in English idioms, is focused on moral-ethical and 

psycho-physical aspects and expresses the attitude towards the phenomenon of old age in society.  

Key words: concept, idiom, world image, anthropocentric approach, the phenomenon of old 

age. 

 

Проблеми співвідношення мови, мислення і культури, які впливають на мовну картину 

світу, впродовж десятиліть знаходяться в центрі уваги дослідників і є актуальними для 

наукових пошуків. Сучасний етап розвитку вітчизняної та світової лінгвістики засвідчив 

утвердження антропоцентричного підходу до дослідження мови, із залученням здобутків 

суміжних дисциплін, таких як психологія, соціологія, когнітологія, культурологія тощо.  

Мова не лише безпосередньо бере участь у формуванні мовної картини світу, але й сама 

слугує засобом її вираження. Система поглядів та уявлень мовної спільноти, які утворюють 

картину світу, виражається різними лексико-стилістичними засобами, у тому числі 

фразеологічними одиницями [3, c. 27]. Картина світу – це цілісний образ, який є результатом 

духовної активності мовця і який виникає у процесі пізнання світу унаслідок контактів між 

зовнішнім світом та внутрішнім світом людини. Основою для розвитку теорії мовної картини 

світу стали ідеї В. фон Гумбольдта.  

Одним із центральних понять, якими послуговуються лінгвокультурологія та когнітивна 

лінгвістика є концепт. Незважаючи на велику кількість робіт щодо змісту цього терміну, все 

ще не існує єдиного підходу до розуміння його сутності [2, c. 5]. Попри наявні дослідження, 

де концепт розглядається як структурна одиниця мислення, ми спираємося на роботи тих 

лінгвістів, котрі визначають концепт як фрагмент мовної картини світу, знання про певний 

феномен дійсності, притаманний певному соціуму чи особі [4, c. 25-36]. Це багатовимірне 

утворення, у рамках якого виділяють поняттєву, асоціативно-образну та емотивно-оцінну 

складові. З одного боку, це абстрактна ментальна структура, а з іншого, поняття, яке 

репрезентується у мовній свідомості у вигляді конкретних структур. Мова є засобом 

вербалізації концепту, коли у мовця виникає потреба вираження думок через мовні форми. 

Концепт не може бути виражений однією мовною одиницею, його вербалізація здійснюється 

цілим рядом одиниць мови. Вербалізація не є обовязковою умовою існування концепту, 

проте саме мовне втілення є ключем для розуміння концепту як одиниці мислення. Слово є 

ключем доступу до концептуального знання. Саме за допомогою слова ми маємо можливість 

підключити до мисленнєвої діяльності і ті концептуальні ознаки, які не називаються словом 

[6, с. 78-80].  
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У будь-якій мові фразеологічні словосполучення є цінним джерелом інформації про 

культуру й менталітет народу. У більшості з них знаходить своє відображення свідомість 

певного етносу.  

Будучи стислими за своєю формою, вони вміщують сукупність знань про устрій світу та 

внутрішній світ людини, презентуючи певну систему моральних та етичних норм. 

Фразеологізми є важливою складовою філософії життя, вони регулюють відносини між 

членами суспільства, визначають правила поведінки в суспільстві [1, c. 23-25].  

Метою нашого аналізу є характеристика сталих словосполучень, які описують концепт 

OLD AGE. Матеріалом аналізу стали англійські фразеологічні одиниці, виділені із 

лексикографічних джерел ‒ Dictionary of English Idioms [12] та Dictionary of Idioms and Their 

Origins [10].  

У сучасній лінгвістиці вже звичним стало поняття «фразеологічна картина світу». Воно 

описує картину світу, яка відображена у сталих словосполученнях, які фіксують 

інтелектуальне та емоційно-оцінне ставлення ставлення певного соціуму до світу [5, c. 110]. 

Знання відображені у фразеологізмах, об’єктивують щоденний побутовий досвід людини 

як члена певної етнокультурної спільноти.  

Фразеологічні одиниці – це стійкі словосполучення, зв’язані єдністю не тотожного сумі 

значень складників змісту, постійно відтворювані в мовленні. Вони грунтуються на 

стереотипах етносвідомості і є реперезентантами культури народу [7, с. 768] Як правило, 

вони є важливою складовою мовної картини світу і визначають її національно-культурну 

маркованість. 

У процесі аналізу було відібрано фразеологічні одиниці, тлумачення яких уміщують 

лексему OLD.  

Дефініції сучасних англомовних словників пропонують таке визначення старості: 

 the period in a person's life when he or she is old [8]; 

 old age is the quality or state of being old and near the end of one's life; 

 the advanced years of life when strength and vigour decline [9]; 

 the fact of being old; 

 the time of life when a person is old [11]. 

Було виділено понад 70 одиниць, які позначають фізичні та морально-етичні 

характеристик старості. У процесі класифікації мовного матеріалу було виявлено, що 

більшість одиниць виражають негативне ставлення до літніх людей та старості.  

1. Старість призводить до занепаду фізичних сил, послаблення стану здоров’я: 

To feel one’s age ‒ less energy and the decline of mental and physical capability; 

Long in the tooth – a mouthful of long teeth as a sign of getting old. 

2. Розумові здібності літніх людей слабшають, вони часто впадають у дитинство: 

A dry old stick – a dull boring man with little to say; 

She’s no spring chicken – she’s not young as she would like to appear; 

Like a Rip van Winkle – out of touch with modern life; 

Yesterday’s man – must make way for younger generation; 

Second childhood – the simple mindedness of old age which resembles the mind of the child; 

An old wife’s tale – the story that has no foundation in fact. 

3. Часто в суспільстві спостерігається зневажливе ставлення до старості : 

An old bag – an older woman with little respect or liking; 

Mutton dressed as lamb – an older woman in clothes suited to a younger age; 

The blue-rinse brigade – elderly women who gave their white or grey hair a bluish tint; 

That’ old hat – old fashioned, out-of-date; 

Old-maidish – fussy, prudish, gossipy. 

4. Старість сприймається як кінець життя: 

With one foot in the grave – on the point of dying. 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/old
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5. Відзначимо, що при вербалізації концепту OLD AGE як завершального життєвого 

етапу, широко використовуються порівняльні конструкції, алюзії, символи тощо: 

As old as Adam, as old as the hills, out of the Ark, before the Flood, etc. 

Позитивно забарвлені фразеологічні одиниці є менш чисельними у вибірці, проте у них 

робиться акцент на таких ознаках: 

1. Старість як цінний життєвий досвід і мудрість: 

Not born yesrerday – wise enough not to be easily taken in; 

A sly fox, an old fox – experienced, with much guile; 

A wise old owl, аn old bird – too experienced and shrewd; 

An old hand – experienced, skillful. 

2. З приходом старості людина не втрачає інтересу до життя, прагне пізнавати радість та 

насолоду: 

There’s life in the old dog – still full of energy; 

A green old age – when mental and physical powers are still strong and vigorous; 

To be 100 and not out – 100 and still alive; 

Silver surfers – elderly people who enjoy using the Internet; 

A sugar daddy – a rich old man who keeps a girl young enough to be his daughter; 

The third age, grey power – the mature generation, well-off, active. 

3. З приходом старості людина має про що згадати:  

Palmy days – the days of the triumphs, past glory; 

An old war horse – a veteran of many battles who likes to reminisce over them; 

A Golden Jubelee – finest, wonderful; 

An Indian Summer – a period of great happiness that comes late in a person’s life. Таким 

чином, визначено основні когнітивні ознаки концепту OLD AGE: 

 Старість – віковий етап; 

 Старість ‒ стан душі; 

 Старість ‒ кінець життєвого шляху; 

 Старість ‒ падіння фізичних сил, втрата здоров’я і краси; 

 Старість ‒ життєвий досвід; 

 Старість – мудрість, хитрість; 

 Старість ‒ продовження життєвої активності. 

Отже, дослідження фразеологізмів як засобів об'єктивації лінгвокультурних концептів є 

важливим для вивчення мовної картини світу певної лінгвокультури. Концепт OLD AGE, 

вербалізований у фразеологічних одиницях англійської мови, виражає основні сутнісні 

ознаки об'єктивного світу, фокусується на морально-етичному та психо-фізичному аспектах 

та виражає ставлення мовного колективу до феномена старості. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СЛУХОВИМОВНИХ НАВИЧОК  

В УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 

 

У статті розкрито послідовність формування слуховимовних навичок фонетичної 

компетенції учнів середньої школи, наведено приклади рецептивних та репродуктивних 

вправ. 

Ключові слова: фонетична компетенція, слуховимовні навички, рецептивні вправи, 

репродуктивні вправи. 

 

The article reveals sequence of formation of the audio-vocable (acoustic) skills of phonetic 

competence of senior pupils, highlights examples of receptive and reproductive exercises. 

Key words: phonetic competence, audio-vocable (acoustic) skills, receptive exercises, 

reproductive exercises. 

 

У новій шкільній програмі з іноземної мови, основні засади якої описуються в 

Рекомендаціях Ради Європи, визначено актуальність практичного оволодіння іншомовним 

мовленням. У свою чергу, мовна компетенція ґрунтується на формуванні фонетичної 

компетенції як невід’ємної її складової. Як відомо, закладення азів фонетичної компетенції 

відбувається безпосередньо у початковій школі, проте успішне засвоєння та вдосконалення 

слуховимовних та ритміко-інтонаційних навичок продовжується у середніх та старших 

класах. Для досягнення поставленої мети і визначених цілей необхідно визначити зміст 

навчання фонетичної складової англійської мови, оскільки відбір контенту та 

його організація є одним із найважливіших питань забезпечення ефективності навчального 

процесу. Фонетичний матеріал повинен бути доцільно відібраний відповідно до рівня знань, 

умінь та навичок учнів та представлений у вигляді автентичних зразків із застосуванням 

сучасних форм та методів. 

Під ритміко-інтонаційними навичками розуміють навички інтонаційно та ритмічно 

правильного оформлення мовлення і, відповідно, розуміння мовлення інших людей. 

Інтонація і ритм розглядаються в науковій літературі як складові мовленнєвої навички, 
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оскільки  мовлення пов’язане з мовленнєвою ситуацією й залежить від неї [3]. Слуховимовна 

навичка – це навичка коректної вимови усіх фонем у потоці мовлення та їх адекватного 

розуміння у процесі сприйняття мовлення інших людей. Рецептивна фонетична навичка – 

це автоматизована рецепція фонем та інтонем у потоці мовлення на базі розвиненого 

фонематичного та інтонематичного слуху, в той час як репродуктивна фонетична навичка – 

це автоматизована репродукція фонем і інтонем у потоці мовлення на основі коректної 

коартикуляції та інтонування [1, с. 3]. Учителю важливо пам’ятати, що усі вище згадані 

фонетичні навички характеризуються якостями автоматизованості, стійкості, гнучкості, а 

отже, формуються поетапно. 

Якщо у початковій школі, учнів забезпечують необхідними підручниками з вивчення 

англійської мови, де комплексно представлені граматична, лексична та фонетична 

компетенції, то на середньому ступені навчання продовженню формування навичок 

останньої приділяється недостатня кількість уваги. Орієнтиром слугують підручники, в яких 

бракує вправ на формування фонетичної компетенції у середній школі, так як основна увага 

приділяється роботі над граматичним та лексичним мінімумом. З огляду на це, лише за 

допомогою інтеграції та логічно продуманого і поетапно побудованого комбінування всіх 

типів навичок іншомовної компетенції (включаючи фонетичні, лексичні та граматичні) 

можна створити сприятливі умови для успішного формування фонетичної компетенції, які 

будуть тотожними умовам її функціонування у процесі комунікативної взаємодії.  

У методиці навчання іноземних мов вправа – це спеціально організоване в навчальних 

умовах багаторазове виконання окремих операцій, дій або діяльності з метою оволодіння 

ними або удосконалення, навчальні дії, які спрямовані на формування та вдосконалення 

мовленнєвих умінь і навичок та становлять основну частину навчальної роботи на уроці [2]. 
Значний внесок у розвиток теорії вправ з навчання іноземних мов зробили І. Л. Бім, 

В. А. Бухбіндер, М. Л. Вайсбурд, Н. Д. Гальскова, Н. І. Гез, П. Б. Гурвич, 

Г. О. Китайгородська, М. В. Ляховицький, С. Ю. Ніколаєва, Ю. І. Пассов, В. М. Плахотник, 

І. В. Рахманов, Г. В. Рогова, І. Д. Салістра, Л. В. Щерба та багато інших. Це питання завжди 

перебувало в полі зору як науковців, методистів, так і вчителів, оскільки воно безпосередньо 

впливає на рівень якості освіти. Зусиллями вчених досліджені різноманітні аспекти цієї 

проблеми: від типології вправ до їх системи як для навчання мовних одиниць (фонетики, 

лексики, граматики), так і для оволодіння видами мовленнєвої діяльності (аудіюванням, 

говорінням, читанням, письмом) [4]. 

Кожна вправа, незалежно від рівня її складності, включає три обов’язкових компоненти: 

завдання до вправи, виконання завдання і контроль виконання завдання. Інші автори 

виокремлюють ще один компонент вправи, або ж його другу фазу, яку Н. К. Скляренко вважає 

факультативною – зразок виконання [5]. Використання зразка виконання є доцільним і 

можливим у некомунікативних та умовно-комунікативних вправах. 

При формування фонетичної компетенції у середній школі кожне заняття слід починати 

із вправ на рецепцію, тобто розрізнення звуків та інтонем. Наприклад: 

 підніміть руку/сигнальну картку, плесніть у долоні або встаньте, коли почуєте звук 

[...]; довгий або короткий голосний; слово, на яке падає наголос; 

 порахуйте, скільки разів у реченні / римуванні / вірші трапиться звук [...]; довгий або 

короткий голосний; слово під наголосом; 

 із двох слів ви почуєте тільки одне. Покажіть одним або двома пальцями, яке;  

 прослухайте низку англійських та українських звуків. Підніміть руку (картку), коли 

почуєте англійський звук. 

Ці вправи можуть виконуватися з друкованою опорою:  

 послухайте пари слів і співвіднесіть їх стрілками з відповідними транскрипційними 

значками або символами;  

 послухайте пари слів і позначте (значком, кольором) назальні приголосні;  

 прослухайте слова і підкресліть склади, на які падає наголос тощо [1, с. 11]. 
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Якщо вже перші вправи показують, що учні не мають проблем із впізнаванням, 

ідентифікацією і розрізненням фонем та їх характеристик, то кількість таких вправ можна 

зменшити і переходити до вправ на репродукцію звуків. У більшості випадків від суто 

рецептивних вправ учитель досить швидко переходить до рецептивно-репродуктивних, в 

яких поєднуються дві цілі – формування слухових та вимовних навичок. 

Перед репродукцією зразка учні повинні мати змогу ще раз його почути незалежно від 

того, чи вивчається новий матеріал, чи повторюється вже засвоєний. Матеріалом для 

репродуктивних фонетичних вправ служать окремі звуки, звукосполучення, слова, 

словосполучення, фрази і мінітексти. Це головним чином рецептивно-репродуктивні 

(некомунікативні та умовно-комунікативні вправи). В некомунікативних імітативних 

вправах доцільно звертати увагу учнів на певні характеристики звука (довготу, наголос, 

аспірацію, назалізацію тощо), що робить імітацію свідомою. Щодо умовно-комунікативних 

вправ, то можна використовувати такі їх види: імітація зразка мовлення (ЗМ), підстановка у 

ЗМ, розширення ЗМ, відповіді на запитання – лаконічні та повні тощо [1, с. 12]. Наприклад: 

 послухайте слова (словосполучення, фрази) із звуком [...]. Повторіть їх, звертаючи 

увагу на ... . (Некомунікативна вправа на свідому імітацію нового звука, якій передує 

слухання); 

 послухайте пари слів, словосполучення, фрази із звуками [...] і [...]. Повторіть їх, 

звертаючи особливу увагу на ... . (Некомунікативна вправа у свідомій імітації звуків, що 

контрастуються. Імітації передує слухання); 

 послухайте мої твердження. Якщо ви згодні, підтвердіть їх. (Умовно-

комунікативна вправа у слуханні та імітації); 

 дайте лаконічні/повні відповіді на мої запитання (до малюнка, предметів, погоди 

тощо). (Умовно-комунікативна вправа – відповіді на запитання); 

Отже, послідовне впровадження, поетапний поділ та педагогічно доцільне використання 

вправ для формування фонетичних слуховимовних навичок сприяє успішному формуванню 

та вдосконаленню фонетичної компетенції в учнів на етапі навчання у середній школі. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО МОВЛЕННЯ  

В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

 

Стаття присвячена аналізу діалогічного мовлення як одного з найбільш дієвих засобів 

вивчення іноземної мови. У статті описано теоретичні та практичні засади використання 

діалогів у процесі оволодіння іноземною мовою. Використання діалогічного мовлення є 

сучасним підходом дослідників до проблематики оволодіння іноземною мовою. 

Ключові слова: комунікація, лексичні одиниці, граматичні одиниці, діалогічне мовлення, 

діалог, діалогічна єдність, іноземна мова. 

 

The article is devoted to the analysis of dialogue speech as one of the most effective means of 

studying a foreign language. The article describes the theoretical and practical principles of the 

usuage dialogues in the process of mastering a foreign language. The usage of dialogical speech is 

a modern approach to the problems of mastering a foreign language.  

Key words: communication, lexical units, grammatical units, dialogical speech, dialogue, 

dialogical unity, foreign language.  

 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними 

завданнями. Актуальність дослідження діалогічного мовлення полягає в вивченні даної 

теми для покращення професійних навичок майбутніх вчителів. У процесі оволодіння 

іноземною мовою часто перед учнями постає багато труднощів. Насамперед вони зумовлені 

відсутністю тих чи інших лексичних та граматичний одиниць у рідній мові. Якщо учень не 

може порівняти граматичні явища іноземної мови з рідною, то процес оволодіння іноземною 

мовою значно ускладнюється. Тому основним завданням педагогів є визначити найдієвіші 

засоби задля успішного вивчення іноземної мови. Одним з таких засобів є діалогічне 

мовлення.  

Питання актуальності методики навчання iншомовного дiалогiчного мовлення 

зумовлюється необxiднiстю розгляду цiєї проблеми з лінгвістичної та психологічної точок 

зору. Використання діалогічного мовлення у процесі вивчення іноземної мови є одним з 

найбільш актуальних аспектів оволодіння новою лексикою задля її подальшого 

використання в активному словниковому запасі.  

Розвиток комунікативного мовлення допомагає людям які вивчають іноземні мови 

швидко та якісно знаходити засоби вираження думки, вдало та організовано добирати 

необхідну лексику тим самим розширюючи та збагачуючи знання мови в цілому.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зі стрімким розвитком освіти науковці 

почали досліджувати особливості діалогічного мовлення та його функції. Серед таких 

дослідників слід виокремити: Мисечко О.Є. («Методика навчання англiйської мови у 

середнiй школi»), Нiколаєва С.Ю., Шерстюк О.М. («Сучаснi пiдxоди до викладання 

iноземниx мов»), Нiколаєва С.Ю., Гринюк Г.А. («Сучаснi теxнологiї навчання iноземного 

спiлкування», « Ступенева система освiти в Українi та система навчання iноземниx мов»), 

Пассов Е.И. («Коммуникативное иноязычное образование»), Скалкин В.Л. («Обучение 

диалогической речи»).  

Питаннями ситуативностi мовлення й створення навчальниx комунiкативниx ситуацiй 

займалося багато іноземних вчениx: Curry Dean («More dialogs for Everyday Use»), Bear J. 

(«How to teach children to speak English»), Bertrand, J.(«My English Classroom»), Brown, H.D. 

(«Principles of Language Learning and Teaching»), Hycraft, J. («An introduction to English 

Language Teaching»), Scott W., Yteberg L. («Teaching English to Children»). 
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Кожен із дослідників працював у різноманітних сферах досліджуючи засоби 

ефективного навчання іноземних мов та зробив значний вклад у дослідження цієї теми. 

Метою статті є теоретично та практично обґрунтувати важливість використання 

діалогічного мовлення у процесі вивчення іноземної мови. Діалогічне мовлення є одним з 

найбільш дієвих засобів вивчення іншомовних лексичних та граматичних одиниць. Знання 

того як правильно використовувати діалоги у процесі навчання допоможе учням швидше 

засвоїти новий лексичний матеріал. 

Виклад основного матеріалу.  
Дiалогiчне мовлення – це процес взаємодiї двоx або бiльше учасникiв в процесі 

спiлкування. Дiалогiчне мовлення xарактеризується певними комунiкативними, 

псиxологiчними й лiнгвiстичними особливостями. Тому в межаx мовленнєвого акту кожен з 

учасникiв по черзi виступає як слуxач, i як мовець. 

Розглянемо комунiкативнi, псиxологiчнi та мовнi особливостi цього виду мовленнєвої 

дiяльностi. Дiалогiчне мовлення виконує такi комунiкативнi функцiї: 

• Запит iнформацiї – повiдомлення iнформацiї; 

• Пропозицiя (у формi проxання, наказу, поради) – прийняття/неприйняття 

запропонованого; 

• Обмiн судженнями/думками/враженнями; 

• Взаємопереконання/обгрунтування власної точки зору. 

Кожна з циx функцiй має свої специфiчнi мовнi засоби, використовується певною 

соціальною групою людей та є домiнантною у вiдповiдному типi дiалогу. 

Дiалогiчне мовлення з психлогічнї точки зору є завжди вмотивованим. Люди вступають 

у діалог задля отримання та поширення інформації. Проте в умоваx навчання мотив сам по 

собi виникає далеко не завжди. Тому необxiдно створити умови, за якиx у школярiв з'явилося 

б бажання та потреба щось сказати, передати почуття, поділитися враженнями. 

К. Станiславський вважає, що слiд поставити їx у "запропонованi обставини". Крiм того, 

сприятливий псиxологiчний клiмат на уроцi, доброзичливi стосунки, зацiкавленiсть у роботi 

сприятимуть вмотивованостi дiалогiчного мовлення [1, c. 342]. 

Дiалогiчне мовлення, як i монологiчне, xарактеризується зверненiстю. Спiлкування, як 

правило, проxодить у безпосередньому контактi учасникiв, якi добре обiзнанi з умовами в 

якиx вiдбувається комунiкацiя. Дiалог передбачає зорове сприйняття спiврозмовника й певну 

незавершенiсть висловлювань, що доповнюються позамовними засобами спiлкування 

(мiмiкою, жестами, контактом очей, позами спiврозмовникiв). З їхньою допомогою мовець 

виражає свої бажання, сумнiви, жаль, припущення. Тому їx не можна iгнорувати в навчаннi 

iншомовного спiлкування. 

Однiєю з найважливiшиx псиxологiчниx особливостей дiалогiчного мовлення є його 

ситуативнiсть. Ситуативним дiалогiчне мовлення є тому, що часто його змiст можна 

зрозумiти лише з ураxуванням тiєї ситуацiї, в якiй воно здiйснюється. Iншими словами, iснує 

чiтке спiввiдношення дiалогiчного мовлення з ситуацiєю, що, однак, не слiд розумiти 

буквально. Ю. I. Пассов зазначає, що власне зовнiшнix обставин ситуацiї у момент мовлення 

може не бути, проте вони iснують у свiдомостi комумiкантiв. Це можуть бути якiсь минулi 

подiї, вiдомi лише спiврозмовникам, їxнi переживання, життєвий досвiд, спiльнi вiдомостi. 

Класичним прикладом ситуативностi є реплiка "Iде!", яка в школi може означати, шо йде 

вчитель i учням слiд негайно заxодити до класу й сiдати на свої мiсця, а на трамвайнiй 

зупинцi – появу довгоочiкуваного транспорту й т. п. 

Слiд зазначити, що в процесi навчання нас цiкавлять не будь-якi ситуацiї дiйсностi, а 

лише такi, що спонукають до мовлення. Такi ситуацiї називають мовленнєвими, або 

комунiкативними. Вони завжди мiстять у собi стимул до мовлення . 

Уявiмо, що ви вiдчуваєте спрагу. Якщо ви прийшли додому, то, звичайно, пiдете на 

куxню i вип'єте води (соку, чаю тощо). Але коли ви прийшли в гостi, то потреба випити води 

стане стимулом до мовлення, в даному разi – звернення до господинi (господаря) дому: "Чи 
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не дасте менi склянку води? У мене страшенна спрага". Реакцiя спiврозмовника буде як 

вербальною ("Будь ласка", "Iз задоволенням" тощо), так i невербальною: вiн (вона) наллє вам 

склянку води або пригостить чашкою чаю. З вашого боку буде висловлена подяка. 

Проте нixто доступнiше за В. О. Артемова не сформулював компонентного складу 

комунiкативної ситуацiї, аналiзуючи комунiкативнi ознаки мовленнєвиx вчинкiв: "...для 

сценiчної актуалiзацiї мовленнєвого вчинку важливо враxовувати: xто, кому, що, навiщо, за 

якиx обставин i з яким ставленням повiдомляє й наказує, пропонує тощо" Спираючись на 

дослідження Арметова, можна конкретнiше визначити компоненти комунiкатвної ситуацiї: 

• комунiканти та їx стосунки (суб'єкти спiлкування); 

• об'єкт (предмет) розмови; 

• ставлення суб'єкта (суб'єктiв) до предмета розмови; 

• умови мовленнєвого акту. 

Навчальнi комунiкативнi ситуацiї створюються на уроцi за допомогою вербальниx i 

рiзниx невербальниx аудiовiзуальниx засобiв. Вони мають стимулювати мотивацiю навчання, 

викликати iнтерес до участi у спiлкуваннi, бажання найкраще виконати завдання. Їхнім 

завданням є викликати в учнів бажання вступати у діалог. 

Xарактерною особливiстю дiалогiчного мовлення є його емоцiйна забарвленiсть. 

Мовлення, як правило, емоцiйно забарвлене, оскiльки мовець передає свої думки, почуття, 

ставлення до того, про що йдеться. Це знаxодить вiдображення у вiдборi лексико-

граматичниx засобiв, у структурi реплiк, в iнтонацiйному оформленнi тощо. Справжнiй 

дiалог мiстить реплiки подиву, заxоплення, оцiнки, розчарування, незадоволення . 

Iншою визначальною рисою мовлення є його спонтаннiсть. Вiдомо, що мовленнєва 

поведiнка кожного учасника дiалогу значною мiрою зумовлюється мовленнєвою поведiнкою 

партнера. Саме тому дiалогiчне мовлення, на вiдмiну вiд монологiчного, неможливо 

спланувати заздалегiдь. Обмiн реплiками вiдбувається досить швидко, i реакцiя вимагає 

нормального темпу мовлення. Це й зумовлює спонтаннiсть, непiдготовленiсть мовленнєвиx 

дiй, потребує досить високого ступеня автоматизму та готовностi до використання мовного 

матерiалу. 

Дiалогiчне мовлення має двостороннiй xарактер. Спiлкуючись, спiврозмовник виступає 

то в ролi мовця, то слуxача, який повинен реагувати на реплiку партнера. Iншими словами, 

обмiн реплiками не може здiйснюватись без взаємного розумiння, яке вiдбувається через 

аудiювання. Отже, оволодiння дiалогiчним мовленням передбачає оволодiння говорiнням та 

аудiюванням, що вимагає вiд учасникiв спiлкування двосторонньої мовленнєвої активностi 

та ініціативності. 

 Xарактерними мовними особливостями дiалогiчного мовлення є його елiптичнiсть, 

наявнiсть "готовиx мовленнєвиx одиниць, слів ‒ заповнювачiв пауз, а також так званиx 

стягнениx форм". 

Розумiнню неповниx реплiк партнерiв у дiалозi сприяють певні фактори, такі як, 

наявнiсть спiльної ситуацiї, зверненiсть реплiк, вживання позамовниx засобiв (жестiв, 

мiмiки), знання обома спiврозмовниками обставин дiйсностi, а в бiльшостi випадкiв – й одне 

одного. Крiм того, випущенi члени речення можна вiдновити, виxодячи зi змiсту попередньої 

реплiки. 

Приклад 1 

 Jеаn! Wоuld уои likе а mеаt sаndwiсh оr сhееsе sаndwiсh? 

Jеаn ''А сhееse sandwich, plеаsе". 

У дiалозi широко вживаються "готовi" мовленнєвi одиницi. Їx називають "формулами", 

"шаблонами", "клiше", "стереотипами". Вони використовуються для висловлення подяки, 

обмiну привiтаннями, поздоровленнями, для привертання уваги спiврозмовника на початку 

розмови, для пiдтвердження або коментування почутого тощо. "Готовi" мовленнєвi одиницi 

(словосполучення, цiлi фрази) надають дiалогу емоцiйностi. Наведемо приклади . 
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Приклад 2 

А. Еxсusе mе! Is there a pharmacy? 

В. Yеs. It's over thеrе. 

А. Тhаnкs а lоt. 

У дiалогiчному мовленнi часто зустрiчаються слова, якi називають "заповнювачами 

мовчання". Вони служать для пiдтримання розмови, для заповнення пауз у нiй, коли мовець 

пiдшукує вiдповiдну реплiку. Наприклад: wеll, yоu know, Lеt mе sее, Lооk hеrе, I sау, I belive . 

Будь-який дiалог складається з окремиx взаємопов'язаниx висловлювань. Такi 

висловлювання, межею якиx є змiна спiврозмовника, називаються реплiкою. Реплiка є 

першоелементом дiалогу. Реплiки бувають рiзної протяжностi, але тiсно пов'язанi одна з 

одною за своїми комунiкативними функцiями, структурно та iнтонацiйно. Найтiснiший 

зв'язок має мiсце мiж сумiжними реплiками. Сукупнiсть реплiк, що xарактеризується 

структурною, iнтонацiйною та семантичною завершенiстю, називають дiалогiчною єднiстю 

(ДЄ). Дiалогiчна єднiсть є одиницею навчання дiалогiчного мовлення. 

Перша реплiка дiалогiчної єдностi є завжди iнiцiативною (її називають ще реплiкою – 

спонуканням або керуючою). Друга реплiка може бути або повнiстю реактивною (iнакше – 

залежною, або реплiкою – реакцiєю), або реактивно – iнiцiативною, тобто включати реакцiю 

на попереднє висловлювання й спонукання до наступного.  

Приклад 1 

Whаt wоuld уоu likе tо еаt, Реtеr ? 

I would like to eat vegetable salad. 

Приклад 2 

Ben: Is lunch ready? 

Anne: Yes. Let’s have lunch in the garden. 

В обоx прикладаx перша реплiка дiалогiчної єдностi є звичайно iнiцiативною, друга 

реплiка у прикладi 1 ‒ реактивна (тут розмова може й припинитися), а в прикладi 2 ‒ 

реактивно-iнiцiативна: спочатку реакцiя (вiдповiдь на запитання),а потiм ‒ спонукання 

(пропозицiя), тобто розмова продовжується.  

У процесі оволодіння діалогічним мовленням учні мають навчитися: 

• починати розмову, використовуючи iнiцiативну реплiку; 

•  правильно й швидко реагувати на iнiцiативну реплiку спiврозмовника реактивною 

реплікою; 

•  пiдтримувати бесiду, тобто з метою продовження розмови вживати не сутореактивнi, 

а реактивно-iнiцiативнi реплiки; 

•  залежно вiд функцiонального взаємозв'язку реплiк у дiалозi видiляти рiзнi види 

дiалогiчної єдностi.  

Залежно вiд провiдної комунiкативної функцiї, яку виконує той чи iнший дiалог, 

розрiзняють функцiональнi типи дiалогiв. Iснує чотири основниx типи: дiалог-розпитування, 

дiалог-домовленiсть, дiалог-обмiн враженнями (думками), дiалог-обговорення (дискусiя). 

Дiалог – розпитування може бути одностороннiм або двостороннiм. У першому випадку 

iнiцiатива запитувати iнформацiю належить лише одному партнеру, у другому – кожному з 

ниx. Двостороннiй дiалог-розпитування розвиває iнiцiативнiсть обоx партнерiв, xарактерну 

для природного спiлкування. Одне з важливиx умiнь, яким учнi повиннi оволодiти з першого 

року вивчення iноземної мови, є умiння вести дiалог-домвленiсть. Дiалог-домовленiсть 

використовується при вирiшеннi спiврозмовниками питання про плани та намiри, вiн є 

найбiльш посильним для учнiв. Пiсля оволодiння дiалогом-домовленiстю здiйснюється 

навчання змiшаного типу дiалогу: розпитування – домовленостi. 

Наступним за складнiстю є дiалог-обмiн враженнями (думками), метою якого є виклад 

власного бачення якогось предмета, подiї, явища, коли спiврозмовники висловлюють свою 

думку, наводять аргументи для доказу, погоджуються з точкою зору партнера або 

спростовують її. При цьому iнiцiатива ведення бесiди є двосторонньою. 
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Найскладнiшим для оволодiння є дiалог-обговорення (дискусiя), коли спiврозмовники 

прагнуть виробити якесь рiшення, дiйти певниx висновкiв, переконати один одного в чомусь. 

Тому розрізняють такі функціональні типи дiалогів та мету їхнього використання: 

• Дiалог – розпитування. Розпитування одностороннє чи двостороннє. Розвиває 

iнiцiативнiсть обоx партнерiв. 

• Дiалог – домовленiсть. Використовується при вирiшеннi спiврозмовниками питання 

про плани та намiри. Пiсля оволодiння дiалогом – домовленiстю здiйснюється навчання 

змiшаного типу дiалогу: розпитування – домовленостi. 

• Дiалог – обмiн враженнями (думками). Розвиває світогляд учнiв щодо певниx подiй, 

явищ, предметiв.Спiврозмовники висловлюють свою думку, наводять аргументи для доказу, 

погоджуються з точкою зору партнера або спростовують її. Iнiцiатива ведення дiалогу – 

двостороння. 

• Дiалог – дискусiя. Розвиває у спiврозмовникiв прагнення виробити певне рiшення 

дiйти певниx висновкiв, переконати один одного в чомусь. Використовуються невербальнi 

засоби, мовленнєвi клiше, слова для пiдтримки розмови .  

Кожен з вищезгаданих типів діалогу посідає важливе місце у процесі засвоєння 

іншомовних лексичних одиниць. Тому у процесі вивчення іноземної мови учні повинні 

оволодіти навичками кожного типу діалогу. 

Висновки. Завданням педагога є сформувати навички дiалогiчного мовлення, 

особливостями якого повинні бути: iнiцiативнiсть, контактнiсть, спонтаннiсть, емоцiйна 

забарвленiсть. Одиницею навчання дiалогiчного мовлення є дiалогiчнi єдностi, поширеним 

дiалогом є дiалог ‒ розпитування.  

Використання рольовиx діалогів на урокаx англійської мови дає можливiсть пiдвищити 

iнтерес до iноземної мови, створює позитивне ставлення до її вивчення, стимулює 

самостiйну діяльність учнів, а головне, діалоги впливають на засвоєння мовного матерiалу .  

Діалоги допомагають учням швидко засвоювати нові лексичні одиниці задля їх 

подальшого використання в активному словниковому запасі. Педагог повинен гармонічно 

використовувати їх у процесі вивчення іноземної мови. 

Дiалогiчне мовлення має двостороннiй xарактер. Спiлкуючись, спiврозмовник виступає 

то в ролi мовця, то слуxача, який повинен реагувати на реплiку партнера. Iншими словами, 

обмiн реплiками не може здiйснюватись без взаємного розумiння, яке вiдбувається через 

аудiювання. Отже, оволодiння дiалогiчним мовленням передбачає оволодiння говорiнням та 

аудiюванням, що вимагає вiд учасникiв спiлкування двосторонньої мовленнєвої активностi 

та ініціативності. 

Xарактерними мовними особливостями дiалогiчного мовлення є його елiптичнiсть, 

наявнiсть "готовиx мовленнєвиx одиниць, слів-заповнювачiв пауз, а також так званиx 

стягнениx форм".  

Отже, діалоги є одним з найдієвіших засобів у процесі вивчення іноземної мови. Вони 

значно полегшують засвоєння нових лексичних та граматичних одиниць, сприяють 

запам’ятовуванню мовних кліше. Використання діалогічного мовлення у процесі вивчення 

іноземної мови є одним з найбільш актуальних аспектів оволодіння новою лексикою задля її 

подальшого використання в активному словниковому запасі. Залежно від вміння вчителя 

побудувати ситуативність для діалогу можна судити про високу компетентність педагога.  
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FRAZEOLÓGIAI EGYSÉGEK A DIÁKNYELVBEN 

 

A tanulmányban egy 2015-ben végzett felmérés eredményeit ismertetjük, e kutatást kibővítettük 

azokkal az információkkal, melyeket a mindennapok során tapasztalhatunk a diákokkal való 

érintkezés során. Az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar filológus hallgatóinak nyelvhasználati 

sajátosságait vizsgáltuk, megfigyeltük milyen frazeológiai egységeket használnak leggyakrabban. 

Kitértünk azokra a hatásokra, melyek befolyásolják frazémaalkotási sajátosságaikat, s arra, mely 

esetekben alkalmazzák ezen állandósult kapcsolatokat.  

Kulcsszavak: szókincs, nyelvhasználat, magyar filológus hallgató, külső hatás, mondatalkotási 

szokás.  

 

In the study, we are describing the results of a survey conducted in 2015, and we have 

expanded this research with the information that we can experience during the day-to-day contact 

with students. We studied the linguistic features of the students of Hungarian Philologists at the 

National University of Ungvár, and we have observed what frazeological units are most often used. 

We have addressed the effects that affect their phenomena of creation and the cases in which these 

steady connections are applied 

Keywords: Hungarian Philologist Students, scientific manifestation, unnecessary takeovers, 

teacher's style, usage of the language. 

 

Az elmúlt években egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a diákok nyelvhasználata iránt. A 

fiatalok életéhez, kultúrájához szervesen hozzátartozik sajátos beszédstílusuk. Ahhoz, hogy 

feltárjuk, és megértsük életüket, gondolkodásmódjukat elengedhetetlen nyelvhasználatuk vizsgálata. 

Nyelvüket egy folyamatosan változó folyóhoz lehetne leginkább hasonlítani. Az átalakulások nem 

egyik napról a másikra történnek, hanem lassú folyamat eredménye. Szókincsük fokozatosan bővül 

új kifejezésekkel, melyek néhány esetben nyelvezetük építőköveivé válnak.  

A fiatalok nyíltan kinyilvánítják esetleges szembenállásukat a felnőttekkel, valamint nem rejtik 

véka alá saját véleményüket, a világról alkotott elképzeléseiket sem. Szókimondásuk gyakran 

szóalkotással is párosul. Néha csak egy kisebb csoport által használt kifejezéskészlettel, 

frazémákkal emelkednek felül a mindennapok szürkeségén. Céljuk az élet kiszínesítése, saját 

szemszögükből történő ábrázolása.  
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Nehéz egyértelmű választ adnom arra a kérdésre, hogy miért pont ezt a témát választottam.  

Minden nap diákok vesznek körül, hol személyesen, hol a technológia adta lehetőségek 

segítségével kommunikálunk. Úgy élnek és beszélnek, hogy ne a monotonitást, a konvenciókat, a 

szürkeséget, hanem ezek ellentéteit erősítsék, hangsúlyozzák.  

Talán ezért ragadott meg ez a téma, és ez lehet az oka annak is, hogy mélyebben szerettem 

volna foglalkozni a diákok nyelvével. 

A kutatás célja, hogy áttekintő képet adjak azokról a frazeológiai egységekről, melyek a 

fiatalok szókincsében megfigyelhetők, melyeket mindennapjaik során használnak.  

Vizsgálódásom nem egy adott állapotra terjedt ki, hiszen a felmérést, mely a kutatás alapjául 

szolgát, 2015-ben végeztem. Egy kérdőív segítségével vizsgáltam a diákok nyelvezetét, annak 

sajátosságait. E kérdőív tárgyát képezték az általuk használt frazémák is. Az akkor összegyűlt 

anyagot folyamatosan bővítettem, s így alakult ki a jelenleg rendelkezésemre álló adathalmaz.  

A kutatás körülményeinek ismeretében a következő hipotéziseket állítom fel: 

1. Valószínűnek tartom, hogy az egyetemisták nyelvezetében előfordulnak olyan frazémák, 

melyeket átvitt értelemben használnak.  

2. A diákjainak szlengjében előfordulnak olyan kifejezések, melyek közösségük 

nyelvhasználatát jellemzik. 

3. Nyelvhasználatukra hatással van az ukrán és az angol nyelv. 

4. Szlengjükben előfordulnak olyan nyelvi elemek, melyek a számítógépes kommunikáció 

következtében jöttek létre írásos formában, majd átkerültek a beszélt nyelvbe is. (Ez azért 

lehetséges, mert a chatelés olyan írott nyelvi megnyilvánulás, mely beszélt nyelvi sajátságokat 

mutat, és általában bizalmas stílusú, akárcsak a szleng.). 

Szókincsüknek e csoportját választottam tehát vizsgálatom tárgyául, tekintettel arra, hogy 

manapság ezek nagy része igencsak előtérbe került. A szólások, közmondások igen alkalmasak 

bármiféle érzelmi állapot, vélemény egy mondatban való kifejezésére, méghozzá a lehető 

legtömörebben, legkifejezőbben.  

Hallgassunk akár rádiót, nézzünk televíziót, s talán joggal mondhatom, hogy az 

információáramlás minden területén elhalmozzák az embereket reklámmal, hirdetéssel melyek 

célja, hogy hassanak a vevőre, az esetleges vásárlóra. A „hatóeszköz” pedig gyakran valamilyen 

állandósult szókapcsolat.  

A tudományos rendszerezések közül Permjakov, orosz kutató klasszifikációja a legjelentősebb. 

[Szemerkényi 1969: 228–9.] A proverbiumot mint logikai egységet vizsgálta, s azt a tanulságot 

vonta le, hogy a proverbiumok: meghatározott szituációk vagy dolgok közötti meghatározott 

viszonyok jelei. Négy alapvető logikai-szemantikai csoportot állapít meg, ebbe a csoportosításba 

besorolhatók az általam gyűjtött frazeológiai egységek is:  

Dolgok és tulajdonságaik között viszony  

Ha egy dolognak van valamilyen tulajdonsága, akkor bír egy másikkal is. Nincsen rózsa 

tövis nélkül.  

Ha egy dolognak van valamilyen tulajdonsága, viszont az a másiknak nincs meg, akkor az 

egyik jobb lesz, mint a másik. Jobb a kevés magamé, mint a sok másé.  

Dolgok közti viszony  

Ha létezik egy dolog, akkor létezik egy másik is. Ha van kecske, van tej is.  

Ha egy dolog függ egy másiktól, és ez a másik bír egy tulajdonsággal, akkor a függő 

dolognak is meglesz ugyanaz a tulajdonsága. Olcsó húsnak híg a leve.  

Hadrovics László úgy tartja, hogy „Éppen a frazeológiai egységek változatossága okozza, 

hogy az egész frazeológiát rendszerbe foglalni nagyon nehéz". Megállapíthatjuk azonban, hogy a 

nyelvészek nyelvészek szűkebb körű, a folkloristák viszont szélesebb körű frazeológiáról beszélnek. 

[Hadrovics 1995: 25–26.] 

Az alaktani csoportosítás kapcsán megfigyelhetjük O. Nagy Gábor [O. Nagy1976:8–25.] 

felosztását, mely talán a legrészletesebb e tekintetben.  

1. Szókapcsolat jellegű szólások:  
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a) egyszerű szólás: nincs benne sem mellékmondati rész, sem pedig azonos mondatrészek 

ismétlődéséből adódó tagoltság (pl. adja a bankot, kötélnek áll, anyámasszony katonája),  

b) összetett szólás: párhuzamos felépítésű, kéttagú szólás és mint vagy akár szóval alakult 

alakult kéttagú szóláshasonlat (pl. le is út, fel is út; vagy megszokik, vagy megszökik - világos, mint 

a vakablak; úgy bánnak vele, mint a hímes tojással). 

Hadrovics László frazeológiát nyelvészeti és funkcionális kategóriák szerint osztotta fel:  

A szókapcsolatok frazeológiája:  

 tárgyas igei kapcsolatok (szót fogad, kedvét keresi valakinek),  

 határozós igei kapcsolatok - határozói vonzatváltások (végbe megy ~ véghez megy),  

 többszörös vonzatok (függ valamiben, valamiből, valamitől),  

 a birtokviszony felbomlása a határozók körében (számán tart ~ számon tart), 

 vonzatból szólás (jól, rosszul, pórul jár),  

 igés kapcsolatok rövidülése (magadra vess, kutya baja),  

 névszói kapcsolatok (szürke eminenciás, utazó nagykövet),  

 páros kapcsolatok (ikerszók és figura etimológiák, pl. éltében és holtában, erőnek erejével),  

 a hanghatás szerepe a szintaktikai frazeológiában (Hol volt, hol nem volt… népmesei 

ismétléses kezdet).  

2. Mondatjellegű szólások:  

a) indulatszó-szerűek (pl. Eljáratom veled a kállai kettőst!, Nem oda Buda!, Hátrább az 

agarakkal),  

b) kérdésre adott válaszok (pl. Hogy vagy? - Mint szegény ember gazdag városban, Két 

lábon, mint a lúd, Mint a szösz, fonatlan...), 

 c) kitérő válaszok (pl. Hogy a rák a vetésre ne menjen, Mert a kislúd nem szőrös, Megyek 

Kukutyinba, zabot hegyezni, Ha öreganyámnak áramszedője lett volna, most én lennék a villamos),  

d) egyes számú, idézetszerű szólások (pl. Eszem, iszom, jól élek, senkivel sem cserélek).  

A mondatok, illetve mondatrészletek frazeológiájában pedig a következő mondattípusokat 

találhatjuk meg:  

a) egyszerű mondatok (Magam ajánlom, Bocsásson meg Eső után köpönyeg.; Bajban 

ismerszik meg a barát. Elszabadul a pokol.  

b) igazi összetett mondatok (Ott vagyunk, ahol a part szakad, Folyjon ki a szemem, ha..., 

Kapsz egy olyat, hogy a mentők lepedőben visznek el),  

 Kapcsolatos mondatok: Nem sem oszt, sem szoroz  

 Helyhatározói alárendelő összetett mondatok: Ott vagyunk, ahol a part szakad.  

 Tárgyi alárendelő összetett mondatok: Megették, amit kifőztek.  

 Feltételes jelentéstartalmú mondatok: Ha törik, ha szakad, megcsináljuk; Ha minden kötél 

szakad, ellógunk.  

 Hasonlítói mellékmondatok  

 Hasonlítás növényekhez, termésekhez: Reszket, mint a nyárfalevél  

 Hasonlítás emlős állatokhoz: Úgy lepereg róla, mint kutyáról a víz. 

 Hasonlítás anyagokhoz: Köddé vált. Kámforrá a vált. A vér vízzé vált  

 Hasonlítás égitestekhez és természeti jelenségekhez: Csepp a tengerben.  

 Hasonlítás élelemhez: Kell neki, mint egy falat kenyér.  

c) szervetlenül csatlakozó mondatok (köztünk mondva, Isten látja lelkemet),  

A frazémák játékosságukról tréfás megjegyzéseikről híresek. Különösen kedvelik a fiatalok 

azokat a kifejezéseket, amelyek másik megszólaló téves elgondolását igazítják ki és a társuk 

lekicsinylését idézik elő. Három típusa van: Nehogy már, Kevés vagy, mint, Akkorát paraszt, 

hogy… kezdetűek. Nehogy már a nyúl vigye a vadászpuskát, Kevés vagy, mint térdkalácsban a 

mazsola, Akkora paraszt, hogy szédül a betonon. 

Elmondhatjuk tehát, hogy a kutatás elején felállított hipotézisek némelyike bizonyítást nyert, 

némelyike azonban megcáfolódott.  
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Az első hipotézis, miszerint az egyetemisták nyelvezetében előfordulnak olyan frazémák, 

melyeket átvitt értelemben használnak. Bebizonyosodott, hiszen több frazématorzításra, s átvitt 

értelemben használt alakra találtam kutatásunk során.  

Miszerint diákjaink szlengjében előfordulnak olyan kifejezések, melyek közösségük 

nyelvhasználatát jellemzik, szintén bizonyítódott, hiszen gyakoriak a Kidobja a taccsot, húzza a 

lóbőrt kifejezések. 

A harmadik hipotézis, miszerint nyelvhasználatukra hatással van az ukrán és az angol nyelv az 

bizonyítódott, viszont el kell mondani, hogy frazémaalkotásukra nem hatnak más nyelvek, 

legalábbis a gyűjtés során nem találkoztam ilyen példával, ami alátámasztotta volna. . 

Szlengjükben előfordulnak olyan nyelvi elemek, melyek a számítógépes kommunikáció 

következtében jöttek létre írásos formában, majd átkerültek a beszélt nyelvbe is. (Ez azért 

lehetséges, mert a chatelés olyan írott nyelvi megnyilvánulás, mely beszélt nyelvi sajátságokat 

mutat, és általában bizalmas stílusú, akárcsak a szleng.). Ritkán, néhány esetben használnak a 

frazémaalkotás számítógépes kifejezéseket. Pl.: Leütlek, mint az entert, ezek viszont az 

összegyűjtött anyag csupán 5%-át alkotják olyan kifej 

A diáknyelv fejleményei terjednek, s ezzel számot kell vetni, nem hibás nyelvhasználatként, 

hanem éltető erőként, gátlásoktól mentesen, szabadon, könnyedén. Kár volna előítéletekkel elvetni 

azt, ami érték benne. Nyelvünk legélőbb, legdinamikusabb része vitathatatlanul a diáknyelv. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ СТАТУС МОЛОДІЖНОГО МОВЛЕННЯ  

В АНГЛОМОВНИХ ЖУРНАЛАХ NEWSWEEK, TIME, PEOPLE 2012-2013 РОКІВ 

 

Стаття присвячена специфіці дискурсивних особливостей молодіжної комунікації в 

рамках сучасного розвитку суспільства та основним психолінгвістичним особливостям 

англомовних журналів «NEWSWEEK», «TIME», «PEOPLE». У статті описано основні 

особливості комунікації молодих людей, як засобів забезпечення життя і існування мови. 

Ключові слова: дискурсивні особливості, молодіжна комунікація, розвиток суспільства, 

психолінгвістичні особливості, англомовні журнали, особливості комунікації.  

 

The article deals with the specificity of the discursive features of youth communication in the 

framework of modern development of society and the main psycholinguistic features of English-

language magazines «NEWSWEEK», «TIME», «PEOPLE». The article describes the main features 

of communication of young people as means of ensuring the life and existence of language. 

Key words: discursive features, youth communication, development of society, psycholinguistic 

features, English-language magazines, the main features of communication.  
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними 

завданнями. У всі часи дослідження молодіжної комунікації визначається зверненістю до її 

дискурсивних особливостей. Мова молоді – достовірний і яскравий показник сучасного 

стану суспільства і його мови. Вивчення молодіжного дискурсу є перспективним для 

прогнозування тенденцій розвитку розмовної мови, так як на базі соціолекту відбувається 

розширення тем спілкування.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зі стрімким розвитком у дослідженнях 

специфіки журнальних промов виявлення єдиного стилістичного принципу журнальної мови 

набирає більш масштабного характеру. Так як проблема стала досить актуальною, все більше 

науковців та дослідників почало досліджувати її: О.Ю. Богданов, який досліджував 

лінгвостилістичний аналіз заголовку як елемент англомовного тексту, Ю.С. Воротнікова, а 

зокрема її роботи присвячені особливостям вираження експресії в рамках новітніх заголовків 

в різних комунікативних сферах та роботи М.Ю. Казака про функціонально-стилістичний 

статус мови масової комунікації. Кожен із дослідників працював у різноманітних аспектах 

досліджуючи це питання.  

Метою нашої статті є визначення основних психолінгвістичних особливостей 

англомовних журналів. 

Виклад основного матеріалу. Кожній віковій групі притаманний певний стиль 

мовлення. Вікова диференціація знаходить своє відображення на лексичному та 

синтаксичному рівнях мовної ієрархії, що дозволяє виділити ексклюзивно-вікові, 

преферентно-вікові та нейтрально-вікові особливості мовлення. Молодіжне мовлення має 

ряд особливостей та відмінностей, які відрізняють його від комунікативної поведінки 

дорослих та дітей. Аналізованим журналам характерні різні лексико-семантичні виразні 

засоби, які сприяють реалізації експресивної і впливової функцій. Почнемо наш аналіз з 

епітетів. Найбільший відсоток використання епітетів виявлено в американському тижневику 

Time» ‒ 0,53% (230 од., 98 з яких оригінальні авторські, 132 - звичні). Наприклад, The idea, 

floated recently by michigan's governor, that Detroit's schools can function with 60 students in a 

classroom seems a recipe for continued social disaster in that benighted city. Даний епітет 

створює іронічну тональність, так як автор сумнівається в тому, що дане нововведення 

відповідає вже сформованій системі і може принести більше користі, ніж шкоди. Автор 

концентрує нашу увагу на те, що в цьому місті існує розмірений темп життя і різні різкі 

втручання можуть призвести до абсолютно несподіваних і навіть неприємних наслідків. 

У журналі «Newsweek» відсоток використання епітетів дорівнює 0,35% (304 од., з яких 

103 яскраві авторські та 201 звичні епітети). Наприклад, The Clintons have long had a rocky 

relationship with the media. Тут ми бачимо приховану оцінку, яка створюється за допомогою 

цього епітета. Автор прагне відкрити читачеві деякі таємниці сім'ї Клінтон, їх справжні 

стосунки з засобами масової інформації, так як з'ясовується, що за маскою дружніх відносин 

завжди існували деякі розбіжності і суперечки між ними. Наведемо ще один приклад, As 

Americans learned all too well in the wake of 9/11, terrorism is a weapon, not a monolithic enemy. 

У даному прикладі використовується епітет, який створює тональність серйозності та 

важливості усвідомлення даного факту. Автор схвально ставиться до того, що американська 

влада нарешті зрозуміла, що терористи діляться на різні категорії і переслідують певні цілі. 

Крім того, за ними завжди ховаються люди, які використовують тероризм як головний засіб 

досягнення своїх цілей. 

Найменший відсоток виявлено в споживчому журналі «People» ‒ 0,20% (98 од., з них 53 

яскраві авторські та 45 звичні). Наприклад, The medical cases, at least, pose ingeniously thorny 

ethical puzzles, made more urgent by the fact that the practice is financially broken. Автор даної 

рецензії досить критично підходить до аналізу даного серіалу. Даний епітет розкриває 

ставлення автора до серіалу, який виграє лише за рахунок цікавих і креативних епізодів, в 

яких доктора розслідують заплутані справи пацієнтів і, врешті-решт, знаходять правильне 

лікування. Дана рецензія яскраво виражає думку автора, який вважає серіал досить 
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посереднім з банальним сюжетом. Наведемо інший приклад, Removed from an abusive home 

and parceled out to a changing cast of foster parents, Sophie and the others ‒ Mariano, 13; Angie, 

12; Stephanie, 10; Andrea, 7; Diana, 6; Francisco, 5; and Gabriel, 4 ‒ were to be separated forever 

as social services struggled to find permanent homes. У цьому прикладі автор використовує 

традиційний, проте, досить експресивний епітет. Завдяки використанню цього епітета автор 

створює сумну атмосферу для того, щоб показати в яких жахливих умовах перебували діти і 

те, що це приносило їм лише одні страждання. Крім того, епітет допомагає створити 

тональність серйозності. Автор концентрує увагу читача на те, що існує така проблема, коли 

діти змушені розлучатися зі своїми батьками з різних обставин і йти в притулок, де їх 

розподіляють в нові сім'ї. В даній ситуації діти відчувають себе іграшками в руках дорослих, 

які не мають право голосу і це справляє величезний вплив на їх емоційний і психічний стан. 

Таким чином, автор прагне показати всю важливість ситуації і привернути увагу аудиторії. 

Крім того, у досліджуваних виданнях спостерігається використання різних порівняльних 

зворотів, які також виступають в якості експресивних засобів. В ході аналізу порівняльних 

зворотів помітно, що вони нерідко поєднуються з метафорами, що сприяє створенню більш 

яскравих та експресивних образів. Найбільший відсоток ми виявили в журналі «Spectator» ‒ 

0,015% (10 од.). За ним слідує видання «People» c 0,012% (6 од.). Третій по частотності 

відсоток виявлено в журналі «Time» ‒ 0,007% (2 од.). Найменший відсоток виявлено в 

американському виданні «Newsweek» - 0,004% (4 од.). Наведемо приклад, What the wise man 

of football had had said the dual defect, that bore into my brain like a worm, both of being banal 

and untrue (46, с. 23). Автор статті пише про сильний вплив, який надає радіомовлення на 

своїх слухачів, часто маніпулюючи ними, або насаджує певні ідеї і думки, які можуть 

мотивувати людей на неправильні вчинки. Крім того, автор концентрує увагу читача на те, 

що часто радіоведучі розмовляють ні про що, про якусь банальну і несуттєву тему. Автор 

наводить в якості прикладу радіопередачу з футбольним експертом, який більше години 

міркує про те, що виграш однієї з команд залежить від сильних та слабких сторін кожної з 

команд. Незважаючи на простоту і посередність бесіди, вона справляє на слухача певний 

вплив. Таким чином, за допомогою цього оригінального авторського порівняння створюється 

тональність несхвалення. Крім того, автор закликає читача більш уважно ставиться до 

подібних програм. В даному прикладі, є одночасно і метафора bore into my brain, яка робить 

висловлювання більш експресивним і вказує на несхвальну тональність автора, який вважає, 

що подібні програми мають ефект зомбування на слухачів. 

Приклад з журналу «People», When she begins eating again, running becomes her drug: It 

numbs her, like a needle into vein.» У цьому прикладі яскраво простежується впливає функція. 

Автор рецензії «Diary of an Exercise Addict» прагне переконати читача в тому, що необхідно 

бути гранично обережним при боротьбі з тією або іншою формою залежності, так як на 

ґрунті позбавлення від залежностей одних можуть виникнути інші, можливо ще більш 

небезпечні. Як доказ він наводить приклад героїні, яка прагнула схуднути за допомогою 

фізичних вправ. Проте вона стала залежною від спортивних вправ, які перетворилися на 

своєрідний наркотик для неї. У результаті їй довелося знову боротися з новою залежністю. 

Крім того, в даному прикладі одночасно присутня і метафора running becomes her drug: It 

numbs her, яка створює гнітючу атмосферу, що показує на серйозність проблеми і наслідків, 

які виникають внаслідок зловживання даними «наркотиком». 

В журналі «Time» виявлено наступний приклад, "We have worries, but fear is an obstacle to 

action. Besides, any revolution needs blood, the same as a car needs fuel." Автор замітки «The 

Return of Iraq's Shoe Thrower: A Rebel's New Cause» цитує іракського журналіста, який 

закликає інших жителів приєднатися до нього у боротьбі за зміну політичної влади, і якщо 

знадобитися до організації революції. Автор навмисно використовує репліку з мови 

журналіста як експресивний прийом для опису непохитності і цілеспрямованості журналіста 

в досягненні своєї мети. Крім того, в цитуванні порівняння присутня негативна оцінка. Автор 

негативно ставиться до виправдання необхідності насильства журналістом, причому саме 
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внаслідок цитування даного порівняння («революції потрібна кров, як автомобілю паливо») 

пропозиція набуває зловісного відтінку. 

За ним слідує видання «Newsweek» з 0,08% (73 од., з яких 41 одиниці являють собою 

яскраві авторські метафори, а решта 32 одиниці ‒ звичні метафори). Наприклад, I realized that 

stereotypes cannot be controlled unless you think that grabbing tiger by its tail is controlling it. 

Автор нарису «A Real Wife, in a Real Marriage» використовує спеціальний прийом і пише 

статтю від першої особи, від імені дружини політика Барака Обами, для створення певного 

ефекту присутності героїні, її безпосереднього контакту з аудиторією. Дана метафора 

допомагає краще зрозуміти особистість героїні. Вона показує, що в юності Мішель Обама 

була дуже цілеспрямованою і впевненою в собі. Проте їй довелося зіткнутися з безліччю 

проблем і перешкод, що виникали на її життєвому шляху, що допомогло їй усвідомити те, 

що кожна людина повинна порівнювати свої бажання з можливостями і приймати до уваги 

безліч інших моментів, які не залежать від людини. Автор надає певний вплив на аудиторію, 

змушує задуматися про те, що необхідно завжди бути обачними і пам'ятати, що мудрість 

приходить з досвідом і практикою. Інший приклад, Hizbullah's Imad Mugniyah was responsible 

for some of the deadliest attacks on Americans on record. His death will likely spark more killings. 

Автор використовує дану метафору для того, щоб створити тональність важливості та 

серйозності проблеми, пов'язаної з тероризмом. Він прагне показати гостру необхідність 

представників влади приймати до уваги всі фактори, ретельно обдумувати кожен крок, так як 

від цього залежить добробут мільйонів жителів і країни в цілому. 

У журналі "People'' відсоток використання метафор дорівнює 0,07% (36 од., з яких 20 

авторських і 16 звичних метафор). Наприклад, Like Robin I will continue to be a warrior against 

this disease. Дана метафора відображає особу автора та його явно виражене і емоційно 

забарвлене ставлення до ситуації. Ми бачимо, що жінка володіє сильним вольовим 

характером, який не дозволяє їй здатися в боротьбі проти небезпечної хвороби, з якою вона 

зіткнулася. Таким чином, тут реалізується експресивна функція. Наведемо ще один приклад, 

Out on the hustings, Обама himself rarely mentioned race. He would merely invite supporters to 

help him «write the next great chapter in the American history». Автор нарису "President-elect 

Барак Обама 'All Things are Possible'" використовує цитату президента Обами для створення 

ефекту присутності, а також тональності серйозності намірів президента змінити хід історії 

країни на краще. Крім того, дана метафора розкриває особистісні характеристики 

президента, який прагне зробити все можливе для поліпшення добробуту своєї країни та її 

громадян. Він зображується як безкорисливий, чесний і щирий громадянин своєї країни. 

Найменший відсоток виявлено в журналі «Time» ‒ 0,03% (13 од., з яких 10 авторських і 3 

звичні метафори). Наведемо приклад, The fear of vaccines began with the first one, which was 

for smallpox in the late 1700s. Within a few years, there was a [belief] among people that smallpox 

could actually turn people into cows. У цьому прикладі автор використовує метафору для 

іронічній тональності. Автор з іронією описує людей, які із-за свого невідання, незнання і 

неприйняття нових тенденцій в медицині, будували нічим необґрунтовані догадки і з 

упертості не прищеплювалися, що призводило до сумних наслідків. Крім того, автор прагне 

переконати читача в тому, що «нове» ‒ не означає поганий. Для того, щоб сформувати 

правильну думку необхідно час і розуміння того, що це «нове» може принести користь. 

Наведемо ще один приклад, If you think it's hard to swallow the concept of dark matter, you're 

not alone. Дана авторська метафора створює ефект незрозумілості певних явищ нашої 

системи. Автор навмисно показує те, що людство ще не досягло того рівня знання, яке 

допомогло б йому пояснити і зрозуміти за яким законом діють ті чи інші процеси. Крім того, 

автор таким чином підкреслює той факт, що необхідно бути вченим і докладати багато 

зусиль, проводити безліч експериментів, щоб досягти певних результатів в цій області.  

Також спостерігається використання метонімії як експресивного засобу в журналі 

«People». Вживання метонімії було рідкісним і обмежувалося традиційними випадками її 

використання. Найменший відсоток представлений в цьому американському виданні ‒ 
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0,002% (1 од.). Наведемо приклад, Ryan Reynolds, who completed the 26.2 miles of the ING 

New York City Marathon, raised funds for the Michael J. Fox foundation's mission to cure 

parkinson's, a disease ryan's dad, Jim Reynolds, has battled for 15 years. В даному реченні 

традиційна метонімія базується на асоціації між ім'ям вченого, який займався дослідженням 

цієї хвороби та назвою цієї хвороби, якій була присвячена його діяльність. Створюється 

тональність серйозності проблеми. Крім того, автор характеризує актора як доброзичливого 

молодої людини, якого турбує проблеми, з якими можуть зіткнутися не тільки його близькі, 

але й оточуючі. Він прагне допомогти людям, внести свій вклад в розвиток науки. 

Перспективи подальшого дослідження. Перспективи подальших досліджень 

політичного дискурсу стосуються взаємодії двох провідних функцій публіцистичного стилю: 

інформаційної та діючої, які нерівномірно розподіляються за журнальним жанром і 

знаходяться у відповідності з двоїстою природою газет і журналів, покликаної та 

інформувати і переконувати, впливати. Перспективним завданням є підтвердити положення 

про орієнтацію стилю журналів на стандартизованість, тобто вживання однотипних 

сутностей таких як «штампи», «кліше», які виступають в якості постійної складової 

повідомлення на певну тему і сприяють реалізації інформаційної функції. У цілому ця тема 

відкрита для наукових досліджень, пов’язаних з особливостями її змісту. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЧАСТИНОМОВНОГО СКЛАДУ НІМЕЦЬКОЇ ТЕРМІНОСИТЕМИ  

В ГАЛУЗІ РОБОТОТЕХНІКИ 
 

У статті досліджуються розподіл німецьких термінів по частинам мови у галузі 

робототехніки. Основна увага сфокусована на особливостях частиномовного складу 

німецької терміносистеми робототехніки. Також було розглянуто морфологічний склад 

термінології з робототехніки. 

Ключові слова: частини мови, термін, терміносистема, морфологічний склад. 

 

The article deals with the distribution of German terms in the parts of speech in the field of 

robotics. The main attention is focused on the features of the parts of speech in German 

terminology system of robotics. The morphological composition of terminology in the robotics was 

considered. 

Key words: part of speech, term, term system, morphological composition. 

 

Як відомо, одним із суперечливих питань термінології до сих пір є питання про 

термінологічну спроможність окремих частин мови, що визначає актуальність 

пропонованого дослідження. Питання, пов’язані з частинами мови у мовознавчій практиці 

термінів, висвітлювались у працях В. А. Алексеєнка С. М. Бурдина, І. Р. Вихованця, 

Г. О. Винокура, В. П. Даниленко, В. В. Захарчина, В. Н. Ермакової, Л. І. Іскрицької, 

Ю. О. Карпенка, Г. С. Коляденко, І. М. Кочан, І. К. Кучеренка, Г. П. Мацюк, 

Н. А. Москаленко, Т. І. Панько, та ін. Мета дослідження – простежити розподіл німецьких 

термінів по частинам мови у галузі робототехніки. Під частинами мови розуміємо 

традиційно лексико-граматичні класи або групи слів, що характеризуються спільною 

категоріальною семантикою слів, їх морфологічною та синтаксичною природою (значення, 

форми та функції) [8, с. 14]. В існуючій літературі з термінології поширена думка, що 

наукове поняття може бути представлено тільки іменником. Переважне використання 

іменників в якості термінів пояснюється тим, що «система іменників в європейських мовах 

настільки розвинена, існують необмежені можливості утворювати дієслівні іменники, що 

загальний склад термінологічного списку для цих мов може бути цілком вичерпаний 

іменниками» [2, с. 12]. Такої ж думки про іменник С. М. Бурдин, який пише, що «в ролі 

наукових термінів переважно функціонують іменники, а все останнє частини мови, якщо 

вони не є структурними компонентами у складі терміна, стають необхідними тільки в 

процесі руху визначення поняття в процесі наукового трактування» [3, с. 107]. Г. Винокуром 

було висунуто положення про важливість номінативності терміна, що мало на увазі 

існування терміна лише у формі іменника або як словосполучення на його основі. Хоч 

вчений і визнає, що в технічній мові вживається дуже багато дієслів, але наполягає на тому, 

що безпосередньо в термінологію вони входять у формі абстрактного іменника [4]. 

Термінологічну неспроможність дієслова С. М. Бурдин пояснює тим, що дієслова не можуть 

бути виразником логічного суб’єкта, що їх складно логічно координувати по ступеню 

вираженої ними абстракції [3, с. 107]. 

Існує й інша точка зору досліджень, яка вказує на потенційну можливість дієслова 

виконувати термінологічну функцію в науково-технічній мові. Н. П. Кухар [7] підкреслює, 

що термінологічність дієслівних одиниць проявляється тільки на ступенях ієрархічного 

упорядкування мов, яка є наслідком особливостей пізнавального складу мов. На думку 

Л. І. Іскрицької, дієслова «відповідають усім вимогам висунутими термінам: точно 

визначають поняття тої чи іншої галузі знань, володіють вузькістю сфери використання та 
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однозначністю в межах однієї термінологічної системи» [6, с. 162]. В. А. Алексеєнко також 

підкреслює, що «дієслова характеризуються наявністю точної смислової структури і 

використовується в якості самостійного мовного засобу для вираження наукових понять» 

[1, с. 567–568]. Як вважає В. П. Даниленко «в функції термінів та терміноелементів можуть 

виступати усі головні частини мови (іменник, прикметник, дієслова, прийменник, 

займенник) [5, с. 164]. Г. С. Коляденко, поділяє думку В. П. Даниленко, також вважає, що 

функцію термінів (та терміноелементів в складі словосполучення) виконують іменники, 

прикметники, дієслова та прийменники [5, c. 51]. 

Від мови до мови, від жанру до жанру, від терміносистеми до терміносистеми 

співвідношення частин мови, якими виражені терміни, змінюється. Наприклад, в технічних 

терміносистемах переважають іменники утворені від дієслів, в музичних терміносистемах 

часто використовуються прийменники, в професійно-виробниих терміносистемах досить 

часто зустрічаються терміни-дієслова. 

В нашому дослідженні усі терміни розподіляються по наступним частинам мови: 

іменник (78,6% термінів), дієслово (19,8% термінів), прикметник (1,1% термінів), 

дієприкметник (0,5% термінів). Оскільки серед термінів з робототехніки виявлений тільки 

один термін-прислівник, ми досліджували чотири частини мови: іменник, дієслово, 

прикметник та дієприкметник (див. табл. 1): 

Таблиця 1 

Морфологічний склад термінології з робототехніки 

№ Частини мови  Кількість 

одиниць 

% 

 

Приклади 

1.  Іменник  786 78,6 % die Robotertechnik,  

der Sensor,  

2.  Дієслово 198 19,8 % robotisieren, programmieren 

3.  Прикметник 11 1,1 % mobil, aktive (Sensoren), 

intelligenter (Roboter) 

4.  Дієприкметник  5 0,5 % fortgeschritten (Robotik), 

sensorgeführt (Roboter) 

5.  Всього   1000   

 

У процесі дослідження ми поділили усі досліджувані іменникитерміни німецької мови з 

робототехніки на три групи: прості (der Roboter – робт, der Aktor – актуатор) – 8,1% Т, 

похідні (die Durchführung – реалізація, die Bewegung – рух) – 8,3% та складені (або складні) 

слова (die Roboterkinematik – кінематика робота, das Roboterlokalisierungsystem – система 

локалізації робота) – 83,6% Т.  

Прикметники-терміни у досліджуваній терміносистемі з робототехніки майже не 

використовуються, оскільки більшість прикметників є несамостійними і реалізують своє 

термінологічне значення лише в структурі складних термінів або термінів-словосполучень. 

Так, прикметник intelligent – розумний, розвинений входить до складу такого складного 

терміна, як “intelligenter Roboter” – робот з інтелектом.  

Дієслова в термінології робототехніки використовуються як самостійно (robotisieren – 

„роботизувати”, аktivieren – „активувати”, automatisieren – “автоматизувати”) так і в 

складі словосполучень (Handgelenk drehen – „повертати зап'ястя”, anfahren und speichern – 

“позіціонувати та аккумулювати”).  

Займенники та числівники (0,3% складних термінів) як окремі терміни в термінології 

робототехніки не зафіксовані. Вони використовуються здебільшого у ролі твірних елементів 

складних слів (die Selbstbearbeitung – самообробка, das Vier-Augen-Prinzip – принцип 

подвійного контроля, тощо). 
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Отже, у термінології робототехніки спостерігається процес відображення понять, 

виражених відповідними частинами мови і перетворення їх на терміни.  

Перш за все цей процес прослідковується серед іменників, оскільки вони мають 

„абсолютне номінативне значення, а прикметники, дієприкметники, дієслова, займенники  та 

числівники, що входять до складу терміносполук радше характеризуються як 

терміноелементи [5, с. 66]. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ГРУПИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ СІМЕЙНОГО ПРАВА 

 

У статті аналізується структурна організація юридичної термінології. Встановлено 

тематичний принцип при виділенні термінологічних груп. Сформульовано поняття 

терміногрупи, на підставі чого окреслено терміногрупи сімейного права.  

Ключові слова: юридична термінологія, термінологія сімейного права, терміносистема, 

терміногрупа, структурна організація терміносистеми.  

 

The structural organization of legal terminology have been investigated in the article. It has 

been established thematic principle of exudation terminological wordgroup. It has been formulated 

concept of exudation terminological wordgroup and described terminological wordgroup of 

terminology of the Family Law.  

Key words: legal terminology, terminology of the Family Law, term system, terminological 

wordgroup, structural organization of term system.  
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Будь-яка галузева термінологія характеризується системністю, що виявляється в 

існуванні родо-видових, парадигматичних та тематичних відношень між її складниками. Н. 

Артикуца справедливо зазначає: «Наявність у межах терміносистеми усталених зв’язків, які 

забезпечують цілісність і збереження її основних властивостей (незважаючи на зміни 

зовнішнього і внутрішнього характеру), свідчать про структурну організацію 

терміносистеми» [1, с. 168].  

У кожній галузевій термінології системність як відмінна ознака впорядкованості та 

структурування наукового знання зумовлюється дією різнорівневих чинників. Термінологія 

сімейного права (ТСП) наразі є однією з найменш описаних у термінознавстві. Мета нашої 

роботи полягає в тому, щоб на основі опрацювання репрезентативної джерельної бази 

окреслити загальний склад ТСП і визначити базові параметри її системної організації. До 

аналізу залучено понад 2000 термінів, вилучених методом суцільної вибірки із Сімейного 

кодексу України [6], ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 р. 

[4], ЗУ «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. [5], а також інших нормативно-

правових актів, що стосуються приватної галузі права. Серед лексикографічних джерел 

необхідно відзначити юридичні словники та енциклопедії за редакцією Ю. С. Шемшученка 

[3], А. З. Керімова [7], О. В. Зайчука [8], О. О. Бєлікова [2] тощо. 

Юридична термінологія як система характеризується ієрархічною будовою, у якій 

терміносистема права як найвищий рівень ієрархії підпорядковує галузеві терміносистеми, у 

межах яких виділяються термінологічні групи [1, с. 168]. Вихідним принципом реалізації 

означеною нами мети є тематичний, згідно з яким терміногрупу (ТГ) розуміємо як 

сукупність термінів, об’єднаних загальною темою, що репрезентує фрагмент позамовної 

дійсності. На підставі вищезазначеного пропонуємо виокремити сім основних терміногруп 

сімейного права:  

1. Назви базових правових понять, що стосуються сімейного законодавства: 
Сімейний кодекс України; сімейне право; сім’я; сімейні відносини; шлюб; соціальний 

інститут; материнство; батьківство; сімейне виховання. 

2. Назви державних законодавчих і виконавчих органів та установ, що здійснюють 

правове регулювання у державі: Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; 

Міністерство внутрішніх справ України; Генеральний секретаріат Інтерполу; 

Міністерство закордонних справ України; Конституційний Суд України; державний заклад 

охорони здоров’я тощо. 

3. Назви документів органу державної реєстрації актів цивільного стану: свідоцтво 

про шлюб; свідоцтво про розірвання шлюбу; свідоцтво про народження; свідоцтво про 

смерть; книга реєстрації народжень. 

4. Назви правових понять, що утворюють ТГ «сім’я»:  

4.1. Назви осіб як учасників сімейних відносин, що а) регульовані сімейним 

законодавством: подружжя, чоловік, дружина, батьки, мати, батько, дитина, дочка, син, 

усиновлювач, усиновлений, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, брат, сестра, мачуха, 

вітчим, падчерка, пасинок, родичі прямої лінії спорідненості; б) неврегульовані сімейним 

законодавством: родичі; двоюрідний брат; двоюрідна сестра; тітка; дядько; племінник; 

племінниця; родичі за походженням.  

4.2. Терміни, що стосуються здійснення сімейних прав та виконання сімейних 

обов’язків: сімейні права; сімейний обов’язок; дієздатність; недієздатність; майновий 

обов’язок; недієздатна особа; психічний розлад; хвороба; ухилення від виконання; 

невиконання сімейного обов’язку; неповнолітній тощо.  

5. Терміни, що утворюють ТГ «шлюб»: 
5.1. Терміни на позначення загальних положень поняття шлюбу: права та обов’язки 

подружжя; шлюбний вік; добровільність шлюбу; одношлюбність (моногамія); державна 

реєстрація шлюбу; заява про реєстрацію шлюбу; наречені (наречений, наречена); 

нотаріально засвідчена заява; законний представник тощо.  
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5.2. Терміни, що стосуються недійсності шлюбу: недійсність шлюбу; інший 

зареєстрований шлюб; родичі прямої лінії спорідненості; недієздатна особа; повторний 

шлюб тощо.  

5.3. Терміни, що стосуються прав та обов’язків подружжя: особисті немайнові прав 

та обов’язків подружжя; особиста приватна власність дружини та чоловіка; речі 

індивідуального користування; спільні кошти подружжя; спільна сумісна власність 

подружжя; право на утримання; аліменти тощо. 

5.4. Терміни, що стосуються шлюбного договору: предмет шлюбного договору; 

шлюбний контракт; майнові відносини між подружжям тощо.  

5.5. Терміни, що стосуються припинення шлюбу: припинення шлюбу; заява про 

розірвання шлюбу; актовий запис про розірвання шлюбу; майновий спір; фактичні взаємини 

подружжя, спільне життя подружжя тощо. 

6. Терміни, що стосуються материнства / батьківства:  
6.1. Назви правових понять, що стосуються походження дитини: походження 

дитини; дитина, яка зачата і народжена у шлюбі; спір про батьківство; позовна давність; 

факт батьківства; державна реєстрація дитини тощо.  

6.2. Терміни, що стосуються прав і обов’язків батьків та дітей: особисті немайнові 

права і обов’язків батьків та дітей; особисті майнові права і обов’язків батьків та дітей; 

майнові права дитини; утримання дитини; законний представник дитини; аліментні 

зобов’язання; порядок стягнення аліментів тощо.  

7. Назви правових понять, що стосуються альтернативних форм виховання 

дитини:  
7.1. Назви правових понять, що стосуються усиновлення: усиновлювач; усиновлений; 

усиновлення дитини; прийомні батьки; батьки-вихователі тощо.  

7.2. Назви правових понять, що стосуються опіки та піклування над дітьми: орган 

опіки та піклування; встановлення опіки, піклування; повнолітня дієздатна особа; опікун; 

піклувальник тощо.  

7.3. Назви правових понять, що стосуються патронату над дітьми: патронатний 

вихователь; реабілітація дитини; сім’я патронатного вихователя тощо.  

7.4. Назви правових понять, що стосуються прийомної сім’ї: прийомні батьки; 

прийомні діти; дитина-сирота тощо.  

7.5. Назви правових понять, що стосуються дитячого будинку сімейного типу: 

батьки-вихователі; індивідуальний житловий будинок; багатокімнатна квартира; 

вихованці дитячого будинку сімейного типу тощо.  

Запропонована класифікація термінів сімейного права, в основу якої покладено 

тематичний принцип організації правових понять, дає змогу виокремити сім основних 

терміногруп, які своєю чергою поділяються на підгрупи, склад та обсяг яких є неоднорідним, 

що пов’язано із законотворчим процесом. Оскільки термінологія сімейного права перебуває 

на стадії активного формування і для неї характерна відкритість системи, важливого 

значення набуває визначення у її складі терміногруп, що позначають нові правові поняття. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОРОДЖУВАЛЬНОЇ ГРАМАТИКИ  

ПРИ ПОБУДОВІ АНГЛІЙСЬКИХ ПИТАНЬ ТА ВІДПОВІДЕЙ 

 

У статті розглянуто особливості обробки природної мови, проаналізовано синтаксичні 

особливості англійських питань та відповідей, продемонстровано структурні відмінності 

питань та відповідей при побудові дерев залежностей. 

Ключові слова: синтаксичний аналіз, обробка природної мови, дерево залежностей, 

план змісту, план вираження. 

 

We deal with the peculiarities of the natural language processing in the article. We analyze the 

syntactic peculiarities of the English questions and answers and demonstrate the structural 

differences of the questions and answers based on the dependency relation. 

Key words: Parsing, natural language processing, dependency tree, plan content, plan of 

expression.  

 

У сучасному світі розвиток всіх галузей науки відбувається швидко та на досить 

високому рівні. Користувачі прагнуть використовувати інформацію в цифровому вигляді, без 

труднощів, а тому обробка та дослідження природної мови постають нагальним питанням. 

Головною особливістю обробки природної мови є синтаксичний аналіз, оскільки 

машинний переклад, питально-відповідальні системи та інформаційний пошук є можливими 

саме завдяки йому. Відповідно до вимог сьогодення синтаксичний аналіз є однією із 

найактуальніших та найбільш активно досліджуваних проблем сучасної лінгвістики. 

Вважається, що маючи успішно побудоване функціональне дерево залежностей, можна 

виділити з речення смислові елементи, які послугують основою роботи машинної програми.  

Аналізом та розробкою даного питання займаються Ноам Хомскі (1957),  Fleiss J. L 

(2003), L. Haegemann, A. Carnie, A. Radford, Дарчук Н.П. (1998-2017), Полховська М.В., 

Гирин О.В. та ін. Генеративна граматика здійснює великий вплив у розвитку лінгвістичної 

науки, вона активно розвивається в Північній Америці, багатьох країнах Європи, у Південній 

Кореї, Японії, Індії. 

Розглянемо принцип побудови синтаксичних дерев залежностей англійських питань та 

відповідей. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2811-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/%20show/2402-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/%20show/2402-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
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Є два структурні елементи, що є основою для кожного речення: план змісту та план 

вираження (the Complementizer Phrase (CP) and the Inflectional Phrase (IP)). Відомо, що кожне 

речення чи фраза повинні мати ці елементи, а отже кожне синтаксичне дерево будемо 

починати з них. Припускається, що ці структурні елементи можуть поєднуватись. 

Звернемо увагу на питання “Who laughs”, “Who likes Jen”, “Who does Kevin like” та 

відповіді “Alice laughs”, “Kevin likes Jen”, “Kevin likes Jen” [5]. 

В наведених вище прикладах видно, що можна утворити різну кількість питань з 

глибинної структури. Рух всіх елементів, що змінюються виникає на шляху до поверхневої 

структури, а тому кожне з цих речень має функцію +Q у вершині CP. 

Синтаксичне дерево залежностей першого питання та відповіді буде виглядати 

наступним чином: 

 
Рис. 1. Представлення першого питання за допомогою  

синтаксичного дерева 

 
Рис. 2. Представлення першої відповіді за допомогою синтаксичного дерева 

Наведені приклади демонструють структурну схожість між питанням та відповіддю. 

Єдина відмінність – це +Q ознака в позиції С та її відсутність у відповіді. Спостерігаємо рух 

до поверхневої структури, проте елементи у відповіді залишаються на своїх місцях. 

Даний принцип має відношення й до всіх інших питань та відповідей. Глибинна 

структура має таку саму структуру, що й відповідні відповіді, за винятком того, що в позиції 

С в питаннях повинна бути ознака  +Q, а інші елементи будуть керуватися питальними 

словами. 

На перший погляд може здатися, що речення “Alice laughs” і “Who laughs” схожі за 

структурою. На рівні глибинної структури вони схожі, але NP займає різну позицію на рівні 

поверхневої структури. В питанні “Who laughs” з’являється +Q ознака до С. Існує три типи 

пересуву в питаннях, але лише два є актуальними для англійської мови: NP-CP пересув (wh-

пересув) та I-C пересув (інверсія) [5].  
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Наприклад, в “Who laughs” ми маємо wh-пересув, не дивлячись на те, що тут немає 

очевидного порядку зміни слів в реченні. Ми це бачимо, оскільки тут є +Q ознака. Більш 

того, наявне wh-слово. Даний пересув видно з наступної схеми: 

 
Рис. 3. Wh-пересув 

Отже, побудова дерев залежностей є важливою для аналізу синтаксису англійських 

питань та відповідей. Обробка природної  мови використовується в багатьох наукових і 

прикладних дисциплінах для вирішення різноманітних типів завдань, таких як 

інформаційний пошук, пошук документів, питально-відповідальні системи, підтримка 

діалогу, автоматизована підготовка та редагування природномовних текстів, розпізнавання і 

синтез звукової мови, голосове керування. 

Врахування завдань, які висуває генеративна граматика сприятиме розробці сучасних 

інноваційних програм та компонентів, метою яких буде пошук відповідей на запитання, які 

турбують сучасного користувача електронних пристроїв та мережі Інтернет. При цьому 

перелік завдань і проблем не є вичерпним та збільшується кожного дня. 
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ТЕЛЕСНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 

Показываются возможности невербальной коммуникации с ее языком молчания, 

манерой «телесно» держать себя в обществе взглядами, мимикой, жестами, осанкой. 

Рассматриваются релизеры, «запускающие» отношение к человеку на основе телесных 

признаков, физиогномика, суггестивные и информационные свойства пластики тела. 

Ключевые слова: телесность, коммуникация, релизеры, физиогномика, язык тела, 

молчание. 

 

The possibilities of non-verbal communication with her language of silence, the manner of 

"bodily" to behave in a society with looks, facial expressions, gestures, and posture are shown. 

Releases are considered, which "start" the attitude towards a person on the basis of physical signs, 

physiognomy, suggestive and informational properties of the plastics of the body. 

Key words: corporeality, communication, releasers, physiognomy, body language, silence. 

 

Принято считать, что коммуникация осуществляется, прежде всего, посредством речи. 

Вместе с тем существует немало иных каналов общения, например, мистерии, игры, 

ритуалы, искусство пантомимы и танца с их "языком тела". И "безглагольность" может быть 

выразительнее слов. Поэзия давно осознала, что многое в мире не может быть 

вербализовано. "Емкость" предметов, явлений и процессов глубже того, что говорится о них. 

Часто словесная номинация искажает мысль, чувство, настроение, кантилену артистических, 

танцевальных, спортивных движений. У слова есть предельные возможности, за которыми 

начинается метауровень несказанного, несущий глубокую информацию – это язык молчания 

с его культурой, возникшей в различных регионах ноосферы – на Древнем Востоке, в 

Византии, в Средневековой Руси. Гуманитарная культура издревле знала этот тонкий 

переход между словом и молчанием, что позволяло ей деликатно обходить парадоксы 

вербализации того, что лучше не вербализовать. "Понятно без слов", – говорят в тех случаях, 

когда для понимания достаточно интуиции и контекста. Это правомерно и в отношении 

неопределяемых, но интуитивно ясных составляющих красоты спортивных движений, таких 

как изящество, элегантность, выразительность, гармония, грация и др. Благородная осанка, 

например, бессловесно, н отчетливо информирует о достоинстве, внутренней полноценности 

и потенциях к созидательной деятельности. Пластичность атлетических тел выявляет 

содержательные качества в их формах: в конфигурации штангиста ясно читается мощь, а в 

очертаниях и движениях гимнаста – изящная сила.  

Коммуникация идет и в молчаливом диалоге с произведением искусства 

(с одухотворенным артефактом). Коммуницирует и женщина, сознающая свою прелесть. Она 

(Л. Толстой об Анне Карениной) лучится глазами, физически ощущает это свойство своих 

глаз, и все попадающие в это сияние, даже предметы, невольно начинают светиться. О том 

же писал М. Пруст, называя шиком свойственную немногим людям способность испускать 

лучи, одаряя ими круг своих друзей. Эта способность сопряжена с изяществом и свободой 

простых телодвижений светского человека с гибким телом, послушно исполняющим его 

волю. В целом – это манера "телесно" держать себя в обществе. Заметим, кстати, что 

светский способ общения, чем дальше, тем больше становится и уместным и 

ностальгическим, как противостояние бесцеремонности, как стремление к элегантности.  
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По взглядам, мимике и жестам, по способу держать голову и тело, по психомоторике в 

целом можно судить об основных свойствах характера человека. Душевные и телесные 

состояния человека запечатлеваются в его внешности. В лице особенно отражаются 

продолжительные состояния, ищущие от ума или эмоций. П.В. Анненков, встретив Гоголя в 

1846 г. в Париже, вспоминал, что тот постарел, но приобрел особую красоту мыслящего 

человека. Лицо его побледнело, осунулось; глубокая, томительная работа мысли положила 

на нем печать усталости, но общее выражение его стало светлее и спокойнее прежнего. Это 

было лицо философа, пишет В. Воропаев в предисловии к "Выбранным местам из переписки 

с друзьями". Платон в "Кратиле" говорит что все, что душа выражает знаками, она выражает 

знаками с помощью тела. Развитие этой мысли находим у английского поэта У. Блейка: "У 

человека нет тела, отдельного от души: то, что мы называем телом, это просто часть души, 

которая воспринимает пятью чувствами связи души с миром" [11, с. 20]. 

Тонко чувствующий человек не может не отражать на своем лице интенсивную 

внутреннюю жизнь. Она бьется наружу сотнями рефлексивных движений. Особенно это 

бывает выражено в женском лице, мгновенно отражающем каждую мысль, мелькнувшую в 

голове, каждое чувство с его оттенками, каждое движение сердца. Релизеры "запускают" 

наше отношение к человеку, его оценку на основе внешних признаков, закрепленных в его 

телесности, в его одежде. Телесность "вбирает в себя" социальные стандарты: ценности, 

нормы, обычаи, традиции. Одежда, будучи посредником в коммуникации с миром, тоже во 

многом передает разнообразную и значимую информацию о ценностных приоритетах того 

или иного сообщества. "Весь человек" с его смыслами означивается во внешних признаках, в 

жестовом и мимическом поведении, "созвучном" внутренней речи, и вместе с речевым 

диалогическим поведением включает в себя ряд приятий или неприятий другого, которые мы 

чутко улавливаем, и в каких-то неявных формах активно реагируем на них. Телесная же 

означенность другого в жестах и в моторике, в целом, неразрывно связана с 

положительными и отрицательными эстетическими его оценками. 

Достаточно бывает взгляда, чтобы понять: это не чиновник, не бизнесмен. Это может 

быть художник или иная незаурядная личность, внешний облик которой слеплен 

интенсивной и постоянной внутренней работой, означивающейся в микродвижениях, в 

жестах, которые являются формами духовно-практического освоения мира. Незаурядность 

человека, означенная телесно-духовно, видна бывает и в его портрете. Рассматривая, 

например, "Портрет графини А.А. Воронцовой в детстве" работы художника Д.Г. Левицкого, 

мы им любуемся, видя ум, обаяние, красоту, грацию и уже достоинство, породу юной 

аристократки, понимая при этом, что всего этого генетически не бывает в лицах из простого 

люда. 

Идея выведения внутренних характеристик человека, исходя из его внешности, стара как 

мир. Исследования подобного рода были популярны в психологии еще в XVIII в. В каждой 

культуре есть способы, "ключи" для "прочтения" внешности другого человека с 

последующей интерпретацией его как личности. "Ключи" эти эффективны, если прилагаются 

к людям той же самой культуры, и "ключи" эти часто оказываются неадекватными при 

попытках "прочтения" представителя другой культуры. Чем более значительны различия 

между культурами, тем труднее подобрать "ключи". Эти гипотетические "ключи" 

формируются в онтогенезе, в процессе усвоения исторического опыта народа закрепленного 

в материальной и духовной культуре, в традициях, обычаях, фольклоре и т.п. [1]. 

"Непрочитанность" друг друга может быть и в пределах одного народа. Классическим 

примером этого является, по мнению режиссера Павла Лунгина, Россия, в которой извечно 

"столкновение интеллигенции и быдла", так как в Росси всегда существовали две культуры: 

культура интеллигенции и культура массы с совершенно другими ценностями и уровнем 

знаний. Они существовали не пересекаясь. Крестьянская культура, возможно, не хуже 

дворянской, если та и другая органична. Но вот приехал крестьянин в город – "это ужасная 

химера" (А. М. Панченко). Во Франции же существует единая монокультура. Последний 
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шарманщик или президент республики будут в разговоре с вами говорить одно и то же и 

одними и теми же словами (П. Лунгин // Культура. – 1993. – 17 апр.).  

Однако "прочтение" внешности, "морфологию" лица, его физиогномику для 

характеристики личности ученые не признают. (Первым высказал сомнение в возможностях 

физиогномики Ф. Шиллер в своей медицинской диссертации "О связи животной и духовной 

природы человека"). Вместе с тем мало кто оспаривает совпадения, например, чувственности 

и толстых губ, силы воли и сильно развитого подбородка, злости и сочетания острого носа с 

заостренным подбородком (Мефистофель). Толкователи произведений изобразительного 

искусства довольно проницательно характеризуют лица по этим и другим телесным 

признакам. Писатели, скульпторы, художники также подчеркивают те или иные 

морфологические особенности, дабы сказать о характерных психологических чертах своих 

персонажей. Таковы, например, у Шекспира Ричард III, Фальстаф, Кассио. Заметим в этой 

связи, что никем не отрицается познавательная функция искусства. Многое говорит контраст 

"телесной речи" в картине Гофмана "Поругание Христа" – Спасителя, с ликом страдальчески 

спокойным и правильным, окружают лица дегенеративные с диспластическими признаками. 

Тот же контраст между категориями людей в картине Луки Кранаха "Христос и грешница". 

Отрицательную телесную экспрессию несет скульптура древнегреческого "Борца" – грубая 

сила, чрезмерно развитый затылок, низкий лоб. Это не спортсмен как продукт культуры, а 

атлетоид, нечто культуре чуждое. 

Язык тела, считает А. Пиз, более множественен, чем даже язык слов. Лишь немногие 

слова имеют более двух-трех значений, тело же "множественно" в своей симантике, потому 

что оно имеет гораздо больше видимых и скрытых свойств, связывающих его с миром 

[13, с. 126]. В бытовом общении суггестивные и информационные свойства пластики тела 

человека проявляются, прежде всего, в выразительных движениях рук и в мимике. Актеры на 

сцене могут выражать чувства, мысли и состояния пластикой всего тела. Вот что писал в 

конце ХІХ века театральный критик Ю. Беляев о танцовщице В. Асенковой: "Она имела… 

ножку, которая отличалась от обыкновенной тем, что помимо совершенства линий, 

заставляла улыбаться. У нее был сатирический подъем и юмористический носок, и быть 

может, просто в ногах сидел веселый бес, который и смешил публику"[3, с. 167].  

"Речь телесная", как и речь устная, тесно связана с личностью актера, танцовщика, 

спортсмена и др. Посредством языка тела тоже происходит присвоение (усвоение) духовных 

богатств культуры (и антикультуры) и индуцирование в социум накопленного личностью. 

С. Бернар в этой связи писала в "Моей двойной жизни", что жест и походка могут быть 

гармоничными или глупыми, в зависимости от того, умён артист или нет. "Походка 

обнаруживает, – заметил Ф. Ницше, – идёт ли кто по пути своему, – смотрите, как я иду! Но 

кто приближается к цели своей, тот танцует."[10, с. 213]. К.С. Станиславский даже в стопе 

человека усматривал зависимость между внешней стороной действий и внутренними 

достоинствами личности. Айседора Дункан возлагала на пластику тела воспитывающую 

роль: "Если вы научите человека вполне владеть своим телом, если вы при этом будете 

упражнять его в выражении высоких чувств, сделаете так, что движения глаз, головы, рук, 

туловища, ног будут выражать спокойствие, глубокую мысль, любовь, ласку, дружбу или 

гордый жест величавого отказа от чего-нибудь презренного, враждебного и т.д., то это 

отразится воспитывающе на самом его сознании, на его душе" [2, с. 227]. По её мнению, 

человек, привыкший благородно двигаться, не только научается благородно чувствовать, но 

начинает с величайшим нетерпением относиться к окружающему безобразию, стремиться к 

тому, чтобы соответственно этим движениям одеться, соответственно им устроить своё 

жилище, у него изменяется отношение ко всем людям. "Человек в полной мере может 

проявить себя в движении, – писал В. Хогарт, – и в этом смысле к движению относятся все 

правила о том, как достигается красота или безобразие". И далее: "Движение есть род языка, 

который, может быть, со временем будет изучаться с помощью чего-либо вроде 
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грамматических правил…" [16, с. 231–232]. Телесная красота, заметил М. Монтень в 

"Опытах", является великой силой, привлекающих людей к общению между собою. 

Невербальная коммуникация обнаруживает себя во всём многообразии повседневности 

движенческих искусств, театра, спорта. Невербальный язык – это язык символов, знаков, 

жестов, язык глаз, рук, касаний, личного пространства, которые обусловлены культурой. 

Например, мужчина восточной культуры, где личное пространство обычно меньше, чем в 

западной, посредством прикосновений может передать женщине куда больше информации, 

чем словами.[15, с. 62].  

Умственные способности, пишет А. Шопенгауэр в статье "О физиогномике", 

выражаются не только в лице и в игре физиономии, но также в походке и во всяком 

движении, как бы оно ни было незначительно. Тупицу, глупца и умного человека можно 

различить уже с тылу. Тупицу характеризует тяжеловесная неповоротливость всех движений 

(ригидность. ‒ В.К.), глупость кладет свой отпечаток на всякий жест. По замечанию 

Лабрюйера "глупец входит, выходит, встает, молчит, стоит совсем не так, как умный 

человек". Существует инстинкт, который, по уверенью К. Гельвеция, помогает дюжинным 

людям узнавать и избегать (движимых ресентиментом. – В. К.) людей умных. У последних 

чем больше и развитие головной мозг, тем выше не только "умственные средства, но и 

подвижность, осмысленность в движениях всех членов", движений рук, походки. Поэтому 

"глупые люди двигаются как манекены, у умных людей говорит каждый сустав"[18, с. 1099]. 

Лицо высказывает и раскрывает внутреннюю сущность человека. Однако дешифрование 

лица, считает Шопенгауэр, есть искусство великое, трудное, но и неприятное, так как лица 

красивые, добродушные и интеллигентные редки. Попадаются люди, на лице которых 

отпечатана такая наивная пошлость, низость образа мыслей и такая животная 

ограниченность рассудка, что просто удивляешься, как они рискуют выходить с такою 

физиономиею и не надевают маски. Бывают даже лица, от простого лицезрения которых 

чувствуешь себя оскверненным. И каких ожидать физиономий от тех, внутри которых во 

всю их долгую жизнь чрезвычайно редко всплывало что-либо иное, кроме мелочных мыслей, 

своекорыстных, завистливых, гадких и злостных желаний. Каждая из этих мыслей и желаний 

налагала на лицо свои следы, которые вследствие многих повторений глубоко врезались, 

наторили, как говорится, свой путь на физиономии. Поэтому-то большинство людей таковы, 

что ужасаешься при первом на них взгляде и только мало-помалу привыкаешь к их лицу, то 

есть так притупляешься к производимому ими впечатлению, что оно более не действует 

[18, с. 1101]. Многое можно узнать о людях, наблюдая, как они сидят, как едят. Э. Мане 

говорил, что по одному тому, как женщина ставит ноги, о ней можно знать все. У 

влюбленных носки всегда врозь. А от тех, у кого они внутрь (по К.С. Станиславскому, ‒ 

"глупая нога"), хорошего не жди [12]. 

То, как человек держит и передвигает свое тело, пишет А. Лоуэн, говорит нам о его 

личности ничуть не меньше, чем его слова, и зачастую даже больше. В отношениях с 

другими людьми мы откликаемся на их физический внешний вид и манеры, не анализируя 

основу такого отклика. Так, сознавая, что кто-то держится одеревенело, ригидно, мы 

интуитивно ощущаем, что его поза отражает соответствующую психологическую позицию 

или отношение. Мы не ждем, что такой человек проявит тепло, легкость в общении, и, как 

правило, не ошибаемся в своих ожиданиях.Часто, отмечает Г. Олпорт, мы опираемся на 

множество моторных знаков, которые указывают на личность: на выражение глаз, на форму 

рта, на тембр голоса, на специфику рукопожатия, на манеру жестикулировать [8]. 

У внутренне свободных людей жесты свободны, пластичны и умны. Несвободны те же, у 

кого "неодолимая физическая застенчивость" (Ф.И. Шаляпин), мешающая светскому 

общению, которая бывает трогательная, но и обидна, являясь "отслоением нашего долгого 

рабства". Европеец свободен и непринужден в жестах и словах, хотя они не всегда высокого 

стиля, но всегда в этом есть утверждение своего достоинства, в чем сказывается большая 

пластическая культура Запада. А вот русский человек с душой свободней ветра, с орлами в 
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мозгу и соловьями, поющими в сердце, в салоне непременно сконфузится и будет неловок и 

в действиях, и словах. «Это от того, что слишком долго русский человек ходил под грозным 

оком не то царя в качестве боярина, не то городничего в качестве "подданного". Слишком 

часто ему говорили: "Молчать, тебя не спрашивают…"» [17, с. 121–122]. 

Существуют "бесконечно частые и потому весьма влиятельные вещи, такие как 

благожелательность, дружеское расположение в общении, улыбка глаз, рукопожатие, 

теплота, которые обыкновенно вплетаются почти во все человеческие действия. Каждый 

учитель, каждый чиновник привносит эту добавку в свои обязанности; это есть непрерывное 

осуществление человечности, как бы волны ее света, под которой все растет; особенно в 

узких кругах, в пределах семьи, жизнь зеленеет и цветет в силу этой благожелательности…" 

[9, с. 272]. «Не могу поверить, – писал Ф. Кафка в "Письме отцу", – что приветливым словом, 

ласковым прикосновением, добрым взглядом нельзя было бы добиться от меня всего чего 

угодно. Мне бы немножко одобрения, немножко дружелюбия… Стоило только увлечься 

каким-нибудь делом, загореться им, прийти домой и рассказать о нем – и в ответ были 

иронический вздох, покачивания головой..." [7, с. 511–513].  

В отличие от европейца, "человека голоса", японец считает, что глаза говорят не меньше, 

чем язык: коммуникация происходит по "взаимным взглядам". Этим объясняется особая 

роль молчания в японской культуре. "Невыразимость в слове", знакомая человеку 

"вербальной" западной культуры, существенно компенсируется коммуникацией "по 

взаимным взглядам" у людей восточной культуры. 

Молчание, пишет Л.В. Карасев, обретает статус высшей формы коммуникации в 

иерархии способов общения: знающий молчит, но его молчание красноречивее слов, ибо оно 

чревато возможными ответами на любой из вопросов. Однако молчание при всей своей силе 

все-таки "однобоко". Оно свидетельствует лишь о мощи разума, о замкнутой на себя мысли. 

Оно почти ничего не говорит о жизни человеческого чувства. Поэтому, возможно, 

задумчивый роденовский молчальник, уткнувшийся подбородком в кулак, назван 

скульптором не "Человеком", а "Мыслителем". Для того, чтобы предстать символическим 

изображением "Человека", он должен улыбнуться. И тогда, взятые символически, две 

ипостаси человеческого духа – мысль и чувство – воплотятся в многозначном молчании, 

"освещянном", как говорили древние, мягкой улыбкой. Такой бывает улыбка младенца, 

Будды, кор и куросов времен греческой архаики. Так улыбается Мона Лиза [6, с. 368]. 

П.А. Флоренский, усмотревший в безгласной телесной коммуникации улыбки Джоконды 

усмешку соблазна и греха, знаки внутренней смуты и нераскаянности, о чем пишет 

В.А. Бачинин, был близок к истине. Есть все основания полгать, что Леонардо попытался 

создать сдвоенный портрет дневной и ночной души флорентийской дамы. И, очевидно, 

присутствие музыки ночной души во всем мелодическом строе картины, в облике Моны 

Лизы и в окружающем ее ландшафте так смущает дневное сознание зрителей [4]. В телесной 

коммуникации громадное значение имеют релизеры, "отпирающие замок" всякой 

поведенческой реакции. Релизер (от лат. releеse – освобождать) – своего рода ключ, 

"запускающий" то или иное поведение. Релизером нередко выступает, например, 

использование косметики, делающей облик партнера приемлемым или, наоборот, 

отталкивающим [14]. Релизером отталкивания выступают седые волосы и морщинистое лицо 

немолодой (оставшейся мысленно в своем привлекательном возрасте) женщины, 

домогающейся эротических ласк у моложавого статного мужчины. Равно как релизером 

отторжения выглядят ресторанные "ухаживания" очень немолодого ничтожного Кисы 

Воробьянинова за молоденькой девушкой в "Двенадцати стульях" И. Ильфа и Е. Петрова.  

В поисках характерных релизеров внешности для "Тайной вечери", заказанной ему 

монастырем Санта Мария делла Грация, Леонардо да Винчи более года искал прототип 

Иуды, ежедневно приходя для этого в Боргетто, где гнездилась вся сволочь столицы, в 

надежде найти между всевозможными негодяями лицо, которое удовлетворяло бы его 

вполне.  
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В "Джоконде" (1503), пишет В.И. Довгий, Леонардо показал смену хода мыслей, 

настроения, чувств, которые выражены мимикой, положением рук. Здесь "читается" бурное 

движение души за внешним спокойствием. В зависимости от последовательности 

рассмотрения в портрете можно видеть радость, грусть, застенчивость, удивление, усмешку. 

Художник приглашает зрителя к неспешному рассмотрению, изучению картины. 

Эмоциональное восприятие зрителя при этом меняется по ходу перемещения взгляда по 

портрету. Зритель как бы улавливает предшествующие и последующие душевные 

переживания, смену настроения Моны Лизы, многообразие ее чувств, преходящих из одного 

состояния в другое по мере вглядывания в портрет [5, с. 72]. 
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АКТИВНЕ ГАЗОВЕ ПОЛУМ’Я З ТРИФТОРИСТИМ БОРОМ 

 

Нагрівання поверхонь жароміцних сплавів за допомогою газового полум'я з додаванням 

трифтористого бору дозволяє  ефективно виконувати їх активацію при зварюванні, паянні 

або в інших споріднених процесах. Максимальна ефективність процесу активації 

забезпечується в температурному інтервалі 1000…1200 ºС. 

Ключові слова: активне газове середовище, активація поверхонь, жароміцні сплави, 

трифтористий бор. 

 

Heating of the surfaces of high-temperaturealloys using a gas flame with the addition of 

trifluoride boron allows for their effective activation in welding, soldering, and other related 

processes. Maximum efficiency of activation is provided in the temperature range of 1000...1200 

ºС. 

Key words: active gas environment, surface activation, high-temperature alloys, trifluoride 

boron. 

 

Широко відомо використання активних газових середовищ для активації поверхонь, що 

з'єднуються, в процесах паяння, зварювання та споріднених технологіях [1]. Для активації 

газових середовищ використовують флюси, які знаходяться в твердому, рідкому або 

газоподібному стані. 

Газоподібні флюси використовують як самостійні середовища та як активуючі добавки 

до середовищ, що є нейтральними або відновлюють. Активними газоподібними флюсами є 

продукти розпаду фторидів та хлоридів металів. Вихідними продуктами для отримання 

наведених середовищ є фтористий амоній NH4F, фторборат амонію NH4BF4, фторборат 

калію KBF4 та ін. Розкладання цих сполук відбувається за високих температур по наступних 

реакціях: 

2NH4F → N2 + 3H2 + 2HF; 

2NH4BF4 → 2NH3 + 2HF + 2BF3; 

KBF4 → KF + BF3. 

Фтористий амоній повністю розкладається при температурі 600…800 ºС, фторборат 

амонію – при температурі 850…950 ºС та фторборат калію – при температурі 800…900 ºС. 

Активація поверхонь відбувається за рахунок їх взаємодії з продуктами розкладання – 

фтористим воднем та трифтористим бором: 
 

 
          

 

 
     

 
     

 

 
           

  

 
     

 
      

Ефективність наведених реакцій найбільша в температурному інтервалі 1000…1200 ºС, 

що дає можливість виконувати активацію поверхонь нержавіючих сталей та деяких 

жароміцних сплавів. 

Найбільш поширений спосіб активації поверхонь, що з’єднуються, реалізується при 

пічному (загальному) нагріві деталей в середовищі аргону, яке активується продуктами 

розкладання наведених речовин. При цьому, використовують як речовини в твердому стані, 

наприклад. порошку, який при нагріванні утворює активний газовий компонент, так і 
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газоподібному. Відомо додавання в середовище аргону порошку фтористого амонію, 

фторборату амонію або фторборату калію, які при нагріванні розкладаються та флюсують 

поверхні нержавіючих або жароміцних сплавів при їх з’єднанні. Ще ліпші результати 

забезпечує додавання в атмосферу печі активуючих речовин безпосередньо у вигляді газів, 

наприклад, фтористого водню або трифтористого бору, що стабілізує процес активації [2]. В 

обох випадках забезпечується потрібна ступінь активації поверхонь, але, використання 

трифтористого бору має більшу ефективність. Звичайно, спосіб пічного нагріву має низьку 

продуктивність. 

В промисловості найчастіше використовують спосіб активації, що реалізується в 

установці для газо-флюсових процесів КГФ-3-71 [3]. Установка складається із 

зварювального пальника ГС-3, флюсоживильника ФГФ-3-71, що забезпечує насичення 

горючого газу парами рідкого флюсу БМ та осушувача ОАФ-3-71, в якому відбувається 

осушення та очищення горючого газу. За допомогою цього обладнання бороментолові 

флюси БМ-1 та БМ-2 у вигляді пари насичують горючий газ, який згорає в пальнику з 

утворенням активної речовини В2О3, що флюсує. Недоліками цього способу активації 

газового середовища є складний, ступінчастий процес та досить обмежені робочі 

температурні режими останнього, що, наприклад, не забезпечують ефективну активацію 

поверхонь жароміцних сплавів при їх нагріві в температурному інтервалі 1000…1200 ºС. 

В основу досліджень було поставлено задачу створення способу активації газового 

полум'я, який має простий робочий цикл, мінімум стандартного обладнання та підготовчих 

операцій, забезпечує ефективну, стабільну активацію в температурному інтервалі 

1000…1200 ºС та утворює газоподібні продукти взаємодії, які легко видаляються з поверхні, 

що активується. 

Поставлена задача вирішується тим, що в якості пальника для нагріву поверхні, що 

активується, використовують, наприклад, універсальний газовий різак типу Р1 (серійний), 

для таких горючих газів як ацетилен, пропан-бутан, метан та метилацетилен-аленова фракція 

і окиснювач – кисень (рис. 1.). 

 
Рис. 1. Схема пальника з додаванням активного газового компонента 

 

Перевагу, звичайно, треба надавати ацетилену, як найбільш теплотворному газу, який, 

крім того, може забезпечувати додаткове регулювання ступеня активності газового 

середовища за рахунок наявності в ньому вільного вуглецю, при визначеному 

співвідношенні з киснем. Активний газовий компонент, наприклад, трифтористий бор, 

подається в зону нагріву по окремому каналу безпосередньо з балону, де він зберігається. 

Кількість об'ємної частки активної газової речовини в зоні нагріву змінюється в широкому 

інтервалі залежно від природи активатора та металу, що активується і регулюється 

безпосередньо редуктором. Критерієм, в даному випадку, є стан поверхні, що активується та 

наявність твердих залишків взаємодії газового середовища з поверхнею. При робочих 

температурах трифтористий бор вступає в реакцію з оксидами металів, яку можна 

проілюструвати на прикладі його взаємодії з оксидом хрому: 

Cr2O3 + 3BF3 = 2CrF3 + (BOF)3 

В цьому випадку, газоподібний фтороксид бору легко видаляється. 
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При недостатній кількості трифтористого бору в зоні взаємодії протікає реакція: 

Cr2O3 + 2BF3 = 2CrF3 + B2O3 

В цьому випадку, значно збільшується кількість твердих залишків B2O3 и СrF3, які 

утворюють відносно легкоплавкий шлак, кількість якого легко контролюється візуально. 

Порівняльні випробування ступеню активності газових середовищ здійснювали при 

наплавленні жаростійкого композиційного матеріалу КБНХЛ-2, який має температуру 

плавлення ~1070…1090 ºС та містить до 25,5 мас. % хрому, на жароміцний, жаростійкий 

нікелевий сплав типу ЧС88У-ВІ. 

Аналіз результатів випробувань показав, що у випадку використання ацетилено-

кисневого полум'я, що було активоване парами рідкого флюсу БМ-1, отримано негативний 

результат. Крайові кути змочування композицією КБНХЛ-2 сплаву ЧС88У-ВІ знаходяться в 

межах 50…70 град., поверхня має сильно окиснений вигляд, що свідчить про незадовільну 

адгезію та неприйнятний результат. При наплавленні сплаву КБНХЛ-2 на пластинку сплаву 

ЧС88У-ВІ ацетилено-кисневим полум'ям, що було активоване додаванням газу 

трифтористого бору, отримано позитивний результат. Поверхня, що піддавалася дії 

активного газового середовища, має сріблястий вигляд, що свідчить про належне видалення з 

поверхні оксидів. Крайові кути змочування сплаву ЧС88У-ВІ композицією КБНХЛ-2 

знаходяться в допустимих межах 15…30 град. та легко регулюються за рахунок візуального 

контролю температури, що підтверджує досягнення позитивного результату.  

Таким чином, нагрівання поверхонь жароміцних сплавів за допомогою газового полум'я 

з додаванням трифтористого бору дозволяє  ефективно виконувати їх активацію при 

зварюванні, паянні або в інших споріднених процесах, природно, при дотриманні належних 

умов безпеки. 
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СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНІ АСПЕКТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ 

 

Сексуальна розкутість та низька поінформованість молоді призводить до поширення 

інфекцій, які передаються статевим шляхом, збільшення кількості неплідних пар і як 

результат погіршення демографічної ситуації. 

Ключові слова: молодь, проблеми статевого виховання, репродуктивне здоров’я. 

 

Sexual unhappiness and low awareness of youth leads to the spread of sexually transmitted 

infections, an increase in the number of infertile couples and as a result of the deterioration of the 

demographic situation. 

Key words: youth, problems of sexual development, reproductive health.  
 

Стратегія ВООЗ «Здоров’я для всіх у XXI столітті» передбачає першочергову увагу 

медико-соціальним потребам підростаючого покоління з розробкою та реалізацією 

комплексних заходів щодо виявлення факторів ризику та профілактики захворювань [6]. 

Експерти ВООЗ прогнозують, що питання охорони здоров’я дітей та підлітків у наступному 

десятиріччі стануть пріоритетними. Наявність ризикової статевої поведінки у понад третини 

молоді створює ризик поширення захворювань, що передаються статевим шляхом, 

підліткової вагітності та свідчить про необхідність проведення санітарно-просвітницької 

роботи в цій віковій категорії.  

На сьогоднішній день, як фактор національної безпеки та стратегічної мети вітчизняної 

охорони здоров’я, розглядається проблема формування, збереження та зміцнення здоров’я 

підлітків у зв’язку з прогресуючим зниженням частки здорових дітей [2]. Характерною 

особливістю підліткового періоду є наявністю значної кількості проблем зі здоров’ям, в 

основі яких лежать соціальні й медичні чинники, нераціональне харчування, недостатня 

фізична активність тощо [1, 4].  

Проведення медичних і медико-соціальних досліджень дозволяє виявити існуючі 

проблеми статевого розвитку, порушення репродуктивного здоров’я та визначити основні 

шляхи його збереження в майбутньому [3, 5]. 

Місце проживання молоді під час навчання (з батьками, в гуртожитку, в орендованій 

квартирі) визначає ризик раннього початку статевого життя. Серед дівчат, які мали статеві 

стосунки, проживали вдома з батьками 43%, в орендованій квартирі – 38%, серед тих, які не 

мали статевих стосунків, жили вдома – 57%, тоді як у гуртожитку чи в орендованій квартирі 

– 26%. Дівчата, які не проживають із родиною, мають майже удвічі більше шансів 

розпочати ранні статеві стосунки. 

Цікавими були результати аналізу щодо джерел інформації, з яких дівчата-підлітки 

отримують інформацію щодо статевого життя. Респондентки, які мали статеві стосунки, 

знання про сексуальні відносини отримували від однолітків у 1,7 разів частіше, ніж від 

батьків, тоді як ті, які не мали сексуального досвіду, інформацію щодо безпечної 

репродуктивної поведінки отримували від батьків у 1,5 рази частіше. Оскільки дівчата, які 

живуть статевим життям, основним джерелом інформації щодо репродуктивної поведінки 

називають однолітків, можливо слід формувати групи волонтерів із категорії підлітків, які 

відкидають можливість раннього дошлюбного початку статевого життя, з метою проведення 

просвітницької роботи за принципом «рівний – рівному». 

Однак багатьом підліткам дуже важко говорити про секс зі своїми батьками. Чверть 



Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку 
 

 

196 

 

підлітків зазначали, що не знають, як обговорювати з батьками питання сексуального 

здоров’я, а половина підлітків заявили про те, що ніколи не обговорювали питання 

сексуального здоров’я з батьками. 

Опитування у віковій групі до 20 років підтверджує, що молоді люди, які ведуть статеве 

життя, мають перебільшене уявлення про статеву активність однолітків. У віці 17-18 років – 

61,5 проти 49,8%, у 19-20 років відповідно 75,0 проти 64,7%. Це вимагає виваженості при 

проведенні просвітницької роботи серед підлітків, щоб не сприяти ранньому сексуальному 

дебюту й ризиковій статевій поведінці. 

Досліджено поширеність використання засобів запобігання небажаній вагітності серед 

дівчат-підлітків, які мали статеві стосунки. Серед них зазначили, що завжди користуються 

запобіжними методами 71,7% респонденток, час від часу – 25,5% і не використовували 

ніколи 2,8% осіб. У той же час серед методів запобігання вагітності, що використовують 

учасниці опитування, які живуть статевим життям, були зазначені перерваний статевий акт 

(61,2%), використання презервативів партнером (24,2%), вживання комбінованих оральних 

контрацептивів (6,8%), сперміцидів (4,8%), тоді як тільки 3,0% дівчат-підлітків 

використовували рекомендований ВООЗ метод поєднаного використання комбінованих 

оральних контрацептивів і презервативів. Низький рівень використання методів запобігання 

небажаної вагітності свідчить про значні недоліки в просвітницькій роботі з молоддю і, 

відповідно, відсутність знань стосовно здорового способу життя й планування сім’ї. 

Привертає увагу той факт, що 50,0% дівчат-підлітків зазначили, що розпочали статеве життя, 

щоб налаштувати регулярність менструального циклу. 

Водночас переважна частина інформації про сексуальні стосунки надходила з 

популярних видань та телебачення, а відомості, отримані в начальних закладах, становили 

незначну частку (відповідно, 10,3 та 11,5%). Телевізійні програми та фільми, популярні 

глянцеві журнали, на жаль, формують у підлітків хибні уявлення про сексуальність, норму 

статевих стосунків, що, за умови слабкої довіри до батьків, незначного впливу родинних 

цінностей, призводить до думки про соціальну норму ранніх сексуальних стосунків і частої 

зміни статевих партнерів. 

Отже, дошлюбний секс сьогодні приймається значною частиною молоді різного віку, 

функціонує загальне переконання, що «всі так роблять», що значною мірою поширюється 

модою, засобами масової інформації. На сьогодні Інтернет, телебачення, реклама, 

розважальні програми, поведінка публічних осіб, популярні художні твори, фільми та 

серіали пов’язані з темою сексу. Молоді люди, зростаючи у такій атмосфері, часто навіть не 

намагаються зрозуміти, чому вони повинні дотримуватися дошлюбної чистоти. Окрім 

культурного середовища, слід врахувати ще й життєву ситуацію та психічний стан сучасних 

молодих людей, які живуть в епоху кризи інституту сім’ї, яким бракує уваги батьків, а часто 

й за відсутності взірців для наслідування. 

Встановлено, що підлітки, які відвідують церкву 1 раз на тиждень або частіше, мають у 

2 рази менше шансів ризикової репродуктивної поведінки у порівнянні з тими, що 

відвідують церкву нерегулярно. Привертає увагу, що серед мотивацій початку статевих 

стосунків були названі такі: «щоб не бути білою вороною» – 2,6% осіб у віці 17-18 років і 

3,7% – у віці 19-20 років, наполегливість партнера – 1,6% у когорті 15-16-річних дівчат, 

2,6% – 17-18-річних, 9,3% – 19-20-річних. 

Ці дані свідчать про недостатню психоемоційну та соціальну зрілість дівчат-підлітків 

усіх аналізованих вікових груп, відсутність мотивації до безпечної репродуктивної 

поведінки, що слугує обґрунтуванням до розробки нових методик для просвітницької 

роботи серед підлітків і молоді. Просвітницькою роботою у навчальних закладах повинні 

займатись не тільки педагоги, а й лікарі, які знають медико-соціальні та психологічні 

особливості підліткового віку. На нашу думку, найбільш дієвою формою подачі інформації є 

проведення тренінгів, а не традиційне читання лекцій на відповідну тематику. 

Існуючий у підлітковому оточенні міф про неможливість завагітніти при сексуальному 
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дебюті, низький рівень знань щодо репродуктивного здоров’я, що ще раз підкреслює 

необхідність посилення просвітницької роботи з усіма віковими категоріями підлітків і 

молоді. Це є свідченням необхідності посилення просвітньої роботи саме серед цієї вікової 

групи з наданням достовірної, повноцінної інформації щодо репродуктивного здоров’я, 

функціонування репродуктивної системи, особливо якщо врахувати наявність ризикової 

репродуктивної поведінки у цьому віці майже у 40% дівчат. 

Інформаційно-просвітницька робота потребує залучення батьків, педагогів, лікарів та 

всебічної підтримки держави. Стан поінформованості студентів та учнів усіх навчальних 

закладів про сексуальне життя є недостатнім. Необхідно і надалі впроваджувати у практику 

клінік, дружніх до молоді, диференційовані за віком освітні програми для підлітків-

волонтерів, які спрямовані на пропаганду здорового способу життя, формування 

відповідального ставлення до репродуктивного здоров’я, адекватної репродуктивної 

поведінки, розширити програми тренінгів, лекцій, бесід для підлітків із наданням 

достовірної інформації про фізіологічні особливості репродуктивної системи жінки, методи 

планування вагітності та запобігання інфекціям, що передаються статевим шляхом.  
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ВТОМА ‒ ЧИННИК СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ  

 

У статті наведені дані анкетування викладачів Дніпровського базового медичного 

коледжу щодо ризику розвитку синдрому професійного вигорання та запропоновані 

практичні профілактичні рекомендації. 

Ключові слова: синдром професійного вигорання, синдром хронічної втоми, викладачі, 

анкетування, психопрофілактичні заходи. 

 

The article contains some data on the surveys carried out among teachers of Dniprovskii basic 

Medical College on the development of the occupational burnout and represents some practical 

recommendations as well.  

Key words: burnout syndrome, chronic fatigue syndrome, teachers, survey, psychoprophylactic 

measures. 
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Синдром професійного вигорання поступово стає проблемою ХХІ століття, особливо для 

працівників системи «людина-людина», до якої належать медичні працівники і працівники 

освіти. Професійне вигорання ‒ реакція організму та психологічної сфери людини, яка 

виникає внаслідок тривалого впливу стресів середньої інтенсивності, що обумовлені її 

професійною діяльністю.  

Проблеми у повсякденній та професійній діяльності знижують індивідуальний поріг 

опору особистості, внаслідок чого знижується рівень стресостійкості і, як результат, 

підвищується схильність до появи і переживання конфліктних та психотравмуючих ситуацій. 

Це погіршує ефективність діяльності, гальмує професійний розвиток, знижує рівень 

задоволення власною діяльністю та життям, а це, в свою чергу, призводить до появи 

синдрому хронічної втоми [1, с. 22]. Слід відрізняти синдром хронічної втоми (СХВ) від 

простої втоми, яка не є хворобою, а лише природною реакцією організму, сигналом до 

відпочинку, після якого людина повністю відновлює свої сили. СХВ ‒ це безпричинна, 

сильно виражена, виснажлива загальна втома, яка триває і після відпочинку та заважає 

людині жити у звичному ритмі [2, с. 105].  

Для визначення ризику розвитку синдрому професійного вигорання було проведено 

анонімне тестування. Учасниками дослідження стали викладачі Дніпровського базового 

медичного коледжу. Були роздані: тест №1 на визначення втоми та тест №2 для 

самодіагностики синдрому хронічної втоми. В тестуванні взяли участь 63 викладачі віком від 

35 до 80 років, 58 жінок і 5 чоловіків. Педагогічний стаж від 2 до 53 років: до 10 років – 

9 викладачів, до 25 років – 29 викладачів; більше 25 років ‒ 25 викладачів. 

Внаслідок обробки даних тесту № 1 виявлено, що в цілому по групі із 63 обстежених у 

14 (22,2%) викладачів рівень втоми в нормі. Легка втома в кінці дня є нормою, але вихідні 

треба присвячувати відпочинку. У 28 (44,5%) викладачів виявлено стан дійсно сильного 

перенапруження, їм потрібні термінове розвантаження і відпочинок. У 21 (33,3%) викладачів 

– до обіду енергія вичерпується, ввечері бажано добре відпочивати, інакше почнеться ефект 

накопичення втоми. Виходячи з аналізу відповідей на питання тесту № 1, були встановлені 

основні причини, які призводять до втоми; а саме: часті стресові ситуації (емоції вдається 

контролювати, але іноді вони беруть верх); сомнологічні проблеми (складно заснути, але 

пробудження відбувається рано-вранці); нераціональне харчування (протягом дня 

доводиться нерегулярно харчуватися); переживання з приводу зобов’язань і звичайних 

життєвих проблем. 

У результаті аналізу відповідей на тест № 2 виявлено, що в цілому у групі із 

63 обстежених викладачів: 47 (74,6%) ‒ просто стомлені: повноцінний відпочинок відновить 

їх сили повністю; у 16 (25,4%) – спостерігається синдром хронічної втоми, але з ним ще 

можна спробувати справитися самостійно. Було також встановлено основні ознаки щодо 

самодіагностики синдрому хронічної втоми, а саме: біль у хребті, м'язах або суглобах, 

головний біль, м'язові судоми, коливання маси тіла, напади прискореного серцебиття, 

аритмії, запаморочення, потемніння в очах, сонливість, відчуття "розбитості" вранці, 

труднощі при запам'ятовуванні нової інформації та концентрації уваги, втрата інтересу до 

спілкування з людьми, поява тривоги, образи на близьких, відчуття безвихідності, 

дратівливість через дрібниці. Серед жінок відзначається тенденція до зростання таких 

симптомів, як: поява частого болю в грудях, горлі; втрата апетиту, нудота, діарея, затримка 

дихання; сонливість вдень; відчутний дискомфорт при зміні режиму дня; труднощі при 

прийнятті рішень, уповільнена реакція на сторонній вчинок або запитання; втрата інтересу 

до друзів, сексу, улюбленого заняття; поява нав'язливих станів: страху, самотності, 

спустошеності, безвихідності ситуації; частий хворобливий стан; емоційна нестабільність, 

проявами якої є: спалахи необґрунтованого гніву, реактивна зміна настрою, апатія, 

нездатність виконувати прості домашні обов'язки. 

Аналіз даних тестування свідчить, що хронічна втома тісно пов’язана з синдромом 

професійного вигорання, який розвивається на фоні хронічного стресу й призводить до 
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виснаження емоційно-енергетичних та особистісних ресурсів людини, спричиняє 

деформацію особистості професіонала. Залежно від ступеню вираженості психофізичних та 

соціально-психологічних симптомів професійного вигорання, можна спрогнозувати розвиток 

захворювання в тій чи іншій системі органів. Якщо в клініці переважають симптоми 

астенічного синдрому, то слід прогнозувати захворювання шлунково-кишкового тракту; 

істеричні симптоми призводять до захворювань головного мозку, утворення пухлин; зупинка 

творчої діяльності викладача провокує виникнення хвороб серцево-судинної, нервової 

систем та психічної сфери. 

У результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. Синдром 

професійного вигорання вимагає втручання психотерапевта і проведення 

психопрофілактичних заходів. Але, насамперед, слід навчитися раціонально організовувати 

свій час, підтримувати психологічний комфорт у колективі, поєднувати роботу з 

відпочинком, вчасно долучатися до інших видів діяльності і реалізовувати свої можливості 

одночасно в кількох напрямках. 
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ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА РОЗМІР ТА КІЛЬКІСТЬ 

СУБСТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНІЧНО ЧИСТОГО ЗАЛІЗА  

ТА ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ 

 

Розглянуто вплив комбінованої деформації та наступної передрекристалізаційної 

термічної обробки на твердість та субструктуру технічно чистого заліза та сталі 20; 45. 

Запропоновано встановлення термічної стабільності полігонізаційної субструктури, яка 

забезпечує максимальну твердість технічно чистих заліза вуглецевих сталей шляхом 

комбінованого деформування. 

Ключові слова: передрекристалізаційна термічна обробка, вуглецеві сталі, комбіноване 

деформування, субструктурні елементи, технічно чисте залізо. 

 

The influence of combined deformation and the following pre-recrystallization heat treatment 

on the hardness and substructure of technically pure iron and steel 20; 45 are considered. The 

thermal stability of the polygonization substructure, which provides the maximum hardness of 

technically pure iron and carbon steels by the combined deformation, is established. 

Key words: pre-recrystallization heat treatment, thermal stability, technically pure iron, 

carbon steels, combined deformation. 

 

Проблемою сучасного машинобудування є підвищення надійності та ресурсу роботи 

деталей машин та механізмів. Експлуатаційні характеристики деталей машин в цілому, їх 

ресурс роботи визначаються переважно фізико-механічними властивостями здебільшого 

металів і сплавів, з яких вони виготовляються. Для вирішення цієї проблеми розроблено 

спосіб деформаційної та термічної обробки металів та сплавів, що включає попередню 

деформацію металу або сплаву з наступною передрекристалізаційною термічною обробкою 

[1, с. 1-3]. Однак, у даного способу є недолік, пов'язаний з малим часом витримки (до 10 

хвилин).  

Для досліджень використовували технічно чисте залізо марки Э12 (ГОСТ 3836-83), сталь 

20 (ГОСТ 2691-2006) та сталь 45 (ГОСТ 1050-88)  після відпалу при температурі 800 °С 

протягом 1 години. Відпалені зразки розміром 6×6×8 мм піддавали холодній динамічній 

деформації. Після чого проводили статичну деформації за допомогою гідравлічного пресу 

LosenHousenWLRK (Dusseldorf, 35 т) з навантаженням 20 т.  Термічну обробку зразків 

здійснювали в лабораторній електричній печі СНОЛ-1.6.2.0.08/9-М1. Твердість HV5 

визначали на приладі типу «Віккерс» при навантаженні на індентор 5 кг (ДСТУ ISO 6507-

4:2008). Твердість зразків після відпалу складала: технічно чистого заліза – 1,11 ГПа, сталі 20 

– 1,45 ГПа, сталі 45 – 1,70 ГПа. 

Спочатку проводили холодну динамічну деформації на 30 %, потім – статичну 

деформацію на 30 %. Сумарна величина комбінованої деформації  склала 60 %. Значення 

твердості зразків після комбінованої деформації: технічно чистого заліза – 1,65 ГПа, сталі 20 

– 1,97 ГПа, сталі 45 – 2,24 ГПа. 

Отримані зразки нагрівали у печі до температури початку первинної рекристалізації 

матеріалу (500 °С). Результати дослідження впливу тривалості витримки наведено на рис.1. 
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Рис. 1. Залежність твердості технічно чистого заліза, сталей 20 та 45 від тривалості 

витримки при передрекристалізаційній термічній обробці 

З рисунку 1 видно, що збільшення концентрації вуглецю сприяє підвищенню твердості. 

Чим більше вуглецю, тим більше в сталі твердого цементиту, що і обумовлює ріст твердості. 

Тривалість витримки для отримання максимальних показників твердості скорочується. 

Також видно, що підвищення термічної стабільності полігонізаційної субструктури технічно 

чистого заліза, сталей 20 та 45 можливе комбінуванням динамічної і статичної деформації 

сумарно на 60 % та наступній передрекристалізаційній термічній обробці відповідно до 

20…70 хв, 10…60 хв, 5…60 хв. 

Далі аналізували зміну величини та кількості субструктурних елементів у технічно 

чистому залізі та вуглецевих сталях [2, с. 10; 3, с. 2], які визначали за допомогою 

рентгенівського дифрактометра ДРОН-3 у випромінювані молібдену 
КMo (λ=0,071069 нм) 

за відображенням [100]. Результати досліджень наведені у табл. 1. 

Табл. 1.  

Вплив комбінованого деформування на розмір та кількість субструктурних після 

передрекристалізаційної термічної обробки технічно чистого заліза та вуглецевих сталей 

Матеріал Тривалість 

витримки, хв 

Твердість, 

ГПа 

Розмір 

ОКР, 

нм 

Кількість 

наноструктурних 

елементів, % 

Кут 

розорієнтування 

δср, ° 

Технічно 

чисте 

залізо 

- 1,65 186 55 0,7 

10 2,22 125 75 1,08 

60 2,11 175 58 0,9 

Сталь 20 - 1,96 143 17 0,4 

5 2,32 119 20 1,0 

60 2,29 187 16 0,2 

Сталь 45 - 2,23 110 15 0,17 

2 2,55 80 20 0,7 

60 2,44 179 18 0,2 

Із табл. 1 випливає, що розмір ОКР технічно чистого заліза, сталі 20 та сталі 45 після 

передрекристалізаційної термічної обробки, яка забезпечує максимальну твердість, 

зменшується порівняно зі станом після деформації, та залишається у наномасштабному 

розмірі, але їх кількість – збільшується. Звідси випливає, що комбіноване деформування з 

наступною передрекристалізаційною термічною обробкою забезпечують здрібнення 

субструктури. Це забезпечує прояв «розмірного ефекту», зокрема підвищення твердості. 

Висновки. Таким чином, в роботі дослідження вплив комбінованої деформації с 

наступною передрекристалізаційною термічною обробкою. Встановлено, що суттєве 
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зменшення розміру ОКР, які набувають фактично наномасштабного розміру, та збільшення 

їх кількості забезпечує передрекристалізаційна термічна обробка. 
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ПОЄДНАННЯ ТВОРЧОЇ ДУМКИ І ОПОРЯДЖЕННЯ  

МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ 

 

У даній статті розглядається опорядження малих архітектурних форм як результат 

творчого процесу. Запропоновані ідеї декору в будівельному дизайні, представлені роботи 

студентів. 

Ключові слова: будівельний дизайн, декор, малі архітектурні форми, опорядження. 

 

In this article, the lining of small forms is considered as a result of the creative process. The 

ideas of decor in the building design are offered, students' works are presented. 

Key words: construction design, decor, small forms, fittings. 

 

Невід’ємною складовою дизайну є опорядження, від раціонального вибору і 

застосування якого залежить вирішення головної задачі дизайну: оптимізації процесів 

життєдіяльності людини та підвищення естетичних властивостей середовища. В структурній 

схемі дизайн-діяльності проектування опорядження займає чітко визначене місце. Проте до 

опорядження традиційно ставляться лише як до завершального етапу роботи, що врешті-

решт зводиться до оформлення вже готового об’єкта. В наші дні роль опорядження в 

будівельному дизайні значно зросла. Сучасне опорядження – це не тільки додатковий шар 

опоряджувального матеріалу на поверхні конструкції. Існує цілий ряд рішень, коли важко 

провести межу між будівельними конструкціями і елементaми опорядження у зв’язку з тим, 

що деякі з них сполучають у собі кілька функцій. Опорядження в будівельному дизайні – 

результат творчого процесу, важливий елемент предметно-просторового середовища, що 

реалізовано в натурі у вигляді додаткового шару опоряджувальних матеріалів, які вкривають 

внутрішні і зовнішні поверхні. Матеріали, які нанесені на поверхні конструкції або 

закріплені на них, надають їм додаткових експлуатаційних і декоративних властивостей.  

Опорядження стало своєрідною “художньою палітрою” дизайнера, без якої неможливе 

втілення в натурі жодного творчого задуму. Творчий задум нашої роботи ‒ благоустрій 

міського середовища рідного Маріуполя. 

Благоустрій ‒ комплекс робіт із створення умов щодо захисту і відновлення 

сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. Малі архітектурні форми є складовою 

частиною благоустрою міської території. Вони можуть являти собою споруди утилітарного, 

декоративного або ігрового призначення. Всі використовувані в благоустрої міста окремі 

компоненти повинні відповідати єдиним задумом організації просторового середовища, що 

враховує природно-кліматичні умови, народні традиції. Малі архітектурні форми практично 

постійно знаходяться в полі зору людини, впливаючи на формування її естетичного смаку, 

тому вони повинні відповідати високим вимогам сучасного художнього оформлення і мати 

якісну обробку. Вони повинні бути ненав'язливими і технічно досконалими, пластичними і 

зручними, простими і виразними, гарними за формою, кольором і фактурою матеріалу, 

легкими, довговічними і економічними, з хорошими пропорціями і відповідати масштабу 

людини. 

Малі архітектурні форми, які з цікавістю оглядає людина при розміщенні їх на вулицях 

або по краях паркових доріг це, наприклад: зупинки ‒ невелике легке стаціонарне 

спорудження, призначене для різних видів побутового обслуговування населення. Ідею 

поєднання творчої думки і опорядження малих архітектурних форм – зупинок знаходимо у 

роботі художника з Полтавської області. Художник із Нових Санжар Петро Лахно зробив 
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зупинки громадського транспорту справжніми витворами мистецтва. Бо що таке зупинка? 

Зазвичай це місце, яке кожен бажає... швидше покинути. До цього слід додати ще й те, що 

зупинки завжди були незатишними й некомфортними. Словом, картина, знайома всім. Хоча 

саме за її виглядом проїжджі могли б скласти уявлення про місто, про його культуру та 

історію. Опинившись на такій, не хочеш звідси й від’їжджати. Бо автобусні зупинки в цьому 

районі ‒ це одночасно і художня галерея, і екскурсія в історію навколишнього краю. 

Розмальовані зупинки хочеться роздивлятися, вдумуватися в символіку зображень. Елементи 

петриківського розпису, вітряки, мальви, калинові грона, лелеки, соняхи, безкрайні поля ‒ 

всі це традиційні атрибути. Та й як без них? Завдяки майстерності неприваблива автобусна 

зупинка перетворюється на справжній артоб’єкт. Зупинка стала візитівко, розповідає чим 

славиться навколишня земля та історію краю. Тяжіння до краси захопило і сусідні райони. 

(Недавній А., 2013) 

В рамках робіт з благоустрою міста студенти Маріупольського будівельного коледжу 

поставили перед собою завдання реконструювати зупинки. Через тривалу відсутність 

ремонту і несприятливих кліматичних умовах тролейбусні зупинки були піддані сильному 

фізичному зносу. Студентами груп будівельників були проведені роботи з ремонту 

(штукатурні та фарбувальні роботи), творча група дизайнерів розробили ескізи. 

Опорядження міських зупинок включало різнокольорове пофарбування та декоративний 

розпис. Розпис стін виконали за мотивами традиційних народних орнаментів (геометричних, 

рослинних). Роботу з декоративного оздоблення було виконано за допомогою трафаретів. 

Розпис завжди вважався важливим декоративним прийомом в оформленні. Зображення 

через шаблон переносять на поверхню фарбою за допомогою пензлів, поролоновою губки, 

балончика або валика. Техніка розпису по трафаретах найчастіше використовується на стінах 

і стелях, щоб заповнити порожню поверхню. Малюнок трафарету для розпису стін можна 

зробити самостійно. Розпис стіни за трафаретом ‒ непогана ідея для оформлення. А розпис за 

трафаретом, який зроблений своїми руками, ще й суто індивідуальний. 

Таким чином небайдужа до краси архітектури творча група студентської молоді зробили 

свій внесок у благоустрій нашого рідного міста. 01.07.2015 р. на сайті Маріупольської 

міської ради була надрукована стаття з подякою 

«З ініціативи Лівобережньої райадміністрації Маріупольської міської ради 

Маріупольським Будівельним коледжем проведено поточний ремонт тролейбусних зупинок 

маршруту №15 по вул. Олімпійській, які раніше перебували в жалюгідному стані. 

Адміністрація коледжу підхопила ідею, підключилися студенти і викладачі коледжу, з 

ентузіазмом прийнялися за роботу. На сьогоднішній день студентами і викладачами 

Маріупольського Будівельного коледжу проведена величезна робота, зупинки знаходяться у 

відмінному стані, вони радують жителів району своїм виглядом.» 

Хочеться вірити, що через якийсь час такою красивою і ошатною буде вся Україна, а 

зупинки-картини додаватимуть настрою і слугуватимуть візитівкою кожного українського 

міста. Робота з благоустрою міського середовища допомогла студентам професійно 

систематизувати знання та навички, також сформувати свій особливий погляд на актуальні 

проблеми. В практичній частині роботи була можливість яскраво виявити свої творчі 

здібності. Сучасне опорядження перестає бути тільки засобом оформлення вже готового 

об’єкта. При раціональному виборі і застосуванні воно безпосередньо впливає на більшість 

складових формування того чи іншого середовища життєдіяльності людини. Викладене 

обумовлює нагальну потребу створення напряму в естетиці благоустрою наших міст – 

опорядження як складової будівельного дизайну. Спеціалісти творчих професій повинні 

продовжувати вивчати закономірності ергономічного, експлуатаційного, естетичного та 

інших аспектів опорядження з метою забезпечення найбільш доцільної сфери його 

застосування як системної складової середовища життєдіяльності людини.  



Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку 
 

 

205 

 

  
 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Самойлович В.В. Архітектурне опорядження будівель та споруд. ‒ К.: “ВІПОЛ”, 1997. 

2. Шимко В.Т. Архитектурное формирование городской среды. ‒ М.:”Высшая школа”, 

1990. 

3. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. 

М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2011. – Вип. 40. У 2 ч., Ч. 2. – 651 с. 

 
 

Олена Кудрявцева, Анна Пузачова 

(Маріуполь) 

 

ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ  

У БУДІВЕЛЬНОМУ ДИЗАЙНІ 

 

У даній статті розглядається питання використання матеріалів в дизайні, 

опорядженні інтер´єрів та в ландшафтному дизайні. Запропоновані цікаві ідеї в 

будівельному дизайні, представлені роботи студентів. 

Ключові слова: інтер´єр, ландшафтний дизайн, будівельний дизайн,традиції, будівельні 

матеріали. 

 

This article discusses the use of materials in design, interior decoration and landscape design. 

Proposed interesting ideas in the construction design, presented students' work.  

Key words: interior, landscape design, building design, traditions, building materials. 

 

Розвиток технологій відбувається безперервно, з'являються матеріали, вироблені з 

використанням нанотехнологій. У той же час повертаються, здавалося б, забуті старі 

матеріали, зроблені на основі соломи, дерева, стружки, грунту. Традиції та інновації йдуть 

поряд і не перестають радувати нас новими можливостями. Пройшли ті часи, коли люди 

задовольнялися мізерним набором традиційних будівельних матеріалів та методів обробки. 

Новітні технології та матеріали поступово витискають риси інтер'єра минулих часів. 

Історичний досвід і результати сучасних наукових розробок говорять про те, що в якості 

будматеріалів можна використовувати що завгодно ‒ крім загальновідомих, такими можуть 

стати і скло, і дріт зі сталі, і хвоя дерев, і навіть протипожежна піна. Щодо того, який 

будівельний матеріал є самим давнім, думки розходяться. Відомо, що для зведення пірамід 

Хеопса використовувався камінь і одночасно бідні верстви населення будували житла із 

землі, дерева, соломи та інших підручних матеріалів, які, як і камінь, залишаються 

актуальними і сьогодні. Найбільш відомі матеріали для будівництва, в яких 

використовується земля ‒ саман і землебіт. Незвично, але північні народи освоїли спосіб 

будівництва зі снігу та льоду. І, звичайно ж, не можна не згадати, про давній матеріал, що 

повертається в даний час ‒ солому. Зараз багато країн включили матеріали з соломи з 
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грунтом в державні програми з розвитку екологічного будівництва. Модифікується і бетон. 

Усім відомий пінобетон, зростає популярність фібробетону, в якому добавкою до бетону 

служать металеві відходи. При використанні фібробетону немає необхідності стержневої 

арматури, що значно здешевлює будівництво. Від назви фібри використовуваної для 

армування бетону походить і назва фібробетону (склофібробетону, сталефібробетон і т.д.). 

Бетон застосовується для дорожнього і житлового будівництва, він чудово підходить для 

будівництва в сейсмонебезпечних зонах. До незвичайних будматеріалів можна віднести 

сміття. У США розроблено технологію виробництва блоків для будівництва із сміттєвих 

відходів. Використовується пластик, метал, шлаки, попіл і навіть стічні води. Всі ці 

компоненти скріплюються бітумом. Міцність такого будматеріалу в п'ять-шість разів вища, 

ніж у традиційної цегли. Характерною рисою сучасного дизайну є повернення до ручних 

технік. Утилізація вторинної сировини та використання екологічно чистих матеріалів також 

займають особливе місце в дизайн-діяльності. На сьогодні неможливо займатися дизайном, 

не враховуючи екологічний фактор. Важливим є не тільки проектування виробів з 

застосуванням екологічних вимог, а й активний наголос на цьому. Англійський художник 

Ріка Ладда прикрашає різнокольоровими кришками комоди, крісла, дивани, рами для 

дзеркал. Пластик в основному переробляється в споживчі товари і будівельні матеріали. 

Дизайнери особливо охоче працюють з виробами з пластика. У Лондоні дизайнер Райан 

Франк захоплений спорудою екокресел з вживаної пластмаси, в основному використовуючи 

для цієї мети пластикові пакети. Використання вторинного скла може бути зроблено для 

багатьох проектів покращення будинку. Наприклад замість того щоб тратити багато коштів 

на нову керамічну плитку, для ванної кімнати чи кухні можна використовувати плитку з 

переробленого скла. Скляні пляшки ‒ це невичерпне джерело матеріалу для дизайнерів. 

Папір може бути перероблений вісім разів, після чого він починає втрачати свою силу. 

Газети майже не можливо використовувати для повторного перероблення, та можна обійти 

їх слабкості і грати на сильних сторонах ‒ міцність та пружність. Вони забезпечать міцну, 

але м’яку базову структуру. З паперу можна творити дива. Багато неймовірних речей можна 

зробити з переробленої гуми. Наприклад гарну й міцну підлогу створити зі старих шин чи 

колекція гумових стільців Хаілі Закі, сидіння виготовлене з перероблених шин та сталевий 

каркас. Гумовий стілець надзвичайно простий та зручний. Зроблений Хаді стілець ідеально 

підходить як для зовнішнього так і для внутрішнього використання. Деякі творчі люди, або з 

необхідності чи особистих інтересів взяли поняття переробки на наступний рівень, 

використовуючи продукти, які можна розплавити чи подрібнити як цілий об’єкт будівництва 

нових творчих будинків. Гарним прикладом для використання вторинної сировини може 

слугувати Дэн Філліпс. Він засновник «Phoenix Commotion» - будівельна компанія в 

Хантсвіллі, штат Техас. Компанія займається відносно дешевими будинками з вторинних 

матеріалів. Близько 80% матеріалів для будівництва являють собою залишки від інших 

будівельних проектів, які він знайшов у купах сміття або просто підібрав на дорозі. 

Компания Miniwiz Sustainable Energy Development Company, в Тайвані побудувала 

триповерховий виставковий центр, використовуючи 1,5 млн. пластикових пляшок замість 

цегли, з метою підвищення інтересу до утилізації. Для додання конструкції міцності, пляшки 

сформована і розташовані у вигляді бджолиних сот. Як запевняють розробники така 

конструкція здатна не тільки витримувати щоденні навантаження, але і зможе протистояти 

дії землетрусів і ураганів. Це перша в світі велика, повномасштабна будівля. Додатковою 

цікавою особливістю стін виконаних з пляшок, є можливість наповнення їх різними 

речовинами: повітрям, водою або піском залежно від вимог конструкції або для створення 

певного мікроклімату в приміщенні. Український пенсіонер збудував музей з пластикових 

пляшок у Хмельницькій області. Серафим Лесько будував музей 9 років. Будівельні 

матеріали давали йому односельці. На будівлю пішло кілька тисяч пластикових пляшок, а 

також скляна тара, якої вистелена підлога. Він розігрівав пластикові пляшки, надавав їм 

форми, а потім швидко охолоджував. Будинки які побудовані зі скляних пляшок здаються 
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химерними ексцентричними, такими, що побудовані тільки для забави але це не так. Кожна 

пляшка - невеликий термос. Взимку тримає тепло, влітку ‒ прохолоду. Закрите повітря в 

пляшці - хороший утеплювач. На будматеріалах істотна економія. Дві скляних пляшки 

замінюють одну цеглину – приблизно сім-вісім тисяч цегли заощаджується на одному 

будинку. Крім того, пляшки ‒ екологічно чистий матеріал. Стіни добре провітрюються. І 

мають подвійний прошарок, повітря є в пляшках і між цеглинами. Такий будинок дуже 

міцний. Сьогодні побудова будинків з вторинних матеріалів та ії дизайнерське використання 

відносно нове поняття, отже немає достатньої кількості прикладів щоб оцінити позитивні 

результати такого будівництва. На сьогоднішній день в умовах дизайнерського 

облаштування ми пропонуємо вирішити кілька проблем: залучити суспільство до проблеми 

екологічного дизайну; ефективно використовувати вторинні відходи міста; економія 

ресурсів, екологічне виховання молоді. Введення вторинних матеріалів у будівельній галузі 

досить складне і не завжди було успішним, навіть якщо вони задовольняють всім необхідним 

вимогам продукту і навколишнього середовища умовах. Крім того, фінансові та комерційні 

аспекти, основною проблемою є переконати користувача або клієнта, що вторинний матеріал 

є безпечною і надійною альтернативою для первинних матеріалів (Мараховський А.А., 

Дух Я.Я., 2011). 

Ідея студентів нашого коледжу знайшла своє втілення в виготовленні вазонів і кашпо з 

бетону. Виготовлення вазонів з бетону і використання їх в оздобленні сходить до 

стародавнього садово-паркового мистецтва. У парадних алеях і парках обов’язковим 

атрибутом були вишукані чаші. Потроху такі вазони почали займати почесне місце в 

озелененні міських парків і садів, громадських будівель, парадних. Бетонні вуличні 

квіткарки широко застосовуються для прикраси входу в житло, ділянок, призначених для 

відпочинку, відкритих терас. У садах вони виконують ролі малих архітектурних форм ‒ їх 

застосування в ландшафті дозволяє створити привабливі зорові акценти. Щоб самостійно 

зробити бетонні квітники, не потрібно особливих трудомістких дій. Знадобиться заздалегідь 

запастися інгредієнтами для виготовлення робочого розчину і вибрати ємності, де буде 

замішуватися бетон. Потрібно підібрати форми, за допомогою яких буде виконуватися виріб. 

Декоративні вазони своїми руками виготовити не так вже складно, якщо у вас є фантазія 

і бажання творити. Чудові садові прикраси виконуються в будь-яких формах ‒ їх можна 

зробити округлими або квадратними, прямокутними, абстрактними. Існує безліч матеріалів, 

які підійдуть для виконання виливків. Це і пляшки з пластику з різною ємністю, і дитячі 

гумові м’ячі, і тази з металу або пластику. Виготовлення кашпо для квітів ‒ оригінальний і 

трохи призабутий декор. Для початку слід ще раз нагадати , що являє собою кашпо. Це 

декоративна ваза, в яку ставлять горщики з живими рослинами. Вони бувають не тільки 

підвісні, але також настільні і навіть підлогові. Все залежить від матеріалів і розмірів цього 

аксесуара. Можна спробувати зробити таку прикрасу самостійно. Озирніться, і ви напевно 

знайдете залишки будівельних матеріплів, які чудово підійдуть для творчості. Не обмежуйте 

свою фантазію! Якщо ж більш креативно підійти до створення та оформлення цього 

предмета, ваш інтер’єр зможе заграти новими яскравими фарбами. Пропонуємо кілька 

цікавих ідей по створенню кашпо для квітів своїми руками. Вазони з цементу й тканини ‒ 

оригінальна знахідка, яка здатна прикрасити будь який інтер’єр. Незважаючи на те, що 

з’явилися вони в присадибних двориках лише кілька років тому, історія існування подібних 

елементів декору почалася досить давно. Дивовижними по красі можуть вийти кашпо з 

тканини і цементу ‒ своїми руками ви можете створити справжній шедевр. Якщо трохи 

почаклувати над тканиною і зафіксувати її за допомогою розчину, вийде незвично і дуже 

красиво. Дивовижними по красі можуть вийти кашпо з тканини і цементу, своїми руками ви 

можете створити справжній шедевр. Квітники – це також основа ландшафтного дизайну, 

будь-якого, навіть самої маленької ділянки. Звичайно, клумби можна придумати будь-якої 

форми, вони можуть бути круглими, овальними, прямокутними, каплевидными або 

хвилястими ‒ зигзагоподібними, але треба пам'ятати основне правило ‒ всі форми клумб 

http://bud-porada.in.ua/landshaftnyi-dizain-svoimi-rukami.htm


Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку 
 

 

208 

 

повинні відповідати задуму, інакше може виникнути візуальний дисонанс. І ще одне правило 

ландшафтного дизайну потрібно дотримуватися ‒ всі форми клумб повинні бути 

максимально простими., складаючи проект.Клумби можна виготовляти, застосовуючи будь-

які конструкції, найнесподіваніші. Невеликі неординарні квітники можна сплести з вербових 

лозин у вигляді корзинки (чи використовувати готові вироби). Їх укріплюють на землі по 

колу, між ними прокладають поліетилен і засипають родючий ґрунт, в який висаджують 

квіти. Чудово виглядає квітник, виготовлений з жердин, які складають квадратом. Не менш 

цікавий дизайн квітника, виконаного з колоди.  

Від раціонального вибору залежить вирішення головної задачі дизайну: оптимізації 

процесів життєдіяльності людини та підвищення естетичних властивостей середовища. В 

наші дні роль опорядження в дизайні будівель значно зросла. В наш час значного поширення 

наукових розробок і високомеханізованого виробництва промисловість і будівельний ринок 

пропонують сотні видів будівельних та опоряджувальниx матеріалів і численні асортиментні 

різновиди кожного з них. Опорядження дедалі ускладнюється, набуває нових невідомих 

раніше характеристик. 
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