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Шановні колеги! 

Наше суспільство, відкриваючись інтеграційним демократичним 

перетворенням, стає невід’ємною часткою європейської і світової спільноти. 

Світ стає дедалі ціліснішим. Не загубитися в цьому світі, зберегти статус 

цивілізаційної держави, впевнено увійти в майбутнє Україна може тільки на шляху 

розвитку освіти і науки. Дедалі більшого поширення набуває активна співпраця 

вищих навчальних закладів України з університетами інших країн, зокрема 

Німеччини, Франції, Великобританії, Канади, Польщі, Росії, Грузії, Вірменії. Між 

навчальними закладами вже на плановій основі здійснюється обмін студентами, 

викладачами і науковцями. Урядами інших країн надаються гранти студентам і 

викладачам для вдосконалення їхніх професійних знань і навичок в галузі 

економіки, права, політичних технологій, іноземних мов. 

Саме тому Мукачівський державний університет (Україна) та Академія ім. 

Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) започаткували випуск наукового журналу 

«Освіта і наука». 

Сподіваємося, що науковий журнал згуртує навколо себе вагомий науково- 

творчий потенціал економічних, природничих і технічних, гуманітарних і 

суспільних наук, репрезентує досягнення науковців вищої школи і дасть 

можливість обмінятися думками. 

У новому часописі з’являться можливості використання у навчальному 

процесі зарубіжного досвіду, підручників і навчальних посібників, написаних 

зарубіжними фахівцями, вченими зі світовим ім’ям. 

Важливо, щоб часопис із перших своїх кроків і від перших випусків став 

авторитетною трибуною для пошуку найефективніших шляхів швидкого 

реформування галузі, узагальнення та поширення кращого досвіду організації 

вищої освіти, впровадження нової методології та прогресивних методик, щоб на 

його сторінках точилася жива конструктивна дискусія навколо насущних проблем 

галузі. І тоді – можна бути впевненим – журнал виконає свою місію. 

Хочеться привітати засновників видання, авторів наукових розвідок із 

виходом першого номера журналу і побажати натхнення, наполегливості, широкої 

аудиторії і якнайшвидшого утвердження журналу як справжнього носія науки і 

культури. 

 

 
З повагою, 

Ректор Мукачівського державного університету, проф. Тетяна Щербан 



Dear collegues! 

Our society, being ready to the integration of democratic transformations, 

becomes an integral part of the European and world community. 

The world is becoming more coherent. Not to be lost in the present world, to 

preserve the status of civilized state, to enter confidently into the future; all these facts 

Ukraine can manage only by means of development of education and science. The active 

cooperation of higher educational establishments of Ukraine with universities of other 

countries, in particular Germany, France, Great Britain, Canada, Poland, Russia, 

Georgia, Armenia, is nowadays becoming increasingly popular. The exchange of 

students, teachers and scholars has been already carried out on the planned basis. The 

goverments of other countries propose grants to students and teachers for improving 

their professional skills and knowledge in the field of economics, law, political 

technologies, foreign languages. 

For this reason, Mukachevo State University (Ukraine) and the Jan Długosz 

Academy in Częstochowa (Poland) have established the publication of the scientific 

journal "Education and Science". 

We expect, that the current journal will collect the significant scientific and 

creative potential of economic, social, technical, nature sciences and humanities; 

represent the achievements of scholars of higher institutions and give the opportunity to 

exchange views. 

This new-established journal will give the possibility to use foreign experience, as 

well as books and manuals written by foreign professionals, world-famous scientists. 

It is importnant, that the journal from its first steps and its first issues would 

become an authoritative basis for the search of the most effective ways of rapid 

reforming in the sphere, generalization and distribution of the best practices in the 

organization of higher education, the introduction of a new methodology and advanced 

methods, so that on its pages there was a lively constructive discussion about the urgent 

problems of this field. Considering this fact, one can be sure, the journal will prove its 

mission. 

I would like to congratulate the founders of the publication, the authors of 

scientific inquiries with the first issue of the journal and to wish them inspiration, 

perseverance, wide audience and the expeditious approval of the current journal as a real 

source of science and culture. 
 

Respectevily, 

Rector of Mukachevo state university, prof. Tetiana Shcherban 
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ПРИРОДНИЧІ ТА ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

NATURAL AND TECHNICAL SCIENCES 

 

УДК 621:004.4`24(477) 

 

АНАЛІЗ КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЇХ В УКРАЇНІ 

Габовда О.В., Садовнікова Т.М. 

 

ANALYSIS OF COMPLEX SYSTEMS OF AUTOMATION IN MACHINE-BUILDING 

AND IMPLEMENTATION OF THEIR IN UKRAINE 
Habovda Olga, Sadovnikova Tetyana 

 

Сучасні світові тенденції цифрової трансформації виробництва вимагають 

впровадження в Україні комплексних наскрізних систем автоматизації (КСА) підприємств 

класу CAD/CAM/CAE/CAPP/PLM/ERP. В статті надана порівняльна характеристика 

останніх версій продуктів лідируючих світових компаній – розробників систем цього класу 

за концепцією сучасної платформи «модель на основі життєвого циклу», висвітлені 

проблеми їх впровадження в Україні та перспективи розвитку української промисловості. 

Ключові слова: КСА, PLM, Industry 4.0, IIoT, цифрові двійники, хмарні технології. 

 

Modern global tendencies of digital transformation Industry 4.0, having irreversible 

character, require improvement of complex pass-through automation systems in Ukraine (СPАS) of 

enterprisses of class CAD/CAM/CAE/CAPP/PLM/ERP, lacking of which makes it impossible to 

make the country's economy competitive. But Ukrainian industry witnesses rather difficult times: 

manufacturing of great many enterprises posseses a low level of automation and a large number of 

universal, special equipment without computer numerical control, which makes it impossible to 

overpass to the latest platforms of system manufacturers of СPАS. The comparative characteristics 

of the latest versions of products of leading world companies is given in the present article – 

developers of systems of this class on the concept of the modern platform "life-cycle model" are - 

NX by Siemens PLM Software; CATIA by Dassault Systems; Creo Parametric by PTC,  the 

problems of implementation of PLM technologies at large enterprises of Ukraine are highlighted in 

the article under consideration. 

Keywords: КСА, PLM, Industry 4.0, IIoT, Digital Twins, cloud technologies. 

 

Галузева структура машинобудування в Україні дуже різноманітна, але не на всіх її 

ланках виробництво має висхідну тенденцію. Серед найбільш успішних можна виділити в 

першу чергу авіабудування, а також важке та побутове машинобудування. На всіх 

машинобудівних підприємствах України використовуються системи автоматизованого 

проектування (САПР) того чи іншого класу в залежності від масштабів, специфіки та 

фінансових можливостей підприємств. Проте в сучасних умовах на перший план виходить 

комплексна автоматизація виробництва, яка неможлива без впровадження наскрізних 

комплексних систем автоматизації (КСА) класу CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/PLM/ERP [1]. У 

світі з’явилися революційні тенденції в області інтелектуального виробництва під назвою 

Industry 4.0, які передбачають його цифрову трансформацію на всіх рівнях життєвого циклу 

виробу. 

Питання розвитку цифрового виробництва в Україні дуже актуальні, оскільки 

українські підприємства значно відстають від західних в плані автоматизації. У 2011 році 

була створена Асоціація підприємств промислової автоматизації України (АППАУ), метою 

якої є об’єднання з ІТ-сектором, хай-тек спільнотами та спрямування загального руху на
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пришвидшення модернізації української промисловості шляхом впровадження новітніх 

технологій. Багато в напрямку комплексної автоматизації робить українська корпорація 

«Інформаційні технології» - розробник системи IT - Enterprise, яка акумулює досвід 

успішних впроваджень на підприємствах різного профілю. Фахівці IT-Enterprise також 

націлені на розробку рішень по реалізації концепцій Industry 4.0 в Україні. 

Для раціонального підбору систем автоматизації підприємств вивчається ринок САПР, 

їх можливості та доцільність впровадження на конкретному виробництві. Фірми – виробники 

САПР, регулярно анонсують оновлення своїх розробок, викладаючи відомості у фахових 

журналах, на своїх сайтах, виступаючи з доповідями на конференціях. Дослідженнями ринку 

інформаційних технологій займається разом з рядом інших незалежна аналітична компанія 

«Forrester Research». Вона має вісім дослідницьких центрів в США, Канаді та Європі. 

Фаховим джерелом інформації є також міжнародний інформаційно-аналітичний PLM  

журнал «CAD/CAM/CAE Observer», який висвітлює питання розробки і застосування 

новітніх комп'ютерних технологій в сфері автоматизації процесів конструювання, аналізу, 

розрахунків, технологічної підготовки виробництва та управління даними на всіх етапах 

життєвого циклу виробів та інші. 

Метою статті є порівняльний аналіз функціональних можливостей лідируючих систем 

автоматизованого проектування важкого класу в розрізі найсучасніших концепцій 

комплексної автоматизації виробництва та висвітлення проблеми впровадження їх на 

підприємствах України. Дослідження проводилися із застосуванням загальнонаукових 

методів шляхом аналізу науково-технічної інформації за даною тематикою. Для досягнення 

мети були проаналізовані інформаційні джерела, на основі яких виділені САПР ведучих 

компаній, які порівнювалися за певним набором їх можливостей. 

Коротко нагадаємо призначення складових комплексної системи автоматизації класу 

CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/PLM/ERP: CAD (Computer Aided Design) – система 

автоматизованого проектування; CAE (Computer Aided Engineering) – інженерний аналіз; 

CAM (Computer Aided Manufacturing) – комп’ютерна підтримка виготовлення виробу 

(проектування обробки деталей на верстатах з СЧПУ і створення керуючих програм для 

таких верстатів); CAPP (Computer-Aided Process Planning) – технологічна підготовка 

виробництва; ERP (Enterprise Resource Planning System) – планування ресурсів підприємства 

(система призначена для ведення єдиної бази даних по всіх підрозділах і завданнях); PDM 

(Product Data Management) – система управління даними про виріб (збирає інформацію з усіх 

автоматизованих систем CAD/CAM/CAE/CAPP/ERP, що використовуються  на 

підприємстві); PLM (Product Lifecycle Management) – технологія управління життєвим 

циклом виробу від маркетингових досліджень до експлуатації та обслуговування. 

Основною ознакою важких САПР є те, що вони забезпечують весь життєвий цикл 

створення виробу від концептуальної ідеї до її реалізації, використовують в основному свої 

стандарти зберігання даних і мають в своєму складі набір конверторів для передачі моделей  

в інше програмне середовище. При цьому створюється проектно-технологічне середовище 

для одночасної роботи всіх учасників виробничого процесу з єдиною віртуальною 

електронною моделлю виробу. Лідируючими системами автоматизованого проектування 

важкого класу є: NX (колишня назва Unigraphics NX) від німецької компанії Siemens PLM 

Software; CATIA від французької фірми Dassault Systèmes; Creo Parametric (колишня назва 

Pro/ENGINEER) від американської корпорації PTC [2-4]. Платформи кожного з названих 

виробників мають свої розробки систем CAD/CAE/CAM/CAPP/PDM/ /PLM/ERP. Аналізуючи 

CAD/CAE/CAM системи цих корпорацій, можна стверджувати, що на даний час вони 

знаходяться майже на одному рівні (в різні часи системи поступалися своїм лідерством одна 

одній). Найсучаснішими версіями продуктів є: Creo 5.0 (2018 року випуску) від PTC; NX12 

(2017 року випуску) від Siemens PLM Software; CATIA V5-6R2017 (2016 року випуску) від 

Dassault Systèmes. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Сучасна стратегія виробників ПО орієнтована на створення хмарної архітектури. 

Відповідно, змінюються й концепції систем PLM. Взагалі то, PLM – це не готове або 

налаштоване програмне рішення, а деяка сукупність технологій і методів інтеграції вже 

функціонуючих корпоративних систем із засобами колективної роботи з метою створення 

єдиного інформаційного простору. Як вже відмічалося, сьогодні світовим трендом  в 

розвитку індустріальних підприємств є цифрове моделювання виробництва, яке включає такі 

концепції як IIoT (Industrial Internet of Things - Індустріальний Інтернет речей); VR (Virtual 

Reality – технології віртуальної реальності – імітація реальних об’єктів за допомогою штучно 

створюваних 3D – об’єктів), АR (Augmented Reality – технології доповненої реальності – 

результат накладання на реальні об’єкти будь-яких сенсорних даних з метою доповнення 

відомостей про об’єкт та покращення сприйняття інформації) (див. Рис.1) [5]; Digital Twins 

(Цифрові двійники – віртуальні копії реальних виробів, оснащених датчиками, через які 

відбувається передача даних про їх стан в цифрове середовище, забезпечуючи зворотній 

зв’язок фізичного світу з віртуальним. Кожному фізичному виробу відповідає свій цифровий 

двійник, який також проходить всі етапи життєвого циклу від проектування до утилізації) 

(див. Рис.2) [6]. 

 
Рис.1. АR - технології доповненої реальності 

 

Рис.2. Цифрові близнюки 

 
PLM - системи ведучих розробників (Windchill від PTC; Teamcenter від Siemens PLM 

Software та ENOVIA SmarTeam - сумісна розробка Dassault Systèmes та ІВМ) в тій чи іншій 

степені реалізують в своїх рішеннях ці концепції. PTC сильна на арені IIoT з платформою 

ThingWorx, яка підключена до її програмного забезпечення для САПР CREO та комплекту 

PLM Windchill11. Крім того, вона може забезпечити розширені можливості з точки зору 

візуалізації зв’язаного з ThingWorx рішення AR - Vuforia (платформа доповненої реальності). 

За даними дослідження Forrester Research (див. Рис.3) корпорація PTC є лідером ринка PLM. 
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Компанія Siemens PLM Software вийшла вперед в області цифрового двійника: має безліч 

функцій для створення, імітації та передачі цифрових двійників за допомогою своїх систем 

NX CAD, Simcenter (програмний продукт для інженерного аналізу), MindSphere (хмарна 

платформа ІIoT) і Teamcenter. На відміну від вище згаданих, фірма Dassault Systèmes 

підключилася до концепції ІIoT пізніше, але на даний час вивела на ринок свою інноваційну 

платформу імітаційного моделювання 3DEXPERIENCE з версією ENOVIA R2018x. [7,8]. 

 

Рис.3. Рейтинг постачальників PLM 

(за звітом Forrester Wave ™: Управління життєвим циклом 

продукту для дискретних виробників, Q4 2017) [7] 

Корпорація PTC надає єдине рішення в комплексній системі автоматизації 

машинобудівного підприємства завдяки продуктам Creo 5.0 та Windchill 11 з його 

інтегрованими модулями. Це було поштовхом для впровадження цього комплексного 

рішення на більш ніж 40 крупних підприємствах України. Прикладом таких підприємств є 

Індустріальна група УПЕК, що включає Об'єднаний інженерний центр (ОІЦ) та такі провідні 

машинобудівні підприємства як: Харківський підшипниковий завод (ХАРП); Лозівський 

ковальсько-механічний завод (ЛКМЗ); Харківський електротехнічний завод 

«Укрелектромаш» (ХЕЛЗ); Харківський верстатобудівний завод (Харверст); Українська 

ливарна компанія (УЛК). 

Залучення продуктів PTC Creo Parametric – Windchill дало можливість зв’язати в 

рамках однієї системи КТПВ (конструкторсько - технологічної підготовки виробництва) 

п’ять підприємств, які розташовані не просто на різних майданчиках, але навіть в різних 

містах. Створення інтеграційного рішення УПЕК було здійснено практично з нуля (див. Рис. 

4). На заводах групи працює комплекс технологічної підготовки виробництва на базі систем 

Windchill MPMLink і Вертикаль (російської компанії АСКОН). Сімейство продуктів 

Windchill найбільш повно відповідає сучасним вимогам, оскільки з самого початку 

розроблялося корпорацією PTC як «хмарне» рішення по управлінню життєвим циклом 

виробу. 
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Рис.4. Загальна схема організації робіт на підприємствах УПЕК 
 

Проблемою впровадження PLM в Україні, як і в інших країнах пострадянського 

простору, є розрив інтегрованого ланцюжка «проектування - виготовлення» на рівні 

формування технологічних процесів, тому що підхід до написання САПР технологічної 

підготовки виробництва значно відрізняється від західних технологій, оскільки останні 

зорієнтовані на СЧПУ і, відповідно, на випуск технологічного процесу як  кінцевого 

продукту в електронному вигляді, а пострадянські технології кінцевим продуктом мають 

паперовий документ, у зв’язку з невисоким рівнем автоматизації та великою кількістю 

універсального і спеціалізованого обладнання без ЧПУ. До того ж, в системі Windchill 

MPMLink ще тільки планувався на той час модуль, який би забезпечив відповідність 

документації нормам ЄСТД. По цій причині фірмою – інтегратором Pro/TECHNOLOGIES 

була проведена стиковка Windchill з найбільш адаптованою САПР ТП «Вертикаль» від 

компанії АСКОН [9-10]. 

Крім групи УПЕК, комплексна система автоматизації Creo Parametric від PTC була 

впроваджена на таких підприємствах як ДП «Завод ім. Малишева», ВАТ «Крюківський 

вагонобудівний завод», ВАТ «Дніпровагонмаш», ХК «АвтоКрАЗ», ВАТ «Азовмаш», ПАТ 

Сумське    МНВО    ім.    Фрунзе,    ВАТ    «Дніпроважмаш",    ХКБМ    ім.    Морозова,    ВАТ 

«Мелітопольпрдмаш», ВАТ «ХМЗ «Світло шахтаря» та ін. Треба відмітити той факт, що ціни 

в Україні для PTC значно нижче, ніж для Dassault Systèmes та Siemens PLM Software, у 

зв’язку з відсутністю українських партнерських фірм, які займаються виключно 

впровадженням   продуктів   цих   компаній.   В   корпорації   PTC   такою   фірмою   є   ТОВ 

«ТЕХНОПОЛІС» (м. Київ). 

АНТК «Антонов» - лідер вітчизняної індустрії, має багатий досвід впровадження
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КСА: до 2009 року мав систему корпорації PTC, в 2010 році підприємство перейшло на 

платформу DSV5 (Dassault Systèmes), а в 2012 році – на продукти NX/Teamcenter (Siemens 

PLM Software). На відміну від PTC, Dassault Systèmes і Siemens PLM Software ідуть по шляху 

спеціалізації та конкурують між собою також і в авіаційній промисловості. На підприємстві 

планувалося створити 450 робочих місць CAD/CAM/CAE системи Siemens NX та не менше 

650 робочих місць PLM системи Siemens Teamcenter. Протягом трьох років з використанням 

продуктів Siemens PLM Software був спроектований та випробуваний новітній транспортний 

літак Ан-178. 

В результаті проведених досліджень зроблений порівняльний аналіз лідируючих 

систем автоматизованого проектування - NX від Siemens PLM Software; CATIA від Dassault 

Systèmes; Creo Parametric від PTC з точки зору забезпечення комплексної автоматизації 

підприємств, яка набула особливої актуальності в зв’язку з світовими тенденціями щодо 

цифрової трансформації виробництва. Найбільш адаптованими для підприємств України, на 

думку авторів, є комплексні системи Creo Parametric корпорації PTC, хоча останнім часом 

активно просуваються на ринки України та країн СНД продукти компанії Siemens PLM 

Software. Повноцінна реалізація технологій PLM в Україні з використанням продуктів 

ведучих світових компаній обмежена низьким рівнем автоматизації на багатьох 

підприємствах, великою кількістю універсального і спеціалізованого обладнання без ЧПУ, 

випуском технологічного процесу, як кінцевого продукту, в паперовому, а не в електронному 

вигляді. Перспективні концепції розвитку промисловості: Industrial IoT, модель на основі 

життєвого циклу, цифрові двійники, віртуальна і додана реальність, хмарні технології 

вказують напрямок, в якому має рухатися і розвиватися українське виробництво. Проблеми, 

означені в статті, стоять сьогодні в Україні дуже гостро та потребують висвітлення, оскільки 

без переводу економіки на цифрові рейки неможливо зробити економіку конкурентною. 

Виробничі процеси все далі стають цифровими, і це процес незворотній. Перед 

підприємствами постає багато проблем інвестиційного плану, але й спостерігається 

тенденція до зниження вартості ПО. 

На думку авторів статті, цифрова трансформація виробництва дає поштовх й до нових 
«революційних» ідей в технології виготовлення виробів, до прикладу – поява адитивного 

виробництва, тому є сенс проводити дослідження в цьому напрямку. Крім того, не можна 

обминути увагою процес «розмивання» меж між важкими та середніми класами САПР, тим 

більше, що саме вони використовуються на багатьох середніх і малих промислових 

підприємствах України. Відомі розробники цих систем, такі як, наприклад, SolidWorks від 

Dassault Systèmes, також мають на меті створення комплексного продукту, який би 

забезпечував автоматизацію повного життєвого циклу виробу, і багато роблять в цьому 

напрямку. 
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УДК 338.48 

 

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 

РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ 
Гоблик-Маркович Н.М., Ільтьо Т.І. 

 

ANALYSIS OF DYNAMICS AND ACTUAL PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF 

THE SPHERE OF TOURISM 
Goblik-Markovich Nadia, Iltyo Tetyana 

 

У статті розкрито актуальне питання розвитку туристичної сфери діяльності в 

Україні. Зокрема, проведено аналіз динаміки основних показників іноземних та туристичних 

потоків за 2010-2016 роки. Визначено проблеми розвитку туристичної галузі в Україні та 

досліджено основні чинники, що вплинули на виникнення несприятливої ситуації. 

Запропоновано перспективні напрями покращення розвитку туристичної сфери. 

Ключові слова: туризм, іноземні потоки, туристичні потоки, в’їзний туризм, 

динаміка туристичних потоків, розвиток туристичної галузі, проблеми та перспективи 

розвитку туризму. 

 

The article deals with the urgent issue of the development of tourism activities in Ukraine. 

The purpose of the publication is to study and analyze the dynamics of major tourist flows, as well 

as the disclosure of the main trends and problems in tourism development in Ukraine. On the basis 

of the accepted methods of analysis, synthesis, general features of the dynamics of the main 

indicators of foreign and tourist flows in Ukraine. The scientific novelty of the results obtained is 

the formation of a system of major negative factors that influenced the situation in the state as well 

as in the proposal of perspective directions for improvement of tourism industry development. The 

practical value of the results obtained is the possibility of using the results of the study for further 

analysis of tourism activity, as well as in developing measures on the prospects of industry 

development both at the national and regional levels. 

After analyzing the situation in the tourism industry of Ukraine, we tried to highlight its  

main problems and find alternative ways to get out of the situation on the market. The most painful 

issue of the domestic tourism industry was that the Ukrainians are a kind of investors from foreign 

countries. We noted that the improvement of the technological base the level of service, the 

implementation of information technology, may not be how to increase the development of tourism 

industry in Ukraine. The tourist industry, albeit very slowly, begins to increase its 

performance.Therefore, an important direction for further research should be the development and 

substantiation of perspective strategies for the development of the tourism industry, taking into 

account the peculiarities of the developed regions of Ukraine. 

Keywords: tourism, foreign flows, tourist flows, inbound tourism, dynamics of tourist flows, 

tourism development, problems and prospects of tourism development. 

 

Розвиток туристичної сфери зумовлений створенням нових туристичних маршрутів, 

збільшенням інвестиційних надходжень у туризм, покращанням іміджу України, і відповідно 

зростанням кількості відвідувачів, як з інших регіонів країни, так і з сусідніх держав [1]. 

Питанням організації туристичної діяльності в Україні присвячені дослідження 

вітчизняних вчених, зокрема В. Кравців, В. Євдокименка, В. Мацоли, О. Гулич, Н. Гоблик- 

Маркович, Ф. Шандора та інших. Особливості розвитку світової туристичної галузі 

висвітлені у працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених: О. Джанджугазової, Ф. Котлера 

та інших. Незважаючи на велику кількість публікацій на тему розвитку туристичної сфери, 

завжди актуальними залишаються дослідження сучасних тенденцій, основних проблем та 

пошук нових, перспективних напрямів розвитку туризму. 
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Метою публікації є дослідження та аналіз динаміки основних туристичних потоків, а 

також розкриття основних тенденцій та проблем у розвитку туризму в Україні. 

Сучасне інтегроване європейське суспільство диктує умови можливості бурхливого 

розвитку світового туризму. І, закономірно, постає питання про роль України на світовому 

ринку туристичних послуг. На сьогодні українські громадяни є своєрідними інвесторами 

зарубіжних країн, що є одним з найболючіших питань вітчизняної туристичної галузі. Адже 

туризм, за розрахунками фахівців, лише у вигляді податків міг би щороку приносити в 

державну скарбницю до 4 млрд доларів. 

Незважаючи ще на досить нестабільну та загострену ситуацію на території України, 

все ж таки в останні роки спостерігаються певні позитивні тенденції щодо збільшення 

кількості в’їзних туристів. Щорічно Україну відвідують мільйони іноземців: хто у справах, 

хто провідати рідню, а деякі їдуть подивитися визначні пам'ятки. 

За даними Укрінформ України, торік продовжилася тенденція збільшення кількості 

в'їзних туристів після дворазового падіння показника у 2014 році. Так, 2017 року Україну 

відвідало 14,6 млн іноземців, що майже на мільйон більше порівняно з попереднім роком. У 

2013-му році Україну відвідало 25 млн. іноземних туристів, а у 2014-му - 12,5 млн. Відтоді 

кількість приїжджих зростає [2]. 

Звичайно, необхідно моніторити ринок і постійно популяризувати країну в інших 

регіонах і континентах, тому що традиційна наша аудиторія зосереджена у Центральній та 

Східній Європі, це в основному пострадянські країни, які звикли до нашого рівня сервісу. 

Аналіз динаміки іноземних потоків показує, що на перших місцях серед країн, туристи  з 

яких їдуть до України, - Молдова, Білорусь, Росія, а далі йде Польща та Угорщина (рис.1). 

 
Джерело: [ 2] Складено за даними держстату України 

Рис.1. Динаміка іноземних потоків в Україну за 2010-2016 рр. 

 

За аналітичними даними, в 2013 році в Україні побували 24,7 мільйона іноземців (без 

урахування транзиту через нашу територію), а в 2014 – лише 12,7 мільйона. Тут потрібно 

врахувати, що більша частина іноземців, які приїжджали до нас в попередні роки були з РФ, 

причому кількість російських громадян, які відвідали Україну, постійно зростала аж до 2013-го 

року. Так, в 2010 році в країну в'їхали близько 8 мільйонів росіян, а в 2013 - їх кількість за рік 

склала майже 11 мільйонів. У 2014 році кількість бажаючих поїхати в Україну росіян 

скоротилася більш, ніж в чотири рази – до приблизно 2,5 мільйонів чоловік, а в наступні два 

роки заляканих пропагандою росіян приїхало ще менше: в 2015-2016 роках їх було трохи більше 

мільйона щорічно [3]. 

З 2014 року майже вдвічі зменшилася кількість білорусів, які відвідували Україну, що 

цілком пояснюється обстановкою в нашій країні. Так, в 2013-му з Білорусі до нас приїхали 3,4 

мільйона чоловік, а в 2014-му – 1,6 мільйона, причому в наступні два роки тенденція збереглася. 

При цьому громадяни Молдови в Україну як їздили, так і їздять – потік людей трохи 

змінився навіть з урахуванням початку бойових дій на Донбасі і коливається в районі більше 

чотирьох мільйонів чоловік в рік [3]. 

Що стосується не пострадянських країн, то найбільше туристів їдуть до нас з Туреччини, 

Ізраїлю та США, а також Німеччини і Великобританії, причому якщо в 2014-му році потік 

туристів з цих країн майже припинився і становив близько 3 тисячі в рік, то останніми роками 

ситуація почала виправлятися (рис. 2). 

Також слід відмітити, що до 2013 року спостерігалась рівна кількість в'їджаючих і 

виїжджаючих, а з 2014-го року виїжджаючих залишилося майже стільки ж, а ось в'їджаючих 
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стало вдвічі менше. Після запровадження безвізу, влітку минулого 2017 року, розрив 

збільшився ще більше. Кількість виїжджаючих українців зросла до 28 млн, тоді як  у 2016 р. 

їх було 23 млн осіб. 
 

Джерело: [3 ] Складено за даними держстату України станом на 31.08.2017 року 

Рис.2. Динаміка туристичних потоків в Україну за 2010-2016 рр. 

 

Якщо ж говорити про структуру іноземних потоків, то, як було відмічено, у 2017 році 

Україну відвідали 14,6 млн іноземних громадян, 4 млн з яких приїхали на постійне місце 

проживання. У службових цілях до України в 2017 році в'їжджали 88,9 тис. іноземців, як 

туристи - 38,6 тис. осіб [4]. 

В Україні до 2013 року динаміка туристичних потоків була позитивною (рис.3). 

Туристична галузь держави забезпечувала 1,6% ВВП, разом із взаємопов’язаними секторами 

економіки – до 9% ВВП та виступала значимим роботодавцем, що створює 1,3% робочих 

місць (до 9% – усі сектори туристичної сфери) [5]. 

 
Джерело[ 4]: Складено за даними держстату України станом на 31.08.2017 року 

Рис. 3. Динаміка іноземних та туристичних потоків в Україну за 2010-2016 рр. 
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Позитивним моментом для збагачення держбюджету України було запровадження у 

2010 році в дію туристичного збору, завдяки якому держава у 2016 року збагатіла на 54 млн 

грн (рис. 4). 

 
Джерело [5]: [Складено за даними держстату України] 

Рис. 4. Надходження від туристичного збору до 

держбюджету України за 2010-2016 рр. 

 

У 2014 році Україну відвідало 12,7 млн. іноземних громадян, що на 49% менше ніж у 

2013 році, кількість громадян України, які виїжджали за кордон, склала 22,4 млн осіб, що на 

8% менше, знизилась кількість зареєстрованих внутрішніх туристів - до 322 тис. осіб, а 

екскурсантів - до 1,7 млн осіб. Кількість туристів – громадян України, обслугованих 

суб'єктами туристичної діяльності протягом року, становила 2,4 млн осіб, іноземних туристів 

– 17 тис. осіб . Для переважної більшості туристів (92%) основною метою подорожі була 
організація дозвілля та відпочинку. 

При проведені дослідження сприйняття України серед іноземних туристів, які часто 

подорожують, було встановлено такі найперспективніші види туризму: відвідання 

культурно-історичних пам’яток (56 %) та сільський туризм (44 %). До перспективних для 

України видів туризму опитані зараховують також природні заповідники (44 %) та 

фестивальний   туризм   (39  %)  [6].   «Трійку  аутсайдерів»  за   цим   показником формують 

«морські курорти» та «екологічний туризм» (обидва по 34 %), а також «паломництво» (23 
%). Близько 37 % опитаних було важко оцінити  наведені види туризму з огляду перспектив 

їх розвитку в Україні (рис.5). 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.5. Найперспективніші види туризму серед іноземних туристів в Україні 
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Слід зазначити, що особливості географічного положення, сприятливий клімат, 

природно-ресурсний та історико-культурний потенціал України формують ґрунтовну 

платформу для розвитку внутрішнього туризму. Однак, на фоні світового туризму, що 

розвивається швидкими темпами, Україна виглядає досить скромно. На нашу думку, 

причини такого становища ховаються в негативних чинниках: 

 складна соціально-економічна ситуація в країні; 

 неврегульований механізм стимулювання туристичної галузі; 

 відсутність ефективної стратегії розвитку; 

 відсутність розгалуженої системи інформаційно-рекламного забезпечення  

діяльності галузі та туристичних представництв за кордоном; 

 податкове законодавство, що не сприяє вкладенню інвестицій в інфраструктуру 

туризму; 

 невідповідність наявної матеріальної бази (дороги, сервісне обслуговування) 

загальним міжнародним стандартам; 

 відсутність інноваційних проектів та наукових досліджень з питань розвитку 

туризму. 

Звичайно, аби подолати всі ці перешкоди, необхідно прикласти багато зусиль та часу, 

використати передовий досвід провідних туристичних країн світу. Зокрема, враховуючи 

теперішні тенденції децентралізації в Україні, доцільним було б передати частину 

повноважень органам місцевого самоврядування, щоб вони розвивали індивідуальну 

політику розвитку туризму з врахуванням всіх особливостей свого регіону. В умовах кризи, 

коли дуже високим є психологічне навантаження та обмежена кількість сімейного бюджету, 

необхідно розвивати місцеві види туризму, які є дешевшими та можуть дати поштовх для 

розвитку сумісних з туризмом сфер економіки. 

Вважаємо, що важливим поштовхом до розвитку тургалузі є покращення 

технологічної бази, за рахунок впровадження електронних інформаційних довідників щодо 

готелів, транспортних маршрутів і туристичних фірм з переліком і вартістю послуг, які ними 

надаються (в регіональному розрізі), а також підвищення сервісу обслуговування до 

європейського рівня. 

Проаналізувавши ситуацію в туристичній галузі України, ми спробували виокремити 

її головні проблеми та знайти альтернативні шляхи виходу з ситуації, що склалась на ринку. 

Найбільш болючим питанням вітчизняної туристичної галузі було визначено, що українці є 

свого роду інвесторами зарубіжних країн. Нами відзначено, що інформаційні технології 

можуть неабияк збільшити розвиток туристичної індустрії України. Туристична галузь, хоч і 

дуже повільними кроками, починає збільшувати свої показники. 

За результатами проведеного дослідження нами було визначено, що Україна має всі 

передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму, за рахунок 

особливого географічного положення, сприятливих кліматичних, природних умов, а також 

наявності унікального історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалів. 

Отже, для реального та успішного розвитку туризму в Україні необхідні значні 

вдосконалення законодавства та поліпшення інвестиційної привабливості країни і окремих 

регіонів для залучення вагомих інвестицій. Шляхи розвитку туристичних напрямів, 

формування перспективних стратегій їх забезпечення будуть предметом  подальших 

наукових пошуків. 
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WEARFIRMNESS THERMITE CAST IRON 

Zhiguts Yuriy, Lazar Vasil, Hom'ak Bogdan 

 

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ТЕРМІТНОГО ЧАВУНА 

Жигуц Ю.Ю., Лазар В.Ф., Хом'як Б.Я. 
 

The present paper the basic solutions to the problem of obtaining wearfirmness thermite cast 

iron examined the use of thermite cast iron, the benefits of combining thermite steels with 

metallotermic methods of getting is showed. The advantages of metallotermic synthesis methods 

include: autonomy of processes, independence of energy sources, simplicity of equipment, high- 

performance process and easy transition from experimental research to industrial production. The 

need to developed the technology of synthesis wearfirmness thermite cast iron, as a result of 

aluminothermic reactions and establishment of technological features’ of synthesis it all led. At the 

first phase of the study of chemical composition of the synthesized wearfirmness thermite cast iron  

is determined. In continuation of studies microstructure, mechanical and technological tests were 

performed. Technological features of the synthesis process and the impact of components 

exothermic reaction were revealed. The result of comprehensive research was the development of 

fusion technology wearfirmness thermite cast iron “OИ-1”, “OИ-3”, “ИЧХ4Г7Д”, “ИЧХ3ТД”, 

setting of the charge for the synthesis of the specified cast iron, revealing the microstructure and 

mechanical properties of thermite steels, the research of technological properties of steel, namely 

the casting of properties and effects on the structure of individual alloying elements. In addition, the 

authors have set the limits and boundaries of creep for thermite cast iron and their dependence on 

temperature. 

Keywords: metallothermy, mechanical properties, thermite, wearfirmness cast iron. 

 

В даній роботі розглянуті основні рішення проблеми зносостійкості термітного 

чавуну з використанням термітного чавуну, показано переваги поєднання термітних сталей 

з металотермічними методами отримання. Переваги методів металотермічного синтезу 

включають: автономність процесів, незалежність джерел енергії, простоту обладнання, 

високопродуктивний процес та легкий перехід від експериментальних досліджень до 

промислового виробництва. Все це призвело до необхідності розробки технології зношення 

міцності термітного чавуну в результаті алюмотермічних реакцій та встановлення 

технологічних особливостей синтезу. На першому етапі дослідження хімічного складу 

синтезованої зносостійкості визначається термітний чавун. У продовженні досліджень 

мікроструктури виконані механічні та технологічні випробування. Виявлено технологічні
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особливості процесу синтезу та вплив екзотермічної реакції компонентів. Результатом 

комплексного дослідження була розробка технології термоядерного синтезу зносостійкості 

термітного чавуну “OИ-1”, “OИ-3”, “ИЧХ4Г7Д”, “ИЧХ3ТД”, встановлення заряду для 

синтезу зазначеного чавуну, виявлення мікроструктури та механічних властивостей 

термітних сталей, дослідження технологічних властивостей сталі, а саме відливання 

властивостей та впливу на структуру окремих легуючих елементів. Крім того, автори 

встановили межі та кордони повзучості для термітного чавуну та їх залежність від 

температури. 

Ключові слова: металотермія, механічні властивості, терміт, зносостійкість 

чавуну. 

 

That is why the synthesis of materials on the basis of metallothermic processes as well as the 

investigation of the influence of new technological methods of getting metal on microstructure, 

chemical composition, mechanical properties of manufactured castings got great practical 

importance. Metallothermic reactions further and further become of great appliance in science and 

technology. Under the lack of energetic and raw basis, of special melting and cast equipment such 

technological processes of creating the materials become economically expedient, and their usage in 

already existed methods of casting production e.g. in technique of producing steel and cast iron 

castings with thermite addition greatly rises the efficiency of production. Creating of the alloys on 

the basis of combined metallothermic processes allows getting materials with new technological 

properties the study of which has both scientific and practical importance. 

While organizing the process of synthesis of steels and cast irons classic [1] thermite 

reactions based on oxidation of aluminum and renovation of iron are used: 

Fe3O4  Al  Fe  Al2 O3 . 

The task was to work up the method of calculating of burden composition on the basis of 

stoichiometric relationship of reaction components with the introduction of suitable coefficients 

taking into account the component activity and the coefficients of its adoption by metal.  The 

method allows to establish the composition of metallothermic burdens and to calculate adiabatic 

temperature of its combustion. The main condition of the process is the necessity to have real 

temperature of burden combustion higher than the temperature of slag melting [2, 3] (for  Al2O3  

2400 K). The main structure components in thermite cast irons that influence greatly the wear 

resistance are the carbides. First of all, these are cementite and more wear resistanceable carbides 

Cr, W, Mo, Ti and others. 

If we assume that synthesized thermite cast irons of carbide class have one-type phase 

composition, then to determine its ware resistance will be possible using the scheme: the more is 

their hardness, the more is the wear resistance. But while investigating the components of the 

structure and their influence on wear resistance it is necessary to use the principle of Sharpi- 

Bochvar, and, taking into account the necessity to shape the construction part the technological 

form (we mustn't forget that the rise of hardness leads simultaneously also to the deterioration of 

machining by cutting). Wear resistance of synthesized cast irons under abrasive wear resistance 

depends on microhardness, form, replacement and quantity of structural components. 

Тhe grey cast irons is most convenient to get by metallothermic or combined 

(metallotherming) methods because of the high temperature within the zone of reacting of the 

components that leads under synthesis of alloys in conditions of micromelting to fast cooling and 

that in its turn gives the speeds of cooling higher than the critical ones and simultaneously 

martensite or needle-shape microstructure. These are the structures that are of the highest wear 

resistance. Grey thermite cast iron is being manufactured very well by cutting, much better than 

chilled and white cast irons. The burden composition for synthesis, chemical composition and 

components of the burden for getting wear resistant thermite cast iron and its mechanical properties 

are shown in table 1 and 2 (tempering was being done under 550ºC during 12 hours). Within cast 

irons 1, 2 martensite is formed just during metallothermic melting without certain
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temomanufacturing which is furthermore connected with replacement of critical point regarding 

alloying of Ni. Cast irons 4, 5 (table 2) contain great amount of austenite but after tempering we get 

the structure of martensite of tempering with hardness being 280-310 HB. Cast iron 3 is being got 

with substantial chilled layer of material. Martensite in grey cast iron is being got without additional 

thermomanufacturing (tempering) and this effect decreases with the increasing of mass of the 

burden for melting [4]. In fact, it gives the possibility for thermite micromelting to decrease greatly 

the content of alloyed elements (Mn and Mo) not making tempering cracks while doing this. 
 

Table 1 

Chemical composition of the burden for synthesis of grey thermite cast iron 

 
№ 

 

Electrode 

powder, per cent 

Ferrosiliciu 
m 

(ФС 75) 

Ferro- 

manganese 
(ФМн 75) 

 

Ni 

powder 

 
Ferrochrome 

Ferroalu- 

minium 
thermite 

1 4,0–4,2 1,6–2,0 1,3–1,6 4,2–4,8 0,4–1,1 FeCr the rest 

2 4,0–4,2 3,3–3,8 1,0–1,5 4,0–4,5 0,7–1,4 FeCr the rest 

3 4,0–4,2 1,6–2,0 3,8–4,3 4,8–5,3 0,9–1,6 FeCr the rest 

4 4,0–4,2 1,6–6,0 4,0–4,3 5,5–6,1 – the rest 

5 4,0–4,2 2,0–2,7 4,3–5,1 5,5–6,0 0,7–1,4 FeMo the rest 
 

Table 2 

Chemical composition and hardness of martensite grey cast iron 

 
№ 

Element content, per cent HB 

 

С 
 

Si 
 

Mn 
 

S 
 

P 
 

Ni 
 

Cr and Mo 
In 

alloyed 
state 

After 
tempering 

1 3,0–3,2 1,2–1,5 1,0–1,2 0,05 0,1 4,2–4,8 0,3–0,8 Cr 390–430 – 

2 3,0–3,3 2,5–2,8 0,7–1,1 0,05 0,1 4,0–4,5 0,5–1,0 Cr 370–440 – 

3 3,0–3,2 1,2–1,5 2,7–3,2 0,1 0,1 4,8–5,3 0,7–1,2 Cr 270 390–400 

4 3,0–3,2 1,2–1,5 3,0–3,2 0,1 0,1 5,5–6,1 – 280–292 – 

5 3,0–3,3 1,5–2,0 3,2–3,8 0,05 0,1 5,5–6,0 0,5–1,0 Mo 290–310 – 

Wear resistance of manufactured cast irons may be compared using table 3. Cast iron 

manufactured by thermite method may to some extend be classified as a grey iron not lower than 

«CЧ 30», and after tempering in cast irons 4 and 5, the limit of tension strength has been established 
at the level not less than 500 MPa. 

Table 3 

Wear resistance of special cast irons 

№ Thermite material 
Conditional value of 

resistance 

1 Carbon steel (analogue of steel «У8») 100 

2 Thermically manufactured thermite alloyed cast iron 85 

3 Martensite thermite cast iron 50 

4 Alloyed Mn and Mo martensite cast iron 40 
 

Table 3 data witness the increasing of conditional resistance for martensite thermite cast 

irons and rather great increasing for thermically manufactured cast iron. Pearlite matrix of such cast 
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iron contains carbides Cr and Fe. Using roentgenostructural analysis method in the structures of 

these cast irons carbides Fe3C and (Fe,Cr)3C as well as carbides (Fe,Cr)C3 and others were 

detected, that provides the hardness of ~ 15000 MPa. Microhardness of carbides (FeCr)3C – HV 

10000–10500 MPa, (FeCr)7C3 and (Fe,Cr)23C6 14500–17500 MPa. Chemical composition of 

burden and composition of ingots, the properties of some marks of thermite cast irons are shown in 

tables 4, 5 and 6. 

It is necessary to mention that mechanical properties of thermite cast iron are better than the 

properties of highly-chromium cast iron because of additional microalloying by aluminium, which 

must be introduced into the burden composition. 

Table 4 

Chemical composition of burden for synthesis of grey thermite cast iron 

 

 

Mark 

 
Electrode 

powder, 

per cent 

 
Ferrosili- 

cium 

(ФС 75) 

 
Ferromag- 

nese 

(ФМн 75) 

 

 
Powder 

Ni, B, Cu 

 

Ferrochromium 

(ФХ 100А); 

Ferrotitanium 

(ФТи 055А) 

 
Feroalu- 

minium 

thermite 

“OИ-1” 2,6–3,1 1,6–2,4 0,2 0,1–0,4 – The rest 

“OИ-3” 2,6–3,1 1,3–2,0 0,7–1,3 0,1–0,4 2,0–2,6 FeTi The rest 

“ИЧХ4Г7Д” 2,6–3,1 2,0–2,6 8,0–10,0 0,8Ni, Cu 10,0–12,9 FeCr The rest 

 

Table 5 

Chemical composition and the properties of medium alloyed thermite cast irons 

 
Mark 

Element content, per cent Mechanical properties 

С Si Mn S P Cr Ni B Ti Cu 
в, 

MPa 

u, 

MPa 
Hard-ness 

“OИ-1” 
2,5– 

3,0 

1,2– 

1,8 
0,1 0,1 0,1 – – 

0,1– 

0,4 
– – 230 

550– 

710 

47–52 

НRC 

“OИ-3” 
2,5– 

3,0 

1,0– 

1,5 

0,5– 

1,0 
0,1 0,1 – – 

0,1– 

0,4 

0,7– 

0,9 
– 

210– 

250 

580– 

700 

47–52 

НRC 

“ИЧХ4Г7Д” 
3,0– 

3,5 

1,5– 

2,0 

6,0– 

7,5 
0,05 0,1 

3,5– 

4,5 
0,5 – – 0,7 175 370 

500– 

550HB 

“ИЧХ3ТД” 
2,5– 

3,0 

1,0– 

1,5 

0,5– 

1,0 
0,05 0,1 

2,0– 

3,0 
– – 

0,5– 

0,9 

0,5– 

0,9 
250 510 

500– 

570HB 

 

 

Within cast irons with a considerable content of manganese disregarding high temperatures 

of synthesis one can see the aggravation of fluidity under the keeping of shrinkage within the range 

of 1,6–2,2 per cent. One must bear in mind that the treatment of cast irons with high content of 

chromium is complicated though it is on satisfactory level. 

Table 6 

Mechanical properties of thermite highly-alloyed cast irons 

Mark cast irons HRC u, MPa 

“И4Х12М” 65–67 670 

“ИЧХ12Г5” 64–66 680 

“ИЧХ28Н2” 53–57 620 

“ИЧХ2Н4” 60–62 660 
 

Cast irons «ИЧX15M3», «ИЧX12M» and «ИЧX12Г3M» are annealed (for getting the 

structure of grain perlite) with further hardening. Cast irons «ИЧX28H2M2» and «ИЧX12Г5» with 

the structure of alloyed austenite are hardened in an open air and «ИЧX28H2» are treated under the 
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medium-temperature tempering. High speed of cooling under getting of not big castings or the 

castings with wall thickness to 25-30 mm allow to get at once austenite-martensite structure. In 

other cases, the loading into furnace after hardening of casting at temperature 950ºC, endurance 2–3 

hours and cooling together with furnace or hardening in an open air is used. The probability of 

graphitization of castings under synthesis of alloy by aluminothermic way decreases considerably 

because of considerable gradient of temperatures and high speed of heat abstraction, i.e. getting of 

martensite structure under casting goes considerably simpler. 

Thus we may make a conclusion that aluminothermic ways can be used for producing of 

special thermite alloyed cast irons expect for high-chromium cast irons during the synthesis of those 

the problems of technological character appear. Other types of special cast irons have in some cases 

even better properties than in cast irons produced by ordinary methods. Designed compositions of 

thermite mixtures are also suitable for technology of thermite casting additives of high-temperature 

gradient. 
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СФЕРИЧЕСКИЙ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ СЕНСОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАНА В ВОЗДУХЕ 

Кабаций В. Н., Хомяк Б.Я., Питьовка О.Ю. 

 
SPHERICAL OPTOELECTRONIC SENSOR FOR MEASUREMENT OF METHANE 

CONCENTRATION IN AIR 

Kabatsiy Vasyl, Khomyak Bogdan, Pityovka Оksana 

 

 
Предложена конструкция оптоэлектронного сенсора газа на метан (СН4) 

учитывающая особенности спектральных характеристик источников и приемников 

среднего ИК-диапазона спектра. Показана возможность использования оптоэлектронного 

сенсора для измерения концентрации СН4 в диапазоне 0–3 об.%. Минимально измеренная 

концентрация газа в воздухе ограничивается только отношением сигнал/шум и составляет 

200–250 ppm. 

Ключевые слова: ИК-излучения, оптоэлектронные сенсоры, фотоприемники, 

оптоэлектронный сенсор, газ. 
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Proposed the design of an optoelectronic gas sensor for methane (СН4) takes into account 

the features of the spectral characteristics of sources and receivers of the middle IR spectral range. 

The possibility of using an optoelectronic sensor for measuring the concentration of CH4 in the 

range 0-3 vol.% has shown. The minimum measured gas concentration in air is limited only by the 

signal/noise ratio and is 200-250 ppm. 

Keywords: IR radiation, optoelectronic sensors, photodetectors, gas, optoelectronic sensor. 
 

Актуальной задачей в области контроля технологических процессов в промышленном 

производстве и теплоэнергетике, экологического контроля выбросов загрязняющих газов в 

атмосферу является измерение концентрации молекулярных компонентов газовой смеси. 

Загрязняющие атмосферу газы образуются также при выхлопах автомобиля и неполном 

сгорании топлива в печи или камине, выделяются из современных отделочных материалов и 

упаковок при их тлении или горении, а также на начальной стадии пожара при пиролизе или 

нестандартных режимах функционирования электрооборудования. Эффективно оценить 

состояние атмосферы и концентрации в ней вредных газов возможно только при условиях 

объективного контроля инструментальными средствами. 

В последние годы наблюдается переход от традиционных средств анализа газа, в 

котором используются лампы накаливания, оптические фильтры и механические 

модуляторы излучения, к использованию нового поколения многофункциональных приборов 

газового анализа, разработанных и изготовленных на современной элементной 

оптоэлектронной базе [1]. Учитывая, что основными элементами современного 

оптоэлектронного сенсора являются полупроводниковые источники и фотоприемники ИК- 

излучения, то для достижения высокого кпд сенсора необходимо, чтобы параметры его 

составных частей были согласованы по спектральным характеристикам, быстродействию, 

температурным свойствам и габаритам. Помимо этого, источники ИК-излучения, 

применяемые в оптоэлектронных сенсорах, должны обладать достаточно узкой 

направленностью излучения и работать при сравнительно небольших входных токах. 

Поэтому совершенствованию полупроводниковых источников ИК-излучения уделяется 

большое внимание [2–5]. Не менее важным является и выбор фотоприемника, который 

должен обладать не только высокой эффективностью преобразования падающего на него 

излучения в электрический ток, но и требуемым спектральным распределением 

фоточувствительности и быстродействию [3]. 

Использование полупроводниковых источников и фотоприемников ИК–излучения 

существенно повышает чувствительность, селективность, быстродействие, экономичность и 

надежность спектроабсорбционных приборов анализа составов газовых смесей, значительно 

уменьшает габариты и материалоемкость, а также позволяет автоматизировать процесс 

измерения, применять непрерывный контроль состояния окружающей среды и 

промышленных процессов [1–4]. 

Настоящая работа посвящена разработке оптоэлектронных сенсоров газов на метан и 

двуокись углерода с использованием многоэлементных полупроводниковых источников 

излучения и фотоприемников, работающих в спектральном диапазоне 2,5–5,0 мкм. 

1. Многоэлементные полупроводниковые источники ИК-излучения на область спектра 

2,5-5,0 мкм. 

Излучающие активные элементы (АЭ), с p–n-переходами и высокими 

коэффициентами инжекции при электролюминисценции, полупроводниковых источников 

излучения работающих при комнатной температуре, изготовлены на базе твердых растворов 

(ТР) InGaAs/InAs и InAsSbP/InAs методом жидкостной эпитаксии,  позволяющим 

выращивать на монокристаллической подложке высококачественные гетероструктуры [2]. 

Для повышения внешнего квантового выхода на излучающие АЭ наносились оптические 

покрытия, одновременно выполняющие механическую защиту, эффект просветления и
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фокусирование излучения. В качестве материалов для оптического покрытия, 

использовались халькогенидные стеклообразные полупроводники (ХСП) на базе 

многокомпонентных систем Ge(Pb)-Sb(Bi,Ga)-S(Se) [6]. 

Оптическое покрытие из ХСП в виде вытянутой полусферы сужает диаграмму 

направленности излучения вдоль оптической оси от 1600 до 400 и повышает мощность 
излучения АЭ в 2,5–3,0 раза. При использовании оптического покрытия в виде 
цилиндрической поверхности с полусферическим куполом удалось сузить диаграмму 

направленности излучения до 150 и увеличить мощность излучения в 3,5–4 раза [5]. 
Разработанная нами технология нанесения оптического покрытия на излучающие АЭ 

обеспечивает удовлетворительную воспроизводимость геометрии стеклянного купола [7]. 

Конструкции полупроводниковых источников излучения [2, 6–9] разработаны таким 

образом, что позволяют разместить несколько АЭ на одной теплопроводной основе и могут 

излучать на одной или разных длинах волн, а их питание осуществляется раздельно в 

непрерывном или импульсном режиме. Комплексные исследования электрофизических и 

оптических параметров активных элементов позволили определить оптимальные составы ТР, 

обеспечивающие излучение АЭ на длинах волн, согласованных с длиной  волны 

собственного поглощения соответствующего газа или компонентов в газовой смеси (рис. 1) 

(длины волн излучения 2,9 мкм, 3,32 мкм, 4,27 мкм, 4,67 мкм отвечают полосам поглощения 

паров воды, метана (CH4), углекислого газа (CO2), окиси углерода (CO)). 
Вследствие изменения ширины запрещенной зоны материалов A3B5 с повышением 

температуры внешней среды спектральные характеристики излучающих АЭ, изготовленных 

на их основе, смещаются в длинноволновую область спектра. Изменение температуры АЭ 

происходит также вследствие разогрева p–n-перехода при увеличении прямого тока через 
него. Поэтому, при проектировании и изготовлении оптоэлектронных сенсоров газа 

необходимо знать и учитывать температурный коэффициент смещения максимума в спектре 

излучения АЭ. Спектральные характеристики АЭ измерялись в диапазоне температур 250– 

330 К. На основании этих измерений для АЭ, используемых нами в оптоэлектронном сенсоре 
на метан, представлены рис. 3 температурные зависимости спектрального положения 

максимума в спектре излучения и полуширины спектра (І = 200 мА, ν = 103 Гц, τ = 500 мкс). 
 

Рис. 1. Зависимости интенсивности излучения p–n-перехода АЭ от длины волны 

излучения при Т=300 К, согласованные с максимумами длин волн собственного 

поглощения различных газов: 1– паров воды (λ=2,9 мкм); 2– метана (СН4, λ=3,32 мкм); 

3– λ=3,9 мкм (используется для опорного канала в оптоэлектронном сенсоре); 4– 

двуокиси углерода (λ= =4,27 мкм). 
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Рис. 2. Температурные зависимости спектрального положения максимума в 

спектре излучения (1) и полуширины спектра (2) излучения АЭ, используемого в 

оптоэлектронном сенсоре на метан. 

 

Для измерения мощности излучения АЭ в области спектра 2,5–5,0 мкм использовалась 

интегрирующая сфера и калибровочный охлаждаемый PbSe фотоприемник. Внутренняя 

поверхность сферы диаметром 80 мм покрывалась мятой алюминиевой фольгой с 

коэффициентом диффузного отражения 0,9–0,92. Источник ИК-излучения и ФП 

расположены на противоположных сторонах сферы и разделены между собой диффузно 

рассеивающим экраном. Используя свойства интегрирующей сферы, мощность излучения 

рассчитывалась по формуле: 
4D

2 
(1   )U 

P  
d 

2 
Sp 

,
 

где D– внутренний диаметр сферы, м; β– коэффициент диффузного отражения 

поверхности сферы; U–электрический сигнал на выходе с ФП, В; d –диаметр чувствительной 

площадки ФП, м; Sp – интегральная чувствительной ФП по отношению к исследуемому 

источнику излучения, В/Вт. 
До начала измерений интегрирующая сфера продувалась осушенным азотом в 

десятикратном объеме от объема сферы. Ошибка измерений мощности излучения АЭ не 
превышала 15 %. Мощность излучения АЭ измерялась в диапазоне температур 250–330 К и 

плотности (J) прямого тока (І), проходящего через АЭ от 1 А/см2 до 103 А/см2. Длительность 
(τ) прямоугольных импульсов изменялась от 25 мкс до 500 мкс при частоте (ν) их следования 

от 10 до 106 Гц. Для всех исследуемых АЭ мощность излучения уменьшается с повышением 

температуры рис. 4 (І=200 мА, ν=103 Гц, τ=500 мкс). 

На рис. 4 приведены зависимости мощности излучения АЭ, излучающих на различных 

длинах волн, от величины прямого тока через р–п-переход (Т=293 К, ν=103 Гц,  τ=500 мкс). 
Из этого рисунка видно, что увеличение прямого тока через р–п-переход приводит к 
увеличению мощности излучения для всех исследуемых АЭ вплоть до тока 250 мА 

(25А/см2), достигая насыщения, после чего мощность излучения АЭ начинает уменьшаться с 

увеличением тока больше 250 мА (25 А/см2), вследствие нагревания р–п-перехода. 

Изменение режима работы АЭ (ν = 10 Гц, τ = 25–50 мкс) приводит к тому, что р–п-переход  

не успевает нагреться даже при токе 7А (700 А/см2), а мощность излучения возрастает в 
несколько раз. Увеличение плотности тока через р–п-переход приводит к смещению 

максимума в спектрах излучения АЭ в длинноволновую область и увеличению полуширины 
спектров. Так для активных элементов, изготовленных на базе ТР InGaAs (область излучения 
2,8–3,6 мкм), смещение максимума излучения и увеличение полуширины спектров 

излучения наблюдается при плотности тока 25 А/см2. Для активных элементов,
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изготовленных на базе ТР InAsSbP (область излучения 3,8–5,0 мкм), такие изменения 

наблюдаются уже при плотности тока 10 А/см2. 
 
 

Рис. 3. Температурные зависимости мощности излучения различных АЭ, 

излучающих на длинах волн в максимуме излучения λmax: 1– 2,9 мкм; 2– 3,32 мкм; 3– 
3,9 мкм; 4– 4,27 мкм. 

 
Рис. 4. Зависимости мощности излучения АЭ от прямого тока через р–п-переход на 

различных длинах волн в максимуме излучения λmax : 1– 2,9 мкм; 2– 3,32 мкм; 3– 3,9 
мкм; 4– 4,27 мкм. 

 

Таким образом, приведенные выше результаты указывают на необходимость 

температурной стабилизации активных элементов при использовании их в оптоэлектронных 

сенсорах газов. Использование различных типов полупроводниковых микрохолодильников, 

работающих на эффекте Пэльтье, позволяет стабилизировать спектральное положение 

максимума в спектре излучения АЭ, а также увеличить на 20 % мощность излучения, за счет 

увеличения прямого тока через р–п-переход. Вместе с тем следует отметить, что 

использование таких микрохолодильников существенно увеличивает потребляемую 

мощность источника излучения, усложняет его конструкцию и уменьшает надежность. В то 

же время, используя указанное поведение мощности излучения и спектральных 

характеристик АЭ, возникает возможность управление этими параметрами с помощью 

прямого тока через р–п-переход [2]. 

2. Фотоприемники ИК-излучения на область спектра 2,5–5,0 мкм. 
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Приемники оптического излучения являются неотъемлемым элементом современной 
аппаратуры для оптической обработки информации. Основным условием использования 

параметров фотоприемников в составе сложных оптоэлектронных устройств есть 

правильный выбор типа приемника излучения. В нашем случае, учитывая электрические и 

оптические характеристики разработанных источников ИК-излучения, для обеспечения 

надежного приема и обработки электрического сигнала необходим ФП с интегральной 

вольтовой чувствительностью не менее 103 В/Вт и обнаружительной способностью не менее 

109 см·Гц1/2·Вт –1 по АЧТ при Т = 300 К. Спектральные характеристики различных типов ФП, 

на область спектра 2,5–5,0 мкм, приведены на рис.5. 

Важной характеристикой ФП является постоянная времени, определяющая верхнюю 

границу частоты модуляции излучения, превышение которой приводит к снижению 

интегральной чувствительности ФП. При выборе ФП необходимо также учитывать размер 

фоточувствительной площадки, поскольку граничная чувствительность однотипных ФП 

зависит от ее размеров и ухудшается с ее увеличением. В такой же зависимости от размеров 

чувствительной площадки находятся и шумы ФП. Однако этот шум уменьшается при 

использовании модулированного сигнала с усреднением. 

 
 

Рис. 5. Спектральные характеристики 

различных ФП в средней ИК-области спектра: 

1– PbSe фоторезистор; 2–охлаждаемый PbSe фоторезистор; 

3– InAs фотодиод [3]; 4– фотодиод PD42Sr фирмы MIRDOG (РФ). 

 

Так как, использование модулированного излучения с частотой 500 Гц и усреднением 

больше 1 с, приводит к увеличению соотношения сигнал/шум до 20 раз, а при 10 с до 70 раз 

[3]. Такое время усреднения вполне приемлемо для большинства газоанализаторов, так как 

изменение величины концентрации газа происходит за время больше 1 с. PbSe 

фоторезисторы характеризуются достаточной чувствительностью в области спектра 2,5–5,0 

мкм и их наиболее часто используют в приборах анализа концентрации газа. 

С учетом конструктивных и технических особенностей, разработанных нами 

многоэлементных источников ИК-излучения [2, 7, 8] и характеристик ФП нами разработан 

оптоэлектронный сенсор для измерения концентрации СН4 в газовой смеси. 
3. Оптоэлектронный сенсор на метан (СН4) 

Для измерения концентрации СН4 в диапазоне 0–3,0 об.% с коэффициентом 

поглощения αmax = 0,1 и αеff = 0,05 в области 3,3 мкм [3], изготовлен оптоэлектронный сенсор 

в виде интегрирующей сферы рис. 7 [11]. 

Оптоэлектронный сенсор состоит из оптически связанных источника ИК-излучения 1, 

интегрирующей сферической кюветы 2, светорассеивающего экрана 3 и фотоприйомника 4. 

Внутренняя поверхность кюветы и основание светоотражающего экрана, покрыты сильно
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деформированной алюминиевой фольгой, толщиной 0,02 мм, создающей диффузное 

отражение с коэффициентом отражения 0,90 – 0,92 в диапазоне длин волн 2,5–5,0 мкм. 

Светоотражающий экран выполнен в виде многогранной правильной пирамиды с площадью 

основания в два раза большей площади сечения светового потока, создаваемого источником 

излучения на входе кюветы. Грани пирамиды зеркальные и направлены в сторону источника 

излучения. 
 

Рис. 6. Конструкция оптоэлектронного сенсора на метан: 

1– многоэлементный источник ИК-излучения; 2– интегрирующая сферическая 

кювета; 3– светоотражающий экран; 4– фотоприемник. 

 

Для обеспечения минимальных потерь на рассеивающей поверхности кюветы, 

входные и выходные отверстия подачи метана изготовлены в виде отдельных отверстий 

диаметром 1 мм. Многоэлементный источник ИК-излучения состоит из нескольких АЭ, 

излучающих на рабочей длине волны λmax1 = 3,32 мкм (Δ λ0,5 = 0,38 мкм) и на длине волны в 

максимуме излучения λmax2 = 3,9 мкм (Δ λ0,5 = 0,42 мкм), за полосой поглощения метана 

(опорный канал). Прямая модуляция световых потоков обеспечивается активацией 

источников ИК-излучения переменным током І = 250 мА, частотой ν=103 Гц и  

длительностью импульса τ=500 мкс. Регистрация ИК-излучения осуществляется PbSe 

фоторезистором. Световой поток от источника излучения 1, попадая внутрь кюветы 2, 
отражаясь экраном 3 и рассеиваясь внутренней поверхностью кюветы, создает некоторый 

уровень освещенности, который регистрируется ФП. 

При подаче метана внутрь кюветы, световой поток ослабляется вследствие частичного 

поглощения. В результате внутри кюветы создается освещенность пропорциональная 

ослаблению излучения метаном, которая регистрируется ФП. Изменение освещенности 

внутри кюветы при наличии в ней метана, приводит к соответствующему изменению 

выходного сигнала ФП, который служит мерой концентрации метана. На рис. 8 приведены 

зависимости падения напряжения на выходе ФП от концентраций метана в сферической 

кювете (кривая 1) и цилиндрической кювете длиной 164 мм (кривая 2). 

Учитывая относительно большой объем кюветы, оптимальная скорость подачи 

газовой смеси составляет 2–2,5 л/мин, при этом время установления показаний не превышает 

20–30 с. Воспроизводимость показаний при проведении измерений не хуже ± 2 %, а 

стабильность измерений при 60-минутном пропускании газовой смеси с концентрацией 0,3 

% составляет ± 4%. Отношение сигнал-шум достигает не менее 100. 
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Рис. 7. Зависимость падения напряжения на выходе ФП от 

концентрации метана (СН4) для сферической кюветы (1) 

диаметром 80 мм и цилиндрической кюветы (2) длиной 164 мм. 

 

Минимально измеряемая концентрация СН4 в воздухе составляет 200–250 ppm. При 

использовании сферической кюветы приведенная ошибка измерений составляла 5%. 

Сравнительные измерения концентрации СН4, с использованием сферических и 

цилиндрических кювет оптоэлектронного сенсора показали, что сферические кюветы 

являются более перспективными и позволяют уменьшать габариты и массу сенсора. 

Разработанный оптоэлектронный сенсор газа позволяет конструировать современные 

многофункциональные приборы газового анализа с высокими эксплуатационными 

параметрами. Компактность, виброустойчивость, малые габариты и масса, вместе с большим 

сроком службы и быстродействием определяют широкий спектр их использования. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ МІЖ РІЗНИМИ РОЗМІРНИМИ 

ОЗНАКАМИ СТОП ЛЕГКОАТЛЕТІВ ВІКОМ 12-16 РОКІВ 
Петрус Б. Б., Козарь О. П., Рейс Т. Т., Бреднікова С. В. 

 

ESTABLISHMENT OF REGULARITIES BETWEEN DIFFERENT DIMENSIONAL 

SIGNS OF FOOT ATHLETES AGED 12-16 YEARS 
Petrus Boris, Kozar Oksana, Reis Tiberiy, Brednikova Svitlana 

 

В роботі проведено антропометричні дослідження стоп дітей легкоатлетів віком 

12-16 років. Встановлено, що криві розподілу довжини та висоти стопи досліджуваних груп 

відповідають закону нормального розподілу. Доведено лінійну залежність між висотою 

вигину човноподібної кістки стопи та довжиною і шириною стопи. 

Ключові слова: спортивне взуття, стопа, легка атлетика, проектування, 

конструкція, раціональна внутрішня форма 

 

The comfort and functionality of a sports footwear mostly depends on how the dimensional 

indicators and the shape of the typical foot in the inner form of the footwear – footbed - are 

displayed. 

The purpose of the work is to establish patterns between the various dimensional features of 

foot of athletes aged 12-16 years based on the study of long and high-altitude anthropometric foot 

studies for the further development of special athletic shoes. 

Anthropometric research has been carried out in this work and 21 dimensions of the feet of 

children-athletes have been determined; the regularities of the normal distribution of the feet in 

length and height have been determined; linear dependencies between length and width of the foot 

and bending height of the boat-shaped bone of the foot have been deduced. 

For the study of the anthropometric parameters of the foot, a plantograph device was used, 

since the method of obtaining a plotogram with the help of a pantograph is fast and gives fairly 

accurate data during the processing of the results (± 1-2 mm). 

As a result of the establishment of regularities between different dimensional signs of foot of 

athletes aged 12-16 years, we can sum up the following: 

- the curves of length and height distribution of the studied groups correspond to the law of 

normal distribution. 

- the linear dependence between the bending height of the boat bone and the length and 
width of the foot has been proved. 

Keyword: sport shoes, foot, athletics, design, construction, rational internal form 

 

Комфортність і функціональність спортивного взуття в більшості залежить від того, 

наскільки відображені розмірні показники і форма типових стоп у внутрішній формі взуття – 

колодці. Тому при розробці внутрішньої форми спортивного взуття необхідно враховувати 

особливості морфології, дані фізіології і біомеханіки стоп, специфічні для даної групи 

спортсменів, тобто для спортсменів–легкоатлетів віком 12 – 16 років. 

Специфіку проектування колодок для спортивного взуття визначають наступні 

фактори: 

- особливості морфології стоп, характерних для окремих груп спортсменів, а також 

відмінність в типології стоп спортсменів і не спортсменів; 

- особливості біомеханіки стоп спортсменів в окремих видах спорту і вимоги, 

пред’явлені у зв’язку з цим, до деяких параметрів колодок (висоти припіднятості п’яткової 

частини, параметри лінії сліду і т. д.); 
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- характерні особливості для взуття, які використовуються у визначених видах 

спорту, значні відмінності в навантаженні, тривалості їх дії і розподілення по поверхні стопи, 

а також витікаючі із цього відмінності у відношенні розмірних ознак стоп і параметрів 

внутрішньої форми взуття; 

- деякі спеціальні вимоги спортсменів до внутрішньої форми і відношення її 

параметрів і розмірних ознак стоп. 

Всі ці перераховані вище показники неможливо було б визначити без 

антропометричних досліджень стоп. Адже на основі цих обмірів, досліджень стоп, 

отримуються дані для створення спеціальних легкоатлетичних колодок для спортсменів. 

Легка атлетика – це один з основних та найбільш масових видів спорту, який об’єднує 

такі дисципліни як ходьба, біг, стрибки, штовхання та легкоатлетичне багатоборство. Кожен 

вид цього спорту вимагає використання спеціального взуття, так як має особливу 

біомеханіку рухового апарату, а особливо стопи. Мета носіння спеціального взуття на 

змаганнях полягає в тому, щоби захистити стопу, надати їй стабільність та щільний контакт з 

поверхнею. Нажаль для дітей легкоатлетів 12 – 16 років відсутнє належне спеціальне, 

тренувальне взуття, оскільки відсутні наступні відомості: 

- антропометричні дані та розмірні ознаки стоп дітей легкоатлетів; 

- спеціальні легкоатлетичні колодки для дітей; 

- розмірно-повнотний асортимент колодок для дітей легкоатлетів. 

За даними спортивної морфології існує наявність різниці між пропорціями тіла, ніг і 

стоп легкоатлетів. У бігунів на короткій та середній дистанціях струнка фігура і довгі ноги, а 

марафонці як правило невеликого зросту; спортсмени, які займаються штовханням, 

відрізняються високим зростом, великою довжиною ніг та більш розвинутими поперечними 

розмірами тіла. 

При дослідженні стоп спортсменів–легкоатлетів, а саме хлопців та дівчат віком від 12 

– 16 років важливо дослідити, який тип стопи характерний для них, а також виявити, в якій 

формі виявляється найбільш типові для даної групи морфо функціональні зміни розмірів і 

форм окремих частин стопи, від конкретного виду легкої атлетики, проаналізувати їх 

значимість для теорії та практики проектування колодок і конструювання спортивного 

взуття. 

Функціональність спортивного взуття можна розглядати як комплекс властивостей з 

конкретною взаємозв’язаністю і взаємопідпорядкованістю, які залежать від цільового 

призначення взуття [1]. Для сучасного спортивного взуття можна виділити дві функції: 

основну — забезпечення можливості досягнення високих спортивних результатів, і 

допоміжну, до якої можна віднести захист від несприятливих дій зовнішнього середовища, 

травм, а також профілактику захворювання стопи спортсмена [2-4]. 

Проблематикою встановлення особливостей антропології та морфології стоп 

спортсменів залежно від виду спортивної спеціалізації, віку та статі спортсмена займалось 

багато вчених, таких як Коновал В.П., Архипов О.А., Бернштейн М. О., Лапутин А. М., 

Половніков І.І. та багато інших [4-8]. Сучасна діагностика морфофункціональних 

властивостей стопи спортсмена, біомеханіка і фізіологія руху [1,2,6] підтверджує гіпотезу 

взаємозв’язку і взаємопідпорядкованості функціональних властивостей спортивного взуття 

конкретного цільового призначення в залежності від спортивної спеціалізації.  

В праці [9] визначено динаміку зміни морфологічних показників поперечного 

склепіння стоп впродовж трьох місяців, значення латерального та медіального кутів правої і 

лівої стопи. Встановлено, що характер циклічного бігового руху (прямолінійний і 

непрямолінійний), спортивна спеціалізація (спринтери і стаєри), стать спортсмена 

визначають особливості реакції стопи на фізичні навантаження і змінюють її морфологічні 

характеристики. 

Метою роботи є встановлення закономірностей між різними розмірними ознаками 

стоп легкоатлетів віком 12-16 років на основі вивчення довжинних та висотних
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антропометричних досліджень стоп для подальшого створення спеціального 

легкоатлетичного взуття. 

Для досягнення даної мети були сформульовані завдання дослідження: 

- проведення антропометричних досліджень та визначення розмірних ознак стоп 

дітей легкоатлетів; 

- встановлення закономірності нормального розподілу стоп за довжиною та висотою; 

- виведення лінійної залежності між довжиною і шириною стопи та висотою вигину 

човноподібної кістки стопи. 

Важливе значення для створення колодок легкоатлетичного взуття для спортсменів 

віком від 12-16 років відіграють антропометричні дослідження. На стопі вимірюють три види 

розмірів: лінійні (довжина, ширина, висота), об’ємні і кутові. Параметри анатомічних точок 

стопи (рис.1) замірюють в прямокутній системі координат, тобто в системі побудови 

колодок. 

 

Рис. 1. Основні антропометричні 

точки стопи (а) і лінії обміру стопи (б, в): 
(рис.1, а) довжина (Д) стопи – відстань від точки 9 до найбільш віддаленої точки 3 на першому або другому 

пальці; Д в.п. – відстань від точки 9 до центра головки першої плюсневої кістки 2 Д н.п. – відстань від точки 9 

до: 5 - центра головки плюсневої кістки; 4 - до кінця п’ятого пальця; 6 - до точки згину стопи; 7 - до центра 

зовнішньої щиколотки; 

(рис.1. б) обхват в плюснефаланговому з’єднанні Ов.п – периметр січення через головку першої плюсневої 
кісти; обхват через найбільш широке місце стопи Он.п – периметр січення, який проходить через головку п’ятої 
плюсневої кістки; обхват Ос через середину 6 довжини стопи; косий обхват Осг – периметр січення, який 
проходить через точку згину стопи 7 і найбільш випуклу точку п’ятки 9 (косий підйом); обхват по щиколоткам 

Ощ – периметр січення, який проходить через центр внутрішньої щиколодки1; обхват над O1 – периметр 

січення, який проходить по найбільш вузькому місці гомілки над щиколотками; обхват гомілки в найбільш 
ширшому місці О2; обхват гомілки під коліном О3; 

(рис.1. в) ширина стопи Ш н.п и Ш в.п за січенням, проведеним перпендикулярно повздовжній осі через 

центри головок першої і п’ятої плюсневих кісток; ширина п’ятки Шп – за січенням, повздовжнім через центр 

п’ятки; ширина опори стопи (відбиток) – на відбитку по тим же січенням, що і ширина стопи. 
 

Для масового обміру стоп зазвичай використовують непрямий метод плантографії, 

який представляє собою отримання відбитку стопи з використанням спеціального приладу – 

плантографу (рис.2), його візуальну оцінку і проведення графіко-розрахункового аналізу. 

Для зняття відбитку і отримання горизонтальної проекції стопи на подушечку плантографа 

наносять штемпельну фарбу, кладуть чистий лист паперу і опускають рамку 2 з натягнутою 

полівінілхлоридною плівкою 1. На плівку ставлять праву стопу, обводять її контурографом і 

проектують на плантограму точку центра головки першої плюсневої кістки 2, найбільш 

віддаленої точки на першому або другому пальці 3, точку центра головки п’ятої плюснової 

кістки. 
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Рис. 2. Плантограф (а) і контурограф (б): 

1 – полівінілхлоридна плівка; 2 – рамка; 3 – основа; 4 – лист паперу. 

 

Для     оцінки     плантограми     дітей     використана      методика,      запропонована 

Н. А. Циркуновою (рис.3) . 

 

Рис. 3. Метод оцінки плантограми дітей: 

а – графічний аналіз плантограми; б, в, г – типові межі відбитків 

для дітей 3-4-х, 5-7-ми и 8-18-ти років. 
 

До внутрішньої сторони отриманого відбитку проводиться пряма АВ. Із середини 

відстані АВ встановлюється перпендикуляр СД, довжина якого ділиться на три рівні  

частини. Типова ширина відбитка стопи здорових дітей трьох-чотирьох років буде 

обмежуватися серединою першої (від прямої) третини перпендикуляра СД (рис.2, б). У дітей 

п’яти-семи років межі відбитка проходить між першою і середньою третиною 

перпендикуляра (рис.2., в), а починаючи із восьми до вісімнадцяти років – через середину СД 

(рис.2., г). Плантограми дослідних стоп порівнюють із віковими стандартами відбитків. 

Ширина відбитка, яка перевищує межі, вказані для даного віку, може бути показником 

сплощення стопи. 

Індивідуальний обмір стопи виконується для підбору і корегування колодок за 

методом В. П. Апанасенко. Цей метод дозволяє швидко, з високою точністю і в чіткому 

співвідношенні з антропологічними особливостями ніг людини обмірювати стопу і 

корегувати колодку. 

Проведення антропологічних досліджень за довжиною і висотою стоп. 

Форма і розміри стоп визначаються статтю, віком і певною мірою конструкцією 

людей, залежно від раси, клімату, географічного положення. Тому для обміру стоп людей 

поділяють на певні представницькі групи. Дослідження проводились на базі Мукачівської та 

Ужгородської дитячо-юнацької спортивної школи. В якості об’єктів досліджень вибрані дві
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вікові категорії дітей, а саме: 12–14 років та 14–16 років, хлопчики та дівчата. Така градація 

характеризується своєрідним розвитком організму дітей, тренувальним процесом та 

гендерним поділом груп. Для отримання достовірних даних, під час проведення 

антропометричних досліджень, було здійснено вибірку за відповідною методикою загальною 

кількістю 200 дітей легкоатлетів, в яку ввійшло 100 дівчат та хлопчиків вікової категорії 12– 

14 років та 100 дівчат і хлопчиків вікової категорії 14–16 років. 

Для проведення дослідження антропометричних параметрів стопи було використано 

прилад типу плантограф, оскільки методика отримання плантограми за допомогою 

пантографа є швидкою та дає досить точні дані під час обробки результатів (±1-2мм). Для 

додаткових досліджень використовувались лінійка, гнучка сантиметрова стрічка. 

Розподіл розмірних ознак стоп в однорідному колективі підпорядковується закону 

нормального розподілу. 
Криву нормального розподілу побудовано за рівнянням (1.1): 

у = 
1
 

Д   Д 2 

e
    

2 2 

 
(1.1) 

де у – число стоп заданої довжини Д в колективі; 

σ – квадратичне відхилення; 
Ді – довжина стопи; 

Д – середня довжина стопи для даного колективу. 
Аналогічна закономірність розподілу будь-яких інших розмірних ознак стопи. Отже, 

знаючи середнє значення ознаки М і його дисперсію σ2 або квадратичне відхилення σ, можна 
підрахувати, яке число стоп буде мати той чи інший розмір. 

Якщо взяти σ = 1 і замінити (Ді – Д) / σ величиною t, то формула (1.1) набуде 
наступного вигляду: 

Zt  
= 

 t 
2 

 

2 

 

(1.2) 

Чисельність розподілення визначається за формулою: 

у = 
h

 
Zt 


(1.3) 

 

5мм. 

де  h  –  класовий інтервал,  який  в радянській  метричній  системі нумерації дорівнює 

 

Співвідношення розмірів  стоп  за висотою та шириною стопи  виражається рівнянням 

регресії з невеликим вільним членом, тому можна вважати, що залежність між довжиною та 

шириною стопи пропорційні. 

Відібрані плантограми оброблялися за звичайною методикою. На розкреслених 

плантограмах вимірялися відрізки від осі до контуру, відбитку і горизонтальної проекції 

стоп, положення п'яткового та носкового відділів та ін. 

Також за допомогою закону нормального розподілу, був зроблений розподіл довжини 

та висоти стоп дітей легкоатлетів віком 12-16 років в однорідному середовищі. 

Під час проведення антропометрії було досліджено 21 розмірну ознаку стопи (висотні 

і довжинні) [2], які необхідні для розробки раціональної колодки (рис.1.). Відбиралися 

плантограми, у яких відхилення цих розмірів від їх середніх значень не перевищує ± 

0,5мм. Результати антропометричних досліджень оброблялися методами математичної 

статистики. Всі показники були обраховані, систематизовані та визначені за формулами 

(середнє значення – М; статистична помилка – mм; середнє квадратичне відхилення – δ; 

коефіцієнти варіації або мінливості – V %, коефіцієнт кореляції – r y\ x; коефіцієнт регресії –  

R y\ x. ): 

2
e 

1 
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(1.5) 

 

 

  (1.6) 

V 
 


M 

 

100% 

 

(1.7) 

Результати антропометричних обмірів та математично–статичної обробки 

представлені в таблицях 1 і 2. 

 

Таблиця 1 

Результати математично-статичної обробки антропометричних даних стоп дітей 

легкоатлетів віком 12 – 14 років 

№ Розмірні ознаки 
Хлопчики Дівчата 

М  mм V М  mм V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Довжина : 

1 Довжина стопи 
(Дст) 

245,31 9,66 1,44 3,94 232,78 8,90 1,33 3,82 

2 До початку 
відбитку (ОО') 

8,58 2,35 0,35 27,42 8,09 1,84 0,27 22,69 

3 До самого 

широкого місця 

п’ятки (Д1) 

 

42,89 
 

4,70 
 

0,70 
 

10,95 
 

38,53 
 

4,47 
 

0,67 
 

11,60 

4 До самого вузького 

місця в переймах 
(Д2) 

 

108,76 
 

10,97 
 

1,63 
 

10,08 
 

104,22 
 

12,76 
 

1,90 
 

12,24 

5 До зовнішнього 
пучка (Д3) 

155,62 5,86 0,87 3,76 148,53 6,68 1,00 12,24 

6 До середини пучків 
(Д4) 

166,47 6,99 1,04 4,20 159,29 7,51 1,12 4,71 

7 До внутрішнього 
пучка (Д5) 

178,13 7,39 1,10 4,15 169,53 8,52 1,27 5,01 

8 До кінця відбитку 
п’ятого пальця (Д6) 

194,04 9,10 1,36 4,69 181,91 8,73 1,30 4,79 

9 До кінця великого 

пальця (Д7) 
22,62 8,72 1,30 3,92 211,64 10,52 1,57 4,97 

Висота : 

10 З найвищої точки 

першого пальця 
(В1) 

 

19,90 
 

0,26 
 

0,83 
 

4,17 
 

19,90 
 

0,26 
 

0,83 
 

1,17 

11 До найвищого 

внутрішнього пучка 
(В2) 

 

33,20 
 

0,39 
 

1,25 
 

3,76 
 

33,20 
 

1,25 
 

0,39 
 

4,26 

n 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 До найвищого 

згину стопи на 

сухожиллі першого 

пальця (В3) 

 
63,60 

 
0,86 

 
2,73 

 
4,29 

 
63,00 

 
2,73 

 
0,86 

 
8,36 

13 До вигину 

човноподібної 

кістки(В4) 

 

21,40 

 

0,75 

 

2,37 

 

11,10 

 

21,40 

 

0,75 

 

2,3 

 

11,10 

14 До точки найбільш 

виступаючої точки 

п’яткового 

заокруглення (В5) 

 
18,20 

 
0,24 

 
0,75 

 
4,11 

 
18,20 

 
0,24 

 
0,75 

 
4,11 

15 До найбільш 

глибокої точкт 

п’яткового 

заокруглення (В6) 

 
67,50 

 
1,44 

 
4,57 

 
6,67 

 
67,50 

 
1,44 

 
4,57 

 
6,67 

16 З зовнішньої 

сторони до 

найбільш 

виступаючої точки 
п’ятки (В7З) 

 
 

8,70 

 
 

0,25 

 
 

0,78 

 
 

8,98 

 
 

8,70 

 
 

0,25 

 
 

0,78 

 
 

8,98 

17 З внутрішньої 

сторони до 

найбільш 

виступаючої точки 
п’ятки (В7В) 

 
 

9,00 

 
 

0,24 

 
 

0,77 

 
 

8,61 

 
 

9,00 

 
 

0,24 

 
 

0,77 

 
 

8,61 

18 З зовнішньої 

сторони під 

щиколоткою до 

найбільш глибокої 
точки (В8З) 

 
 

39,30 

 
 

1,08 

 
 

3,41 

 
 

8,67 

 
 

39,30 

 
 

1,08 

 
 

3,41 

 
 

8,67 

19 З внутрішньої 

сторони під 

щиколоткою до 

найбільш глибокої 
точки (В8В) 

 
 

45,70 

 
 

1,50 

 
 

1,75 

 
 

10,10 

 
 

45,70 

 
 

1,50 

 
 

1,75 

 
 

10,10 

20 З зовнішньої 

сторони до 

найбільш 

виступаючої точки 
щиколотки (В9З) 

 
 

56,30 

 
 

0,55 

 
 

1,73 

 
 

3,08 

 
 

56,30 

 
 

0,55 

 
 

1,73 

 
 

3,08 

21 З внутрішньої 

сторони до 

найбільш 

виступаючої точки 
щиколотки (В9В) 

 
 

75,10 

 
 

0,54 

 
 

1,70 

 
 

2,26 

 
 

75,10 

 
 

0,54 

 
 

1,70 

 
 

2,26 
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Таблиця 2 

Результати математично – статичної обробки антропометричних 

даних стоп дітей легкоатлетів віком 14 – 16 років 

 

№ 

 

Розмірні ознаки 
Хлопчики Дівчата 

М  mм V М  mм V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Довжина : 

1 Довжина стопи (Дст) 264,62 7,90 1,18 2,99 246,02 8,98 4,34 3,65 

2 До початку відбитку 
(ОО') 

9,00 2,70 0,40 30,00 9,00 2,39 0,30 26,60 

3 До самого широкого 
місця п’ятки (Д1) 

42,96 6,33 0,94 14,75 42,04 3,08 0,46 7,33 

4 До самого вузького 

місця в переймах 
(Д2) 

 

107,98 
 

14,32 
 

2,13 
 

13,26 
 

106,02 
 

7,05 
 

1,05 
 

6,05 

5 До зовнішнього 

пучка (Д3) 164,89 10,86 1,62 6,59 154,89 6,08 0,94 3,93 

6 До середини 

пучків(Д4) 177,02 10,44 1,56 5,90 165,36 6,99 1,04 4,23 

7 До внутрішнього 

пучка (Д5) 189,02 11,01 1,64 5,82 176,47 7,02 1,05 3,98 

8 До кінця відбитку 

п’ятого пальця (Д6) 

 

206,38 
 

12,80 
 

1,91 
 

6,20 
 

193,69 
 

9,53 
 

1,42 
 

4,92 

9 До кінця великого 

пальця (Д7) 235,44 13,06 1,95 5,55 220,47 8,77 1,31 3,98 

Висота : 

10 З найвищої точки 
першого пальця (В1) 

19,40 0,38 1,20 6,19 20,89 0,40 1,20 5,73 

11 До найвищого 
внутрішнього пучка 
(В2) 

 

34,40 
 

1,20 
 

3,80 
 

11,05 
 

31,44 
 

0,45 
 

1,34 
 

4,27 

12 До найвищого згину 

стопи на сухожиллі 

першого пальця 
(В3) 

 
69,90 

 
2,07 

 
6,53 

 
9,35 

 
66,00 

 
0,52 

 
1,56 

 
2,37 

13 До вигину 

човноподібної 
кістки(В4) 

 

26,10 
 

0,61 
 

1,92 
 

7,36 
 

17,78 
 

0,78 
 

2,35 
 

13,20 

14 До точки найбільш 

виступаючої точки 

п’яткового 
заокруглення(В5) 

 
20,96 

 
0,64 

 
2,02 

 
9,68 

 
19,22 

 
0,79 

 
2,55 

 
9,50 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 До найбільш 

глибокоїї точки 

п’яткового 

заокруглення (В6) 

 
64,60 

 
0,35 

 
1,11 

 
1,72 

 
80,11 

 
1,53 

 
1,23 

 
6,50 

16 З зовнішньої 

сторони до 

найбільш 

виступаючої 

точки п’ятки 
(В7З) 

 

 
12,40 

 

 
0,47 

 

 
1,50 

 

 
12,07 

 

 
10,89 

 

 
0,51 

 

 
1,52 

 

 
13,99 

17 З внутрішньої 

сторони до 

найбільш 

виступаючої 
точки п’ятки(В7В) 

 
 

13,80 

 
 

0,56 

 
 

1,78 

 
 

12,88 

 
 

10,00 

 
 

0,27 

 
 

0,82 

 
 

8,16 

18 З зовнішньої 

сторони під 

щиколоткою до 

найбільш 

глибокої точки 
(В8З) 

 

 
40,10 

 

 
0,46 

 

 
1,45 

 

 
3,61 

 

 
40,00 

 

 
0,44 

 

 
1,33 

 

 
3,33 

19 З внутрішньої 

сторони під 

щиколоткою до 

найбільш 

глибокої точки 
(В8В) 

 

 
42,40 

 

 
0,55 

 

 
1,74 

 

 
4,11 

 

 
51,89 

 

 
1,44 

 

 
4,33 

 

 
8,35 

20 З зовнішньої 

сторони до 

найбільш 

виступаючої 

точки щиколотки 
(В9З) 

 

 
64,90 

 

 
1,63 

 

 
5,17 

 

 
7,96 

 

 
55,33 

 

 
0,42 

 

 
1,25 

 

 
2,25 

21 З внутрішньої 

сторони до 

найбільш 

виступаючої 

точки щиколотки 
(В9В) 

 

 
76,30 

 

 
1,07 

 

 
3,38 

 

 
4,43 

 

 
73,44 

 

 
0,42 

 

 
1,26 

 

 
1,71 

 

Коефіцієнти кореляційної та регресивної залежності між розмірними ознаками 

представлені в таблиці 3. 
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Таблиця 3 

Коефіцієнти кореляційної та регресивної залежності між розмірними ознаками 

 
 

Розмірні ознаки 

Коефіцієнти кореляції r та регресії R з обхватом в пучках 

Юнаки Дівчата 

12 – 14 
років 

14 – 16 
років 

12 – 14 
років 

14 – 16 
років 

r R r R r R r R 

До самого широкого місця п’ятки (Д1) 0,67 0,16 0,34 0,05 0,36 0,09 0,15 0,22 

До самого вузького місця в переймах (Д2) 0,34 0,44 0,26 0,20 0,24 0,49 0,05 0,84 

До зовнішнього пучка (Д3) 0,91 0,34 0,23 0,10 0,83 0,47 0,44 0,44 

До середини пучків (Д4) 0,90 0,47 0,29 0,12 0,86 0,61 0,43 0,51 

До внутрішнього пучка (Д5) 0,92 0,54 0,33 0,15 0,83 0,77 0,44 0,64 

До кінця відбитку п’ятого пальця (Д6) 0,85 0,75 0,32 0,20 0,60 0,57 0,40 0,84 

До кінця великого пальця(Д7) 0,91 0,74 0,28 0,18 0,82 1,14 0,38 0,77 

 

Порівняльна характеристика основного розмірного показника легкоатлетів – довжини 

стопи – з розмірними характеристиками стоп згідно ГОСТ 11373 «Обувь. Размеры» показало 

відхилення в дівочій групі в більшу сторону на 4,4 мм, а в хлопчаковій групі – на 10 мм, що 

необхідно врахувати при розробці розмірно-повнотного асортименту взуття для дітей 

легкоатлетів зазначених вище вікових категорій. 

Встановлення закономірностей між різними розмірними ознаками стоп юнаків 

та дівчат віком 12 – 16 років 

Для проектування колодки спортивного взуття за даними обмірів стоп спортсменів та 

плантограмою стопи, необхідно знати раціональне співвідношення між основними 

розмірними ознаками стоп та внутрішньою формою взуття. Конструювання колодок для 

спортивного взуття потребує специфічні умови до вказаних співвідношень. В таких видах 

спорту, як легка атлетика (біг) на короткій дистанції), взуття крім захисту стопи забезпечує 

найкращі біомеханічні вимоги для її активної роботи під час виконування спортивних рухів. 

В той же час значно відрізняється навантаження на стопу та час перебування 

спортсмена в спортивному взутті. В легкоатлетичному взутті з спеціальними шипами для 

бігу та стрибків спортсмен знаходиться декілька хвилини, але його стопа отримує при цьому 

великі навантаження. В інших видах спорту стопа спортсменів перебуває доволі значний час, 

однак при менших навантаженнях на стопу. 

Як відомо, є чотири закони, яким підпорядковуються різні розмірні ознаки стоп: 

- розподіл розмірних ознак стоп в однорідному колективі виражається законом 

нормального розподілу; 

- середні значення поперечних розмірів стоп пов'язані їхньою довжиною лінійною 

залежністю виду у = k х + b; 

- усі довжинні розміри стоп пропорційні її довжині; 

- усі поперечні розміри стоп пов'язані між собою пропорційною залежністю, коли за 

аргумент приймається не довжина стопи, а один з її основних поперечних розмірів, 

наприклад, ширина або обхват стопи через головку п’ятої плеснової кістки. 

Саме при використанні вище наведених законів було встановлено наступні 

співвідношення: 

- нормального розподілу стоп за довжиною (рис. 4); 

- нормального розподілу висоти вигину човноподібної кістки стопи (рис. 5); 

- між довжиною стопи з висотою вигину човноподібної кістки (рис. 6); 

- між шириною стопи з висотою вигину човноподібної кістки (рис. 7). 
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Рис.4. Графіки нормального розподілу стоп по довжині: а) у хлопців 12 – 14 років; 

б) у хлопців 14 – 16 років; в) у дівчат 12 – 14 років; г) у дівчат 14 – 16 років. 

 
 

а б 

 
 

в г 

Рис.5. Графіки нормального розподілу висоти вигину човноподібної кістки стопи: 

а) у хлопців 12 – 14 років; б) у хлопців 14 – 16 років; 
в) у дівчат 12 – 14 років; г) у дівчат 14 – 16 років. 
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Рис.6. Графіки співвідношення довжини стопи з висотою вигину човноподібної 

кістки: а) у хлопців 12 – 14 років; б) у хлопців 14 – 16 років; в) у дівчат 12 – 14 
років; г) у дівчат 14 – 16 років. 

 

 

а б 
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Рис.7. Графіки співвідношення ширини стопи з висотою вигину 

човноподібної кістки: а) у хлопців 12 – 14 років; б) у хлопців 14 – 16 років; в) у 

дівчат 12 – 14 років; г) у дівчат 14 – 16 років. 
 

 

За наведеними вище графіками можна зробити наступні висновки: 
- графіки нормального розподілу стоп по довжині (рис. 4.а,б,в,г) у всіх вікових 

категоріях свідчать, що емпіричні та теоретичні значення абсолютно ідентичні, тобто 

однакові. Отже, розподіл розмірних ознак стоп в однорідному колективі  виражається  

законом нормального розподілу та підтверджується практично; 

- графіки нормального розподілу стоп по висоті (рис. 5. а,б,в,г) у всіх вікових 

категоріях аналогічно підпорядковуються закону нормального розподілу,  як  теоретичні, 

так і емпіричні значення; 

- у випадку співвідношення довжини стопи з висотою вигину човноподібної кістки 

(рис. 6. а,б,в,г) було виведено середні значення та лінійні залежності виду у = k х + b; 

- у випадку співвідношення ширини стопи з висотою вигину човноподібної кістки 

(рис. 7. а,б,в,г), так само як і в попередніх співвідношеннях, було встановлено лінійну 

залежність між шириною та висотою вигину човноподібної кістки стопи. 

В результаті встановлення закономірностей між різними розмірними ознаками стоп 

легкоатлетів віком 12-16 років, можна підсумувати наступне: 

- криві розподілу довжини та висоти стопи досліджуваних груп відповідають закону 

нормального розподілу; 

- доведено лінійну залежність між висотою вигину човноподібної кістки стопи та 

довжиною і шириною стопи. 

В подальших дослідженнях, з метою створення колодок та спеціального 

легкоатлетичного взуття, необхідно провести порівняння результатів вимірів стоп дітей- 

легкоатлетів віком 12-16 років із середньотиповими та спроектувати поздовжньо-довжинні 

перетини та розмірно-повнотний асортимент устілки колодки. 
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НОМЕНКЛАТУРА ВИМОГ ТА СУЧАСНІ РІШЕННЯ У 

ВИГОТОВЛЕННІ ОРТОПЕДИЧНОГО ВЗУТТЯ 
Козарь О.П., Хімич В.І., Віктор Т.М. 

 

NOMENCLATURE OF REQUIREMENTS AND MODERN SOLUTIONS 

FOR THE MANUFACTURE OF ORTHOPEDIC SHOES 
Kozar Oksana, Khimych Valentin, Viktor Tetyana 

 

У роботі сформована номенклатура вимог та представлені ортопедичні рішення 

щодо виготовлення спеціалізованого взуття з ортопедичною підтримкою та корекцією, 

ортопедичні конструкції та матеріали для функціонального покращення опорно-рухового 

апарату. Представлено новітні технології, які використовуються в галузі ортопедії і 

можуть позитивно вплинути на роботу нижніх кінцівок. 

Ключові слова: ортопедичне взуття, технологія, конструкції, устілки, 

амортизаційна система, матеріал, конкурентоспроможність. 

 

The paper presents orthopedic solutions for manufacturing specialized footwear with 

orthopedic support and correction, orthopedic structures and materials for functional improvement 

of the musculoskeletal system. The newest technologies used in the field of orthopedics are 

presented, and can positively influence the work of the lower extremities. 

Biomechanical data indicate that specialized footwear can alter the muscular activity and 

walking of the patient in order to reduce the load on these or those parts of the foot. The results of 

the research indicate that the use of new technologies contributes to the creation of such orthopedic 

footwear, which will provide a positive result in the treatment of orthopedic diseases. 

Keywords: orthopedic shoes, technology, design, insole, cushioning system, material, 

competitiveness. 
 

Відхилення від нормальної анатомічної будови і функціонування опорно-рухового 

апарату людини є одним з найбільш поширених серйозних захворювань населення. Останні 

дослідження показали, що частота захворювань кістково-м’язової системи серед дорослого 

населення становить більше 25%. Серед 20-29 річного населення цими захворюваннями 

страждає 3% осіб, до 30-39 років частота ортопедичних захворювань зростає в 2,5 рази, а до 

40-49 років - ще збільшується [1,2]. 

Наслідки ортопедичних порушень різні, але завжди носять негативний характер. 

Отже, питання створення нових конструкцій ортопедичного взуття є дуже актуальним. 
Так, деформація стопи викликає загальну скелетно-м’язову деформацію. При 

плоскостопості больові відчуття виникають не тільки в області стопи, але і в області коліна, 

таза, а також у різних відділах хребта, що, в кінцевому рахунку, призводить до погіршення 

самопочуття і зниження працездатності. Таким чином, стає зрозумілою необхідність 

своєчасної профілактики та лікування подібних захворювань. 

Особливо варто звернути увагу на дитячі стопи. Практично у всіх новонароджених 

звід стопи має правильну форму, але до 6-7 років діагноз «плоскостопість» лікар-ортопед 

констатує приблизно у 40% дітей. В основному відбувається ця деформація стопи із-за 

неправильного підбору батьками взуття своїй дитині. 

Ортопедичне взуття є рішенням для людей з вродженими чи набутими проблемами 

стопи, з метою підвищення її функціональності і мобільності, а також запобігання 

деформації ніг. 

Ортопедичні рішення у взуттєвому виробництві варіюються від відносно простих 

рішень, таких як устілки, до більш складних - ортопедичних конструкцій, таких як
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спеціалізоване взуття з ортопедичною підтримкою та корекцією, для функціонального 

поліпшення опорно-рухового апарату. 

Метою статті є формування номенклатури вимог та представлення ортопедичного 

рішення щодо виготовлення спеціалізованого взуття з ортопедичною підтримкою та 

корекцією. 

Коли справа доходить до людей, які знаходяться в цій групі ризику, хороше взуття має 

великий вплив. Для одних можуть зникнути підстави для болю в ногах і суглобах, для інших, 

належне взуття може вберегти від втрати ноги або пальця. Щоб зберегти ноги здоровими 

ортопедичні виробники взуття завжди у пошуках нових кращих рішень і технологій, щоб 

допомогти своїм пацієнтам і клієнтам. 

На відміну від побутового взуття, ортопедичне повинно відповідати комплексу не 

тільки функціональних, ергономічних та естетичних вимог, але й медичних. Забезпечення 

функцій руху, сприяння виконання переміщення людини в просторі залежить від конструкції 

низу взуття і фрикційних властивостей підошви. Говорячи про функціональні вимоги, слід 

враховувати, що ортопедичне взуття, як правило, експлуатується більш інтенсивно, ніж  

побутове, в першу чергу, в силу того, що кількість такого взуття у споживача обмежена, його 

неможливо доступно купити в магазині, при замовленні на фабриці вимагається час. Крім 

того, в ортопедичному взутті підвищеним навантаженням можуть піддаватися не ті вузли і 

деталі, що у побутовому. 

Анатомічні зміни, які супроводжують патології, змінюють характер розподілу тиску 

на верх взуття. Порушення функцій стопи, патологічна хода впливають на довговічність 

деталей низу. Формостійкість взуття забезпечується включенням в його конструкцію 

каркасних деталей (в повсякденному взутті, це жорсткий задник і підносок). Однак у 

ортопедичному взутті використання цих деталей може бути обмежене медичними вимогами. 

Показники надійності готового взуття повинні відповідати вимогам ТУ 8820-016- 03161318- 

97 «Взуття ортопедичне». До ергономічних вимог відносяться: фізіологічні, маса і гнучкість 

готового взуття не повинні викликати підвищених енерговитрат організму при 

функціонуванні нижніх кінцівок [4]. 

Ортопедичне взуття повинно бути по можливості легким (визначається медичними 

вимогами) і гнучким. У разі, якщо за медичними показаннями знижується гнучкість взуття за 

рахунок застосування спеціальних деталей, потовщених підошов, то повинна бути 

забезпечена компенсація цього показника за рахунок створення штучного перекату стопи 

(конструкція підошви і вкладної устілки); - антропометричні - внутрішня форма 

ортопедичного взуття повинна відповідати параметрам нижніх кінцівок власників і 

враховувати медичні вимоги, що пред’являються до взуття на ту чи іншу патологію. Виріб з 

вміщеною всередину вкладною ортопедичною устілкою має відповідати анатомічній будові 

стопи і забезпечувати її нормальне функціонування. Вільне взуття не забезпечує функцію 

корекції патології, через ковзання стопи усередині неї, часто утворюються потертості, 

мозолі, надмірно тісне взуття порушує фізіологію стопи, також викликає її травмування, а 

іноді прогресування деформацій. Переходячи до серійного виробництва, усереднюються 

антропометричні характеристики деформованих стоп, в той же час, при підборі взуття 

необхідно домогтися його максимальної відповідності параметрам стопи споживача. 

Зокрема, при поперечній плоскостопості значною мірою варіюються поперечні розміри 

стопи (не тільки в області поперечного підйому, у різних людей міняються пропорції 

переходу від косого підйому стопи до пучків) [5]. Крім того, статичні деформації нерідко 

супроводжуються набряками м’яких тканин стоп, більшою мірою, ніж у здорових людей, 

змінюються розміри стопи протягом дня. Тому необхідно передбачити трансформацію 

об’єму виробу. 

Гігієнічні - забезпечуються, головним чином, вибором матеріалів для верху і низу 

виробу, а також його конструкції. При проектуванні ортопедичного взуття даній групі вимог 

приділяється особлива увага. Важливими є такі показники, як паропроникність,
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вологопоглинання і вологовіддача системи матеріалів верху. Вибір матеріалів багато в чому 

визначається медичними вимогами. Естетичні вимоги включають такі поняття, як силует, 

форма, матеріал, колір, конструкція і т.д. На практиці при проектуванні ортопедичного 

взуття естетичні показники враховуються в недостатній мірі і підпорядковані медичним 

вимогам. Однак, це не зовсім правильно. Наприклад, для більшості жінок краса взуття, її 

відповідність загальному стилю одягу виявляється важливішим, ніж медичні функції 

ортопедичного призначення. Багато з них користуються стандартним взуттям, навіть якщо 

воно їм незручне і провокує подальший розвиток ортопедичних порушень. Тому потрібно 

приділяти увагу зовнішньому вигляду взуття, обробці, формі, комбінації матеріалів, кольору. 

Однак, найбільш важливими для ортопедичного взуття залишаються медичні вимоги, що 

визначають лікувальну ефективність створюваного виробу. Вони впливають на всі 

перераховані вище вимоги і відрізняються різноманітністю, залежно від виду і особливостей 

патології, на яку розробляється взуття. 

Виробники ортопедичного взуття займаються дослідженнями направленими на 

створення нових конструкцій взуття та матеріалів, які будуть найкращим чином 

забезпечувати покращення стану своїх пацієнтів. 

Одним із таких виробників є Keeping Pace, Бостон, Сполучені Штати Америки. 

Компанія нещодавно перейшла на модернізовані матеріали в своєму взутті Super Fabric 

(рис.1). Тканина популярна, тому що це дихаючий, міцний і легкий матеріал, який особливо 

підходить для людей з проблемами ніг. 

 
Рис. 1. Матеріал Super Fabric 

 

Згідно з матеріалами, опублікованими виробником Super Fabric, матеріал є 

накладками тканини з крихітними «захисними пластинами», які спеціально організовані. 

Прогалини в пластинах забезпечують гнучкість в тканині. Форма і розміри пластин, а також 

тканини, яку вони охоплюють, може варіюватися в залежності від деталей, необхідних для 

взуття. Super Fabric легша, ніж інші матеріали і водночас вона є більш міцна, ніж шкіра. 

Іншим відкриттям в галузі ортопедичного взуття є розробки Foot Comfort Center, 

Сіетл, США. Однією з нових конструкцій, випущених компанією є амортизаційна система 

Engineered зі спеціальною рідиною (рис.2). Ця технологічна устілка реагує на кількість сили, 

розміщеної на нозі і розсіює тиск. 

 

Рис. 2. Амортизаційна система Engineered 
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Матеріал зроблений зі спеціальної рідини, що може виступати поперемінно у вигляді 

рідини або у вигляді твердої речовини. Матеріал виготовлений з молекули ниток, стійких і 

дисперсних тиску при необхідності. 

Таким чином, амортизація відрізняється в залежності від ваги і ходи власника. 

Якщо устілка отримує більш легкий вантаж, то вона буде пружною, а при більш 

важкому навантаженні буде поглинати більше. 

Спеціальне взуття, в поєднанні з такою підошвою яка амортизує, має стабільність в 

підошві, бувають ширше ширини, і мають додаткову глибину. Це все те, що потрібно для 

діабетичної стопи [6]. 

Одним з найбільш важливих досягнень фахівців-практиків, компанії SoleTech, 

Каліфорнія, США, які роблять ортопедичне взуття для пацієнтів з діабетом, є устілкові листи 

різної щільності і твердості, які виробляються як єдине ціле замість того, щоб їх склеювати в 

три шари (рис. 3). Призначені для користувача ортопедії устілки часто виготовляються з 

двох або трьох різних матеріалів з різною щільністю і твердістю, необхідних для 

пом’якшення і підтримки стопи. Ці листи, з різних матеріалів часто повинні бути склеєні в 

лабораторії. Нажаль, навіть коли все зроблено правильно в лабораторії, ці листи, що 

склеюються можуть розділитися у взутті пацієнта. Є умови, де він може розшаровуватися 

протягом довгого часу, це тепло і волога, а всередині взуття є і одне, і інше. 

 
Рис. 3. Діабетичні устілки SoleTech 

 

SoleTech створили листи, які поєднують в собі два або три матеріали різної щільності і 

твердості, в той час як вони виробляються таким чином, що не потребують склеювання. 

Виробник пропонує два шари подвійної щільності і один тришарової щільності діабетичні 

устілки, які ідеально підходять для пацієнтів з чутливою шкірою чи мають виразки через 

діабет або відсутність чутливості в кінцівках стопи. Всі вставки є гіпоалергенними і 

безпосередньо формуються зі стопи пацієнта після застосування зовнішнього джерела тепла 

близько 230 градусів за Фаренгейтом, поки пластина не є м’якою і піддатливою. 

Ці устілки пропонують глибоку м’яку і помірну підтримку поздовжнього склепіння 

стопи, щоб забезпечити підтримку чутливої стопи і допомоги до точок тиску. Їх легко 

обрізати і підходять в більшості для діабетичного взуття [7]. 

Таким чином, в даному дослідженні представлені окремі аспекти формування 

конкурентоспроможності та підвищення якості ортопедичного взуття через використання 

сучасних прогресивних технологій. У роботі сформульовано комплекс технологічних та 

медичних вимог до ортопедичного взуття в залежності від патології стопи, представлено 

ортопедичні рішення щодо виготовлення взуття з ортопедичною підтримкою та корекцією, 

ортопедичні конструкції та матеріали для функціонального покращення опорно-рухового 

апарату людини. 

Дослідження захворювання ніг і біомеханіки стопи мають важливе значення та 

необхідні для вивчення і застосування нових технологій та механізмів, за допомогою яких 

можна покращити стан стопи людей, які мають ортопедичні захворювання. 



Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА». Випуск 24(1) 2018 

53 

 

 

 

Список використаних джерел 

1. Азолов В.В. Введение. Функциональная и биомеханическая диагностика в 

травматологии и ортопедии: сб. науч. трудов / В.В. Азолов. - Горький: НИИТО, 1989.-С.167- 

171 

2. Корнилов Н.В. Амбулаторная травматология и ортопедия. Руководство для врачей / 

Н.В. Корнилов, Э.Г. Грязнухин. - СПб: Оргтехиздат, 1994.-220 с. 

3. Характеристика анатомо-биомеханического состояния стопы, часть I: методическое 

пособие . -М.: МГАЛП, 1998. 

4. Яременко Д.А. Методика дослідження, діагностика и ортопедичне забезпечення при 

статистичних деформаціях стоп / Д.А. Яременко. - Харків, 1984.-47с. 

5. Ортопедичні технології [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.gottinger.de. 

6. SoleTech ортопедичні устілки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.soletech.com. 
 

References 

1. Azolov, Vadym. 1989. Vvedenye. Funktsyonalnaia y byomekhanycheskaia dyahnostyka v 

travmatolohyy y ortopedyy [Functional and biomechanical diagnostics in traumatology and 

orthopedics]. Sbornyk nauchnykh trudov. Horkyi: NYYTO: 167-171. 

2. Kornylov, Nykolai and Eduard, Hriaznukhyn. 1994. Ambulatornaia travmatolohyia y 

ortopedyia. Rukovodstvo dlia vrachei [Outpatient trauma and orthopedics. A guide for doctors]. 

SPb: Orhtekhyzdat: 220. 

3. Kharakterystyka anatomo-byomekhanycheskoho sostoianyia stopu, chast II: 

мetodycheskoe posobye. [Characteristics of the anatomo-biomechanical condition of the foot, part 

II: мethodical manual].1998. M.: MHALP. 

4. Yaremenko, Dmytro. 1984. Metodyka doslidzhennia, diahnostyka y ortopedychne 

zabezpechennia pry statystychnykh deformatsiiakh stop. [The methodology of dosage, diagnostics 

and orthopedics is avoided with statistical deformations of the feet]. Kharkiv:47 

5. Ortopedychni tekhnolohii [Elektronnyi resurs]. Available at: //https://www.gottinger.de/ 

оrthopaedietechnik–gottinger–muenchen–zorneding–orthesen-prothesen [Accessed 19 april 2018]. 

6. SoleTech ortopedychni ustilky [Elektronnyi resurs]. Available at: 

//http://www.soletech.com [Accessed 19 april 2018]. 

 

 

 

УДК 930.25=511.141 

 

AZ ARCHIVUMOK, MINT SZERVEZETEK SZEREPE 

AZ EMBEREI EMLEKEZES IN FORMACIOS TEREBEN 
 

Movchan Katerina, Kampó I., Milesovszkij Olga 

 

РОЛЬ АРХІВІВ ЯК СКАРБНИЦІ ДОКУМЕНТНОЇ ПАМ`ЯТІ ЛЮДСТВА 

Мовчан К.М., Кампо І.О., Мілашовська О.І. 

 

THE ROLE OF ARCHIVES AS HUMAN DOCUMENTARY MEMBERS 

Movchan Katerina, Kampo Ilda, Milashovsky Olga 
 

A kutatási téma relevanciája az archívumok értékelésére épül, mint a nemzet dokumentális 

emlék eszköze. A tanulmány célja, hogy jellemezze az archívumokat, a bolygón információs 
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megarendszerként. A kutatás eredményeinek megszerzéséhez általános elméleti és speciális kutatási 

módszereket alkalmaztunk: történelmi, problémamegoldói, absztrakt-logikai, előrejelzéses és 

mások. A cikk foglalkozik a dokumentumok értékének becslésével, az archívumok fejlesztésének főbb 

koncepcióival, az új "archiválási memória" típusú dokumentumokkal, amelyek az információs 

technológia fejlődésével jöttek létre. További kutatásokra van szükség az interneten található 

levéltári információk képviseletének javítása érdekében. 

Kulcsszavak: az archívum, a nooszféra dokumentuma, a nooszféra dokumentumfilmje, az 

archív memória, az archív becslés, az irattári dokumentumok digitalizálása, a dokumentumok 

értékének vizsgálata. 

 

Актуальність теми дослідження обумовлена системним підходом до аналізу оцінки 

архівних документів. Шлях поліпшення процесу архівної оцінки науковці вбачають у 

налагодженні співпраці архівістів із працівниками організацій з метою узгодженого 

вироблення схеми створення документів, якої б дотримувалася організація, та надалі 

використовували архівіст і дослідник. Для визначення фіксованих просторових результатів 

глобального поширення документів запроваджено термін «документне середовище 

ноосфери». У межах «ноосферної» концепції архів розглядається як інформаційна 

метасистема ретроспективного рівня, створення справжнього портрета земної цивілізації 

багато у чому залежить від реального стану архівів та усвідомлення їх як планетарного 

явища, бази для мегаглобального наукового пізнання. З розвитком інформаційних технологій 

з’являються нові види документів – цифрові аудіовізуальні документи, Інтернет, веб-сайти 

та інші форми комп’ютерної медіатизованої інформації. Оцифровування архівних 

документів та репрезентація архівної інформації у мережі Інтернет сприяли 

демократизації доступу до архівів та розширенню можливостей колективної пам’яті 

людства. Метою дослідження є визначення архівів як скарбниці документної пам’яті нації. 

Для отримання результатів дослідження використано такі методи дослідження: 

історичний, аналітичний, абстрактно-логічний та інші. При цьому доступність архівів для 

споживачів і широта списку їх фондоутворювачів розглядаються як індикатор рівня 

цивілізованості й демократичності суспільства. У статті розглянуті питання ролі архівів 

як скарбниці документної памяті людства; критеріїв оцінки цінності архівних документів; 

оцінки «документальної пам’яті ноосфери»; питання ролі архівів як установ пам’яті на 

міжнародному рівні. Запропоновано заходи щодо поліпшення процесу оцінки архівних 

документів. Подальшого дослідження потребують питання аналізу архівів особового 

походження, що зберігають оригінальний документ. 

Ключові слова: архіви, архівні документи, ноосферна концепція архівів, документне 

середовище ноосфери, архівознавство, архівософія. 

The relevance of the research topic is due to the systematic approach to the analysis and 

evaluation of archival documents. Scientists see a way to improve the archival evaluation process 

by arranging the cooperation of archivists with the workers of organizations in order to coordinate 

the development of a plan for the creation of documents, which would be implemented by the 

organization, and further used by the archivists and researchers. To define the fixed spatial results 

of global distribution of documents, the term «document environment of the noosphere» was 

introduced. Within the «noosphere» concept, the archive is considered as an information 

metasystem of the retrospective level, creating a true portrait of earthly civilization that largely 

depends on the real state of the archives and their perception of the planetary phenomenon and the 

basis for the megaglobal scientific knowledge. New for «archive memory» with the development of 

information technology, new types of documents - digital audiovisual documents, the Internet, 

websites and other forms of computerized media information - are emerging. Digitization of 

archival documents and representation of archival information on the Internet contributed to the 

democratization of access to archives and the expansion of opportunities for collective memory of 

mankind. The purpose of the study is to determine the archives as a treasury of the documentary 
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memory of a nation. To obtain the results of research, research methods used include: historical, 

analytical, abstract-logical and others. At the same time, the availability of archives for consumers 

and the breadth of their list of fund-makers are considered as an indicator of the level of civilization 

and democratic society. The article deals with the role of archives as a treasury of the documentary 

memory of mankind; criteria for assessing the value of archival documents; evaluations of 

«documentary memory of the noosphere»; the role of archives as institutions of memory at the 

international level. Proposed measures are to improve the process of evaluation of archival 

documents. Further research requires the analysis of the archives of personal origin, retaining the 

original document. 

Keywords: archives, archival documents, noosphere concept of archives, documentary 

environment of the noosphere, archival studies, archivosophy. 

 

Az iratok értékének meghatározására vonatkozó kritériumokat az 1940-ben az Egyesült 

Államokban Philip C. Brooks Nemzeti Független Levéltárának vezetője határozta meg. Javasolta, 

hogy a következő kritériumokat kell alapul venni: az irat értéke a dokumentumokat létrehozó 

szervezetek számára (fontos-e a dokumentum a szervezet működése szempontjából - a jövőbeli 

alapkészítő számára); az intézmény történetének forrása (a levéltárosok feladataira összpontosít, 

akik rendszerezik az intézmény alapiratait, valamint kielégíti az intézménnyel foglalkozó kutatók 

igényeit); történelmi érték (fontos-e egy történelmi dokumentum értékének átfogó értékeléséhez, 

függetlenül attól, hogy mennyire értékes a reprodukált információs eseményekben - a mindennapi 

élet egyedi vagy valós részében). 

Az értékelés folyamatának javítási módját F. Brooks abban határozta meg, hogy együtt kell 

működni a levéltárosnak a munkavallóval a szervezetekben annak érdekében, hogy összehangolja a 

dokumentumok létrehozására szolgáló rendszert, amelyet a szervezet követi majd, és amelyet az 

archiváló és kutató tovább használni tud. Hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a 

dokumentumok értékelése során figyelembe vegyék a tárolásuk jövőbeli pénzügyi költségeit, 

támogatta a szervezet által megkövetelt dokumentumok ideiglenes tárolását és az archivált értéket 

nem tartalmazó dokumentumok tervezett megsemmisítését. F. Brooks ötleteinek jelentős hatása volt 

az értékelési elmélet fejlődésére az Egyesült Államokban. Theodor Schellenberg munkája, aki 

szakmai körökben a "levéltári értékbecslés apja" hatáskörébe tartozott, fontos szerepet játszott a 

tárolt dokumentumok kiválasztásának tudományos alapjainak kialakításában. Különös jelentőséggel 

bír ebben a kontextusban K. B. Gelman-Vinogradov fogalma, amely az archívumok "nooszférai 

levéltári koncepciónak" nevezhető. Az V. I. Vernadsky doktrínája a nooszféráról és az A. L. 

Chizhevsky ötleteiről szól a történelmi mikrofenomák és a specifikus földönkívüli folyamatok, a 

szintaktikai posztulátumok, mint a komplex rendszerek önszerveződésének tudományáról, a 

fejlődésükről és a minőségi szempontból magasabb státuszba való átmenetről. Az 1990-es évek 

elejétől kezdve tanulmányozva a dokumentumok jelentős mennyiségi növekedésének problémáját, 

arra a következtetésre jutott, hogy a társadalmi és történeti gyakorlat folyamatában működő 

dokumentumrendszer működésének vizsgálata más makrorendszerek - különösen az ok - a 

nooszféra. 

A dokumentumok globális disztribúciójának helyhez kötött térbeli eredményeinek 

meghatározása érdekében a tudós bevezette a "a nooszféra dokumentumkörnyezet" kifejezést, 

amely alatt "a létező és a megjelenő dokumentumok egész sorát magában foglaló tér" értendő, és 

alapja a globális dokumentum emlékezet felépítésnek. K. B. Gelman-Vinogradov bevezetésével a 

"nooszféra dokumentarista emléke" fogalma magában foglalta a nooszféra dokumentációs 

környezetében koncentrált összesített információt. A nooszféra koncepcióban az archívumot 

retrospektív szinten informatív meta rendszernek tekintette, azzal érvelve, hogy a földi civilizáció 

igaz portréjának megteremtése nagymértékben függ az archívumok valódi állapotától és a bolygó 

jelenségre vonatkozó észlelésüktől, ami a megaglobális tudományos ismeretek alapja [14]. 

Gelman-Vinogradov nézeteit a T. I Horchordina ismert orosz tudós mélyítette el, aki azt 

javasolta, hogy az archívumokat az egész emberiség összesített adatbankjaként, egy zárt általános 
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informatikai többszintű rendszernek tekintsék, amelynek minden egyes eleme egy adott rendszernek 

az értéke. Ugyanakkor a fogyasztók archívumának elérhetőségét és az alapkezelők listájának 

szélességét tekintették tudománynak a civilizáció és a demokratikus társadalom szintjének 

mutatójaként. Horhorodina I. I. különlegessége a személyes eredetű levéltáraknak a dokumentum 

szerzőjének személyes spirituális energiájának eredeti, nem áthatolhatatlan mechanikus, ismétlődő 

impulzusait tartotta fenn. Annak érdekében, hogy az archívum új paradigmájának kontextusában 

"egy bolygó jellegű információs megoszlási rendszerként" tanulmányozhassák, azt javasolta, hogy 

különböztessék meg az archív tanulmányok – levéltári tudománynak - levéltaroszófia. A 2000-es 

évek elején az "a levéltár mint memória intézmény" problémája sokkal relevánsabbá vált az európai 

és észak-amerikai levéltári tanulmányok és az integrációs folyamatok növekvő interdiszciplináris 

intézményei között (Bruno Delmas, Randall Jimiersson, Eric Quetallar, Richard Cox, TerryKook , 

Barbara Craig és mások. 

Így írta Bruno Delmas a híres francia tudós: "Ma a levéltárak használata túlszárnyalja az 

adott tudományban elfoglalt szerepét, hiszen a tudományos kutatások és technikai tudás fő forrásai, 

valamint az emberek és családok, társadalmi csoportok, vállalkozások azonosításának forrásává 

vált...» [7]. 

A korábbi kanadai nemzeti levéltáros, Jean-Pierre Vallee a levéltárosok küldetésének 

tekintette a "Jelenlegi történelmünk élő emlékezetének megteremtését", amely a kollektív 

"emlékezet" forrásává vált. Pontosan ő határozta meg a levéltárak fogalmat, mint "az emlékezet 

háza" amely megőrzi a nemzetek és a népek "kollektív emlékezetének kulcsait", védi jogait és 

kiváltságait, ezáltal meghatározza a személyes és társadalmi jólétet, amely a múlt, a gyökereik, a 

hovatartozásuk és az identitásukkal van összefüggésben. A "levéltári források" számára új 

információs technológiák például a digitális audiovizuális dokumentumok, az internet, a weboldalak 

és a számítógépes médiainformációk kialakításából származó új típusú dokumentumokat - 

"elsődleges történelmi forrásként" tekintsék javasolta, Mark Moss [13]. 

A levéltári dokumentumok digitalizálása és az interneten található levéltári információk 

képviselete hozzájárult az archívumokhoz való hozzáférés demokratizálódásához és az emberiség 

kollektív emlékezetének bővítéséhez. A levéltárak mint memóriaintézmények nemzetközi szintű 

szerepének kérdésével a XV. Nemzetközi Levéltári Kongresszuson foglalkoztak, amelynek címe 

„Archívum, emlékezet és tudás” volt (Bécs, 2004). A kongresszus speciális ülésén - "Levéltár és 

emlékezet" különleges ülésszakát a "Az emlékezett koncepcióját ", a "Kockázat, veszteség és 

helyreállítás", a "Virtualis emlékezet megőrzése" problémáira fordították a figyelmet, melynek 

során a kongresszus végleges dokumentumai meghatározzák az archívumok definícióját, ahol 

megfogalmazódott az, hogy identitásukat alkotó nemzetek és társadalmak emléke és az információs 

társadalom alapköve, a demokrácia, a felelősség és a hatalom alapja. 

A Nemzetközi Levéltár Tanácsának főbb feladatai közé tartozik az archívum megőrzésének 

és használatának előmozdításának. Az archívumok, könyvtárak és múzeumok munkájának 

integrációs trendjei hozzájárultak az információs társadalom kollektív memóriájának megőrzésével 

kapcsolatos problémák széles köréhez.  Ezen kérdések  megbeszélése érdekében szervezték meg  az 

„Emlékezés számokban” című nemzetközi konferenciát. A levéltárak, múzeumok, könyvtárak 

emlékeinek kapcsolata: a tudomány, a politika és a gyakorlat interakciói” (Vilnyusz, Lettország, 

2007), Az afrikai elektronikus könyvtárak és archívumok első nemzetközi konferenciája (Adisz- 

Abeba, Etiópia, 2009); Nemzetközi konferencia "A jövő emlékei" (Hent, Hollandia, 2010). Az 

archívumokban, múzeumokban és könyvtárakban tárolt dokumentum-örökség nemzetközi, nemzeti 

és regionális nyilvántartása (Ausztrál Kulturális Hálózat; az Egyesült Államok Országos Levéltár és 

Dokumentumigazgatásának valamennyi gyűjteménye számára készült elektronikus katalógus; egy 

integrált információs erőforrás a "Svédországi közös örökség"; a "Szudán digitális memóriája", a 

"Fehéroroszország emléke" (DMS) és így tovább) amelyet 1997- ben kezdték el vezetni, a 

világszínvonalú emlékezet különös, folyamatosan bővülő, szelektív elektronikus archívumok. 

Ennek köszönhetően megpróbálják létrehozni a közös levéltári örökség fogalmát, amely olyan 

dokumentumok   tulajdonjogával   kapcsolatos,   amelyek   az   országok   nemzeti   területén   kívül 
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keletkeztek, mivel a nemzet más ország irányításához tartozott. Az Archívumok XVII. Kerekasztal 

megbeszélés (Cagliari, 1977) ajánlásainak megfelelően a Levéltár mint emlékintézet az iratok 

arzenálját két vagy több állam nemzeti örökségének tartja, és nem veszítheti el a jogi, közigazgatási 

és történelmi integritását. A dokumentumok egy ilyen csoportját fizikailag tárolni kell az egyik 

államban, és a közös archív örökséget megosztó államoknak egyenlő jogokkal kell rendelkezniük a 

használatára és kezelésére. A közös archív örökség ötlete a "Memory of Poland", "Közép- és Kelet- 

Európa országainak és népének közös archív örökségének" (2001-2004) nemzetközi archívumának 

jogi és tudományos alapja volt, amelynek célja az alapokkal kapcsolatos információk tudományos 

terjesztésének feltárása és bevonása a régió országainak közös levéltári örökségébe. A közös 

levéltári örökség problémájával a posztszocialista és a poszt-szovjet országokban rendszeresen 

tárgyaltak a Közép- és Kelet-Európa Nemzetközi Konferenciákon (1997, 1999, 2001, 2004-ben), és 

az Általános eurázsiai regionális konferencián (2008, 2010-ben). Egy másik irány, amely 

kapcsolatos az „emlékezet intézményeivel” szoros kapcsolatban van a filozófiával, szociológiával, 

pszichológiával, s ez megjelenik Jan Assmann, Darydy Jacques, Pierre Nóra, Michel Foucault, 

Maurice Halbwachs 

munkáiban, a „kollektív tudatosság” magyarázata (Emile Durkheim), „kollektív memória” 

(Maurice Halbwax), „emlékhelyek”(Pierre Nora) tudósok műveiben. 

A filozófusok és a szociológusok, a személyes (egyéni), a társadalmi (kollektív), a történelmi 

emlékezetekkel együtt megkülönböztetik az új típusú - "levéltári emlékezetet", amelynek 

tolmácsolása jelentős eltéréseket mutat az irattári és más társadalom-humán tudományokban. Így 

Pierre Nora kritikai értékelésének befolyásolása a "levéltári emlékek" (vagy "memória-archívum") a 

köztudatra, mint "másodlagos emlékezet", "protézis emlékezet", a levéltárak tevékenységének 

értékelésén alapul, amely véleménye szerint felesleges erőfeszítéseket tesz a dokumentumok 

tárolására a memória funkcióinak kibővítésével, mivel lehetetlen megjósolni, hogy mire kellesz 

"emlékezni". Érzelmileg módosított szinonimákat az "archív memória" - "másodlagos memória", 

"memória-protézis" fogalmakat P. Nora tudatosan használt, elhagyva a professzionális levéltári 

elméleteket és gyakorlatokat. A memóriaterületek tipológiájában azonban a levéltárak az "elvont, 

intellektuálisan kialakított" egyik első helyet foglalták el, annak ellenére, hogy az archívum tároló 

emlékhelynek tekinthető, ha "a képzelet szimbolikus aurát ad". A tárolás nemzeti és történelmi 

emléke a dokumentumfedezetek kialakításának folyamatát befolyásolja, mielőtt archiválásra 

kerülne [14]. 

Az irodalmi munkák volumenének növekedése és a civilizáció fejlődése minden országban 

elkerülhetetlenül felvetette az értékvizsgálat megközelítésének javítását, amely képes biztosítani az 

emberi emlékezet legfontosabb részének megőrzését a történelmi tények és események objektív 

reprodukálására a jövőben. Az 1920-as évek elején a "modern" dokumentumok mennyiségének 

csökkentésére irányuló igényt Sir Charles Hillary Jenkinson kiemelkedő angol tudos írt levéltári 

tanulmányokról szóló tankönyvében («Manuel of Archive Administration»). 

Következésképpen az archívumok, mint a memóriaintézmények lényegének megértése két 

szempontból áll: általános (szocio-human) és specifikus (irattári). Az irattári szempont elsősorban  

az archív intézmények küldetéséhez kapcsolódik, azaz az emberiség levéltári örökségének tárolása 

és szolgáltatásainak biztosítása. A társadalom-humanitárius szféra által létrehozott metaforák - a 

"nemzet emlékezetének kincstárai", "memória - házak", "memória tárháza", "emlékezet 

közintézményei" - a társadalmak értékelték az archívum tevékenységének hatását. Ez különösen 

aktuális a modern "fenomenológiai alapban, a forrástanulmány kulcspozícióban". 
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DEVELOPMENT OF MUSEUM ACTIVITIES IN UKRAINE 

Papp Vasyl, Luzhanskaya Tetiana., Derkach Victoria 
 

A kutatási téma aktualitása az ukrán múzeumi tevékenység kialakulásának és fejlesztésének 

értékelésére irányul. A tanulmány célja a hazai múzeumi hálózat értékelésének főbb szempontjai. A 

kutatáshoz általános gyakorlati és elméleti módszereket alkalmaztunk, történelmi analízis és a 

szintézis, elméleti logikai, analitikai előrejelzés és mások. A cikk foglalkozik a múzeumi intézmények 

tipizálásával, a múzeumok mint társadalmi intézmények fejlesztésével. További kutatásokat kell
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végezni a múzeumok tevékenységének fejlesztése érdekében az innovatív fejlesztési megközelítések 

keretében. 

Kulcsszavak: múzeum, múzeumi alap, múzeum típusa, múzeumok profiltípusai, múzeumi 

rendszer, emlékműintézet, múzeumi reflexió. 
 

Актуальність теми дослідження обумовлена комплексним підходом до оцінки 

системи музеїв України. Музеям України властивий широкий зв'язок соціальних функцій, що 

задовольняє громадську потребу у збереженні і використанні предметів навколишнього 

світу як елементів історичної пам'яті, документальних засобів соціальної інформації, 

естетичних цінностей і поширює інформацію у вигляді експозицій і виставок. Метою 

дослідження є визначення основних підходів до оцінки системи музеїв України. Для 

отримання результатів дослідження використано загальнотеоретичні та спеціальні 

методи дослідження: історичний, аналізу та синтезу, абстрактно-логічний, прогнозно- 

аналітичний та інші. Профіль музеїв визначається основним змістом його фондів і зв'язком 

з тією чи іншою галуззю науки, мистецтва або виробництва. Профіль музею визначає склад 

колекцій, тематику експозицій, зміст наукових досліджень і впливає на всі напрями музейної 

діяльності. Профільні групи та профілі музеїв, згідно з їх генетичною класифікацією 

поділяються на певні типи. Проте перелік їх не може вважатися вичерпним, оскільки 

принципові нові музеї виникають нині майже щорічно. Інформаційною базою дослідження є 

монографії та наукові публікації зарубіжних і вітчизняних учених; інформація мережі 

Інтернет; результати власних досліджень. У статті розглянуті питання оцінки музейного 

фонду України з позицій нормативно-правового регулювання; дослідження державної та 

недержавної його частин; програми розвитку музейної справи в Україні; розглянуто 

критерії виділення музеїв та оцінку їх розвитку в Україні; дослідження музею як інституту 

пам’яті. Запропоновано заходи щодо удосконалення розвитку музейної мережі України. 

Подальшого дослідження потребують питання оцінки віртуальних типів музеїв із 

застосуванням сучасних інноваційних технологій. 

Ключові слова: музей, тип музею, критерії класифікації музеїв, музейний фонд, 

музейні колекції, музейна справа, музейна діяльність 

 

The urgency of the research topic is due to the comprehensive approach to the assessment of 

the museums` system in Ukraine. The museums of Ukraine have a wide connection of social 

functions, which satisfies the public need to preserve and use objects of the surrounding world as 

elements of historical memory, documentary means of social information, aesthetic values and 

disseminates information in the form of expositions and exhibitions. The purpose of the study is to 

determine the main approaches to the assessment of the museums` system in Ukraine. To obtain the 

results of the research, the general theoretical and special methods of research were used: 

historical, analysis and synthesis, abstract-logical, predictive-analytical and others. The profile of 

museums is determined by the main content of its foundations and its connection with one or 

another branch of science, art or production. The profile of the museum determines the composition 

of collections, the subjects of expositions, the content of scientific research and affects all areas of 

museum`s activity. Profile groups and museums' profiles, according to their genetic classification 

are divided into certain types. However, their list can not be considered exhaustive, since the 

principle of new museums are now occurring almost annually. The information base of the research 

is the monographs and scientific publications of foreign and domestic scientists; information in the 

Internet; results of own researches. The article deals with the issues of assessing the museum fund 

of Ukraine from the point of view of regulatory and legal regulation; research of state and non- 

state parts of it; programs for the development of museum affairs in Ukraine; the criteria for the 

allocation of museums and assessment of their development in Ukraine are considered; studying the 

museum as an institution of memory. Measures to improve the development of the museum`s
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network of Ukraine are proposed. Further research needs a question of evaluation of virtual types 

of museums with the use of modern innovative technologies. 

Keywords: museum, type of museum, criteria for classification of museums, museum's fund, 

museum's collections, museum's business, museum's activity. 
 

A múzeumtudomány minőségi fejlesztéséhez Ukrajnában múzeumkutatásra és fejlesztésére 

irányuló programokat lenne célszerű kidolgozni. Célja - a múzeumok anyagi és technikai alapjainak 

megerősítése, valamint a történelmi és kulturális örökség megőrzése. A program fő feladatai közé 

tartozik a múzeumok, történelmi emlékek hatékony munkájának társadalmi-gazdasági és jogi 

feltételeinek biztosítása. A fent említett javaslatok megvalósítása először is az ukrán múzeumok 

állapotát javítaná, mely megteremti a feltételeket a kulturális intézmények anyagi és technikai 

alapjainak megerősítésére és fejlesztésére. Ami a társadalmi hatást illeti, azt remélik, hogy javítják 

az ukrán múzeumi emlékművek tárolási feltételeit, növelik a látogatók létszámát, és ezzel bevonják 

őket a nemzeti és a világ kulturális tulajdonba. 

A múzeum, mint társadalmi intézmény szabályozott típusú társadalmi kapcsolatokat foglal 

magában, elkötelezett a kulturális örökség megőrzésében. Ezen belül a kiállítási tárgyak 

összegyűjtésének, a múzeumi tárgyak tárolásának és felhasználásának ellenőrzése zajlik, különleges 

intézményi beállítások és viselkedési minták jönnek létre, a múlt, a társadalmi emlékezet és a 

tapasztalat tiszteletére alapozva. 

A XXI. század elején Ukrajnában a múzeumok alábbi típusait különböztetik meg:  

történelmi, néprajzi, művészeti, emlékműi, irodalmi, természettudományi és ipari. Mindegyik profil 

típus múzeuma még inkább specializálódott, fajokra és alfajokra. Például a művészi profilú 

múzeumokhoz a képzőművészeti múzeumok, a népművészeti múzeumok stb. tartoznak; a 

természettudományos profil típusúhoz - geológiai, paleontológiai, botanikai, zoológiai és mások; 

történelmi, katonai-történelmi, régészeti, néprajzi, történelmi-építészeti, történelmi és kulturális 

múzeumok vagy védett területek [ 2 ]. 

A múzeumi ügyek történetének különböző aspektusait és a múzeumok tevékenységét 

Ukrajnában M. Bondar, I. Bulaniy, I. Dvorkin, L. Gayda, N. Gannusenko, O. Grekulov, G. Yelkin, 

M. Kashin, I. Kirsim, O. Kruk, O. Kostiukova, M. Loshchinin, R. Mankovskaya, G. Mezentseva, V. 

Oboznii, S. Ohryzko, E. Piskova, Prus I., Sainensky A., Skrypka T., Skrypnyk G., V. Solodov, V. 

Stoletov, M. Tkachenko, Y. Trefyak, Fedorov L., Chupriy L., Yu. Omelchenko, I. Yavtushenko és 

mások kutatták. Az ukrán múzeumok besorolásának modern tudományos tipológiája végül a XX. 

század végén, a XXI. század elején alakult ki, és összhangban van a múzeumok jelenlegi 

nemzetközi tipológiáival. 

A jelenlegi jogszabályok szerint Ukrajna Múzeumainak alapját a mobil természeti 

emlékművek, az anyagi és szellemi kultúra műemlékeinek összessége képezi, amelyeknek művészi, 

történelmi, etnográfiai és tudományos jelentőségük van, típusuktól, alkotóhelyüktől és tulajdoni 

formáiktól függetlenül, amelyeket Ukrajna területén tartanak műemlékekként, valamint a helyhez 

rögzített emlékművek, amelyek az ukrajnai múzeumokban találhatók, és számon vannak tartva 

Ukrajna "a múzeumról és a múzeumi tevékenységről" szóló törvényében. 

A törvény szerint Ukrajna Múzeumi Alapja tartalmazhat olyan emlékműveket is, amelyek 

nincsenek Ukrajna területén, és a nemzetközi szerződéseknek megfelelően vissza kell hozni 

Ukrajnába. 

Ukrajna Múzeumi Alapja állami és magán egységekből áll. Az Ukrán Múzeumi Alap állami 

része magában foglalja a múzeumi gyűjteményeket és bizonyos, állami tulajdonú műemlékeket. A 

múzeumi gyűjtemények és tárgyak, amelyek az állami tulajdonból a kommunális tulajdonba 

kerültek, Ukrajna Múzeumi Alapjának állami részét képezik [14]. 

Számos ukrán tudós dolgozott Ukrajna történelme területén, s hozzájárultak a fejlődéséhez 

mély nyomot hagyva benne. Az ukrán múzeumokban a nyilvánosság széles köre vizuálisan 

megismerheti fejlődésének minden szakaszát, meghatározva annak helyét az általános kulturális 

folyamatban. Ezért fontos a történelmi múzeumok problémájának kutatása, a történelmi és
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kulturális emlékeinknek megismerése, a szakemberek és az általános lakosság történelmi és 

kulturális oktatása. Így az ukrán múzeumok széles körben kapcsolódnak a társadalmi funkciókhoz. 

Ez kielégíti a világi tárgyak megőrzésének és felhasználásának szükségességét, mint a történelmi 

emlékezet részét, a társadalmi információ dokumentált eszközeiként, az esztétikai értékeket és 

információkat kiállítások formájában továbbítja. 

A múzeum típusát közcélja, tevékenységi célja határozza meg. Ma a múzeumokra 

vonatkozóan különböző kritériumok léteznek, és ezeket együtt használják a gyakorlatban. Ezek a: 

profil, tevékenység típusa, tulajdonosi forma, tevékenység mértéke, státusz (rang, kategória). 

E minősítés szerint az ukrán múzeumokat típusok és profilok szerint különböztetnek meg 

egymástól. 

Háromféle múzeum létezik (a látogatóinak kategóriái szerint): 
1) tömeges tudományi-oktatási, vagy nyilvános. Ezek a múzeumok Ukrajna lakossága 

számára és vendégeinek széles skálájára vannak szánva, és hazánkban ezek vannak többségben. 

Ilyen például a Dnyipropetrovszki Történelmi Múzeum, az ukrán Állami Történeti Múzeum 

Kijevben, a Lviv Művészeti Galéria stb; 

2) tudományos-kutatási, vagy akadémiai – szakembereknek van létrehozva. Akadémiákon, 

kutatóintézetekben vannak jelen, rendkívül speciális jellegűek. Ezek jellegzetes tudományos 

laboratóriumok (például a Központi Nemzeti Akadémia Természettudományi Múzeuma, Ukrajna 

Nemzeti Tudományos Akadémia Lviv Természettudományi Múzeuma); 

3) oktatói – tanulók és diákok számára vannak kialakítva. Ezeket iskolákban, középiskolai és 

felsőoktatási intézményekben oktatási célokra hozták létre (például az Iván Franko Nemzeti 

Egyetem Lviv Mineralogiai és Földtani Múzeuma, az Ukrán Tanulmányok Intézetének Régészeti 

Múzeuma, I. Krypyakevics az Ukrán Tudományos Akadémián) [15]. 

A múzeum mint emlékintézet tanulmányozása P. Ricker "normatív paradigmáján" alapul 

(amely a múlt feledéséről, újraértékeléséről és feldolgozásáról szól); J. Assman és A. Assmann 

"kulturális memória" és "kommunikációs memória", P. Noor "emlékhelyei"; P. Connener "kollektív 

memória" és mások. Ezért elsősorban a kérdés kutatásában az emléki diskurzus szerepel; a 

múzeumok tevékenységének fejlődését csak közvetetten vizsgáljuk. 

Kezdjük a fogalmi-kategorikus tér meghatározásával. A modern, dinamikus társadalom 

szükséges attribútumai a latin "instituutum" (a telepítés, a bevezetés és a szokás), amelyek a 

szociálisan értelmes funkciók megvalósításának formáit és a társadalmi gyakorlatok racionalizálási 

mechanizmusának bizonyított tapasztalatait rögzítik és szabályozzák. 

Ahogy P. Bergman és T. Luckmann megjegyezte, az intézmények "megjelennek minden 

olyan társadalmi helyzetben, amely egy ideig tart", és bizonyos társadalmi folyamatok. Az 

"intézetek" tanulmányát O. Cont (1798 - 1857) és G. Spencer (1820-1903) kezdeményezte. A 

modern irodalomban az "intézet" kifejezésnek nincsenek rögzített jelentései, és mint a: 

1) társadalmi formáció - mint a társadalmi jelenségek lényegét és stabilitását jelző általános 

társadalmi (politikai, jogi, erkölcsi, vallási stb.) normák, szabályok és elvek, kulturális szokások, 

gondolkodási és magatartási minták komplexuma, meghatározza és szabályozza a társadalmi 

kapcsolatokat és a különböző emberi tevékenységet; 

2) társadalmi forma vagy intézmény - társadalmi egység, olyan szervezet, amely a 

társadalmi kapcsolatok tárgyát képezi. Pontosabban az "intézet" szót, a normának, elfogadott 

magatartási szabálynak vagy szervezetnek, intézménynek, testületnek, egyesületnek, 

emberegyesületnek értendő. Az első esetben a normatív (a magatartási szabályok értelmében) 

értelemben beszélhetünk róla; a második esetben - az intézet szervezeti értelmezéséről; 

3) mint egy működő, aktuális normát, amelyet az intézmény a mindennapi gyakorlatban 

megvalósít, stabillá és jellemzővé válik. S. Kirdina az "intézmény" és a "gyakorlat" fogalmát 

mutatja be, és meghatározza az intézményeket mint "mély, történelmileg stabil társadalmi 

gyakorlatokat, amelyek biztosítják a társadalmi kapcsolatok reprodukcióját a különböző típusú 

társadalmakban”. 
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Az új intézményiség elméletének képviselője, D. North az intézményeket "azokra a 

szabályokra, mechanizmusokra alapozza, amelyek biztosítják azok végrehajtását és viselkedési 

normákat, amelyek az emberek közötti ismétlődő kölcsönhatásokat fogalmazzák meg. Az 

intézetben az emberek interakciójának koordinálása és racionalizálása egy speciális algoritmus és 

viselkedési program létrehozása. Előttünk nem csak normák egysége, hanem egy olyan szervezet, 

amely birtokolja a struktúrát. Ezért az intézetek, az emberi tevékenység különböző területeit 

szabályozó, elveket, normákat és berendezéseket tartalmaznak [12]. 

A társadalmi intézményen belül, mint bizonyos típusú szervezet, a társadalmi gyakorlat 

szabványosított, a tervezés és a menedzsment tárgyává válik. Az ilyen társadalmi-kulturális 

intézmények egyike a múzeum, tekintettel a társadalmi rendszerben való elfogultságára, az  

általános kulturális folyamatokra, a társadalommal és más intézményekkel való interakció 

hatékonyságára. 

Az ukrán múzeumok hálózata az ukrán múzeumi tudományban megalapozott tudományos 

osztályozáson és tipológián alapul. 

A múzeumok osztályozása a múzeumok csoportosítása egy jellegzetes vagy több jellemző 

alapján. Az osztályozás szükségességét a múzeumi intézmények formáinak sokfélesége határozza 

meg. 

Országunk múzeumainak osztályozására vonatkozó kritériumok meghatározása az 1920-as 

években fogalmazódott meg, s ekkor jött létre az állami múzeumi hálózat. Ez a besorolás 

figyelembe veszi a profilokat, valamint az intézmények státuszát és szervezeti alárendeltségét. A 

múzeumok genetikai besorolása figyelembe veszi a múzeum profilját. A múzeumok profilja a 

pénzeszközök fő tartalma és a tudomány, a művészet vagy a termelés egyik vagy másik ágának 

kapcsolata határozza meg. A múzeum profilja határozza meg a gyűjtemények összetételét, a 

kiállítás tárgyát, a tudományos kutatás tartalmát és a múzeumi tevékenység minden területét. 

Minden múzeum profilcsoportokra oszlik, amelyeken belül meg lehet különböztetni a szűkebb 

specializációt - akár egy objektum múzeumaiban [15]. 

A profilcsoportokat és a múzeumok profiljait a genetikai osztályozásuk szerint bizonyos 

típusokra osztják fel. Meg kell jegyezni, hogy ezek listája nem tekinthető kimerítőnek, mivel szinte 

minden évben új múzeumok jönnek létre. Ezzel együtt szeretnénk hangsúlyozni, hogy az ukrán 

múzeumi tevékenység a gyakorlatában elavult, egyszerűsített minősítése továbbra is érvényes 

maradt. 

Az egyetemi múzeumok a világ egyik legrégebbi múzeumai. A XIX. század elején az 

egyetemek ritka ásványi anyagokat, paleontológiai leleteket stb. gyűjtöttek össze, amelyek az 

oktatási folyamathoz szükséges eszközök és modellek voltak. Az első egyetemi múzeumok a 

természettudomány és a társadalomtörténet komplex gyűjteményeit, az emberi technikai 

eredményeket mutatták be. Már 1805-ben a Kharkiv Egyetem megnyitotta a természettudományi 

múzeumát és az 1830-as évektől a szépművészeti múzeumát is. A XIX. század második felétől a 

tudományos ismeretek differenciálódásával kettéoszlott az egyetemek múzeuma, 

természettudományi (zoológiai, botanikai, ásványtani) és a humán (numizmatikai, képzőművészeti, 

antikvitási) irányokra. Az új tudományágak fejlődésével ennek megfelelően megjelentek  a 

különféle egyetemi múzeumok: paleontológiai, néprajzi; a XIX. század végén - antropológiai, 

földrajzi, fizikai, néprajzi, stb. 

Ukrajna egyetemi múzeumait az egyetemi előírásoknak megfelelően hozták létre, valamint 

magánszemélyek, patrónusok és tudósok kezdeményezésére, a kiállítási tevékenység 

eredményeként. Ezen túlmenően ezek a múzeumok növelték az oktatási folyamat hatékonyságát, 

valamint számos egyéb funkciót is, többek között a történelmit. Egyes egyetemeken, az adott 

intézmény történelmét, valamint kiemelkedő tudósait bemutató múzeumokat hoztak létre. 

Az iskolai és az iskolán kívüli intézményekben kialakított múzeumokat oktatási és nevelési 

célokkal hozzák létre. A profiljuk lehet: történelmi, természettudományi, irodalmi, néprajzi stb. 
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A jogi hovatartozásuk szerint az ország múzeumait az alábbi típusokra osztották fel: állami, 

önkormányzati, területi (köztük egyetemi), társadalmi (beleértve az iskolait is), vállalati, egyházi, 

magán (a magán felsőoktatási intézményekben működő). 

Állami múzeumok - az állami múzeumok csoportja, amely az Ukrán Minisztertanács 

alárendeltje, és tevékenységüket a múzeumi hálózat nemzeti szintű koncepciójának keretében 

végzik. Ezeket a múzeumokat közvetlenül a költségvetésből finanszírozzák. Itt tárolják, illetve 

mutatják be az ország legértékesebb kincseit és gyűjteményeit. 

Önkormányzati múzeumok - ez a fő formája a mai nem állami múzeumnak, amely a 

gyűjtemények gyűjtését, megőrzését és bemutatását végzi. Az önkormányzati múzeumokat a helyi 

közigazgatás irányítja és a helyi költségvetésből finanszírozzák. 

A területi múzeumok - különböző típusú múzeumok, amelyek az egyes minisztériumok és 

részlegek alárendeltjei. Azért jöttek létre, hogy bemutassák egy adott gazdasági ágazat fejlődésének 

történetét: a közlekedés, az egészségügyi ellátás, a bűnüldöző szervek (védelem, belső ügyek), az 

Országos Tudományos Akadémiát stb. 

A társadalmi múzeumok - széles körben alkalmazott intézménytípus, amelyet civil 

szervezetek (szakszervezetek, pártok stb.) működtetnek. 

A vállalati (termelési) múzeumok - nem állami intézmények és vállalkozások strukturális 

részei. Az első évfordulók alkalmaként megjelent vállalati történelmi múzeumok, a transznacionális 

vállalatok szerves része a globális környezetben. 

Egyházi múzeumok - az Ukrán Köztársaság bolsevik megszállása előtt hazánk legnagyobb 

múzeumi csoportja volt (Ukrajna nyugati régióiban az egyházi múzeumok 1944-ig léteztek). 

Az ukrán egyházi múzeumok a történelmi profil múzeumainak egy csoportjává váltak, annak 

érdekében, hogy összegyűjtsék és megőrizzék a templom ókori műemlékeit. 

Az első ukrajnai akadémiai egyházi múzeum 1872-ben jelent meg a kijevi teológiai 

akadémián. A kéziratok, régi nyomtatványok és metszetek, építészet, ikonfestés, szobrászat, 

numizmatika, liturgikus eszközök részlegekből állt. Ezen kívül az Akadémiai Múzeum megőrizte az 

egyház történelmi relikviáit. A papok, a pedagógusok és a mecénások gyűjteményei aktív 

bővítésével foglalkoztak. Ezzel párhuzamosan nagy műhelymunkát végeztek a műemlékek 

rendszerezésén, értelmezésén és tudományos kutatásán; az egyéni kiállítások és gyűjtemények 

tanulmányainak eredményeit rendszeresen publikálták a Kijevi Teológiai Akadémia kiadványaiban. 

A múzeum, mint történelmileg kialakult intézmény, az embernek a kulturális szférában való 

alkalmazkodásának eszközévé, a lelki meggazdagodás helyévé vált, amely az egyén morális és 

esztétikai fejlődését serkenti. Az antropológiai múzeum, mint a társadalmi emlékezet fordítója, az 

ősök kultuszához kapcsolódik. Ez egy olyan kulturális tér, amely összpontosítja, képviseli a 

meglévő tapasztalatokat, és "felelős" azért, hogy az érzelmeket és tapasztalatokat átruházza más 

generációknak, vagyis a tapasztalat gyakorlati, egzisztenciális és szent. A múzeumok számára 

jellemző szerkezeti szegmensek, mint például a tudás, a hagyományok, az értékek, a szimbólumok 

és a képek, egyúttal a társadalmi emlékezet forma-alakítói. Ez az intézmény hajtja végre a 

szocializált befolyásolás funkcióját. Különösen a múzeumot tekinthetjük a szociokulturális eszmék 

közvetítőjeként. Ugyanakkor a múzeum hozzájárul az ideológiai gondolatok terjeszkedéséhez, az 

oktatási és tudományos potenciál bővüléséhez is. 
Így a múzeum a társadalmi emlékezet multifunkcionális intézménye. A szociokulturális 

valóság múzeumi reflexiója, amely az értékrendszer, az élettapasztalat, a látogató személyisége, új 

tudássá alakul át, és amely alapja a társadalom kollektív emlékezetének kialakulásában. 
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УДК 685.34.02 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ 

ВЕРХУ ВЗУТТЯ ПРИ ШНУРОВІЙ ЗАТЯЖЦІ ЗАГОТОВКИ 
Росул Р.В., Садовнікова Т.М. 

 

OPTIMIZATION OF DEFORMATION PROPERTIES OF DETAILS 

OF OVENS ATTACHMENTS AT CHAIN STEAM PURCHASE 
Rosul Ruslan, Sadovnikova Tetyana 

 

У статті розглядається дослідження факторів, що впливають на якість 

формування деталей верху взуття при шнуровій затяжці верху взуття. За допомогою 

нового пристрою із застосуванням інформаційних технологій досліджено, як ці чинники 

впливають на величину зміщення краю затяжної кромки при диференційованих 

навантаженнях. 

Ключові слова: деформація, шнурова затяжка, деталі верху, диференційне 

навантаження, напівавтомат, затяжна кромка, епюра. 

 

The article deals with the study of the factors affecting the quality of the formation of parts 

of the top of the shoes with corded tightening of the top of the footwear. Using a new device with the 

use of information technology, it is investigated how these factors influence the magnitude of 

displacement of the edge of the protruding edge at differentiated loads. When forming the top of the 

shoe by the method of cord tightening it is supposed to carry out research on changing the size and 

position of the main parts of the workpiece and its protracted edges, establishing the mechanism of 

these changes, the choice of optimal regimes of this process. In further research it is envisaged to 

equip the device with frictional power elements and to study the effect of frictional forces on the 

quality of forming the workpiece with cord tightening. 

Keywords: deformation, tightening of the cord, details of the top, differential load, semi- 

automatic, protracted edge, diagram. 
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Шнуровий спосіб формування використовується при випуску найбільш простих видів 

взуття, в тому числі дитячого, кімнатного, літнього, текстильного – з кріпленням низу 

методами гарячої вулканізації, клеєним і литтєвим. Під час формування деталей верху взуття 

за допомогою шнурової затяжки різні ділянки заготовки отримують неоднакову деформацію. 

Зокрема затяжна кромка в окремих частинах заготовки піддається нерівномірному зміщенню 

через нерівність повздовжнього і поперечного видовження матеріалів для верху взуття. 

Зважаючи на постійно зростаючу роль точності посадки і формування заготовки на колодці, 

високоточне дослідження цього процесу із використанням ПЕОМ є актуальною задачею. 

Якщо при обтяжно-затяжному способі деформація заготовки залежить від 

властивостей матеріалів, то при формуванні паралельними зовнішнім чи внутрішнім 

способами деформація заготовки постійна, оскільки формуючі інструменти доходять до 

певного кінцевого положення, тобто вона залежить від зменшення площі деталей при 

затяжці. Як показали дослідження [1,2], для формування просторової заготовки матеріал 

достатньо розтягнути на 2-4%. Але для створення формостійкого верху його необхідно 

розтягнути на 7-10%. Лінійне зменшення розмірів деталей просторової заготовки більше ніж 

на 7-10% при формуванні призведе до розриву швів. Найпоширенішими схемами шнурової 

затяжки є замкнута – по всьому периметру затяжної кромки і роздільна – по окремих 

ділянках (носково-пучковій і п’ятково-геленковій). 

Для дослідження співвідношення зусилля розтягу матеріалу заготовки і її деформації в 

різних ділянках під час шнурової затяжки застосовують переважно інструментальні методи – 

за допомогою спеціальних пристроїв до розтяжних машин та пристрої, що входять в силові 

схеми затяжних машин. Відомий пристрій для дослідження процесу шнурової затяжки 

заготовки верху взуття [1], що включає основу і розташовану на ній установчу призму для 

прикріплення опорної площини взуттєвої колодки з натягнутим на останню верхом взуття, 

по периметру якого введений гнучкий силовий елемент. Він суміщений з напівавтоматом 

МК-6МА, який призначений для виконання шнурової затяжки деталей верху взуття із 

подальшим механізованим зав’язуванням кінців шнура. В напівавтоматі МК-6МА затяжна 

колодка кріпиться слідом вверх на штуцері, що дозволяє використовувати колодки різних 

розмірів. Для затяжки застосовується гнучкий силовий елемент – шнур, виготовлений з 

поліамідних або капронових ниток, які забезпечують порівняно невелике тертя шнура об 

край заготовки. За рахунок механізованого зав’язування шнура заготовка фіксується в 

затягнутому положенні. Однак цей пристрій не може застосовуватись для точного 

вимірювання деформації заготовки з таких причин: 

 він призначений для безпосереднього здійснення виробничого процесу; 

 пристрій не дає змоги послідовно змінювати та задавати величину навантаження на 

гнучкий силовий елемент; 

 в його конструкції не передбачені вимірювальні пристрої для вимірювання та 

фіксування переміщення краю затяжної кромки та величини загальної деформації заготовки; 

 пристрій не пристосований для вимірювання видовження матеріалу заготовки. 

Методи розрахунку і проектування заготовок верху взуття [2-4] не забезпечують точні 

розміри і форму затяжної кромки заготовок, які формуються методом шнурової затяжки. 

Формулювання цілі статті 

При формуванні верху взуття методом шнурової затяжки передбачається проведення 

досліджень зміни розмірів і положення основних ділянок заготовки та її затяжної кромки, 

встановлення механізму цих змін, вибір оптимальних режимів цього процесу. 

Виклад основного матеріалу 

Для попереднього визначення параметрів шнурової затяжки заготовки розглянемо 

залежність зусилля q розтягу системи матеріалів в повздовжньому напрямі від геометричних 

характеристик заготовки, властивостей матеріалів [1]: 
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де ε – відносне видовження системи матеріалів заготовки, %; 

lk – довжина заготовки по геодезичній лінії, мм; 
Ac – коефіцієнт деформації системи матеріалів; 
Sн

кр– ширина затяжної кромки, виміряна по нормалі до ребра сліду колодки мм; 
е-0,5 μφ – складова, що враховує тертя заготовки верху об поверхню колодки. 

 

Як видно з формули (1), зусилля, прикладене до краю затяжної кромки під час 

формування заготовки, залежить від відносного видовження системи матеріалів, розмірів 

самої заготовки і затяжної кромки, сил тертя, що виникають між заготовкою і колодкою на 

границі її бокової поверхня та ребра сліду. Деякі з вказаних параметрів (довжина заготовки 

по геодезичній лінії, ширина затяжної кромки, виміряна по нормалі до ребра сліду колодки) 

можна легко виміряти, а інші (відносне видовження системи матеріалів заготовки, тертя 

заготовки верху об поверхню колодки) ще досі не встановлені, що унеможливлює широке 

застосування цього способу формування в промисловості. Величину деформації затяжної 

кромки доцільно визначати на всіх етапах формування заготовки за допомогою спеціального 

пристрою, який моделював би роботу обладнання для шнурової затяжки. 

Поставлена мета досягається тим, що запропонований нами пристрій [5] оснащено 

спеціальним пристосуванням для задання градації навантажень на затяжну кромку заготовки 

та вимірювання її поперечної деформації. Він виконаний у вигляді закріплених на основі 2-х 

вертикальних стійок з динамометрами, розташованими в поперечному напрямі до колодки, і 

пересувної стійки з цифровим фотоапаратом або вимірювальним мікроскопом, що дає 

можливість прецензійно досліджувати процес шнурового затягування верху взуття на 

колодках різних розмірів та повнот (які можна змінювати і закріплювати за допомогою 

кріпильних елементів). За допомогою динамометрів можна задавати потрібне навантаження і 

паралельно вимірювати деформації, що виникають затяжної кромки, а отже встановити 

значення технологічних параметрів, які впливають на формування верху взуття при 

шнуровій затяжці, та забезпечити необхідну якість відформованих деталей взуття. 

Конструкція пристрою дає також можливість фіксувати задане переміщення кріпильного 

елементу та вимірювати зміну навантаження на динамометри в процесі релаксації напружень 

у матеріалі та вираховувати відповідні значення поперечної і повздовжньої деформації 

заготовки верху. 

Запропонований пристрій (рис.1) складається із дерев’яної основи 1,  закріпленої на 

ній дерев’яної установчої призми 2, а також закріпленій на установчій призмі за допомогою 

шурупа 3 колодки 4, на яку натягується верх взуття 5. До основи 1 кріпильним елементом, 

наприклад, струбциною 6 кріпиться пристосування для визначення градації навантажень на 

затяжну кромку заготовки і вимірювання її поперечної деформації, виконане у вигляді 

закріплених на основі 2-х вертикальних стійок 7 з динамометрами 8, розташованими в 

поперечному напрямі до колодки 4, і пересувної стійки 9, на якій, в свою чергу,  за 

допомогою резинових на півкілець 10 і 11, і хомута 12 кріпиться вимірювальний мікроскоп 

12 або за допомогою резинової вставки 13 цифровий фотоапарат 14. Дерев’яна пересувна 

стійка 9 має систему отворів, яка дає можливість регулювати висоту кріплення 

вимірювального мікроскопа 12 над колодкою 4 по вертикалі. До основи 1, знизу шурупами 5 

і 6 кріпиться зварна металева рама 7. На рівні висоти колодки в рамі 7 робляться отвори 8 і 9 

під різьбу М8 стержнів 10 і 11, до яких кріпляться динамометри 12 і 13, за вільні кінці яких 

в’яжеться гнучкий силовий елемент (шнур). 

Пристрій працює таким чином: на колодку одягають заготовку верху взуття, кінці 

силового елементу у вигляді прикріпленого до краю затягувальної кромки переметувальним 
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швом шнура перекидають – лівий кінець на праву сторону, правий кінець на ліву та 

прикріплюють їх до гачків динамометрів 12 і 13 і зав’язують. Другі кінці динамометрів 

закріплені на стержнях 10 і 11, які обертають проти годинникової стрілки, тим самим 

задаючи потрібне навантаження, і затягують заготовку верху. Закріплений на стійці 

мікроскоп дозволяє дуже точно фіксувати і вимірювати розтяг і деформацію матеріалу верху, 

зміну ширини затяжної кромки. За допомогою цифрового фотоапарата, який кріпиться на 

стійку за допомогою вставки 10, можна фіксувати етапи дослідження і передавати як 

зображення на монітор ПК. 

  

 
Рис. 1. Схема пристрою для дослідження параметрів 

шнурової затяжки заготовки верху взуття 

 

На даному пристрої проведено дослідження зміщення вільного краю затяжної кромки 

заготовки верху взуття із натуральної шкіри по сліду колодки в залежності величини 

прикладеної сили. Експеримент проводився за наступною методикою. По сліду колодки 

нанесено відмітки, на відстані 2 мм. одна від одної, в носковій, по обидві сторони в пучковій 

і геленковій частинах. Перед шнуровою затяжкою відмічалось нульове положення затяжної 

кромки. До кінців шнура прикладались зусилля від 50 до 200 Н з кроком 50 Н. При цьому 

через окуляр мікроскопа вимірювали переміщення країв затяжної кромки в носковій, 

пучковій, геленковій та п’ятковій частинах. По значеннях переміщень вираховували 

величини відносної деформації з матеріалу по затяжній кромці. Отримані таким чином дані 

заносились в табл. 1. За цими даними побудовані графічні залежності переміщення вільного 

краю затяжної кромки від прикладеного навантаження на шнур. 

 

Таблиця 1 

Наванта- 

ження, 

Н 

Значення відносної деформації заготовки е (%) на ділянках колодки: 

носковій 
пучковій 
зовнішній 

пучковій 
внутрішній 

геленковій 
зовнішній 

геленковій 
внутрішній 

п’ятковій 

50 0,01 0,01 0,01 0,54 0,52 0,03 

100 0,04 0,05 0,06 0,93 0,94 0,04 

150 0,05 0,11 0,10 1,83 1,85 0,05 

200 0,08 0,19 0,17 2,17 2,33 0,07 
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Рис. 2. Епюри відносних деформацій ε заготовки (%) по затяжній кромці 

 

За даними табл. 1 побудовані графіки залежності відносної деформації заготовки по 

затяжній кромці від навантаження на силовий елемент (шнур) по основних ділянках колодки 

(рис. 3). Отримана залежність показує, що найбільше значення набуває деформація саме в 

зоні прикладення навантаження на силовий елемент – в геленковій частині. 
 

Рис. 3. Залежність відносної деформації заготовки по затяжної 

кромки від навантаження на силовий елемент шнурової затяжки 

 

Величина деформації в геленковій частині на всіх етапах формування заготовки за 
допомогою шнура в 15-35 разів перевищує аналогічні величини для носкової, пучкової і 

п’яткової частин колодки. Поясненням цьому явищу може бути значний вплив сил тертя на 

випуклих ділянках колодки (виражена складовою е-0,5 μφ  у формулі 1).  Для зменшення дії 

цих сил Л. А. Тонковид пропонував [2] здійснювати так звану “фрикційну” затяжку, тобто 

вводити деякий зовнішній силовий елемент, який зсовував би заготовку вздовж поверхні 

колодки у найбільш випуклих її місцях та компенсував би дію сил тертя. 

Отже, у відповідності до відомих теоретичних положень про деформацію сітчастих 

матеріалів розроблено пристрій для дослідження деформаційних властивостей матеріалів 

заготовки при шнуровій затяжці верху взуття. Дослідження відносної деформації заготовки 

при шнуровій затяжці по затяжній кромці показала значні перепади значень цієї деформації в 

геленковій частині порівняно з іншими ділянками колодки, що може пояснюватись значним 

впливом сил тертя на переміщення матеріалу по її поверхні. В подальших дослідженнях 

передбачається оснащення розглянутого пристрою фрикційними силовими елементами та 

вивчення впливу сил тертя на якість формування заготовки при шнуровій затяжці. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ 

ПІДХОДІВ ДО СУТНОСТІ І ЗМІСТУ МІЖЕТНІЧНОЇ 

ТОЛЕРАНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Атрощенко Т. О. 

 

SOCIAL AND PEDAGOGIC ANALYSIS OF THE MAIN 

APPROACHES TO THE NOTION AND CONTENT OF THE INTERETHNIC 

TOLERANCE OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

Atroshchenko Tetyana 
 

У статті розкриваються поняття «толерантність», як складна інтегративна 

якість особистості, психологічні та соціальні аспекти осмислення і розуміння феномену 

толерантності; поняття «міжетнічна толерантність». Обґрунтовуються педагогічні 

умови успішного формування міжетнічної толерантності у студентів - майбутніх учителів 

початкових класів. Характеризується сутність і зміст міжетнічної толерантності 

вчителя початкових класів. 

Ключові слова: толерантність, інтолерантність, міжетнічна толерантність, 

полікультурна освіта, терпимість, соціокультурна толерантність, етнос. 

 

The article reveals the concept of "tolerance" as a complex integrative quality of the 

individual, psychological and social aspects of comprehension and understanding of the 

phenomenon of tolerance; the concept of "interethnic tolerance". The pedagogical conditions for 

the successful formation of interethnic tolerance among students - future teachers of elementary 

school classes are grounded. Characterizes the essence and content of interethnic tolerance of the 

elementary school teacher. 

Keywords: tolerance, intolerance, interethnic tolerance, multicultural education, tolerance, 

sociocultural tolerance, ethnos. 

 

Морально-духовне, національно-патріотичне становлення студентів - майбутніх 

учителів початкових класів, підготовка їх до активної, творчої, соціально значущої, 

сповненої особистісного смислу професійної діяльності є найважливішою складовою 

розвитку освіти багатонаціональної української держави. Проблеми, з яким стикається 

сучасна школа і які постають перед педагогом – це ускладнення міжетнічних відносин, 

розшарування населення, нетерпимість до людини іншої віри, поглядів тощо. Саме тому 

формування міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкових класів – нагальна 

потреба сьогодення. 

Різні аспекти проблеми толерантності, її значущості для формування професіоналізму 

особистості педагога досліджено у наукових працях О. Гриви, А. Грохольської, О. Гуренко, 

О. Дубасенюк, В. Євтуха, І. Зязюна, Л. Михайлової, А. Молчанової, Н. Якси та ін. 

Мета статті – здійснити соціально-педагогічний аналіз підходів до сутності і змісту 

міжетнічної толерантності вчителя початкових класів. 

Толерантність є складною інтегративною якістю особистості, механізмом вирішення 

проблем співіснування представників різних рас, культур, позитивною реакцією на існування 

відмінностей. Толерантність розглядають як один з принципів гуманістичного виховання, 

оскільки вона відповідає за формування почуття власної гідності, самоповаги, поваги до
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оточення, народів, незалежно від їх соціальної належності, національності, раси, культури, 

релігії. Розуміння толерантності як поваги і визнання рівності, відмови від домінування і 

насильства, визнання багатовимірності і різноманіття людської культури, норм, вірувань, 

відмова від зведення цього різноманіття до однаковості або до переваги якоїсь однієї точки 

зору знаходить відображення у роботах О. Асмолова, Б. Гершунського, Є. Головахи, В. 

Лекторського, Г. Солдатової та ін. 

Психологічні дослідження свідчать, що толерантність пронизує всі сфери соціального 

та індивідуального життя людини, є важливим виміром практично будь-якого 

психологічного процесу і стану, однією з ключових характеристик людського життя. З 

усвідомлення різноманіття видів і форм толерантності стає ясно, що навряд чи коректно 

вести мову про «толерантну (інтолерантну) особистість» як таку. Коректніше говорити про 

рівень або ступінь прояву толерантності (інтолерантності), про варіанти і форми, про ті чи 

інші акценти і аспекти застосування принципів толерантності в конкретних ситуаціях. 

Погоджуємося з думкою А. Молчанової, що у педагогічному контексті соціальні 

аспекти осмислення і розуміння феномену толерантності базуються на таких положеннях: 

суспільство - складна система, що самоорганізується, стійкість якої обумовлюється 

міжособистісними, міжетнічними та іншими різними зв'язками; толерантність становить 

одну з фундаментальних основ досягнення соціальної злагоди в суспільстві; загальним 

методологічним принципом вивчення феномена толерантності має виступати принцип 

гуманізму; культура виступає аксіологічною основою толерантної свідомості. Педагогічним 

підґрунтям створення толерантності у вихованні дослідниця вважає: формування: 

толерантного простору, середовища, яке характеризується єдністю всіх суб’єктів виховного 

процесу і форм організації їх відносин, які з одного боку, є основними компонентами 

педагогічної етики, а з іншого - основою, зразком морального виховання учнів; культури 

спілкування як взаєморозуміння, взаємоповаги, співчуття і співпереживання, відчуття 

партнерства; синергетичного мислення, яке дозволяє сприймати широкий спектр 

особистісних якостей, індивідуальних і етнічних проявів людини; а також особистісно 

орієнтований підхід у виховному процесі, основою якого є суб’єкт-суб’єктні відносини у 

системі «вихователь - вихованець» [5, с.13]. 

Розвиток толерантних якостей майбутнього педагога - це один з напрямів соціалізації 

особистості, метою якого є її професійне становлення та досягнення певної вершини (акме) в 

неперервному професійному та духовному зростанні. Аксіологічний аспект фахової 

підготовки педагога являє собою формування сукупності специфічних педагогічних 

цінностей професійної діяльності, до яких ми відносимо толерантність. 

З точки зору Г. Солдатової, Л. Шайгерової, міжетнічна толерантність, це - здатність 

людини налагоджувати позитивні взаємини з іншими та світом у цілому, формувати власний 

позитивний образ. Значущими особистісними складовими толерантності дослідники 

вважають оптимальний рівень емпатійності, гнучкості, комунікабельності [2, с.11]. На думку 

В. Кукушина, доцільним є розглядати міжетнічну толерантність як сприйняття інших 

такими, якими вони є, поряд з готовністю взаємодіяти з ними; міжетнічна толерантність 

ґрунтується на повазі, доброзичливості, людинолюбстві та виявляється у вчинках, перебуває 

у тісному зв’язку з етнічною ідентичністю [3, с.52-53]. 

Успішне формування міжетнічної толерантності у студентів - майбутніх учителів 

початкової школи залежить, на наш погляд, від створення певних педагогічних умов, а саме: 

запровадження освітньо-просторового підходу, забезпечення співпраці з різними 

соціокультурними інститутами регіону; конкретизації змістовного компонента професійної 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи з урахуванням специфіки діяльності в 

полікультурному середовищі через запровадження трансдисциплінарного, компетентнісного 

та ситуативного підходів (розробка спецкурсів полікультурного спрямування); створення 

єдиного толерантного простору закладів вищої освіти; формування установки на 

толерантність, що передбачає готовність і здатність керівників закладів вищої освіти,
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педагогів та студентства до рівноправного діалогу через синергетичну взаємодію; варіативне 

використання методів навчання і виховання, що активізують розвиток толерантності 

студентів; формування навичок комунікативної толерантності всіх учасників освітнього 

процесу; реалізація програм підвищення психолого-педагогічної компетентності педагогів; 

забезпечення особистісно-орієнтованої взаємодії педагогів і студентів у навчальному та 

виховному процесі та в позанавчальній діяльності, завдяки якій реалізуються навички 

комунікативної толерантності, виникають передумови для успішного розвитку толерантних 

якостей. 

Якса Н. зазначає, що в основу кардинальних змін у системі професійно-педагогічної 

підготовки майбутніх учителів покладено певні методологічні засади, які визначають роль 

педагога як суб’єкта полікультурного середовища. Ця роль випливає із провідних 

філософських ідей стосовно сучасних світових концепцій, що поширюються в освітньому 

просторі: концепція глобалізації, що передбачає відповідність педагогічної освіти 

особливостям глобального розвитку, об'єднання кращих інтелектуальних ресурсів, 

міжнародне співробітництво в освітній сфері, побудоване на засадах діалогу і 

взаємопроникнення культур; концепція регіоналізації (локалізації) про відповідність 

педагогічної освіти регіональним полікультурним особливостям; положення про розвиток 

культур корінних народів та етнічних груп; розвиток локального партнерства міжкультурної 

взаємодії в освіті; відповідність навчальних програм педагогічної підготовки майбутніх 

учителів потребам регіону; концепція індивідуалізації, спрямована на посилення у майбутніх 

учителів мотивації, ініціативи, творчості в навчанні; їх залучення до світової та національної 

спадщини; розвиток ціннісних орієнтацій, знань, технологій, норм поведінки; розвиток 

особистісного потенціалу майбутнього педагога в соціальному, культурному, освітньому 

аспектах [6, с.64]. 

Сутність і зміст міжетнічної толерантності вчителя початкових класів характеризує її 

як результат успішної реалізації потенційних якостей педагога в складних умовах 

поліетнічної та полікультурної людської спільноти, існування якої залежить від здійснення 

оптимальних форм міжетнічних стосунків і взаємодій. 

Відповідно, в якості основної умови формування міжетнічної толерантності виступає 

включення толерантності в особисту систему цінностей студентів – майбутніх учителів 

початкових класів, для перетворення толерантності в принцип, який повинен бути 

покладеним в основу їхньої подальшої професійної і непрофесійної діяльності. Важливим 

засобом вирішення цього завдання є освіта, оскільки саме її метою є всебічний і гармонічний 

розвиток особистості майбутніх педагогів, тому що тільки розвинена особистість, людина 

високої загальної культури здатна толерантно поводитися і мислити. 
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ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

Барчі Б. В. 
 

PROFESSIONAL BECOMING OF THE PERSONALITY 

Barchi Beata 
 

У статті розглядаються теоретичні аспекти професійного становлення 

особистості. Шляхом аналізу наукових джерел досліджено ґенезу категорії «професійного 

становлення», результатом якого є готовність фахівця виконувати свою професійну 

діяльність. Проаналізовано етапи професійного становлення, напрями розвитку 

особистості. Визначено, що професійне становлення є поетапним процесом професійного 

розвитку особистості, що має свої основні складові становлення майбутнього фахівця. 

Ключові слова: регуляція особистості, саморегуляція, професіонал, суб’єкт, суб’єкт 

діяльності. 

 

The purpose of the article is to consider the existence of theoretical approaches to the 

problem of the individual professional development; to analyse the features of modern professional 

training of the individual and to distinguish the main components of the successful professional 

formation of the future specialist. Through the analysis of scientific sources, the genesis of the 

category "becoming", "professional formation" has been researched. It is determined that the 

psychological and pedagogical category of "formation" reflects the process of dialectical transition 

of the individual from one degree of development to another. It is researched that the result of 

professional formation is the readiness of a specialist to carry out his professional activity. The 

article has analysed the stages of professional formation and directions of personality development. 

The basic personal components of professional formation of the future specialist have been 

determined. 

It is generalized that professional development of personality is a consequence of passing a 

person of a complex life path, whose experience becomes an integral part of professional activity; 

therefore, it was considered the work to introduce the elements of active training in the educational
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process in order to ensure the balance of the process of professionalization. The problem of 

vocational training is closely linked to the need to form such professionally important qualities, 

abilities, individual and personality features that are necessary for the specialist of the 

corresponding profile. Consequently, the general model of the individual professional development 

includes components of choice, training, adaptation and personal implementation in professional 

activities. 

Keywords: personality regulation, self-regulation, professional, subject, subject of activity. 

 

Соціально-економічні зміни в країні настільки якісно змінюють всі параметри у 

соціальному житті українського суспільства, що ефективна соціалізація, соціально- 

професійна адаптація особистості можлива тільки на основі цілеспрямованої підготовки до 

життєдіяльності. У зв’язку з цим, центральним завданням сучасної школи є формування в 

учнівської молоді здатності до свідомого та самостійного вибору професії, а також 

подальшого оволодіння нею. 

Однією з актуальних проблем навчально-виховного процесу у вищому навчальному 

закладі є якісна підготовка фахівця, професійні вміння якого відповідали б актуальним 

потребам суспільства, а його прагнення до професійного саморозвитку спряли  б 

формуванню гармонійної особистості, здатної відповідати вимогам сучасного ринку праці. 

Саме тому актуальним є питання не просто підвищення рівня теоретичної професійної 

підготовки, а і активізація та оптимізація процесу професійного становлення особистості. 

Аналіз останніх досліджень засвідчує, що проблема професійного становлення 

особистості набула в психології та педагогіці особливого статусу і досліджувалась з різних 

точок зору багатьма вітчизняними та зарубіжними науковцями. Зокрема, різні аспекти 

професійного становлення особистості розглядали Б. Ананьєв, Г. Балл, О. Бондаренко, О. 

Леонтьєв, С. Максименко, В. Рибалка, С. Рубінштейн, В. Семиченко, Н. Чепелєва, Т. Яценко, 

які визначили специфіку особистісного. 

Аналіз західно-європейської та американської психологічної літератури з зазначеної 

проблематики показує, що більшість досліджень здійснено в галузі проблеми професійного 

типу особистості (Дж. Гілфорд, Дж. Голланд, Е. Ро, К. Уокер, Е. Шпрангер). 

Метою даної статті є розглянути існуючі теоретичні підходи до проблеми 

професійного становлення особистості, проаналізувати особливості сучасної професійної 

підготовки особистості та виокремити основні складові успішного професійного становлення 

майбутнього фахівця. 

Сьогодні у психологічній літературі широко використовуються терміни «професійне 

становлення» та «професійний розвиток» особистості. Сучасні дослідники розглядають їх із 

різних позицій та підходів. У контексті професійного становлення важливе місце займає 

професійне самовизначення особистості, на яке впливають соціально-економічні умови, 

міжособистісні відносини в професійному колективі, професійний розвиток, вікові і 

професійні кризи. Але провідне значення в професійному самовизначенні належить самій 

особистості, її активності, відповідальності за своє становлення. Професійне самовизначення 

є важливим чинником самореалізації особистості в конкретній професії. 

Вчені вивчали процес становлення особистості як суб’єкта професійної діяльності 

через питання узгодженості людини і професійної діяльності. 

Никифоров Г.С. до критеріїв узгодженості відносить успішність, адаптованість, 

задоволеність, усвідомлення роботи як справи життя [1]. 

З огляду на здобутки науковців сьогодення у галузі психології простежується 

тенденція цілісного аналізу життєвого і професійного шляху особистості, що відображено в 

концептуальних межах розуміння цілісного існування людини та її способу життя [2]. 

Здійснений Е.Ф. Зєєром [3] аналіз дає можливість виділити чотири основні особистісні 

складові професійного становлення майбутнього фахівця: 1) спрямованість особистості, яка 

характеризується системою домінуючих потреб, мотивів, відносин, ціннісних орієнтацій та
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установок професійного розвитку особистості; 2) професійна компетентність – сукупність 

професійних знань, умінь, а також способів виконання професійної діяльності; 3) професійно 

важливі якості – це психологічні якості особистості, що визначають продуктивність, якість, 

результативність діяльності; 4) професійно значимі психофізіологічні властивості (зорово- 

рухова координація, окомір, нейротизм, екстраверсія, реактивність, енергетизм тощо). 

Маркова А. К. наголошує на важливості неперервного процесу самопроектування 

особистості впродовж життєвого шляху у таких стадіях її перебудови, як самовизначення, 

самовираження, самореалізація. А. Маркова визначає, що майбутній фахівець в процесі 

професійного становлення проходить шість етапів: 1) адаптація до професії; 2) 

самоактуалізація в професії – пристосування людини до професії; 3) гармонізація з 

професією – людина виконує завдання за засвоєними технологіями (працює як би «граючи»); 

4) перетворення збагачення своєї професії – справжня творчість припускає пошук нових, 

більш досконалих способів досягнення бажаного результату; 5) вільного володіння 

декількома професіями; 6) етап творчого самовизначення себе як особистості – прагнення 

реалізувати свою головну життєву ідею [4]. 

Слободчіков В. розглядає процес професійного становлення як складову процесу 

розвитку. На думку вченого категорія «розвиток» одночасно утримує в собі як мінімум три 

процеси: становлення , формування, перетворення [5]. 

Щотка О. дає визначення професійного становлення як динамічний багаторівневий 

процес, який займає значний період життєвого шляху і не зводиться до професійного 

навчання [6]. 

На думку Є. Климова, стадії професійного становлення виглядають наступним чином: 

оптація – період вибору професії в навчально-професійному закладі; адаптація – входження в 

професію і звикання до неї; фаза інтернала – набуття професійного досвіду; майстерність – 

кваліфіковане виконання трудової діяльності; фаза авторитету – досягнення високої 

професійної кваліфікації; наставництво – передача професіоналом свого досвіду [7]. 

Ефективність формування професійно значущих якостей особистості значною мірою 

забезпечується спрямованістю всього навчально-виховного процесу. Активність навчання є 

організованим веденням навчального процесу, яке спрямоване на всебічну активізацію 

навчально-пізнавальної діяльності особистості. Найважливішою навичкою, яку опановує 

особистість під час навчання, повинно бути вміння під професійним кутом зору сприймати 

вербальну інформацію, самостійно знаходити і приймати оптимальні шляхи реалізації 

рішення. 

Отже, загальна модель професійного становлення особистості містить компоненти 

вибору, навчання, адаптації та особистісної реалізації в професійній діяльності. 

Здійснений аналіз дефініцій професійного становлення дає можливість зробити 

висновок, що професійне становлення – це поетапний процес професійного розвитку 

особистості, здобуття професійних знань, умінь та навичок, реалізація себе в професії й 

самоактуалізація свого потенціалу для досягнення вершин професіоналізму. Проблема 

професійної підготовки тісно пов’язана з необхідністю формування таких професійно 

важливих якостей, здібностей, індивідуально-особистісних особливостей, що є необхідними 

фахівцю відповідного профілю. В цьому контексті навчально-виховний процес повинен 

забезпечувати умови для спрямування особистості на професійну самореалізацію і 

самовдосконалення. 

Загалом проблема професійного становлення особистості охоплює низку об'єктивних 

тенденцій і пов'язана з вирішенням фундаментальних теоретичних і прикладних проблем. 

Таким чином, перспективи нашого дослідження вбачаємо у емпіричному обґрунтуванні 

даної проблеми. 
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SOCIO-CULTURAL COMPETENCE FORMATION IN THE PROCESS 

OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN HIGHER 

EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

Bilak Marianna 

 

ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Білак М.В. 
 

The article analyzes the problem of students’ socio-cultural competence formation as a 

component of professional and creative training of future specialists. The author considers the 

features of socio-cultural competence development in teaching of foreign languages at higher 

educational establishments. The possibilities of modern information technologies using for teaching 

language through culture in order to improve the foreign language professional training of 

specialists are summarized. 

Keywords: socio-cultural competence, teaching, culture, foreign language, Integrated 

learning. 
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Мета дослідження - виявлення особливостей формування соціокультурної 

компетенції майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах у процесі навчання іноземної 

мови в контексті широкого використання сучасних інформаційних технологій. У статті 

аналізуються проблеми міжкультурного спілкування. Особлива увага приділяється 

викладанню іноземної мови як засобу формування соціокультурної компетенції. Розвиток 

комунікативних і мовних навичок є основним елементом традиційного навчання іноземної 

мови. Сучасна концепція вивчення іноземної мови повинна базуватися на інтегрованому 

вивченні мови та культури або вивченні мови через культуру. Важливою умовою для 

посилення пізнавальної діяльності є усвідомлення вчителем та студентами не лише 

діяльності, спеціально спрямованої на вивчення іноземної мови (наприклад, освітні 

телевізійні та радіопрограми), а також інших можливих способів реалізації комунікативної 

навчальної потреби. Вивчення іноземної мови має базуватися на: залученні до діалогу 

культур; освоєнні знань про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої 

вивчається (лінгвокраїнознавство); порівняння граматичних, фонетичних, лексичних, та 

стилістичних особливостей вивченої іноземної мови з рідною мовою; розуміння законів 

мовних явищ і власного мислення; здатність до навчання. Досягнення даних цілей навчання 

іноземної мови можливе в контексті взаємопов'язаного вивчення мови та культури людей, 

які є носіями цієї мови, а також активної комунікативно-пізнавальної діяльності студента 

як суб’єкту навчання. 

На сьогоднішній день Інтернет - технології та їх дослідження стали вбудованими в 

наше повсякденне життя. Інтернет дає унікальну можливість для тих, хто вивчає іноземну 

мову, використовує автентичні тексти, слухає та спілкується з носіями мови; це створює 

природне мовне середовище. Використання інформаційних ресурсів Інтернету дає 

можливість більш ефективно вирішити ряд завдань, включаючи завдання мовно- 

етнографічного характеру. 

Підводячи підсумок, ми можемо зробити висновок, що в нашому глобальному світі 

вивчення іноземної мови має базуватися на вивченні суспільства. Формування 

соціокультурної компетенції призведе до більш глибокого розуміння не тільки мовних 

аспектів, але й життя країни, мова якої вивчається, а також до залучення студентів та 

викладачів до використання сучасних технічних ресурсів для навчання та отримання знань. 

Ключові слова: міжкультурне спілкування, пізнавальна діяльність, 

лінгвокраїнознавство, соціокультурна компетенція, мовні аспекти. 

 

The continuous process of Ukraine's integration into the world economy, preparation for 

association with the European community, globalization of economic processes, migration 

processes, expansion of political and economic international relations requires a special approach to 

the problems of intercultural communication. In this aspect, special attention is paid to the study of 

foreign language as a mean of communication. Modern pedagogy requires a competent approach to 

the foreign language learning. According to it these competences are the following: linguistic, 

communicative and socio-cultural. By this time, during the foreign language learning, considerable 

attention was paid to linguistic and communicative competences. But in recent years, national and 

foreign scholars have emphasized conscious language learning through a socio-cultural approach. 

Studying of scientific and pedagogical literature, which deals with this problem, shows that 

the socio-cultural aspect in modern education was studied both by national and foreign scholars. In 

modern pedagogy, the considerable attention to the research of this issue is given by national 

scientists V. Andrushchenko, I. Bech, P. Bech, N. Boric, I. Zyazyun, V. Kremen, S. Nikolaeva, A. 

Sukhomlynska, O.Pershukov and others. They consider the socio-cultural approach to learning as a 

general problem, the solution of which has a social significance. Their works dedicate general- 

didactic and psycho-didactic issues of the scientific substantiation of socio-cultural approach to 

language education. Importance of the socio-cultural competence formation is acknowledged by 

foreign scientists (P. Sorokin, J. Cummins, R. Lado, M.Berdyaev, O. Solovov, etc.), who laid
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theoretical basis for the socio-cultural competence formation of personality. In our opinion, in the 

process of foreign language learning not enough attention is devoted to the development of the 

socio-cultural component in the structure of future professional activities of students,  although 

using of modern information technology opens up wide opportunities for applying of authentic 

materials in classes, in the accomplishment of individual tasks and during independent work. 

Goal of research is to reveal the peculiarities of the socio-cultural competence formation of 

future specialists in higher educational establishments in the process of foreign language teaching in 

the context of widespread use of modern information technologies. 

The term "socio-cultural competence" includes the ability of the individual to realize his or 

her own cultural identity, its main components and the ability to recognize and establish the ways in 

which affiliation to a particular culture influences people's behavior. 

P. Bech notes that socio-cultural competence includes knowledge, skills and ability to 

critically focus on the basic differences, peculiarities, advantages and achievements of cultures of 

the countries, language of which is studied as a foreign one and the culture of Ukrainian people, to 

express the reasoned opinion that concerns a new culture and comparable cultures in general, to 

understand the realities of the studied culture, to have tolerant and respect to other cultures. 

Socio-linguistic competence is considered by scientists as knowledge, skills and ability to 

interpret and use linguistic units, texts and situations, taking into account linguistic and 

ethnographic realities and socio-linguistic generic, age, professional, national and territorial 

peculiarities of those who speak [1]. 

Foreign language studying takes place within a certain cultural environment. Language is a 

product of the culture. The manifestation of language culture reflects the culture of communication 

in society. Analyzing the connection between language and culture, we can make a conclusion that 

language reflects the culture of a particular society. The culture of any society is reflected in the 

language. That is why the study of a foreign language forms understanding of the model of society 

and accelerates the exchange of cultural achievements between countries. 

It should be noted that some students demonstrate limited knowledge in expressing of 

thoughts, a low level of knowing the culture of the country language of which is studied, the lack of 

ability to present the product of the work performed. All these lead to the need to teach not only 

linguistic aspects of the language (grammar, vocabulary), but also refer to socio-cultural concepts in 

the process of foreign language learning. The socio-cultural approach focuses on the teaching of 

intercultural communication in the context of socio-pedagogical dominants of pedagogy, 

accumulating the ideas of humanization, globalization, cultural studies socialization. 

The modern concept of foreign language learning should be based on an integrated language 

and culture learning, or language learning through culture. The socio-cultural competence 

development of higher educational establishments students envisages the following tasks: the 

assimilation of the meanings of the notion "culture" as a unity of cultural products - literature, 

folklore, music; ideas - religion, values; culture of behavior - traditions, customs, study, rest etc. A 

clear awareness of the fact that human behavior is caused by its cultural identity should be formed. 

Students should be prepared to understand that factors like age, gender, social status, place of 

residence also affect the language of a person. Formation of such an outlook leads to a tolerant 

attitude towards people of other cultures, understanding of people's behavior in different situations, 

opportunity to reach a communicative goal and to adjust their behavior according to the situation. 

The important condition for increasing of cognitive activity is the awareness of the teacher 

and students not only about activities specifically aimed at foreign language learning, that is being 

studied (such as educational television and radio programs), but also about other possible ways to 

implement communicative learning needs. The lecturer teaches students how to behave in certain 

circumstances, which certain language units and structures can be used in different situations. The 

teacher's ability to interest, attract attention, make a movie or programme advertisement, of course, 

stimulates the independent activity of students, creates a psychological readiness for the new 

information perception. 
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A very popular form of speech competence development is using of films and videos in 

learning process. These can be educational video courses, films, documentaries, or news releases. 

They create a real linguistic environment, give the opportunity to go deeper into the plot, and 

through verbal and nonverbal incentives to learn a foreign language of communication. Reading 

books, magazines and newspapers, watching television programs, documentaries and films in a 

foreign language contributes to expanding the outlook of students, their awareness in all spheres of 

human life. Receiving current, up-to-date, interesting information, even students who were 

communicatively passive, want to express their opinion about the read or the revised material, 

forgetting about the language barrier. 

Foreign language studying must be based on: mastering the knowledge of culture, history, 

realities and traditions of the country, the language of which is studied (linguistics, ethnology); 

involvement in the dialogue of cultures (foreign and native); understanding of the laws of language 

phenomena and own thinking; comparison of phonetic, lexical, grammatical and stylistic 

peculiarities of the studied foreign language with the mother tongue; ability to study (work with a 

book, a textbook, reference literature, dictionaries, etc.). 

Achievement of these goals of foreign language teaching is possible in the context of 

interrelated study of the language and culture of people – who are the native speakers of this 

language, as well as the active communicative and cognitive activity of the student as a subject of 

study. 

In the modern system of higher education a very important role is assigned to the 

independent work of students, which stimulates them to an active form of cognitive activity. 

Preparing the material independently or in a group, a student shows a creative approach in selecting 

materials for presentations or abstracts, or any other kind of independent work. 

The most important motivational stimulus for foreign language learning is, of course, the 

desire to expand its general outlook, and the leading role plays a desire to become acquainted with 

the life of the country whose language is studied, with its geography, history, and everyday life. The 

important fact is that the internationalization of all aspects of society life and the change of state 

policy gives opportunities to get acquainted with life in these countries, to visit them as tourists, or 

pass an internship there, a training course, taking part in numerous international educational 

programs. 

Nowadays Internet-based technologies and their investigating have the great value.  

Although technology has become embedded in our everyday life, researchers and practitioners 

constantly strive to find ways of incorporating technology in education, with language learning 

being one of those fields [2]. Developing and further understanding of the impact of these 

technologies in relation to learning processes is being investigated nowadays. From exploring what 

such technology can do, there is also a need to investigate how the Internet can support teaching and 

learning processes and why [3]. 

At the moment Internet provides a unique opportunity for those who are learning a foreign 

language, to use authentic texts, listen and communicate with native speakers, it creates a natural 

linguistic environment. It is becoming an increasingly important source of receiving and 

transmitting information in any field. 

Internet can have a wide range of its using and capabilities. Teachers can pick up authentic 

reading materials from the topic of oral communication. They can hold an oral discussion of letters 

received by emails from project partners, hold discussions in discussion groups on a particular topic 

or information received from the Internet resources, and arrange a general discussion in the group. 

The Internet also contains language tools (phraseological units, realities, idioms, proverbs, sayings, 

neologisms that reflect specific features of culture), in virtual libraries there are authentic pieces of 

writing in a language that is being studied. 

Holding a webinar can be the culmination of students' readiness to use endless Internet 

resources. Preparing for a webinar will not leave any participant indifferent, as it is interesting, it 

requires responsibility and it is effective. If a student wants to exchange ideas about a particular
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problem with the citizens of the foreign country, there are many "chats" or teleconferences via e- 

mail, and he can discuss different points of view on the same problem at the lesson (for example, 

elections President of the country, events in different parts of the world, peculiarities of national 

cuisine, traditions of celebration of holidays). This approach encourages interactivity - we see the 

dialogue of two cultures, stimulated by real contacts with representatives of these cultures. 

Heretofore, the socio-cultural competence development of future specialists is an integral 

part of higher education. It acquires the significant meaning for students who are planning to work 

in the fields that require international cooperation. The use of informational resources of the 

Internet, gives possibility to solve a number of tasks more effectively, including the tasks of 

linguistic-ethnographic nature, such as language etiquette, peculiarities of linguistic behavior of 

native speakers, peculiarities of culture, traditions of the country language of which is  being 

studied. 

Summing up all mentioned factors, we can make a conclusion that in our global world, the 

foreign language learning should be based on the learning of society. This will lead to a greater 

understanding of not only linguistic aspects, but also the life of the country language of which is 

being studied. Involving of students and teachers to use modern technical resources for learning and 

gaining knowledge, will continue to motivate both those who teach and those who learn to use the 

latest information technologies as widely as possible to immerse themselves in the world of culture 

and English speaking countries. 
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ПСИХОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА КОМУНІКАТИВНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ ПІДЛІТКІВ ЯК 

ЧИННИК ЇХНЬОГО ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ 

Брецко І. І. 

 

PSYCHOLOGICAL SPECIFICATION OF TEENAGERS COMMUNICATIVE 

DEPRIVATION AS A FACTOR OF ITS EMOTIONAL DISEASE 
Bretsko Iryna 

 

Стаття розкриває негативний вплив режиму комунікативної депривації на розвиток 

спілкування дітей підліткового віку. Встановлено основні сутнісні ознаки і симптоми 

психоемоційного вигорання, встановлено закономірності його негативного впливу на 

діяльність і спілкування депривованої особистості. Відзначається, що обмеження 

повноцінного спілкування призводить до психоемоційного вигорання підлітків. Розроблено 

генетично-психологічну програму профілактично-корекційної роботи з депривованими 

підлітками для подолання наслідків їхнього емоційного вигорання. 

Ключові слова: депривація, підлітки, комунікативна депривація, психоемоційне 

вигорання. 

 

The article reveals the negative influence of the mode of communicative deprivation on the 

development of communication of teenagers. The basic essential signs and symptoms of 

psychoemotional burnout, regularities of its negative influence on the activity and communication 

of the deprived personality have been determined. It is noted that the restriction of full-fledged 

communication leads to the psycho-emotional burnout of adolescents. The genetic and 

psychological program of preventive correction work with deprived teenagers has been developed 

to overcome the consequences of their emotional burnout. 

Keywords: deprivation, teenagers, communicative deprivation, psycho-emotional burnout. 
 

У контексті численних соціально-психологічних детермінант і плетиві різнотипних 

синдромів, стимулюючих або гальмуючих перебіг особистісного становлення, одне з чільних 

місць посідає континуум «норма – депривація». Побутування гуманістичної віри в те, що 

генерації, які виросли в нуклеарних родинах та навчаються в загальноосвітніх школах, 

спроможні до продовження подальшого прогресу, на жаль, досить часто загрожується 

численними прикрими викликами і фактами руйнації сімейних цінностей і традицій, 

стагнації в шкільних реформах і програмах, депривації в дистантних і девіантних сім’ях 

тощо. Типовою константою виступає те, що соціально-психологічний розвиток 

депривованих підлітків відбувається своєрідним шляхом та істотно відрізняється від онто- і 

соціогенезу їхніх однолітків, які виховуються в умовах повноцінної сімейної взаємодії. 

Блокування можливостей підлітків у вільній самореалізації екзистенційних потреб, 

пригнічення базових життєвих спонук наповнює негативним забарвленням їхнє повсякденне 

життєіснування та зумовлює цілу низку складнощів і особливостей соціальної активності. 

Тому широке контекстне осмислення психологічних особливостей психоемоційного 

вигорання депривованих підлітків, висувається в ранг актуальних і потрібних досліджень 

насамперед у сферах вікової, педагогічної та сімейної психології. 

Мета і завдання статті – дослідити психологічні особливості комунікативної 

депривації як детермінанти емоційного виснаження і вигорання підлітків. 

Психологія комунікативної депривації дітей, позбавлених сімейної опіки, тепла і 

любові, виступає предметом дослідження низки науковців (Дж. Боулбі, Я. Гошовський, І. 

Дубровіна, Й. Лангмейєр, М. Лісіна, Г. Лялюк, З. Матейчек, Мухіна, Л. Осьмак, А. 

Прихожан, Т. Юферєва та ін.). Констатується певна закономірність – психоемоційною
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реакцією на відсутність батьків, повноцінного сімейного спілкування стають розлади й 

перепади настрою, фрустраційні й тривожні синдроми, сенсорний голод і емоційне 

вигорання [2; 3]. Загалом, аналіз результатів досліджень дає підстави стверджувати, що 

оскільки в онтогенезі особистості порушення інформаційної та комунікативної функцій 

призводить до відставання в розвитку когнітивної сфери, то це неминуче позначається і на 

емоційних конструктах її психоструктури, проявляючись у неврозах і депресіях, 

психоемоційних розладах і вигораннях, аутизмі й фрустрації тощо. Здійснений нами аналіз 

наукової та навчально-методичної психолого-педагогічної літератури, присвяченої вивченню 

спілкування у депривованих вихованців інтернатних закладів (М. Аралова, Я. Гошовський, 

Н. Карасьова, Й. Лангмейєр, М. Лісіна, З. Матейчек, С. Мещерякова, Л. Осьмак та ін.) [1], 

дозволив виокремити найтиповіші симптомокомплекси проблеми: емоційно-вольова 

неврівноваженість, що формує імпульсивні й хаотичні тактики і стратегії спілкування та 

детермінується підвищеним рівнем загальної тривожності в учнів шкіл-інтернатів при 

спілкуванні з дорослими та однолітками; специфіка співвідношення та функціонування в 

депривованих дітей емоційного, когнітивного, поведінкового аспектів емпатії, зокрема її 

завищений рівень; гостре переживання самотності, знехтуваності, занедбаності, 

меншовартості; помітна специфіка трансактних виборів вихованців шкіл-інтернатів, зокрема 

полярна (наївна або прагматична) комунікативна мотивація; особливості поведінки 

вихованців інтернатних закладів у конфліктних ситуаціях; прояви егоїзму та сегрегації за 

ознакою «свій – чужий». 

Зазначимо, що сімейна депривація зумовлює нестачу міжособистісних взаємин на 

рівні «батьки-діти», в результаті чого виникає дефіцит спілкування та не набуваються вкрай 

важливі перцептивні складові. Порушення комунікативної діалогічності, трансформація й 

викривлення інтеракційних функцій, розбалансованість партнерської взаємодії  призводять 

до появи психічних відхилень у розвитку дитини, породжують відчуття особистісної 

неповноцінності, негативно впливають на становлення всіх конструктів, тактик і стратегій 

міжособистісного спілкування. Спілкування як провідний вид діяльності підлітка піддається 

в умовах депривації обмежувальному тискові різноманітних детермінант. Правда, режим 

депривації досить часто надмірно звужує коло комунікативних партнерів, що призводить до 

перенасичення спілкуванням, а отже й до психоемоційного вигорання та виснаження. Слід 

відзначити, що пережита в дитинстві депривація спілкування викликає складне переплетення 

всіх видів депривації (сенсорної, емоційної, когнітивної, економічної), що ускладнено 

позначається на самосвідомості й на подальшому особистісному розвитку. Через негативний 

вплив таких мегафакторів, як соціально-економічні трансформації суспільства, що мають 

типовим проявом трудову міграцію та інші ускладнюючі повномірну комунікацію форми і 

чинники, виникає ціла низка істотних перепон, що гальмують розвиток комунікативної 

активності депривованої дитини, яка відчуває вакуум спілкування на найважливішому 

соціально-генетичному рівні – на рівні сімейно-родинного комунікативно-перцептивного 

досвіду. Звичайно, внаслідок перерваної або відсутньої сімейної взаємодії появляються 

обтяжливі деприваційні фактори, що виступають могутніми комунікативними бар’єрами та 

заважають міжособистісній перцепції, що несприятливо позначається на самосвідомості 

дитини, звужуючи та збіднюючи розімкнуті параметри її поліфонічного спілкування із 

соціумом. Розроблена нами генетично-психологічна програма профілактично-корекційної 

роботи з депривованими підлітками для подолання наслідків їхнього емоційного вигорання 

[1] включала три послідовні етапи: підготовчий як підготовка до роботи із проектування 

власного саморозвитку, основний як навчання методам самодіагностики, психоемоційної 

саморегуляції, розвитку самоспостереження, самоаналізу, рефлексії, формуванню ціннісного 

ставлення до себе, власного здоров’я, широкого природного і соціального довкілля, 

завершальний як закріплення отриманих знань і навичок самоспостереження, 

самодіагностики, саморегуляції та саморекреації. Завдяки формувально-корекційним 

впливам   як  задіяння   комплексу  тренінгових  заходів,   спрямованих  на  попередження   й
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нейтралізацію синдрому емоційного вигорання, відбулися істотні зрушення у бік зменшення 

його негативної дії. Внаслідок успішної участі депривованих дітей у тренінгу вдалося 

понизити рівень інстенсивності і сили синдрому психоемоційного вигорання. Які позитивні 

результати стали можливими завдяки єдності психопрофілактичної та психокорекційної 

діяльності щодо запобігання негативного впливу психоемоційного вигорання на 

депривованих підлітків, зокрема за допомогою оптимізації просоціальної мотивації розвитку 

індивідуальних рис упевненості, ініціативності, цілеспрямованості, креативності, 

працьовитості, дисциплінованості; уміння знаходити компромісні рішення, передбачати, 

планувати, аналізувати, бути готовим до змін, володіти стресостійкістю та адекватністю 

застосування механізмів психозахисту; вдосконалюавати комунікативно-перцептивні 

навички, стилі гнучкого й плідного міжособистісного спілкування. 

Культивовані авторитарні стосунки дорослих з вихованцями навчального закладу 

закритого типу посилюють пригнічення суб’єктності, внутрішньої активності, гальмують 

особистісну автономність. Комунікативна депривація, залежність від думок і оцінок інших, 

заборона обговорення спірних питань збіднюють структуру емоційної самореалізації, 

впливають на становлення пригніченого й депресивного суб’єкта, що постійно відчуває на 

собі вплив «синдрому госпіталізму» та схильний до психоемоційного вигорання. Розвивальні 

генетично-психологічні тренінгові заняття оптимізують міжособистісне спілкування 

депривованих підлітків і стимулюють у них тенденції до особистісної самореалізації в 

соціумі. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА 

ОСОБИСТОСТІ З ТВОРЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
Брецко І. І., Марушка В. 

 

INTERACTION OF MOTIVATIVE COMPONENT OF 

PERSONALITY WITH CREATIVE POTENTIAL 
Bretsko Iryna, Marushka Victoria 

 

В статті розглянуто особливості творчого потенціалу особистості студента. 

Теоретично проаналізовано підходи до вивчення даної проблематики. Також нами було 

проведено емпіричне дослідження рівня розвитку творчого потенціалу майбутнього 

студента викладача іноземної мови та рівень мотиваційної структури особистості 

студента. Проаналізувавши використані методики ми прийшли до висновку, що творчий 

потенціал має пряму залежність від рівня мотивації студента-педагога. 

Ключові слова: творчий потенціал, креативність, мотивація, педагогічна діяльність. 

 

The features of creative potential of the student's personality have been considered in the 

article. The approaches to studying this problem have been theoretically analyzed. An empirical 

study of the level of development of the creative potential of the future foreign language student- 

teacher and the level of motivational structure of the student's personality has been  conducted. 

After analyzing of the used methods, it has been concluded that creative potential has a direct 

dependence on the level of motivation of a student-teacher. 

Keywords: creative potential, creativity, motivation, pedagogical activity. 

 

Сучасний студент, який готує себе до професійної діяльності, має в своєму 

розпорядженні достатньо великий арсенал засобів і способів досягнення навчально- 

дослідних цілей в установі ВНЗ. Привабливою для студентів формою самоорганізації для 

формування творчо-дослідницьких умінь є студентська наукова група, де під керівництвом 

викладачів можна досліджувати процеси, явища, розробляти проекти особистісно та 

професійно значущі, задіюючи свій інтелектуальний і творчий потенціал. 

Загальні питання творчості як особливого виду розумової і практичної діяльності, 

результатом якої є творення оригінальних, неповторних цінностей, розглядали А.В. Матейко, 

К. К. Платонова, Я.А. Пономарева, А.Г. Спиркина. 

Дослідженням якостей творчої особистості займалися Ф. Баррон, В.А. Кан-Калик, 

А.С. Косогова, А.Н. Лука, Н.Д. Никандров, А.З. Рахімов, В.С. Шубінський і інші. 

До проблематики творчого мислення зверталися багато відомих дослідників теорії 

творчості, в тому числі В.І. Андреєв, А.Н. Лука, Ю.Н. Кулюткін, Г.С. Сухобська. 

Дослідженням питань структури і організації творчого процесу займалися М. 

Вертгаймер, Д. Гілфорд, Е.де Боно, Е.П. Торранс. 

Бар'єри, що перешкоджають творчому процесу, описані в роботах американських 

психологів, таких як Г. Ліндсей, Р. Томпсон, К. Халл, а також в працях А.С. Косогової, Р.С. 

Немова і ін. 

Проблеми творчого потенціалу знайшли своє відображення в працях І.В. 

Белохвостикової, А.А. Бодалева, А.А. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, А.М. Матюшкина, А.В. 

Петровского і ін. Вивченням компонентної структури творчого потенціалу займалися Б.В. 

Бокуть, Л.Г. Варепо, Л.Л. Лузіна, А. В. Мудрик. 

Як інтегративну якість особистості, що відбиває міру можливостей реалізації її 

творчих сил, розглядає творчий потенціал Т.І. Торгашин. Нею змістовна характеристика 

творчого потенціалу при цьому представляється як єдність і взаємозумовленість
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мотиваційно-особистісного, інтелектуально-змістовного та процесуально-діяльнісного 

компонентів. Провідними елементами даних компонентів є дослідницькі вміння, 

дослідницькі знання, самостійність і продуктивність дослідницької діяльності [7]. У своєму 

педагогічному дослідженні В.Г. Риндак розглядає структуру творчого потенціалу як 

сукупність власне-потенційної складової (індивідуальні психічні процеси, здібності); 

мотиваційної складової (переконаність, готовність, як внутрішньоособистісна структура, 

механізм, що забезпечує актуалізацію здібностей, і соціально-психологічна установка на 

розгортання сутнісних сил індивіда - потреб, ціннісних орієнтацій, мотивів); когнітивної 

складової (придбані в результаті освіти, творчої діяльності, включення в процесі соціалізації 

знань, умінь, відносин, способів діяльності і самовираження) [6]. 

Вченими В. Д. Шадриковим, Б. Д. Ельконінимвиявлений зв'язок творчого потенціалу 

зі здібностями, які, на думку Л.Г. Вяткіна, являють собою сукупність загальних і 

специфічних якостей особистості [4]. Дані здібності виявляються не стільки в конкретних 

знаннях, уміннях і навичках, скільки в реальній евристичній, творчій діяльності, яка вимагає 

напруження всіх сил. 

Аналіз наукової літератури щодо змісту творчої складової потенціалу особистості 

показав, що єдиного погляду на характеристику творчого потенціалу у вчених немає; в змісті 

з'являються то здатності і готовність до творчої діяльності, то єдність творчих здібностей, 

творчих потреб, ціннісних орієнтацій і діяльності як умови розвитку, то сукупність власне- 

потенційної, мотиваційної та когнітивної складових (в горизонтальному зрізі), у 

вертикальному - єдність предактуального і постактуального. 

Однак вчені одностайно визнають, що активність особистості, представлена 

інтелектуальною, суб'єктивною та іншими її видами, сприяє розгортанню творчого 

потенціалу. 

Мотиваційний компонент творчої діяльності пов'язаний з готовністю студентів брати 

участь в процесі педагогічної діяльності: визначати теми, проблеми, завдання, джерела 

інформації проекту. Результатом виступає не тільки реальний продукт, а й саморозкриття 

особистості [5]. 

В основі креативного компонента творчої діяльності лежить поняття креативності, яка 

розглядається як особлива властивість людського індивідуума, що обумовлює здатність 

проявляти соціально значиму творчу активність. У зв'язку з тим, що в проектному навчанні 

немає заздалегідь запропонованого шляху вирішення, а проблема визначається, в ході роботи 

над проектом, в даному випадку йде мова про розвиток так званого "дивергентного 

мислення". Воно передбачає наявність таких інтелектуальних здібностей, властивих 

креативності, як гнучкість думки (здатність перемикатися з однієї ідеї на іншу), 

оригінальність (здатність висувати гіпотези, ідеї в нерегламентованої умовами діяльності), 

допитливість та ін [6]. 

Досвід застосування індивідуального підходу в підготовці майбутнього викладача 

дозволяє відзначити зростання креативності, як особистісної риси в студентів, посилення і 

поява таких якостей особистості, як незалежність, відкритість новому досвіду, чутливість до 

проблем [1]. 

Отже, використавши опитувальник «Визначення типів мислення і рівня креативності» 

за методом Дж. Брунера, нами було виявлено найбільш та найменш виражені шкали за 

середнім показником, які графічно представлені на рис. 1 
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Рис. 1. Види мислення за методикою Дж. Брунера 

 

На діаграмі добре показано, що найбільш вираженими шкалами за середнім 

значенням є предметне, символічне та образне мислення. Найменш вираженим є знакове 

мислення. Характеризуючи отримані емпіричні дані у відсоткових значеннях по шкалах 

визначено, що за шкалою «Предметне мислення» 20 % групи притаманний високий рівень, 

що характеризує їх як особистостей, що володіють предметним мисленням, для якого 

зокрема є властивими нерозривний зв’язок з предметом в просторі та часі. Також такі 

особистості здійснюють перетворення інформації за допомогою предметних дій, вважають за 

правильне послідовне виконання операцій. Результатом такого типу мислення стає думка, 

втілена в новій конструкції. Середній рівень предметного мислення властивий 72 % особам, 

що може їх характеризувати, як таких осіб, яким притаманний даний вид мислення та не є 

домінуючим. У 8 % групи них низький рівень предметного мислення, що свідчить, що даним 

студентам притаманний інший вид мислення. 

По шкалі «Символічне мислення» було виявлено, що у 28 % групи високий рівень 

даного типу мислення. Отримані високі показники характеризують таких осіб як людей, 

яким притаманний математичний склад розуму. Перетворення інформації у таких осіб 

відбувається за допомогою виведення правил, зокрема алгебраїчних або арифметичних. 

Результатом є думка, виражена у вигляді структур і формул, які фіксують істотні відносини 

між символами. 40 % притаманний середній рівень, та 32 % низький, що характеризує їх як 

осіб зовсім з іншим типом мислення. 

За шкалою «Знакове мислення» високий рівень властивий 28 % осіб групи. Такі 

особи володіють гуманітарним складом розуму. Їхнє знакове мислення характеризується 

перетворенням інформації в умовиводи. Знаки об'єднуються в більш великі одиниці за 

правилами єдиної граматики. Результатом є думка у формі поняття або висловлювання, що 

фіксує істотні відносини між позначеними предметами. Середній рівень властивий 52 %. Та 

20 % групи мають низький рівень знакового мислення, що може розумітися, як те, що дані 

особи володіють іншим типом мислення, і зовсім не володіють знаковим типом мислення. 

За результатами шкали «Образне мислення» виявлено, що 40 % осіб високий рівень 

даного типу мислення. Даному типу людей властивий художній склад розуму. Це виділення 

предмета в просторі і часі, здійснення перетворення інформації за допомогою дій з образами. 

Немає фізичних обмежень на перетворення. Операції можуть здійснюватися як послідовно, 

так і одночасно. Результатом служить думка, втілена в новому образі. Тільки 24 % мають 

середній рівень, 36 % низький. 
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По шкалі «Креативного мислення» нами було виявлено, що 24 % групи властивий 

високий рівень, 60 % - середній, 16 % - низький. Креативність - творчі здібності людини, що 

характеризуються готовністю до створення принципово нових ідей. Загальні результати 

рівня креативності графічно представлені на рис. 2. 

 
Рис. 2. Рівень креативності за методикою Дж. Брунера 

 

Отже, за результатами даної методики можна сказати, що креативні здібності властиві 

більшості групі осіб, однак тільки 24 % з них наділені високим рівнем креативності, творчої 

продуктивності. Більшість групи це 60 % відносяться до середнього рівня креативного 

мислення, що також не є негативним показником. 

Наступною методикою, яка була піддана аналізу була методика Реана для визначення 

мотивації успіху та боязні невдач. Дані методики представлені в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Результати дослідження за методикою «Діагностика мотивації успіху та 

уникнення невдач А. А. Реана». 

( у %) 

Шкала Відсотковий показник 

Мотивація успіху 56 

Полюс не виражений 28 

Уникнення невдач 16 

 

З наведених вище даних можна побачити, що у 56% опитуваних прослідковується 

домінування мотиву «досягнення успіху», у 28% «полюс не виражений» та у 16% 

спостерігаємо мотив «уникнення невдачі». 

Для унаочнення результатів дані представлені в діаграмі на рис.3. 
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Рис.3. Результати дослідження за методикою «Діагностика мотивації успіху та 

уникнення невдач А. А. Реана»( у %). 
 

Результати методики свідчать про те, що більшість студентів за результатами даної 

методики прагнуть до вирішення важких завдань, до максимальної самостійності, до 

відповідності високим стандартам, до суперництва з іншими і підвищенню самоповаги за 

допомогою реалізації свого потенціалу. Для рівня творчого потенціалу це є позитивним 

явищем, оскільки мотивація досягнення успіху дає студентам впевненість у їх знаннях, 

вміннях та здібностях, що у свою чергу позитивно впливає на виявлення творчості у 

професійній діяльності. 

Отже, можемо стверджувати, що до основних рис творчого акту відноситься 

несвідомість, спонтанність, підконтрольність розуму і волі. В творчому акті, в якій би сфері 

він не протікав - художньої, практичної або навіть наукової, несвідомому відводиться 

особлива, домінуюча роль. В процесі діяльності творчість розгортається як мимовільна 

активність психіки, і людина виявляється абсолютно нездатною керувати потоком образів, 

ідей, асоціацій. На частку розуму або свідомості в творчості залишається тільки обробка, 

надання закінченої соціально прийнятної форми продуктам творчості, відкидання зайвого і 

деталізація. Мотиваційний компонент прямо залежний від вияву творчості у викладацькій 

діяльності. Також можемо констатувати той факт, що чим більше людина мотивована на 

успіх у своїй професійній діяльності, тим краще та ефективніше в неї розвивається творче та 

креативне мислення. Особистість не боїться використовувати в педагогічній діяльності нові 

підходи навчання та виховання, вдало ними варіює та ефективно їх комбінує.  
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ КОМПОНЕНТІВ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

Варга Л. І., Габовда А. М. 

 

FEATURES OF THE SYSTEM OF COMPONENTS OF COMMUNICATIVE 

CULTURE FOR FUTURE TEACHERS 
Varga Lesia, Gabovda Angelika 

 

У статті розглядається концепція структури комунікативної культури майбутніх 

вчителів, характеризуються компоненти комунікативної культури, визначається поняття 

«структури комунікативної культури», його особливості, функції. Проведено аналіз 

сучасних досліджень, що стосуються проблем "структури комунікативної культури", її 

особливостей та функцій. 

Ключові слова: комунікативна культура, структура комунікативної культури, 

ціннісно-орієнтаційний компонент, емоційно-особистісний компонент, мовленнєво- 

комунікативний компонент, інтерактивно-діяльнісний компонент. 

 

The article highlights the notion of the structure of the communicative culture of future 

teachers, determines the components of the communicative culture of future teachers. Value- 

orientated component of the communicative culture of future teachers consists of such components 

and processes as awareness of the features of perception of personality and methods of attraction 

and concentration of attention; ability to regulate emotive behavior. The specificity of the emotional 

and personal component of the communicative culture of future teachers is the formation of 

emotional realization of reflection and empathy, which plays a role in the communicative
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preparation of students for professional activity. The speech-communicative component is of great 

interest in communicative activities, the desire to improve their communication skills in foreign 

speech; foreign speech communication in the process of professional activity; advanced ability to 

exchange information in a foreign language; quick and easy construction of communication 

strategy, active use of speech and infantile expressive means of communication; available high 

communicative activity and ability to organize the situation of communication; lack of role  

barriers; the ability to use different means of influencing the interlocutor. Interactive-activity 

component involves the emergence of a communicative culture through the use of interactive 

learning methods. The analysis of modern researches on the outlined problem concerning definition 

of the concept of "structure of a communicative culture", its features, functions has been carried 

out. 

Keywords: communicative culture, structure of communicative culture, value-oriented; 

emotional and personal; speech-communicative, interactive-activity component. 

 

Розвиток освітньої концепції сучасних педагогічних вишів вирізняється посиленою 

увагою до формування особистості, яка б мала високу культуру спілкування в різних видах 

комунікативної діяльності. У цьому сенсі йдеться не тільки про особистість, як носія мови, 

що презентує себе у мовленнєвій діяльності, а й комуніканта – який приймає безпосередню 

участь у комунікативному акті, адекватно діє в реальній комунікації. Вимоги до 

представника певної сфери діяльності як комунікативної реальності передбачають 

оволодіння необхідними знаннями, уміннями й навичками, що становлять основу 

професійної комунікативної компетентності. 

Мета дослідження: охарактеризувати особливості структурних компонентів 

комунікативної культури майбутнього вчителя. 

Проблема спілкування і структури комунікативної культури залишається предметом 

наукових досліджень О. Абдуліної, І. Беха, О. Єлканова, В. Кан-Каліка, Н. Кузьміної, В. 

Москальця, Т. Ольховецької, Л. Савенкової та ін. Зокрема, у працях І. Вегерчука, Л. Орбан- 

Лембрик, Ю. Подгурецького, Т. Яценка розкривається структура та показники 

комунікативної культури вчителя загальноосвітньої школи. Вчений І. Зязюн пов’язує 

комунікативну культуру з поняттям «педагогічна культура» і розкриває принципи 

спілкування учителя з учнями, які будуються на гуманістичних засадах. Дослідники Т. 

Ольховецька та С. Ольховецький розглядають комунікативні уміння як основу системи 

формування фахової комунікативної культури вчителя. Як бачимо, проблема комунікативної 

культури у психолого-педагогічній літературі розглядається у різних аспектах. Однак поза 

увагою дослідників залишаються аспекти комплексного підходу до вивчення проблеми 

формування комунікативної культури педагога вищої школи. 

Як зазначено, у педагогічній теорії глибоко й усебічно схарактеризовано роль 

комунікації у вихованні та розвитку особистості. Учені слушно зазначають, що 

комунікування є найважливішим чинником формування особистості людини, засобом 

виховання. Звідси логічно випливає, що виховання – це не тільки формування уявлень і 

переконань дитини, а й практична регуляція її поведінки та взаємин з іншими людьми [2, 

с.11]. 

У цьому контексті варто з’ясувати особливості професійної діяльності майбутніх 

учителів, що впливають на процес якісного формування культури професійного спілкування 

в умовах сучасних педагогічних вишів. Погоджуємося з науковими міркуваннями стосовно 

того, що комунікативна функція майбутнього вчителя дає змогу трансформувати його 

діяльність під час виконання інших функцій. Так, для реалізації діагностичної функції 

майбутньому спеціалістові необхідні вміння контактувати з учнями, слухати, ставити 

запитання й відповідати на них, доводити, обґрунтовувати, аргументувати та переконувати, 

критикувати і спростовувати. Щоб виконати прогностичну функцію, потрібні вміння 

прогнозувати комунікацію, концентрувати й розподіляти увагу тощо. Отже, сутність
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комунікативної функції майбутнього вчителя та її основне завдання полягають у 

забезпеченні оптимального обміну інформацією всередині ВНЗ, а також із зовнішнім 

середовищем. 

До обов’язків майбутніх учителів належить здатність володіти відповідним 

професійним комунікативним потенціалом, від рівня якого залежать зміст і форма 

інтерперсональної комунікації. Не менш важливо, що комунікативний потенціал формується 

на основі комунікативних якостей. Останні маркують розвиток комунікативних здібностей 

(ініціативність, здатність емоційного відгуку про стан партнерів у комунікації, стимуляції 

себе і взаємної стимуляції в комунікативному акті, комунікативної компетентності (знання 

норм і правил спілкування). 

Варто зазначити, що характеристика комунікативних умінь не обмежена лише 

здатністю індивіда до передавання інформації та її обміну. В основу нашого бачення цих 

умінь покладаємо: аспекти аналізу поняття «спілкування» –комунікативний, інтерактивний і 

перцептивний; основні функції спілкування –обмін діями і вчинками; здатність до 

сприймання партнера в спілкуванні та інтерпретації отриманих результатів і їх оцінювання. З 

огляду на це комунікативні мовленнєві професійні вміння майбутніх учителів – передусім 

уміння впливати на суб’єктів спілкування і взаємодіяти з ними, а також здатність 

застосовувати різні підходи до розв’язання комунікативних ситуацій фахової комунікації. 

Під інформаційним змістом професії майбутнього вчителя розуміємо сукупність знань 

про предмет цієї галузі, методи і прийоми його дослідження, сутність наукових понять, що 

становлять категорійно-понятійний апарат педагогічної сфери. 

На наш погляд, комунікативні мовленнєві професійні вміння майбутнього вчителя 

можна класифікувати за їхніми спільними ознаками, як-от: 

‒ уміння налагоджувати психологічний контакт, а також необхідні для спільної 

професійної діяльності стосунки з колегами; 

‒ мовно-мовленнєві вміння як здатність ефективно використовувати словниковий 

склад української літературної мови, термінологічну й професійну лексику, вислови, 

афоризми тощо для успішного комунікативного акту, ознаками якого є змістовність, 

доступність, зрозумілість, доречність, різноманітність, виразність; 

‒ уміння вдаватися до вербально-професійної імпровізації як творчої діяльності в 

різноманітних професійних ситуаціях. 

Безперечно, розв’язання проблеми формування комунікативної культури майбутніх 

учителів залежить від знання структури комунікативної культури. Унаслідок узагальнення 

теоретико-методологічних положень [1;2;3;4;5] з’ясовано, що для виокремлення структурних 

компонентів комунікативної культури та опису зв’язків між ними дослідники орієнтуються 

на тезу О. Леонтьєва [5] про єдність інтелектуального, емоційного й вольового складників 

особистості. 

У науковій літературі представлено різні підходи до характеристики компонентів 

комунікативної культури, серед яких: 

1) аксіологічний, когнітивний, праксеологічний, афективний; 
2) інформаційно-мовленнєвий, перцептивно-когнітивний, операційно-діяльнісний, 

особистісно-мотиваційний; 

3) мотиваційно-ціннісний, перцептивний, інтерактивний, комунікативний; 

4) професійно-гуманістичний, комунікативно-творчий; 

5) мовленнєвий; 

6) емоційний [4]. 

Попри відмінності в розумінні поняття структури комунікативної культури, більшість 

авторів виокремлює її аксіологічний, мотиваційний, мовленнєвий, емоційний та операційний 

компоненти. З огляду на напрацювання спеціалістів різних галузей і специфіку професійної 

діяльності майбутніх учителів диференціюємо низку взаємопов’язаних компонентів 

комунікативної культури: ціннісно-орієнтаційний; емоційно-особистісний; мовленнєво-
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комунікативний та інтерактивно-діяльнісний. Зауважуємо, що ціннісно-орієнтаційний 

компонент комунікативної культури майбутніх учителів у нашому дослідженні передбачає 

спрямованість на суб’єкта комунікації, відображає внутрішній світ особистості. На засадах 

ціннісних орієнтацій соціальної спільноти в особистості виробляються переконання, 

настанови й ідеали життєдіяльності, формується система норм поведінки, що впливає на 

ставлення і розвиток її комунікативної культури. Ціннісно-орієнтаційний компонент поєднує 

систему культурних, духовних, морально-етичних, психологічних й інших цінностей, яка 

визначає спосіб взаємодії людей, формує світогляд особистості, впливає на рівень її культури 

[1]. 

Зазначимо також, що цей компонент містить початковий досвід діяльності особистості 

з опанування, оцінювання, вибору, переосмислення, формування своєї системи морально- 

етичних цінностей. Крім того, окреслює мотиви вибору професії, засобів і способів 

оволодіння нею (наприклад, системне засвоєння навчального матеріалу, робота з 

додатковими джерелами, участь у наукових гуртках, проведення наукових досліджень тощо). 

Серед морально-етичних цінностей майбутнього вчителя варто назвати любов до людей, 

альтруїзм, відповідальність, совість, доброзичливість, соціальну справедливість, рівність, 

співчуття, терпимість. Проте чільне місце серед таких цінностей посідає гуманізм як вияв 

уваги до учнів, поваги до гідності кожної особистості. Гуманістичні переконання, ідеали і 

принципи майбутнього вчителя впливають на мотивацію його педагогічної 

діяльності, ієрархію цілей та засоби їх досягнення. 
У контексті формування комунікативної культури майбутніх учителів уважаємо, що її 

ціннісно-орієнтаційний компонент передбачає набуття особистістю комунікативного досвіду 

активного відображення реальності у формі мовних і чуттєвих образів, вироблення здатності 

прогнозувати педагогічну діяльність, надавати їй ціннісно-орієнтованого спрямування. 

Отже, зміст ціннісно-орієнтаційного компонента комунікативної культури майбутніх 

учителів становлять складники й процеси, а саме: знання особливостей сприйняття 

особистості й прийомів привертання та зосередження уваги; здатність до емоційного 

регулювання поведінки, що полягає в умінні зрозуміти позицію учня, сприймати й адекватно 

характеризувати його як партнера в комунікації, використовувати безконфліктні форми 

комунікативної взаємодії, об’єктивно оцінювати та регулювати свій емоційний стан. 

Обґрунтовуючи специфічні риси емоційно-особистісного компонента комунікативної 

культури майбутніх учителів, зауважимо, що цей компонент регулює формування 

особистісного смислу (складники – рефлексія й емпатія) та його емоційну реалізацію, що 

відіграє посутню роль у комунікативній підготовці студентів до професійної діяльності. 

У процесі професійної рефлексії усвідомлюють, аналізують та окреслюються засоби 

конструктивного вдосконалення професійної діяльності. Визнаємо цінності рефлексії як 

принципу людського мислення, що спрямовує на осмислення й усвідомлення внутрішніх 

форм і передумов, предметний опис знання, критичну рефлексію його змісту та методів 

пізнання; як діяльності людини із самопізнання, що відтворює внутрішню природута 

специфіку її духовного світу. У цьому сенсі професійна рефлексія доповнює названі 

характерні ознаки рефлексії специфікою професійної діяльності майбутнього вчителя. 

Водночас професійна рефлексія маркує ставлення фахівця до себе як до суб’єкта професійної 

діяльності. За недостатнього рівня професійної рефлексії вчитель може виявляти схильність 

до нав’язування учням своїх способів мислення і дій. Надмірна орієнтація «на себе», на свій 

тип мислення засвідчує, що вчитель не володіє вмінням об’єктивно оцінювати й аналізувати 

свій стиль міжособистісної взаємодії. Тому важливою умовою формування комунікативної 

культури майбутнього вчителя є вдосконалення його рефлексивної позиції як здатності 

ставити себе на місце учня, бачити й оцінювати труднощі його очима та визначати, яким 

чином стати йому на допомогу. Саме в оцінюванні задуму вчитель отримує інформацію для 

подальшого проектування своєї поведінки. У цьому найбільше розкривається його здатність 

до рефлексивної регуляції своєї професійної діяльності. 
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Для налагодження комунікацій з учнями майбутнім учителям у їхній професійній 

діяльності необхідна емпатія, зокрема гуманістична. Емпатія розглядається вченоими в двох 

іпостасях : 

1) співпереживання, як ототожнення суб’єктом свого емоційного стану зі станом іншої 

людини, тобто переживання суб’єктом тих самих почуттів, які відчуває інша людина; 

2) співчуття як переживання суб’єктом відмінних почуттів іншої людини; у цьому разі 

суб’єкт, який співчуває, переживає за іншу людину без уподібнення її до себе [4, с. 11]. 

Елеференко розмежовує кілька підходів до опису її структури, змісту і функцій. Так, 

за першого підходу феномен емпатії інтерпретований як емоційна характеристика 

особистості (Т. Гаврилова, Т. Ліпс, Г. Саллівен). Основою емпатії, згідно з другим підходом, 

є ідентифікація з партнером – афективна, когнітивна або на рівні соціальної поведінки (С. 

Маркус, Д. Мід ін.). Представники третього підходу доповнюють уявлення про афективно- 

когнітивну природу емпатії введенням комунікативного елемента (Д. Майєрс, І. 

Петровський, К. Роджерс). Дослідники четвертого підходу наголошують на здатності 

особистості до переміни емпатійного розуміння партнера на щирий вияв своїх почуттів 

(зокрема негативних), за одночасного загального позитивного його сприйняття (П. Гальперін 

та ін.) [6]. 

Отже, емпатія як особистісна професійна характеристика слугує засобом досягнення 

взаєморозуміння, згоди й прихильності в міжособистісній комунікації вчителя з учнем. 

Завдяки професійній емпатії вчитель має змогу відчути переживання учня та збагнути його 

емоційний стан [1]. 

До сказаного додамо: емоційно-особистісний компонент виявляється за допомогою 

почуттів та емоцій. Безперечно, почуття є до певної міри стійкими (наприклад, повага), а 

емоції ‒ короткочасними (радість, гнів). Водночас почуття мають суб’єктивний характер, 

оскільки до одного й того самого явища навколишнього світу люди ставляться по-різному.  

За сферами діяльності почуття та емоції поділяють на інтелектуальні, моральні, естетичні 

тощо [5]; за ступенем узагальнення ‒ конкретні, узагальнені й абстрактні. Зазначимо, що 

емоції сприяють людині в набутті індивідуального досвіду ‒ позитивного чи негативного; 

вони стимулюють або гальмують, скеровують чи послаблюють увагу, впливають на 

сприйняття, мислення тощо. На цій підставі І. Бех підносить значення емоційного ставлення 

майбутніх фахівців до певних знань, цінностей і норм та їх емоційного оцінювання [2]. 

Варто зауважити, що в разі взаємозв’язку емпатії з рефлексією виникають умови для 

використання майбутніми вчителями доцільних способів поведінки в різних педагогічних 

ситуаціях, розвитку їхніх здібностей до співпраці, творчого розв’язання проблемних 

ситуацій. 

У контексті нашого дослідження суттєву роль відіграє мовленнєво-комунікативний 

компонент комунікативної культури ‒ сукупність мовнихзнань, мовленнєвих умінь  і 

навичок, завдяки яким регулюється й визначається комунікативна діяльність майбутнього 

вчителя. У контексті аналізованого компонента особливої уваги потребують мовні знаки як 

символи комунікативної культури майбутніх учителів. Серед знакових систем 

виокремлюють вербальну (мова) і невербальну (міміка, жести) комунікації. Від того, як 

індивід оформляє свої думки у слова, наскільки розбірливо їх промовляє та з  яким 

емоційним забарвленням, залежить взаєморозуміння в комунікації. Мають значення і жести, 

міміка, пантоміміка, пози, контакт очей, оскільки комунікативний процес до певної міри 

ґрунтований на невербальній комунікації [4]. Опановуючи мову як засіб комунікації, 

фахівець компетентно виконує навчально-педагогічні завдання, конструктивно взаємодіє з 

колегами, розв’язує професійні конфлікти, а отже, досягає професійного успіху та 

самореалізується. 

Розвиток і вдосконалення мовленнєво-комунікативного компонента комунікативної 

культури є важливим чинником професійного становлення сучасного фахівця. 
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Мовленнєво-комунікативний компонент охоплює яскраво виражений інтерес до 

комунікативної діяльності: прагнення вдосконалювати свої комунікативні вміння з 

іноземного мовлення; спілкуватися іноземними мовами у процесі вивчення економічних 

дисциплін; розвивати вміння обмінюватись інформацією іноземною мовою з економічних 

дисциплін; швидко й легко будувати стратегії спілкування; активно застосовувати 

мовленнєві і немовленнєві виразні засоби спілкування; вміти застосовувати різні засоби 

впливу на співрозмовника; вміти пристосовуватися до співрозмовника; легко розуміти 

співрозмовника. 

Дослідницької уваги потребує інтерактивно-діяльнісний компонент, що передбачає 

вияв комунікативної культури завдяки використанню інтерактивних методів навчання. 

Підсиленням цієї тези є міркування О. Леонтьєва, будь-який індивід у процесі діяльності, 

спільної з іншими людьми, цілеспрямовано впливає на довколишній світ, змінює його та 

внаслідок цих змін змінюється і сам, стає особистістю [3]. 

Таким чином, можна з упевненістю констатувати, що формування комунікативної 

культури студентів педагогічного ВНЗ – складний і багатоплановий процес, ефективність 

якого зумовлена взаємопов’язаними компонентами: ціннісно-орієнтаційним; емоційно- 

особистісним; мовленнєво-комунікативним й інтерактивно-діяльнісним і потребує 

всебічного та детального вивчення у перспективі. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ВИХОВАТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КОНСТРУКТИВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ 

Ворожбіт-Горбатюк В. В., Попович О. М., Гербер С. М. 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF 

PREPARATION OF FUTURE EMPLOYEES TO ORGANIZATION 

OF STRUCTURAL ACTIVITY OF PRESCHOOLS 

Vorozhbit-Gorbatyuk Viktoriya, Popovych Oksana, Gerber Svetlana 
 

У дослідженні розглядаються проблеми підготовки майбутніх вихователів до 

організації конструктивної діяльності дітей дошкільного віку; педагогічні умови підготовки 

майбутніх вихователів до організації конструктивної діяльності; необхідність створення 

конструктивного освітнього середовища, яке б забезпечило розвиток умінь і навичок, 

здатність студентів до організації конструктивної діяльності дітей дошкільного віку як 

результат спеціальної професійної підготовки. 

Ключові слова: конструктивна діяльність, конструктивне навчання, конструктивне 

освітнє середовище, конструктивні знання та уміння. 

 

The purpose of the study is to study the problem of preparing future educators for the 

organization of constructive activity of preschool children, which will help to identify concrete ways 

to create a constructive educational space, outline the prognostic trends in developing the problem 

of appropriate training of pedagogical staff. 

The study deals with the problems of preparing future educators for the organization of 

constructive activity of preschool children. 

Theoretical research methods: analysis, synthesis, systematization of theoretical and 

research data for the determination of the state of the problem under study, the definition of key 

concepts of the research were used to solve the problems set in the study. 

The analysis of the results of the study made it possible to conclude that it is necessary to 

develop a perspective model for the formation of future readership preparation for the organization 

of constructive activity of preschool children, which would include: 1) the formation of a holistic 

view of their future professional activity; 2) the ability of students to independently select and 

process educational information; 3) the ability to formulate a strategy and determine the tactics for 

solving a task in which the analysis, diagnostic goal-setting is presented in a holistic and complete 

manner; prognostication; 4) knowledge of the didactic process in the form of a step-by-step 

sequence of actions of the educator and students; 5) the system of control and self-control, 

assessment and self-assessment, correction and self-correction. 

Keywords: constructive activity, constructive learning, constructive educational 

environment, constructive knowledge and skills. 
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Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів (ДНЗ), наділених творчими 

вміннями та мисленням, здатністю діагностувати педагогічні явища, відбирати та 

перетворювати інформацію, має повною мірою задовольнити сучасні вимоги вітчизняних 

освітніх закладів та суспільства. 

Серед новацій сучасних ДНЗ є звернення до конструктивної діяльності як базису 

практико-зорієнтованого навчання. Необхідність розвитку людини, здатної до 

конструктивної діяльності, є актуальною і в особистісному аспекті. Така людина здатна до 

ефективної соціальної та психологічної адаптації до реалій соціального буття, його 

перетворення або зміни себе, поведінки під впливом об'єктивних умов розвитку культури, 

науки, технологій. Детальне вивчення проблеми підготовки майбутніх вихователів до 

організації конструктивної діяльності дітей дошкільного віку допоможе свідомо визначити 

конкретні шляхи створення конструктивного освітнього простору, накреслити прогностичні 

тенденції розробки проблеми відповідної підготовки педагогічних кадрів. 

Сучасні дослідження фахової підготовки майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів відображено в працях Л. Арістової, Л. Артемової, Г. Бєлєнької, О. 

Богініч, Д. Богоявленської, А. Богуш, О. Брежнєвої, Г. Борин, Н. Гавриш, Л. Зданевич, Г. 

Кловак, Ю. Косенко, М. Машовець, Т. Поніманської, Т. Шкваріної та ін. 

Мета дослідження полягає у виділенні основних педагогічних умов підготовки 

майбутніх вихователів до організації конструктивної діяльності дітей дошкільного віку. 

Конструктивна діяльність – комплекс цілеспрямованих дій, зумовлених навчальною 

інструкцією, особистісними потребами і спрямованих на поєднання окремих елементів у 

цілісні об’єкти, які задовольняють пізнавальні і практичні потреби. Базисом конструктивної 

діяльності є конструктивні вміння як здатність особистості усвідомлено виконувати дії, 

спрямовані на створення об’єктів зовнішнього світу за законами краси і доцільності колірно- 

графічними, мовленнєво творчими, предметно-пластичними засобами у процесі ігрової 

проектно-конструктивної діяльності. Відповідно конструктивне навчання виступає як 

оригінальна педагогічна система саморозвитку людини в дидактично підготовленому 

середовищі [1]. 

З позицій діяльнісного підходу виділимо педагогічні умови підготовки майбутніх 

вихователів до організації конструктивної діяльності дітей дошкільного віку: 1) для 

організації конструктивної діяльності дітей вихователь повинен мати в установці особистості 

конструктивні особистісні якості: самоволодіння в різних психолого-педагогічних ситуаціях, 

позитивне сприйняття реальності (уміння бачити корисне, цікаве, нове, необхідне для 

професійного росту в усіх подіях); 2) в основу процесу підготовки майбутніх вихователів 

необхідно покласти мисленнєво-діяльнісний підхід до організації навчально-пізнавальної 

діяльності як перспективний шлях забезпечення цілісності педагогічного процесу; 3) 

створення конструктивного освітнього середовища, що існує в межах законів усвідомленої 

потреби; потенційних можливостей і цілепокладання (визначенні педагогом цілей 

професійного навчання) [2, 3, 4]. 

Цілепокладання традиційно розглядається як важлива категоріальна характеристика 

дидактичного процесу. З точки зору професійної орієнтації для цілепокладання цінним є 

діяльнісний підхід до визначення цілей навчання. Для підготовки студентів до організації 

конструктивної діяльності дітей дошкільного віку необхідно використати можливість 

формалізувати і трансформувати реальну діяльність фахівця у модель його підготовки, а це 

означає виявити систему умінь і навичок, якими повинні володіти майбутні вихователі. Як 

відомо, постановка мети включає елемент планування, передбачення способів виконання дій. 

Мета – це проект дії, визначальний характер і системна впорядкованість різних актів і 

операцій. Мета виступає як спосіб інтеграції різних дій людини у деяку послідовність або 

систему. Цілі навчання мають бути життєво необхідними, реально досяжними, точними, 

такими, що перевіряються, систематизованими і повними, діагностичними за усіма 

основними значущими професійними якостями особистості майбутнього вихователя. 
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Через призму цілепокладання реалізовується мисленнєва діяльність суб’єктів 

педагогічного процесу, що породжує у студентів здатність знаходити такі мисленнєві 

конструкції, які служили б для них засобом успішної дії в нестандартних педагогічних 

ситуаціях. Плідна конструктивна діяльність передбачає уміння постійного самоаналізу 

майбутніми вихователями життєвих і психолого-педагогічних ситуацій. Результати таких 

самоспостережень і самоаналізу допомагають чітко визначити оптимальні засоби, методи, 

шляхи досягнення поставлених завдань. У цьому аспекті цікавим видається ознайомлення 

майбутніх педагогів з принциповими положеннями оптимізації педагогічного процесу, в. т.ч. 

організації процесу конструювання. 

Реальна досяжність цілей пов'язана з умовами навчання, матеріальною базою 

освітнього закладу. Якщо з певних причин умови незадовільні, то мету  доведеться 

знижувати до реальної. Точність визначення цілей потрібна для розробки змісту, методів, 

засобів і форм навчання, а також контролю результатів, які повинні задовольняти вимоги 

життя. Тому цілі характеризуються різними параметрами (правильність, час вирішення 

завдань, можливість самостійного досягнення тощо). Можливість перевірки означає, що не 

годяться розпливчаті формулювання цілей, їх треба вказувати конкретно (що уміти, на якому 

рівні тощо) [5]. 

Здатність студентів до організації конструктивної діяльності дітей дошкільного віку 

визначається як результат спеціальної професійної підготовки, який передбачає: сформовану 

потребу у використанні конструювання при вирішенні різних педагогічних ситуацій і 

внутрішню налаштованість на нього в конкретний момент; глибокі знання психолого- 

педагогічних дисциплін, предмета викладання і теоретичних основ педагогічного 

конструювання; сформованість конструктивних умінь і навичок; наявність комплексу певних 

особистісних характеристик (гнучкості і оригінальності мислення, винахідливості і 

педагогічної інтуїції, уяви і широкого світогляду та ін.). 

Аналіз результатів дослідження дав змогу зробити висновок про те, що є необхідною 

розробка перспективної моделі формування у майбутніх вихователів готовності до 

організації конструктивної діяльності дітей дошкільного віку, яка б передбачала реалізацію 

цільового, інформаційного та процесуального компонентів навчальної діяльності, 

спрямованих на засвоєння професійних знань та умінь: 1) формування цілісного уявлення 

про свою майбутню професійну діяльність; 2) уміння студентів самостійно відбирати і 

опрацьовувати навчальну інформацію; 3) уміння вибудовувати стратегію і визначати тактику 

розв’язування задачі, у якій цілісно і повно представлені аналіз, діагностичне 

цілепокладання; прогнозування; 4) знання дидактичного процесу у вигляді поетапної 

послідовності дій вихователя і студентів; 5) системи контролю і самоконтролю, оцінки та 

самооцінки, корекції та самокорекції. 
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ТЕХНОЛОГІЙ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД) 

Гарапко В.І., Біров К.С. 
 

Article is devoted to the role of modern pedagogical technologies in the future foreign 

language teacher training. A description of the importance and necessity of using pedagogical 

technologies in the training process has been given. Since their correct application greatly 

simplifies and improves the quality of the educational process has been described. Pedagogical 

technologies have been characterized by a wide range of classifications providing their various 

definitions. 

Keywords: types of technologies, modern technologies, professional training of foreign 

language teachers, pedagogical technologies, future foreign language teachers. 

 

Стаття присвячена ролі сучасних педагогічних технологій у підготовці майбутніх 

вчителів іноземної мови. Подано опис важливості та необхідності використання 

педагогічних технологій у навчальному процесі. Оскільки їх правильне застосування значно 

спрощує та покращує якість навчального процесу, який є описано. Педагогічні технології 

характеризуються широким колом класифікацій, що забезпечує їх різні визначення. 

Ключові слова: види технологій, сучасні технології, професіонал, навчання вчителів 

іноземної мови, педагогічні технології, майбутні вчителі іноземних мов 
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Over time, increasing scientific interest is being paid to the problem of preparing a foreign 

language teacher by means of pedagogical technologies, which became the subject of scientific 

research by foreign scientists. A number of scholarly works (I. Komensky, B. Likhachev, M. Clarin, 

I. Balitsky, N. Mukan, V. Volosovich, S. Bodnar, O. Slonovsky) are devoted to the notion of 

pedagogical technologies as well as special aspects of the training of future teachers of foreign 

language [2, p. 154]. 

The actual problem in foreign language teachers’ training is the unity of theoretical and 

practical training, educational and research activities of students and teachers by means of modern 

educational technologies, which generally provides a tiered readiness of teachers to the profession. 

Mentors should keep on strengthening the students’ behavioral, cognitive and emotional attitude 

components in balanced manner to let the students have all-rounded development [1]. 

The urgency of the issue of foreign experienceh has been emphasized not only by the 

necessity of theoretical consideration, but also by the practical application of promising 

achievements of developed foreign countries educational system and their transfer to the 

educational system of the training of future teachers in the field of foreign languages in Ukraine. 

The purpose of the work is to determine the peculiarities of introducing pedagogical 

technologies into the practice of the future teacher of a foreign language based on foreign 

experience. 

Since ancient times, pedagogy, as a science, continues to evolve and does not stand in one 

place. For many years, the necessary knowledge has been accumulated, pedagogical systems have 

been created, tested and until the best on the most necessary ones for humanity and for pedagogical 

science in particular have been developed. Based on the above scientific literature, the authors of 

this research concluded that the idea of "pedagogical technology" was characterized by typological 

division, similar to classification features. The present-day research papers dedicated to various 

educational aspects indicate the presence of different types of educational technologies [3]. 

There was a special need to upgrade and improve education. New and modern approaches to 

the organization of the educational process, methods and technologies of education and training 

appeared and spread. 

The complexity and versatility of pedagogical activity is a factor that opens up space for 

many pedagogical technologies whose dynamics of production is constantly increasing. The wide 

spectrum, multivariate of pedagogical technologies necessitate their classification. 

The most perfect among many is the classification of V. G. Seleukov, according to which 

pedagogical technologies are grouped according to various systemic and instrumental signs. V. 

Seleukov singled out six classification groups: 

1) by the level of application; 

2) on a philosophical basis; 

3) on the leading factor in mental development; 

4) from the scientific concept of learning experience; 

5) in orientation to personal structures; 

6) by the nature of the content and structure. [2, p.124]. 

Recently, the problem of future foreign language teachers training exacerbates the special 

attention in connection with the increased interest in the study of foreign languages, the 

strengthening of the priority of language education, which has been created in a modernized society 

in last few years [2]. 

The global need for the development of technological designs arose in connection with the 

idea of managing the pedagogical process. Implementation of it became possible on the basis of a 

systematic approach, which makes it possible to compare the various pedagogical skills that in their 

totality guarantee a positive educational result [4, p. 23]. 

Integration of the national education system into the European and world educational space 

has led to the necessity of finding and implementing the latest approaches to providing a
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qualitatively new level of professional training of pedagogical staff on the basis of preserving 

national treasures and using the best examples of world experience [5, p. 71]. 

Studying the experience of professional training of teachers in developed foreign countries 

opens new opportunities for improving the system of continuous pedagogical education in Ukraine 

in conditions of its adaptation to the requirements of the European educational space. Significant 

scientific interest is the progressive achievements of countries that demonstrate a high level of 

professional training of educators, in accordance with world standards; have rich historical 

traditions of education, which contributes to their leading role in science and education at the 

regional and global levels; have accumulated considerable experience in the field of professional 

training of teachers in new socio-cultural conditions [5]. 

According to modern notions, the teacher should act not so much as a source of knowledge 

and a controlling entity, as an organizer of independent active cognitive activity of students, their 

consultant, mentor, tutor and assistant. The base currently has such innovative educational 

technology training program used in the preparation of future teachers, as technology critical 

thinking, group learning technology, design technology, technology of individualization of the 

learning process and others. 

It has been found that teachers working in a modern educational institution, not only need to 

know the range of available tools and their didactic purpose. But effectively use each of funds. As 

the only fully using not only basic but also aids training, person can achieve the goals of learning a 

foreign language. The XXI century – is the century of high technologies. Pedagogical technologies 

allow teachers to make language lessons more interesting and productive, increase students' 

motivation to learn a foreign language. Education and learning are strongly linked with society and 

its evolution and knowledge. In the field of formal education, pedagigical technologies have been 

increasingly deployed as tools to extend the learner's capacity to perceive, understand and 

communicate, as seen in the increase in different training programs and the use of the pedagogacal 

techniques as a learning support tool not only in the classroom. They can provide more flexible and 

effective ways for professional development for foreign teachers, improve teacher training, and 

connect teachers to the global teacher community too. This paper analyses a variety of strategies 

pedagogical technologies integration into foreign teacher’s training. Based on the analysis of those 

strategies, it discusses new possibilities and challenges that technologies has brought to future 

foreign teacher training and professional development. 
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ANTHONOMASIA AS A STYLISTIC DEVICE OF 

CREATING PRAGMATIC EFFECT OF SPEECH 
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АНТОНОМАЗІЯ ЯК СТИЛІСТИЧНИЙ ЗАСІБ СТВОРЕННЯ 

ПРАГМАТИЧНОГО ВПЛИВУ МОВИ 
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The article deals with antonomasia as a stylistic device of using proper name instead of a 

common noun or vice versa. The pragmatic effect of this trope in speech is emphasized. The types of 

antonomasia and different examples of it are also considered in the article. Perspectives of further 

research of this problem are defined. 

Keywords: stylistic device, antonomasia, maxims of communication, proper name, common 

name, pragmatic effect. 

 

У статті розглядається антономазія як стилістичний засіб використання власного 

імені замість загального або навпаки. Відзначається прагматичний ефект та функції цього 

тропа у мовленні. Було проведено аналіз останніх досліджень та публікацій і вказано імена 

науковців, які займалися вивченням даного питання. В якості критерію стилістичного 

ефекту було обрано відому теорію комунікативного співробітництва Г. П. Грайса, зокрема 

максими комунікації. В статті виділяються типи антогомазії та надаються приклади до 

кожного з них. У наведених прикладах спостерігаємо як використання загальних імен у 

якості власного імені, так і власного у якості загальних імен. Були згадані також випадки 

вживання цього стилістичного засобу у художній літературі. В кінці статті подані 

перспективи подальших досліджень цього питання. 

Ключові слова: стилістичний засіб, антономазія, максими комунікації, власна назва, 

загальна назва, прагматичний ефект. 

 

Stylistic device is a conscious and intentional intensification of some typical structural 

and/or semantic property of a language unit (neutral or expressive) promoted to a generalised status 

and thus becoming a generative model. 

Stylistic devices (tropes, figures of speech) unlike expressive means are not language 

phenomena. They are formed in speech and most of them do not exist out of context. According to 

principles of their formation, stylistic devices are grouped into phonetic, lexico-semantic and 

syntactic types. Basically, all stylistic devices are the result of revaluation of neutral words, word- 

combinations and syntactic structures. Revaluation makes language units obtain connotations and 

stylistic value. A stylistic device is the subject matter of stylistic semasiology [1, 12]. 

The object of the research is antonomasia as a stylistic device. 

The subject of the research is pragmatic effect of antonomasia in speech. 
The study of pragmatic effect of using stylistic devices is relevant both in terms of studying 

the writer’s individual style on the base of work of fiction and from the point of view of the general 

analysis of their functions. Today a new branch of stylistics is developing that is called pragmatic 

stylistics. 

The problem of antonomasia as a stylistic device of creating pragmatic effect of speech has 

been studied by the following authors: E. Black, H. P. Grice, I. R. Galperin, I. M. Kochan, O. V. 

Yemets, V. F. Svyatovets and O. A. Halych. But this problem has not been sufficiently described. 

Therefore, there is a need to outline those devices of stylistics that are most focused on 

creating pragmatic effect, this makes the topicality of the study. As a criterion for a stylistic effect
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there was chosen a well-known theory of communicative cooperation of H. P. Grice, in particular, 

maxim of communication. 

The aim of the article is to investigate the pragmatic effect of antonomasia as one of the most 

significant stylistic devices. 

Achieving this aim involves realization of such tasks: 

 to explain the notion of stylistic devices; 

 to define the notion of antonomasia; 

 to point out its types; 

 to characterize the pragmatic effect of antonomasia; 

 to provide examples of using antonomasia in different situations. 

A special role, in terms of stylistics, belongs to the maxim of quality that implies: do not say 

what you consider to be false. Grace distinguishes such devices as metaphor, hyperbole, litote and 

irony as special examples of deviation from the maxim of quality. 

But one of the most brightly expressed stylistic trope with pragmatic orientation is 

antonomasia. 

This variety of metaphor is based upon the principle of identification of human beings with 

things which surround them. People may be identified with other people, with animals, with 

inanimate objects and natural phenomena. 

When the speaker resorts to antonomasia, he creates the so-called «talking names» which 

aim at depicting certain traits of human character: moral and psychological features, peculiarities of 

behaviour, outlook. 

Antonomasia (gr. antonomasia – «naming instead») is a trope in which a proper name is  

used instead of a common noun or vice versa, i.e. a stylistic device, in which the nominal meaning 

(naming one single individual object) of a proper noun is suppressed by its logical meaning 

(classifying objects into classes) or the logical meaning acquires the new, nominal, component [2]. 

Antonomasia can provide someone with a strong epithet which further celebrates and 

memorializes their great deeds. In advertising and pop culture, such wording can also further 

celebrate the famous, such as «The Beatle»s as «The Fab Four». 

Uses for antonomasia vary slightly depending on the time period. In the past, antonomasia 

would be used to designate class members, as oftentimes people’s names were linked to their 

professions. Antonomasia was also used in the past to give positive names to strong warriors and 

negative names to weak or nasty people [2]. 

Here are a few examples of antonomasia in the past: 
Winston Churchill as «The Great Commoner» 

William Shakespeare as «The Bard» 

Napoleon I «The little corporal» 

In this way, the past is similar to the present, as we tend to use antonomasia purely for 

enjoyment and fun with nicknames. 

A frequent instance of antonomasia in the Late Middle Ages and early Renaissance was the 

use of the term «the Philosopher» to refer to Aristotle. A more recent example of the other form of 

antonomasia (usage of archetypes) was the use of «Solons» for «the legislators» in 1930-s 

journalism, after the semi-legendary Solon, lawgiver of Athens. 

There are two types of antonomasia: metaphoric and metonymic. In its turn, metaphoric 

antonomasia is dived into two groups [3, 4]. 

First, antonomasia can be in a variety of allusion. It is the use of name of a historical, or 

biblical personage applied to a person whose characteristic features resemble those of a well-known 

original. 

Thus, a traitor's name may be referred to as Brutus, a ladies' man deserves the name of Don 

Juan. 
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Another examples: 

Every woman loves an invalid. I bring out the Florence Nightingale in them (Маргарет 

Етвуд). 

Second, at ahe basis of antonomasia there can be a metaphor, i.e. the use of a common noun 

as a proper name. For instance, Becky Sharp, Lady Snake, Miss Ape, etc. Antonomasia of this kind  

is created mainly by nouns, more seldom by attributive combinations (as in «Dr. Fresh Air») or 

phrases (as in «Mr. What's-his-name») 

Metonymic antonomasia is usually trite and stylistically neutral. It is observed in cases when 

a personal name stands for something connected with the bearer of that name who once really 

existed. Study the following examples: 

He has sold his Vandykes (Hurst). 

This is my real Goya (Galsworthy). 

He immediately christened me Snake-eye, the Spy, and announced that, when his braves 

returned from the warpath, I was to be broiled at the stake at the rising of the sun 

Some former proper names are now even spelt with a small letter. For example: 

mack•intosh, sandwich, ohm (each originating from a proper name). 
Antonomasia is important in literature, as it can tell more about characters just by their titles. 

One instance of antonomasia is the treatment of Voldemort in J.K. Rowling’s Harry Potter Series. 

Rather than calling the dangerous man by name, all must call him «You-Know-Who» or «He-Who- 

Must-Not-Be-Named». This usage of antonomasia emphasizes just how dangerous the man is, as 

most wizards and witches are too afraid to say his actual name aloud [4, 253]. 

Another example of antonomasia is in Mary Shelley’s Victor Frankenstein’s inability to give 

the monster a true name is apparent in his constant use of antonomasia: 

«I beheld the wretch—the miserable monster whom I had created» 

«Devil, do you dare approach me?» 

«Begone, vile insect!» 

Antonomasia is also widely used in pop culture. For instance: 

Michael Jackson as «The King of Pop» 

Madonna as «The Queen of Pop» 

Ella Fitzgerald as «The First Lady of Song» 

Bruce Springsteen as «The Boss» 

Aretha Franklin as «The Queen of Soul» 

Muhammad Ali as «The Greatest» 

Celebrities are constantly being given new nicknames, as is clear in the tabloids. 

Antonomasia can be found in movies and advertisements as well, though. Consider this collection 

from the television show «Lost». Sawyer constantly uses antonomasia, which gives him a playful, 

laid-back personality and also serves to characterize other characters based on how he chooses to 

name them: 

Jack as «Saint Jack» and «Our Savior»: Jack is a very caring leader in the show. 
Kate as «Freckles»: Freckles is a sweet, loving name for a woman he cares about. 

Hurley as «International House of Pancakes»: Hurley is overweight and Sawyer is teasing 

him.  
Here is the list of popular antonomasia names [5]: 

PERSONS: 

«Mr. Soul» for Sam Cooke 

«Old Blue Eyes» or «The Chairman of the Board» for Frank Sinatra 

«Pelides» or «the son of Peleus» for Achilles 

«Son of Laertes or «Man of Pain» for Odysseus 

«The First Lady of Song» for Ella Fitzgerald 

«The Führer» for Adolf Hitler 

«The Gipper» or «The Great Communicator» for Ronald Reagan 
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«The Great Commoner» for Winston Churchill 

«The Great Emancipator» for Abraham Lincoln 

«The Great Silent One» for Helmuth von Moltke the Elder 

«The Greatest» for Muhammad Ali 

«The Iron Chancellor» for Otto von Bismarck 

«The Iron Lady» or «The Leaderene» for Margaret Thatcher 

«The Queen of Pop» or «The Material Girl» for Madonna 

PLACES: 

«Auld Reekie» for Edinburgh 

«City of Dreams» for Mumbai 

«The Big Apple» for New York City 

«The City of Light» for Paris 

«The Eternal City» or «Urbe» for Rome 

«The Smoke» for London 

«The Windy City» for Chicago 

So, we can say that antonomasia as special stylistic device of nominating a person always 

creates significant pragmatic effect. In given examples predominates the use of common names 

instead of proper ones that has a characterizing function. Often it is positive characterization of a 

person or place. 

Perspectives of further research involves studying of the pragmatic effect of antonomasia, as 

well as other stylistic devices, on the base of work of fiction. In particular, it is interesting to see 

whісh stylistic devices promotes deviation from the maxim of quality and systematize these devices 

from the point of view of pragmatics. 
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СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ 
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SPECIFICITY OF PROFESSIONAL IDENTIFICATION OF MODERN STUDENTS 

Hoshovska Daria 
 

У статті йдеться про психологічні особливості професійної ідентифікації сучасних 

студентів. Встановлено, що набуття особистісної ідентичності висувається в ранг 

базових, фундаментальних потреб людини, адже засвідчує її спроможність до віднайдення 

власної тотожної самості як у площинах індивідуального буття, так і в просторі фахової
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самореалізації. Наголошено, що ненабуття конструктів фахового самоусвідомлення та 

ідентичності або нехтування ними, проявляється в індивідуальних і соціальнних вимірах, 

насамперед у розладах ідентифікації, аморфності самовизначення та розбалансуванні 

багатьох інших параметрів особистісної психоструктури. 

Ключові слова: студенти, ототожнення, ідентифікація, професійна ідентичність. 

 

The article deals with the psychological peculiarities of the professional identification of 

modern students. It has been established that the acquisition of personal identity is being promoted 

to the rank of basic and fundamental human needs, because it shows its ability to find its own 

identical identity both in the planes of individual being and in the sphere of professional self- 

realization. The non-intentionality of constructs of professional self-awareness and identity or 

neglect of them, manifests itself in individual and social dimensions, first of all in identification 

disorders, amorphism of self-determination and disbalancing of many other parameters of personal 

psychostructure have been emphasized. It is noted, that important key to acquire the professional 

identity, is use of the principle of integrity in the light of the studying the widest network of 

communicative and perceptual relations of student, finding the main triggers and barriers of 

communication in these relationships, separating the factors of most significant influence on the 

formation of its integration / disintegration. The importance of professional psychological support 

of the complex process of self-organization as inclination, intention and desire of student to 

identification changes, is revealed. 

Keywords: students, identification, identity, professional identification. 

 

Ідентичність є однією з найважливіших і найнеобхідніших умов повноцінного 

розвитку особистості, її творчої спрямованості й продуктивності у всіх векторах 

самоактуалізації: від інтимно-індивідуальних до соціально-професійних. Набуття адекватної 

особистісної ідентичності висувається в ранг базових, фундаментальних потреб людини, 

адже засвідчує її спроможність до віднайдення власної тотожної самості як у площинах 

індивідуального буття, так і в просторі фахової самореалізації. Унікальність і значущість 

поняття «ідентичність» як форми набуття людиною самобутності, своєрідної рефлексії з 

приводу становлення її як особистості добре означена А. Тоффлєром, який писав, що 

«мільйони індивідів напружено шукають свою власну ідентичність чи деяку  магічну 

терапію, що полегшує набути цілісність особистості, щоб перемогти хаос, внутрішню 

ентропію, сформувати власний порядок» [3, 123]. Отож оволодіння ідентичністю як 

своєрідною ментальною самототожністю є актуальною онто- і соціогенетичною домінантою 

та може виявлятися в осіб різного віку, статі, соціального статусу, професійного й 

екзистенційного досвіду. 

Мета і завдання статті – окреслення психологічних особливостей розвитку фахової 

ідентичності в сучасних студентів. 

Істотної значущості набувають дослідження професійної ідентичності у студентської 

молоді, зокрема упродовж складного й насиченого процесу її професійного навчання, 

оскільки невирішеність цієї нагальної проблеми, тобто не набуття конструктів фахового 

самоусвідомлення та ідентичності чи нехтування ними, проявляється в індивідуальних і 

соціальних вимірах, насамперед у розладах ідентифікації, аморфності самовизначення та 

розбалансуванні багатьох інших параметрів особистісної психоструктури. В юності, на 

студентському етапі соціалізації не менш нагальною постає проблема кризи ідентичності, 

коли відбуваються дуже складні процеси фахової професіоналізації, соціальної адаптації, 

особистісної самореалізації тощо. Формування впевнених просоціальних перспективних 

життєвих ліній, побудова власної моделі професійного самоздійснення можливі лише на базі 

сформованості в молодої людини потужного «балансу ідентичності» як об’єктивного й 

оптимістичного ракурсу світобачення [1; 2; 3]. 
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Професійно-рольова ідентифікація студента, що розглядається як один із 

найважливіших механізмів його соціалізації, розпочинається ще у школі, переростаючи 

згодом у реалії студентського життя. Вона пов’язана, насамперед із прийняттям студентом 

нової соціально-рольової позиції майбутнього спеціаліста, формування соціально- 

професійного аспекту його Я-концепції, інтеріоризацією гуманістичних цінностей, 

виробленням відповідних професійних настановлень тощо. Вся навчально-виховна робота зі 

студентами з використанням генетичного підходу повинна базуватися на врахуванні та 

виконанні основних, засадничих положень, які лежать в основі самоорганізації систем. 

Сучасний студент у трансформаційних умовах дійсності (соціально-економічна 

нестабільність, політично-ідеологічні парадокси, модернізаційні освітні процеси тощо), 

розглядається нами як особистість, що знаходиться у пункті біфуркації та є досить часто 

дисбалансованою через вплив зовнішніх і/або внутрішніх чинників. 

Оскільки основними процесами у складному функціонуванні соціально-психічної 

реальності людини є процеси організації/самоорганізації як утворення нових структур, то 

ідентифікація має базуватися на врахуванні таких закономірностей, що підвищення 

цілісності і внутрішньої несуперечності є прогресивним вектором, а збільшення 

роздробленості і конфліктності є регресивним гальмівним напрямком. Ідентифікація 

передбачає поступове підвищення організованої складності, збільшення кількості 

взаємопов’язаних рівнів і гнучкість соціально-психологічної реальності студента як 

саморефлексуючої цілісної системи. Завдяки цьому процес ідентифікації набуває ознак 

цілісної самоорганізованої системної діяльності, в якій психіка студента, переживаючи 

внутрішні трансформації, перероджується в якісно нові інваріанти й розвивається  у 

напрямку набуття особистісної та соціальної, зокрема й професійної ідентичності. Важливою 

запорукою набуття фахової ідентичності є застосування принципу цілісності в ракурсі 

вивчення найширшої мережі комунікативно-перцептивних зв’язків студента, знаходження 

основних трігерів і бар’єрів спілкування в цих взаєминах, виділення чинників, що 

найвагоміше впливають на формування інтеграції/дезінтеграції, розгляд їх якісно- 

функціональних властивостей на основних рівнях особистісної самопрезентації (Я- 

індивідуальне/групове, Я-реальне/ідеальне, Я-статичне/потенційне, Я- 

презентоване/масковане та ін.). Проблема формування ідентифікаційної структури як об’єкта 

складної природи повинна розглядатися через виконання завдань її раціоналізації, 

ґрунтованої на методах проектування з урахуванням соціально-психологічної та 

індивідуально-психологічної специфіки студентів. Функціональні системно-цільові основи 

ідентифікації повинні бути гнучкими, включати в себе достатньо широкий спектр методів, 

алгоритмів і програм для того, щоб забезпечити можливість вибору найадекватнішої моделі 

та найефективніших методів і алгоритмів у кожній конкретній ситуації. Дуже часто 

психологічною основою кризи ідентичності у студентів є порівняння ідеального Я з 

реальним Я. Однак ідеальне Я може бути ще випадковим, а реальне Я ще повністю не 

оцінене особистістю, тому єдиним засобом зняття цієї суперечності повинна стати 

індивідуальна творчо-перетворювальна діяльність, упродовж якої студент змінює як самого 

себе, так і реалії навколишнього освітнього простору. Міра його індивідуалізації починається 

із соціального і професійного самовизначення, а повинна завершитися набуттям зрілої 

фахової ідентичності. 

Ми виходимо з усталених позицій, що поняття «ідентифікація» доцільно тлумачити як 

видове й похідне від базового терміну «ідентичність», тобто насамперед у діяльнісно- 

функціональному сенсі, як складний і розгалужений механізм набуття особистістю 

тотожності, зокрема й професійної. Ідентифікація потребує виділення системотвірних 

зв’язків, що надають їй як системі певну логічну послідовність і впорядкованість, а також 

аналізу структурних елементів актуальної ситуації розвитку та реальних умов і можливостей 

управління, регулювання, цілеспрямованою діяльністю на позитивний еволюційний шлях 

набуття професійної ідентичності. Тому одним з основних «ідентифікаційних завдань» є
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розкриття мережі сутнісних ознак, глибинних зв’язків і субстанційних властивостей соціо- 

психоструктури особистості студента з метою віднайдення адекватних способів набуття ним 

фахової ідентичності. 

Отож професійна ідентичність – це продуктивна динамічна система, яка формується 

упродовж багатоланкової професійної освіти, сприяє набуттю інтелектуально-ціннісного 

тезаурусу знань, умінь і навичок для активного й плідного розвитку фахової компетентності 

та самореалізації. Особистісне й фахове вдосконалення з метою набуття конструктів 

ідентичності на рівні психолого-педагогічної майстерності є запорукою успішної діяльності 

майбутнього спеціаліста в кожній галузі. Професійна ідентичність є свідченням (і дієвим 

засобом формування) збалансованої Я-концепції, яка на особистісному рівні відображає 

власні індивідуальні характерологічні риси, цінності, емоції та інші «елементи» 

психоструктури, а на соціально-психологічному рівні характеризує уявлення про себе у 

системі міжособистісних взаємин, що відображає статусно-рольове членство у різноманітних 

соціальних професійних групах. Оптимізація особистісного потенціалу студента у 

визначенні самоідентичності дозволить йому впевнено справитися з проблемами навчально- 

виховного процесу в університеті, переживаннями упродовж індивідуального розвитку й 

соціального становлення і, загалом, у формуванні всієї життєвої стратегії. Перспективи 

наших подальших досліджень зводяться до розширення моніториногового вивчення 

окресленої проблематики в різновіковому та інтердисциплінарному порівняльному ключі. 
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ОЦІНКА АДАПТАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДО ПОТРЕБ УЧНІВ З 

ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ'Я 
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ASSESSMENT OF EDUCATIONAL ADAPTATION TO THE NEEDS OF ENHANCERS 

WITH RESTRICTED HEALTH CHALLENGES 
Ivanashko Oksana, Vichalkovska Natalia 

 

У статті висвітлено адаптаційні можливості освітнього процесу у 

загальноосвітньому навчальному закладі до потреб учнів з особливими освітніми
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потребами, як однієї з ланок формування достатньої інклюзивної освітньої моделі. Задані в 

статті параметри розглядаються на основі дослідно-експериментальної діяльності 

викладачів кафедри педагогічної та вікової психології на базі Комунального закладу «Луцька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 за проблемою «Інноваційні підходи до психолого- 

педагогічного супроводу інклюзивної освіти». 

Ключові слова: інклюзивна освітня модель, соціальна адаптація, діти з обмеженими 

можливостями здоров’я, діти з особливими освітніми потребами. 

 

The article covers the adaptive possibilities of educational process in a general educational 

institution for the needs of students with special educational needs, as one of the components of 

forming a sufficient inclusive educational model. The parameters specified in the article are 

considered on the basis of experimental and experimental work of the teachers of the department of 

pedagogical and age psychology on the basis of the communal institution "Lutsk comprehensive 

school of I-III degrees number 20 on the problem" Innovative approaches to psychological and 

pedagogical support of inclusive education ". It has been emphasized that children with disabilities, 

in addition to various material and technical devices, require a particularly attentive attitude of 

teachers, which shows how well the educational process is currently adapted to the needs of 

students with disabilities. The conducted study allows us to conclude that the positive results from 

the process of inclusive education are already evident, but there are many components that require 

systematic improvement. 

Keywords: inclusive educational model, social adaptation, children with disabilities, 

children with special educational needs. 
 

Сучасна ситуація в системі освіти характеризується процесами модернізації у всіх її 

структурних компонентах, включаючи закон про освіту, освітні стандарти, освітні програми, 

принципи взаємодії учасників освітнього процесу, принципи організації освітнього 

середовища та ін. Одним з напрямків модернізації системи освіти є реалізація принципів 

інклюзивної освіти, що передбачають облік і систематизацію різноманітності освітніх потреб 

дітей, їх особливості, можливості, інтереси. У зв'язку з цим виникає необхідність змінювати 

методи, форми і технології роботи. 

Оцінка адаптації освітнього процесу до потреб учнів з обмеженими можливостями 

здоров'я є дуже важливою ланкою на шляху формування адекватної інклюзивної освітньої 

моделі. Незважаючи на те що інклюзивна освіта покликана забезпечити соціальну адаптацію 

дитини з обмеженими можливостями здоров'я в суспільстві, вона також має забезпечувати її 

повноцінну освітню підготовку. Діти з обмеженими можливостями здоров'я потребують 

різних матеріально-технічних пристосувань, використовуваних під час уроків, додаткових 

фахівцях і уважного ставлення з боку педагогів. 

З'ясування того, наскільки адаптований зараз освітній процес до потреб учнів з 

обмеженими можливостями здоров'я, є необхідною умовою формування сприятливого і 

стійкою шкільного середовища для дітей з обмеженими можливостями здоров'я. 

Для вивчення даного аспекту, а також ряду інших соціальних ефектів від 

впровадження інклюзивної моделі в школі було реалізовано дослідження з інклюзивної 

освіти «Оцінка результатів впровадження інклюзивної освіти в практику освітнього 

закладу». Основними методами дослідження були: анкетне опитування педагогів і батьків 

дітей з особливими освітніми потребами і без обмеження можливостей здоров'я, інтерв'ю з 

дітьми з особливими освітніми потребами і без ООП. 

Результати дослідження показали, що більшість батьків дітей з особливими освітніми 

потребами (66%) при виборі школи для своєї дитини орієнтувались насамперед на те, чи має 

школа досвід реалізації інклюзивної освіти. В цьому контексті слід вказати на величезний 

досвід працівників ЗОШ № 20 м. Луцька в реалізації попередньої програми дослідно- 

експериментальної діяльності з реалізації стратегій соціалізації та інтеграції дітей з
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особливими освітніми потребами в загальноосвітній навчальний заклад. Для більшості 

батьків в першу чергу велике значення має саме досвід роботи школи з інклюзивної моделі, а 

також територіальна доступність школи та хороші відгуки про неї. При цьому, за оцінками 

батьків, готовність школи, де вчиться їх дитина, до інклюзивної освітньої моделі була 

оцінена досить високо. Згідно з отриманими даними, за останні п’ять років (з моменту 

впровадження експериментальної роботи) ситуація з різними аспектами благоустрою школи 

та адаптації її для дітей покращилася. Так, оцінка за 2017-2018 рік усіма батьками 

матеріально-технічних умов школи, де вчиться їх дитина, стала вище, тобто в порівнянні з 

даними 2013 року, батьки, опитані в 2017-2018 навчальному році, частіше говорили про те, 

що школа, де навчається їхня дитина, «повністю готова» або «скоріше готова» з даного 

аспекту. Особливо ця тенденція простежується у відповідях батьків дітей з інклюзивних 

класів: якщо в 2013 році лише 21-22% батьків цієї групи вважали школу підготовленою, то в 

2017-2018 навчальному році частка таких відповідей склала вже 50-52%. Наявну динаміку в 

даних можна пов'язати з реальним поліпшенням матеріально-технічних умов у школі в 

цілому. Однак, слід також помітити, незважаючи на позитивну динаміку, ще не всі умови 

дійсно виконані і адаптовані до інклюзивної програми. Серед батьків інклюзивного класу 

частина вважає, що школа «і готова і не готова одночасно», тобто створені не всі умови з 

даного питання. Перш за все, на думку батьків дітей з інклюзивного класу школа не 

забезпечена спеціальним пандусом і під'їздами для дітей з обмеженими можливостями 

здоров’я, розповідають про побачений в інших містах ліфт і підйомники, спеціальні кабінки 

із позначкою для інвалідів в туалетах, про наявність «спеціальних поручнів Брайля, розмітки 

кольором для людей з вадами зору та звуком для людей з вадами слуху» і «поручнях по 

периметру коридору і класу», про обладнання робочого місця для учня (спеціальними 

партами), транспортом для дітей з обмеженими можливостями здоров’я та спеціальні 

світлофори по дорозі до школи. 

Такий показник впорядкованості школи, як наявність додаткових фахівців 

(психологів, соціальних педагогів, медичних працівників, дефектологів, логопедів), також є 

важливою умовою для повноцінного навчання дітей з особливими освітніми потребами і 

надання їм додаткових супровідних послуг. Думки батьків за останні п’ять років про стан 

справ з наявністю спеціалістів дещо поліпшилися завдяки програмі реалізації дослідно- 

експериментальної діяльності і включеності мультимедійної команди у роботу ЗОШ. 

Так, лише 15% батьків дітей з інклюзивного класу в 2014 році вважала, що школа 

повністю або скоріше укомплектована за даним показником, тоді як в 2017- 2018 

навчальному році таких батьків стало вже більше половини (55%). Думка батьків дітей без 

обмежених можливостей здоров’я в інклюзивному класі покращилася приблизно також (з 

36% батьків в 2013 році до 59% батьків в 2017-2018 навчальному році). Слід зазначити, що 

батьки з інклюзивного класу стали вище оцінювати підготовленість школи за показником 

«професійної кваліфікації та методичної грамотності педагогів». Якщо в 2013 році в 

інклюзивному класі лише 14% батьків дітей з обмеженими можливостями здоров’я і 20% 

батьків дітей без обмежених можливостей здоров’я оцінили свою школу як «повністю 

готова» з даного аспекту, то в 2017-2018 навчальному році їх вже стало 42% і 45% 

відповідно. Це підтверджується і педагогами інклюзивного класу, більшість з них також 

оцінила свою школу за аспектом психологічної підготовки педагогів до впровадження 

інклюзивної моделі як «скоріше готова» або «повністю готова». Дані показали, що батьки 

цілком задоволені освітнім процесом в інклюзивних класах і рівнем знань, які отримують їх 

діти. Основні причини неуспішності дитини половина батьків дітей без особливих освітніх 

потреб пов'язує насамперед з тим, що дитина недостатньо старається, 29% з цієї категорії 

батьків вважають, що програма для дитини з обмеженими можливостями здоров’я доволі 

складна, 26% вважають, що дитина пропускає багато занять через хворобу. В цілому ж 

батьки як здорових дітей, так і дітей з особливими освітніми потребами вважають, що 

інклюзивна форма освіти впливає позитивно на успішність їх дитини. 
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Самі учні з особливими освітніми потребами по-різному охарактеризували навчальну 

успішність в школі. Як правило, це залежить від здібностей до засвоєння тих чи інших 

шкільних предметів. Учні з особливими освітніми потребами, які мають досить низьку 

успішність, на питання: «Що заважає вчитися краще? Як Ви вважаєте, з чим це пов'язано? »- 

в основному посилалися на власне небажання краще вчитися або нерозуміння окремих 

предметів. При цьому, на думку учасників інтерв'ю, більш травмуючими для учнів з 

особливими освітніми потребами можуть бути не труднощі в засвоєнні навчального 

матеріалу, а проблеми психологічного характеру. 

Підводячи підсумок, можемо зробити висновок, що позитивні результати від процесу 

впровадження інклюзивної освіти вже очевидні. Однак, незважаючи на те що показники за 

останні роки поліпшуються, роботи на шляху створення повного укомплектування і 

підготовки школи ще багато. Ефективність вирішення завдань інклюзивної освіти, на нашу 

думку, багато в чому визначається розширенням адаптаційних взаємодій педагогів з 

інклюзивним освітнім середовищем, заснованих на професійній рефлексії власної 

педагогічної позиції, на усвідомленні і нарощуванні особистісних адаптаційних ресурсів 

педагогів (професійно значущі особистісні якості, навички конструктивного подолання 

важких ситуацій професійної діяльності, життєстійкість), на вироблення навичок самоаналізу 

індивідуального стилю діяльності, на вибудовування командної професійної взаємодії. з 

фахівцями і батьками учнів. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ 

СТАТЕВО-РОЛЬОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Іванова В. В. 

 

PSYCHOLOGICAL ASPECT OF THE STUDY EDUCATION 

PROBLEM OF PRIMARY AGE CHILDREN 

Ivanova Victoria 

 

В статті проаналізовано психолого-педагогічні дослідження з питань розвитку 

проблеми статево-рольового виховання, вивчено та теоретично обґрунтовано категорію 

«статево-рольова поведінка» в психологічному аспекті. Розглянуто дослідження пов'язані з 

вивченням психологічної основи засвоєння статевої ролі дітьми дошкільного віку. З'ясовано, 

що метою статево-ролевого виховання є виховання дітей з урахуванням психологічних, 

нейрофізіологічних особливостей, орієнтуючись на прийняті в суспільстві ідеали статево- 

рольової поведінки. 

Ключові слова: статево-рольове виховання, статево-рольова поведінка, статева 

ідентичність, дошкільник. 
 

The article is devoted to the consideration of the problem of gender role education in the 

psychological aspect. In particular, psychological and pedagogical researches on the development 

of the problem of sex education have been analyzed, the category of "sex-role behavior" in the 

psychological aspect has been studied and theoretically grounded. The research is concerned with 

the study of the psychological basis for assimilating the role of gender in preschool children. 

Applied general theoretical methods of research (historical and logical analysis of philosophical, 

psychological and pedagogical, scientific and methodical literature, normative documents on the 

research problem). It was found out that the goal of sexual education is the upbringing of children 

taking into account the psychological, neurophysiological features, focusing on the ideals of sexual
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activity in society. To this end, educators need to use this knowledge to find the most effective  

means and methods for implementing the process of sex education. 

Keywords: sex education, sex-role behavior, gender identity, preschooler. 

 

Постійні зміни умов суспільного життя, модернізація системи освіти ведуть за собою 

необхідність розгляду класичної системи виховання з метою пошуку нових підходів до 

виховання підростаючого покоління, створення умов для становлення дітей як повноцінних 

особистостей, в тому числі і як представників певної статі. В останнє десятиліття в педагогіці 

з'явилася проблема статево-рольової соціалізації дітей, в контексті якої розглядається 

питання формування уявлень про статево-рольову поведінку у дітей, починаючи з 

дошкільного віку. У цей період здійснюється переосмислення взаємин статей, усвідомлення 

себе як представника певної статі, ідентифікація себе з чоловіком або жінкою. 

Відповідно до прийнятої в суспільстві системи статевих ролей здійснюється 

цілеспрямований процес статево-рольового виховання підростаючого покоління, 

формування поведінки, встановлення взаємовідносин між статями в суспільному та 

особистому житті, виховання культури відносин, дружби, любові та сімейного життя, 

формування подружніх ролей і взаємно відповідального партнерства, формування рольової 

поведінки батька і матері. 

Уже в Стародавній Греції в спартанській державі проявлявся диференційований підхід 

до виховання підростаючого покоління, але врахування статевих особливостей у вихованні 

дітей здійснювався з семи років. До досягнення цього віку хлопчики і дівчатка виховувалися 

разом в сімейному колі, а потім виховання хлопчиків тривало поза сім'єю [1]. 

У Афінській державі склалася освітня система, в якій, на відміну від Спартанської, 

прагнули до поєднання розумового, морального, естетичного і фізичного розвитку людини, 

але також була присутня статева диференціація. До 7 років дітей виховували в сім'ї,  де 

батьки піклувалися про їх фізичний, розумовий і моральний розвиток [1]. 

Аристотель, будучи учнем Платона, розійшовся з ним в поглядах і розробив ряд своїх 

положень. На думку Аристотеля, дітей до 7 років необхідно виховувати в сім'ї, 

дотримуючись принципу природовідповідності, не розділяючи їх за статевою ознакою. У 7 

років хлопчиків слід направляти в державні школи. Дівчаткам, як вважав філософ, не 

потрібно давати такої освіти, як хлопчикам [1]. 

У XVII ст. Я.А. Коменським був здійснений переворот в області виховання і освіти 

дітей. Він вважав, що навчання має бути доступним для всіх, як для багатих, так і бідних, як 

для хлопчиків, так і дівчаток. Ідея загального навчання дітей обох статей була передовою, що 

відповідає інтересам народу [2]. 

Ж.-Ж. Руссо вважав, що виховання дівчини докорінно має відрізнятися від виховання 

юнака. У дівчині потрібно виховувати покірність. Для того, щоб жінка могла народити 

здорових і міцних дітей, щоб вона придбала природну красу і грацію, необхідне відповідне 

фізичне виховання. Ніяких серйозних розумових занять їй не потрібно. Відмовляючи жінці в 

самостійності, Ж.-Ж. Руссо мав на меті виховати з хлопчика вільного чоловіка [1, 3, 4]. 

Була розпочата боротьба за підвищення статусу жінки в суспільстві і за їх володіння 

рівними правами з чоловіками. К. Маркс, Ф. Енгельс, О. Бебель боролися за жіночу 

рівноправність і включення жінок до суспільного виробництва. К. Цеткін продовжила цю 

боротьбу. Вона вважала, що обмежена вузькими рамками сім'ї жінка, яка думає тільки про 

свою сім'ю, жінка, що стоїть поза громадських інтересів і залишилася поза безпосередньої 

участі в суспільному житті, живе старою мораллю і позбавлена всіх чеснот, яких вимагає 

сучасне суспільство [2]. 

Розглянувши виховні системи держав Древньої Греції, Древнього Риму, точки зору 

деяких філософів і педагогів минулого, можна зробити висновок, що до 7 років хлопчиків і 

дівчаток виховували однаково, не розділяючи їх за статевою ознакою. Подальше виховання і 

освіта будувалися відповідно до поділу праці. Дівчаток готували до виконання жіночих
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обов'язків, і їх досить було навчити рукоділля і домоводства. Хлопцям для реалізації себе як 

чоловіка і виконання чоловічих обов'язків, крім фізичної підготовки, необхідні різносторонні 

знання з різних областей природних наук. 

З плином часу статус жінки в суспільстві змінився. В даний час дівчатка і хлопчики 

отримують однакову освіту і навчаються разом. Однак психологами та педагогами доведена 

необхідність використання різних методів, прийомів і засобів навчання дівчаток і хлопчиків 

в різностатевій групі закладу дошкільної освіти. Це пов'язано з тим, що хлопчики і дівчатка 

мають не тільки фізіологічні та психологічні відмінності, але і різну ступінь вираженості 

емоційних і рухових реакцій. Це доводить необхідність диференційованого підходу до 

виховання хлопчиків і дівчаток в практиці роботи закладу дошкільної освіти [5]. 

Мета статті – вивчення та теоретичне обґрунтування категорії «статево-рольова 

поведінка» в психологічному аспекті. 

На початку XX століття, після тривалого періоду, коли панувала безстатева педагогіка 

і психологія, в вивченні дитинства в країні настав час звернення до проблем статевого 

виховання. В Україні також почала активно розроблятися проблема статевої диференціації, 

зріс інтерес до статево-рольового розвитку і вивчення психічних статевих відмінностей 

дітей. Статевий розвиток вважався закономірною складовою загального психічного розвитку 

дитини. У цей період виділялися два джерела закономірностей, які керують розвитком 

людини: спадковість і середовище; пріоритетне значення в психосексуальному розвитку 

людини надавалося соціальним чинникам [2]. 

Рубінштейн М. М. прагнув поєднати психологічне обґрунтування статевого розвитку з 

педагогічними завданнями виховання і навчання дітей. Він виходив з того, що соціальна 

сфера є найважливішим фактором психічного (в тому числі і сексуального) розвитку, так як 

вона дозволяє розглядати статеве дозрівання в соціально-культурних рамках. Основним 

механізмом розвитку статевої поведінки, на думку М. М. Рубінштейна, є несвідома імітація 

або наслідування дітей. На думку вченого, жіночність і мужність є доповненням один одного 

і можуть сприяти створенню гармонійного цілого [6]. 

Біогенетики Е.А. Аркін, І.В. Арямов, П.П. Блонський підкреслювали роль спадковості 

в психічному розвитку і етапах цього розвитку. 

Соціогенетична концепція розглядає розвиток особистості як результат прямих 

впливів навколишнього середовища. Представники цього напрямку підкреслювали, що 

статева поведінка не стільки поняття в чисто фізичному сенсі, скільки категорія соціального 

порядку. 

В теорії психічного розвитку дитини (Л.С.Виготський), однієї зі сторін якої є статевий 

розвиток дитини, підкреслюється важливість спільного навчання хлопчиків і дівчаток, 

розкриваються психологічні передумови цього процесу. [7] 

Як вчені не намагалися довести необхідність вивчення психології статі для оптимізації 

процесу виховання, у вітчизняній науці почався період застою відкриттів в області вивчення 

психічних особливостей хлопчиків і дівчаток і специфіки їх виховання. Протягом 

тридцятирічного періоду в педагогічних і психологічних дослідженнях були присутні тільки 

«діти», «учні», але не хлопчики і дівчатка. Після тривалої перерви в вивченні проблеми 

статево-рольового виховання до її дослідження звернувся В. Г. Ананьєв. Головну увагу він 

приділяв вивченню психофізіологічних відмінностей між статями, при  цьому 

досліджувалися переважно дорослі, а не діти. 

В останні десятиліття з'явився ряд робіт (І. В. Дубровіна, Я. Л. Коломінський, І. С.  

Кон, B. C. Мухіна, Н. В. Плісенко, Т. І. Юферова та ін.), присвячених темі виховання дітей 

дошкільного віку з урахуванням психології статі. 

Дослідники Д. М. Ісаєв, В. Є. Каган, І. С. Кон вважають дошкільний вік часом 

первинної статевої ідентичності. Вони вважають, що поняття, які розвиваються у дітей, 

уявлення, пов'язані зі статтю, сприяють визначенню того, які установки і моделі поведінки 

будуть ними засвоюватися. Ці уявлення і поняття закономірно розвиваються протягом
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дошкільного періоду. Перший рівень розуміння, що досягається між двома і п'ятьма роками, 

називається статевою ідентичністю. У цьому віці діти, незважаючи на те, що можуть 

відносити людей до відповідної статі категорії (хлопчики - дівчатка, дядько - тітка), в 

повному обсязі не розуміють, в чому полягають відмінності між ними. Діти цього віку 

вважають, що стать можна змінити, змінюючи зовнішній вигляд, наприклад, змінивши одяг. 

Пізніше, між п'ятьма і сімома роками, діти починають розуміти, що їх стать постійна і 

незмінна; що хлопчики неодмінно стають чоловіками, а дівчатка - жінками; а також, що їхня 

стать позаситуативна і стійка в часі [8]. 

Якщо в якості результату статево-ролевого виховання розглядати чоловіка або жінку з 

відповідною статево-рольовою поведінкою, слід розглянути категорію «статево-рольова 

поведінка» в психологічному аспекті. 

Процес входження людини в систему культурних норм поведінки і взаємин чоловіків і 

жінок в тій чи іншій культурі визначається співвіднесенням своєї поведінки з існуючими 

стереотипами, при цьому здійснюється виконання певної ролі. 

Поняття ролі як соціальної функції особистості ввів Дж. Мід, позначивши нею 

відповідний прийнятим нормам спосіб поведінки людей в системі міжособистісних відносин, 

що залежить від їх позиції або статусу в суспільстві. 

Під статевою роллю слід розуміти систему середовищних стандартів, інструкцій, 

нормативів, очікувань, яким людина повинна відповідати, щоб її визнавали як чоловіка 

(хлопчика) або жінку (дівчинку). 

Починаючи з молодшого дошкільного віку, у дитини формуються уявлення про зміст 

поведінки, яка відповідає статі, виникають статево-рольові переваги, ціннісні орієнтації, 

потреби, мотиви, специфічні для статі і тісно пов'язані з моральним розвитком особистості, 

засвоюються моделі типової для статі поведінки. 

Більшість авторів у зміст поняття «статево-рольова поведінка» в різній мірі включали 

категорію соціально-статева роль, підкреслюючи орієнтацію на історично сформовані 

еталони чоловічої і жіночої поведінки. 

Як ми бачимо, статево-рольова поведінка пов'язана з поняттям «статева роль». Статева 

роль, з психологічної точки зору - це модель соціальної поведінки, комплекс очікувань, 

стереотипів, вимог, адресованих суспільством людям чоловічої і жіночої статі [9]. 

Узагальнюючи різні теорії, можна сказати, що дитина спочатку має вроджені 

психофізіологічні відмінності, які закладаються в пренатальному періоді, потім відбувається 

сприйняття ранньої інформації про її поле, потім ідентифікація себе з батьками своєї статі.  

З вивченням психологічної основи засвоєння статевої ролі дітьми, пов'язані 

дослідження, присвячені вивченню психофізіологічних відмінностей хлопчиків і дівчаток. 

Фізіологами встановлена залежність поведінки людини від кількості  вироблюваних 

гормонів, що дозволяє знаходити пояснення деяким мотивам поведінки дітей в біологічній  

природі людини. 

Встановлено, що в першу чергу прояви нервозності, імпульсивності в поведінці, 

агресивності, самовпевненості залежать від рівня таких гормонів як тестостерон, естроген, 

серотонін, прогестерон. Чоловічий організм виробляє більше тестостерону, але менше за 

інших гормонів. Жіночий, навпаки, виробляє більше серотоніну, естрогену і прогестерону. 

Якщо в організмі міститься велика кількість тестостерону (гормону чоловічого зростання), то 

людина більш агресивна, схильна до проявів амбітності, прагненням до лідерства і т.п. Якщо 

в чоловічому організмі міститься мало серотоніну, а його чоловічий організм виробляє 

менше, ніж жіночий, то людина в більшій мірі схильна до неврозів, більш дратівлива  і 

вперта. Це пояснює, чому хлопчики часто демонструють нам природну агресію, поводяться 

шумно, частіше дівчаток вдаються до різних хитрощів для залучення до себе уваги. 

Звідси стає зрозумілим, чому дівчатка рідко вирішують спори за допомогою бійок, 

тобто рідше проявляють фізичну агресивність, ніж хлопчики, і рідше порушують 

дисципліну. Однак, встановлено, що дівчатка в порівнянні з хлопчиками в більшій мірі
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володіють вербальними здібностями, часто емоційно стійкіші, незважаючи на те, що можуть 

свої душевні страждання висловлювати сльозами, і в більшій мірі, ніж хлопчики, образливі. 

Фізіологічні відмінності починають виникати вже в період ембріонального розвитку. 

На ранню появу цих відмінностей впливають статеві гормони. Дослідники (Д. М. Ісаєв, В. Є. 

Каган) відзначають, що відмінності між хлопчиками і дівчатками виявляються вже в перші 

місяці життя, встановивши, що в цей час мозок хлопчиків і дівчаток працює неоднаково. Вже 

через чотири тижні після народження дівчатка випереджають хлопчиків в загальному 

розвитку. Потім, дівчатка раніше починають ходити, говорити, у них велика опірність до 

захворювань, емоційних стресів [2, 8]. 

За даними досліджень О. І. Захарова, B. C. Мухіної, Т. П. Хрізман в дошкільному віці 

проявляється ряд психофізіологічних, нейрофізіологічних і психологічних особливостей, які 

прямо або побічно впливають на становлення хлопчика і дівчинки як особистості.  

Т. П. Хрізман відзначала, що хлопцям для повноцінного психічного розвитку потрібно 

більше простору, ніж дівчаткам. До восьми років гострота слуху у хлопчиків в середньому 

вище, ніж у дівчаток, але дівчатка більш чутливі до шуму. Дівчатка швидше набирають 

оптимальний рівень працездатності. Хлопчики краще виконують пошукову діяльність, 

висувають нові ідеї, але акуратність виконання і оформлення у них нижче, ніж у дівчаток 

Хлопчики короткочасно, але яскраво і вибірково реагують на емоційний фактор, 

швидше знімають емоційне напруження. Роль емоцій в організації таких видів діяльності, як 

сприйняття, запам'ятовування, мовне мислення у дівчаток і хлопчиків різна. У хлопчиків 

емоції більш вибірково підвищують активність тих відділів мозку, які відповідальні за 

організацію діяльності, яка емоційно важлива, а у дівчаток мозок реагує більш активно, але 

менш вибірково. 

У дослідженнях Т. О. Репіної показано, що у хлопчиків частіше зустрічається 

занижена самооцінка. 

Багато авторів, вивчаючи переваги й інтереси дошкільнят різної статі, зазначають, що 

у дівчаток переважає експресивне орієнтування, соціальна активність, більший інтерес до 

встановлення міжособистісних відносин, а у хлопчиків - ділове орієнтування, інтерес до 

вирішення конструктивних завдань. Виявляються відмінності і в інтелектуальній сфері: у 

хлопчиків спостерігається велика вираженість зорово-просторових і математичних 

здібностей, а у дівчаток - вербальних (мовних). 

В адаптації до навчальної діяльності на початковому етапі навчання дівчата 

характеризуються як більш успішні. Вони краще хлопчиків розуміють пояснення вихователя, 

вміють організувати власну діяльність на занятті, менш тривожні і характеризуються 

позитивним ставленням до навчальної діяльності. Дівчатка успішніше виконують завдання 

вже не нові, типові, шаблонні [10]. 

Відмінності хлопчиків і дівчаток проявляються в системі самооцінки: хлопчики 

найбільше цінують свої фізичні можливості, а дівчатка - соціальну компетентність. 

Отже, проведений аналіз психолого-педагогічних досліджень дозволив з'ясувати, що 

метою статево-рольового виховання є виховання дітей з урахуванням психологічних, 

нейрофізіологічних особливостей, орієнтуючись на прийняті в суспільстві ідеали статево- 

рольової поведінки. З цією метою педагогам необхідно використовувати дані знання для 

пошуку найбільш ефективних засобів і методів для здійснення процесу статево-рольового 

виховання, що становитиме перспективу наших подальших досліджень. 
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Kobal Vasyl 

HISTORICAL AND SOCIO-POLITICAL FACTORS OF THE 

FORMATION AND FUNCTIONING OF THE FIRST 

HUNGARIAN UNIVERSITY IN PÉCS 

 

Стаття присвячена дослідженню історичних та соціально-політичних чинників 

відкриття та розвитку першого університету Угорщини в місті Печ. 

XIV – сер. XV сторіччя – період розквіту середньовічної Угорщини, і відкриття 

закладів вищої освіти – свідчення турботи влади і церкви про забезпечення належних умов 

для здобуття освіти. Подальша історія їх існування – це боротьба за студентство, 

викладачів у важких умовах турецької агресії, внутрішніх воєн, розчленування території, що 

негативно вплинуло на розвиток вищої освіти в Угорщині. 

Ключові слова: середньовічний університет, м. Печ, факультети, Грамота, влада, 
духовенство, Карпатський басейн, Османська імперія, архівні джерела. 

 

The article is devoted to the research of historical, political and social factors of the opening 

and development of the first Hungarian university in Pécs, starting from 1367. 

The results of the study are obtained by using theoretical methods of scientific research: 

analysis, synthesis, generalization of the results of study historical, scientific and pedagogical 

literature in order to identify factors for the establishment and function of the first Hungarian 

university in Pécs. 

The first University of Hungary, which was founded in 1367 in Pécs, reflected the  

aspirations of the then leaders of Hungary and the clergy to ensure the proper level of education of 

citizens during the heyday of the medieval state in the Carpathian Basin. The opening of the 

university not in the capital was due to the bishop of Pécs Vilmosh, which had the support of Pope 

Urban V. and King Louis the Great, and did a lot to invite the best teachers to teach from the very 

beginning of the university, using significant financial resources, so that the local youth did not 

leave far abroad for obtaining a proper higher education. But the absence of the fourth theological 

faculty, the opening of a university with four faculties in Ubud, the frequent political and socio- 

economic changes in Hungary in the following years led to the closure, then to its reopening, but 

only with one or two faculties. All this negatively affected the attraction of students and highly 

qualified teachers to the university and reducing its authority in the region until 1912. 

Keywords: medieval university, Pécs, faculties, Diploma, government, clergy, the 

Carpathian Basin, the Ottoman Empire, archival sources. 
 

Університети, університетська освіта з найдавніших часів відіграють провідну роль у 

забезпеченні інтелектуального потенціалу суспільства, підготовці висококваліфікованих 

фахівців для різних сфер виробництва, життєдіяльності, науки тощо. 

Університет як організація з'являється в Європі в ХІІ столітті. Він швидко 

перетворився на центр безперервної інтелектуальної літературної діяльності, в майстерню 

вченості і наукового прогресу. Демократичний за своїм устроєм, він приймав представників 

всіх прошарків суспільства, постачав їм нові ідеї і готував до ролі ведучих мислителів свого 

часу. 
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Університети були продуктом середньовічної вченості, якому неможливо знайти 

жодних адекватних аналогій в древньому світі. Вони виросли на ґрунті катедральних і 

монастирських шкіл, але органічного послідовного зв'язку між університетами і попередніми 

школами не існувало. Вони склались незалежно, з'явились у відповідь на потребу 

суспільства, сформувались завдяки змінам в умовах життя і пробудженню думки в Європі. 

Сьогоднішні процеси реформування системи вищої освіти України напряму залежать 

від вивчення та використання традицій, досвіду університетської освіти, накопиченої 

впродовж її історичного розвитку. Євроінтеграційні процеси у сфері науки та освіти ХХІ 

сторіччя, сусідство України та подібна історія розвитку з країнами Східної Європи, 

актуалізували проблему вивчення історії розвитку вищої освіти Польщі, Чехії, Словаччини, 

Румунії, Угорщини. 

Аналіз наукових праць засвідчує, що про проблеми вищої освіти активно дискутують і 

вітчизняні, і зарубіжні науковці. Зокрема, їй присвятили роботи такі вчені: А. Алексюк, Ю. 

Алексєєв, М. Аллен, Е. Аннерс, М. Арчер, Р. Барнетт, У. Бек, Г. Берман, Д. Белл, Є. 

Бєлозєрцєва, С. Вітвицька, Д. Вишневський Б. Вульфсон, О. Галілейська, О. Глузман, С. 

Головко, Н. Дем’яненко, В., Жуков, Ф. Кайзер, Н. Карлов, І. Кобиляцький, М. Кошуба, А. 

Кузмінський Л. Нечепоренко, Л. Рувінський, Г. Уолфорд, В. Шпак та ін.  Дослідники 

розкривають основні проблеми сучасної вищої освіти, а також аналізують процес її 

становлення. Водночас сучасна історико-педагогічна наука не має єдності в поглядах 

науковців щодо визначення витоків і джерел формування європейської вищої освіти. 

Окремі аспекти організації освіти розвинених країн ставали предметом історико- 

педагогічних, компаративних і соціологічних досліджень, проведених в Україні та СНД 

наприкінці ХХ – початку ХХІ ст., у контексті яких розглядалися проблеми становлення й 

розвитку середньої, вищої, професійної, університетської, педагогічної, післядипломної та 

дистанційної освіти (Н. Абашкіна, В. Базуріна, Т. Вакуленко, В. Грачова, І. Гушлевська, Т. 

Кошманова, О. Кузнецова, В. Луговий, А. Максименко та ін.). 

Проблемі використання традицій університетської освіти, накопичених упродовж її 

історичного розвитку присвятили свої праці вчені: О. Глузман [1]., О. Джуринський [2], К. 

Лавриненко-Омецинська [3], О. Мещанінов [4], М. Самардак [5], О. Галілейська [6], Н. 

Терентьєва [7]. 
Аналіз літературних джерел з історії дослідження становлення та розвитку вищої 

(університетської) освіти країн Східної Європи показав, що проблема дослідження 

університетської освіти Угорщини не знайшла належного відображення у вітчизняних 

наукових дослідженнях. Серед науковців Угорщини, що присвятили свої дослідження історії 

університету в м. Печ, слід відзначити дослідження Szögi L. [8], Font M. [9]. 

Ускладнення процесу дослідження історії вищої освіти в Угорщині пов’язане з тим, 

що територія Угорщини в різні історичні періоди охоплювала весь Карпатський басейн, який 

сьогодні частково або повністю знаходиться на території восьми європейських країн. Разом з 

тим, турецька окупація і внутрішні визвольні війни в Угорщині призвели до того, що значна 

частина архівних джерел із середньовічної історії Угорщини знищені. Тому джерела, які 

можуть дати хоч якусь інформацію про чотири спроби заснувати університети в 

середньовічній Угорщині майже повністю знищені крім окремих документів, що залишилися 

в архівах Ватикану [8]. 

Мета статті – визначити історичні та соціально-політичні чинники відкриття та 

подальшого функціонування першого угорського університету в місті Печ. 

У процесі формування вищої освіти, як соціального інституту суспільства, університет 

пройшов дві стадії: доінституційну та інституційну. Стадії інституалізації визначаються на 

основі аналізу таких основних компонентів: соціально значущі функції; суб'єкти, що 

об’єднані на основі наявних організаційних засад; соціальні цінності, норми поведінки 

людей у межах соціального інституту. Тобто, завершення процесу інституалізації 

відбувається лише при наявності всіх вище перерахованих компонентів [10, с. 123]. 
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Тому в історії педагогіки виділяють дві базові соціально-історичні моделі 

університету: середньовічний університет (доінституційний етап) та класичний університет 

(інституційний етап). 

Яскравим прикладом середньовічного університету є перший університет в Угорщині, 

що був створений у 1367 році у місті Печ (Pécs) королем Людовіком Великим (Nagy Lajos 

király) на основі грамоти, виданої папою В. Урбаном (V. Orbán pápa), подібно до того, як був 

заснований університет у Відні (1365 р.). У 1389 р. був заснований також університет в м. 

Обуда. 

У грамоті зазначаються «Створені університети з допустимими факультетами», де 

передбачено, що університет у місті Печ не може мати богословського факультету, а лише 

філософський, юридичний та медичний. Цей факт не є дивним для XIV ст., оскільки для 

отримання права на відкриття теологічного факультету необхідно було впродовж певного 

часу продемонструвати належний рівень ефективності та якості підготовки в університеті. 

Оскільки Печ не був столицею чи містом в якому значний проміжок часу проживав 

правитель Угорщини, тому викладачів необхідно було запрошувати з інших університетів і 

забезпечувати їм кращі умови викладання та фінансові вигоди, що не було легким завданням 

і в той час. Ці завдання були покладені на єпископа м. Печ – Вільмоша (Vilmos), якого папа 

призначив канцлером університету. Саме він, відразу після заснування, запросив до 

університету відомого юриста, адвоката Гальвано з Болоньї (Galvano di Bo logna), 

запропонувавши йому значні фінансові переваги, ніж у Болоньї (щорічно виплачувалося 600 

золотих форинтів, 70 угорських форинтів щомісячно та було виділено помешкання для 

проживання). Саме з приходом Гальвано розпочалася активна розбудова юридичного 

факультету. Але після смерті єпископа Вільмоша (1374 р.) Гальвано повертається до Болоньї, 

пропрацювавши в Печі біля семи років [9]. Інших викладачів запрошували напевно також 

таким чином, але конкретних даних цього періоду не збереглося. 

З 1371 року було видано грамоту, згідно з якою Папа дозволив єпископу три рази в рік 

використовувати свій церковний прибуток для запрошення до університету викладачів [9]. 

Утворення та функціонування першого угорського університету тісно пов’язане з 

історичними, суспільно-політичними подіями XIV- сер. XV ст. – періоду розквіту 
середньовічної держави угорців. 

У 1301 році династія Арпадів по чоловічій лінії припинила існування. Між членами 

королівської родини почалася боротьба за угорський трон. Переможцем вийшла французька 

династія Анжу. Під час правління двох королів з цієї династії – Карла I (1307-1342) і Лайоша 

(Людовика) Великого (1342-1382) – Угорщина знову переживає епоху розквіту. Успішна 

податкова політика, фінансова реформа й ефективна експлуатація багатих місцевих шахт 

допомогли Карлу I зміцнити владу. 

1335 року він запрошує короля Чехії і Польщі на так звану «вишеградську зустріч», де 

виступає з ініціативою політичного та торгівельного співробітництва. Так було створено 

перший у Центральній Європі союз держав. 

Лайош Великий залишив по собі пам'ять, головним чином, завдяки завойовницькій 

політиці – це свідчило про значне посилення країни. У результаті війн під скіпетром 

«короля-лицаря» південні кордони Угорщини досягли Дунайської Болгарії, нові румунські 

князівства (Молдавія і Валахія) принесли присягу угорському королю, а  Венеція 

поступилася Далмацією. Угорська держава знову стала найвпливовішою у Центральній 

Європі. Цей статус утримувала аж до 1490 року, коли помер король Матяш Корвин. 

Бурхливий розвиток культури, заснування в 1362 році першого в країні університету (у місті 

Печ) – доказ процвітання Угорщини в епоху анжуйських королів. У цей час Західна Європа 

переживала глибоку кризу. 

Після смерті короля Лайоша Великого настали довгі роки анархії, перш ніж у країні 

установилася міцна влада: за підтримки однієї з баронських ліг, на престол вступив зять
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короля   Лайоша   Великого Жигмонд (Сигізмунд) Люксембурзький (1387-1437). Йому 

довелося заплатити за це значною частиною королівських володінь. 

На відновлення ж колишнього авторитету централізованої влади знадобилися 

десятиліття завзятої роботи. Консолідації влади сприяв насамперед міжнародний авторитет 

короля. 1410 року він був обраний імператором Священної Римської імперії. Імператор 

Сигізмунд Люксембурзький, який багато зробив в інтересах відновлення єдності імперії і 

досягнення в ній миру, спасував перед Османською імперією. Турецька агресія визначила 

історію Угорщини на три сторіччя вперед. 

Переправившись через Мармурове море, турки-османи ступили на європейську землю 

1354 року. Підкоривши за кілька десятиліть Сербію, Боснію, Албанію, румунські князівства, 

вони нестримно просувалися вглиб Європи. 

Хрестоносці, що протистояли туркам, під командуванням короля Жигмонда, зазнали 

поразки в битві під Нікоаполем 1396 року. Турки стояли на кордоні Угорщини. Врятував 

країну від турецького ярма цього разу легендарний угорський полководець Янош Гуняді.  

Подальша історія, пов’язана з періодом 1490-1686 рр. – це період занепаду, турецького 

панування та розпад країни на три частини. Зрозуміло, що такі події не були сприятливими 

для розвитку вищої освіти, університетів. 

Університет у Печі існував впродовж декількох десятиліть, а у XV ст. був розділений 

на дві школи: юридичну і богословську. У період панування Османської імперії університет 

повністю припинив своє існування. Відновив свою роботу у 1785 році за Йосифа ІІ, який 

переніс Королівську академію з м. Дьєр у Печ. Але за наказом Франциска І, у 1802 році, 

Королівську академію знову було повернено в м. Дьєр. У результаті цього, у Печі вища 

освіта припинила існування до 1833 року, коли єпископ міста спільно з міським сенатом 

заснував Академію, яка включала юридичний та філософський факультети. 

Сучасний університет міста Печ був заснований в 1912 році і спочатку знаходився в 

місті Пожонь (нині Братислава, Словаччина). Оскільки після Першої світової війни Пожонь 

теж був відрізаний від Угорщини, в 1921 році університет переїхав в місто Печ, де він 

залишається і до сьогодні. 

У 1951 році медичний факультет був відділений від університету і до 2000 року був 

окремим закладом. Університет був перейменований на Janus Pannnonius університету в 1982 

р. Сучасний Університет Печі був створений 1 січня 2000 року, шляхом злиття Janus 

Pannnonius університету, медичного університету Печ і коледжу – Illyés Gyula –  

педагогічний коледж в місті Сексард (Szekszárd). 

Отже, перший університет Угорщини, який був заснований у 1367 році в м. Печ, 

відображав прагнення тогочасних керівників Угорщини та духовенства забезпечити 

належний рівень освіти громадян у період розквіту середньовічної держави у Карпатському 

басейні. Відкриття університету не в столиці відбулося завдяки єпископу м. Печ Вільмошу, 

який мав підтримку з боку Папи В. Урбана та короля Людовіка Великого і робив багато для 

запрошення кращих викладачів до викладання з самого початку створення університету, 

використовуючи значні фінансові засоби, щоб місцева молодь не виїжджала далеко за 

кордон для отримання належної вищої освіти. Але відсутність четвертого богословського 

факультету, відкриття університету з чотирма факультетами в Обуді, часті політичні та 

соціально-економічні зміни в подальші роки в Угорщині призводили то до закриття, то до 

відкриття його знову, але вже лише з одним-двома факультетами. Це все впливало негативно 

на залучення студентів та висококваліфікованих викладачів до університету і зменшення 

його авторитету в регіоні аж до 1912 року. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у вивченні особливостей освітнього 

процесу в університетах Угорщини у різні періоди, внеску викладачів з інших європейських 

університетів у забезпечення належної якості підготовки фахівців з вищою освітою, що є 

особливо актуальним для вищої освіти України. 
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THE DEVELOPMENT OF DIALOGUE CULTURE IN THE 

CONTEXT OF A PERSON ORIENTED PEDAGOGICAL PROCESS 
Konchovych Kateryna 

 

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ 

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 
Кончович К.Т. 

 

Investigation of the role of dialogue in finding moral norms and the value meaning of 

learning has theoretical significance for the development of philosophical ideas about the dynamics 

of ethical priorities of personality and society. At the same time, taking into account the importance 

of moral values in the process of education and upbringing, it is worth noting the importance of 

using the dialogue in pedagogical practice as a generator of ethical guidelines for improving the 

spiritual and moral education of the younger generation and optimizing the modern educational 

policy in general. The features of the dialogue lead to the definition of it as a technique of deep and 

adequate understanding of the individual, assistance in solving psychological problems, stimulating 

desired changes. Dialogue technologies are aimed at creating conditions for the individual to learn 

cultural experience, moral standards, social norms of the past and the present, the formation and 

development of the social qualities of the individual, which will promote professional development, 

self-identification and self-realization of the individual. 

Keywords: dialogue, dialogue technology, components of pedagogical dialogue technology, 

tolerance, moral values. 

 

Сьогодні Європа перебуває в пошуках нових цінностей, що пов'язані із взаєморозумінням, 

співробітництвом, згодою, прагненням створити полікультурну, полілінгвістичну й поліетнічну 

Європу. У реалізації зазначених цінностей певне місце відведено новій генерації вчителів- 

європейців. 

Дослідження ролі діалогу в пошуку моральних орієнтирів і ціннісного сенсу навчання 

має теоретичне значення для розвитку філософських уявлень про динаміку етичних 

пріоритетів особистості і суспільства. У той же час, з огляду на значимість моральних 

цінностей в процесі освіти і виховання, слід зазначити і важливість використання діалогу в
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педагогічній практиці як генератора етичних орієнтирів для вдосконалення духовно- 

морального виховання молодого покоління та оптимізації сучасної освітньої політики в 

цілому. 

Аналіз наукової літератури [1; 8; 10; 11] дає підстави виокремити кілька типів 

діалогу, які дозволяють особливим чином демонструвати моральний сенс і значення 

цінностей і створюють основу для глибокого їх розгляду. Так, духовному діалогу властиві 

глибоке розуміння суті проблеми, високий рівень моральної культури діалогічної взаємодії. 

Розглянуті питання - широке коло бінарних опозицій, протилежних інтелектуальних ідей. 

Можливий смислотворчий діалог, який активно включає учасників в пошук ціннісних смислів, 

в процес визначення системи індивідуальних ціннісних орієнтацій. Має велике значення 

рефлексивний діалог, що дозволяє оцінити власний потенціал і визначити лінії зворотного 

зв'язку «учасники - ведучий». Важливий мотиваційний діалог, в якому проявляється інтерес і 

до проблеми, і до самої діалогової технології. Для учасників суб'єктно-смислового 

спілкування може стати привабливим самореалізуючий діалог, призначення якого 

насамперед - у повноцінній самопрезентації та самовираженні. 

Характерними особливостями діалогу є: об'єктивна проблемність; суб'єктивно 

пережита ситуація пошуку ціннісного сенсу і його моральна оцінка; спільність між 

учасниками діалогу; децентрація; незавершеність результату, що стимулюють розумову 

активність тощо. 

Особливості діалогу призводять до визначення його як техніки глибокого та 

адекватного розуміння особистості, надання допомоги у вирішені психологічних проблем, 

стимулюванні бажаних змін. Діалогові технології спрямовані на створення умов для 

засвоєння індивідом культурного досвіду, моральних орієнтирів, соціальних норм минулого і 

сучасності, становлення і розвитку соціальних якостей індивіда, що сприятимуть 

професійному удосконаленню, самовизначенню і самореалізації особистості. 

Ключові слова: діалог, технологія діалогу, компоненти технології педагогічного 

діалогу, толерантність, моральні цінності. 

 

The modernization of all spheres of education highlighted the humanistic approach, which 

became the basis of various technologies of personal orientation of the pedagogical process. In 

general, existing classifications of pedagogical communication in the educational process are 

reduced to two main types - dialogical and monological. This division of communication into two 

types is in tune with the notions of M.M. Bakhtin on the monological and dialogic word [2, p. 56]. 

Monological word - the final, which does not foresee further change and development. A dialogic 

word is incomplete, which implies the presence of a different point of view. It is the dialogue with 

its constant search for truth, the assimilation of another point of view, another personality is a 

necessary condition for the existence of the individual, and hence, the realization of own 

uniqueness. Thus, a special place among them is the dialogue, which speaks in the context of 

educational problems as the most perfect form of pedagogical interaction, characterized by  

sincerity, emotional and personal openness of communication partners. 

In personality developing pedagogy the personality of a student is a priority, which acts as 

the real value of a teacher's professional credo. The practical embodiment of this value determines 

the human and moral organization of pedagogical activity, which creates an atmosphere of 

sincerity, compassion, and support in dialogue. Moreover, this kind of relationship has a two-way 

nature, extending to the personality of both the student and the teacher, since both of these 

participants are to some extent equal as the subjects of a dynamically developing interaction, 

through which the teacher not only motivates and programms the student's development process, 

feeling the influence on one’s personality from the side of students, changes oneself. Therefore, in 

the context of a person-developing pedagogical system, the most important attributes of dialogue  

are joint creativity, autonomy, initiative, cooperation, which contribute to the implementation of the 

moral meaning of learning. 
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However, between people, one way or another, always manifest differences in knowledge, 

experience, requests and interests. Therefore, the most important and inalienable component of 

equal and constructive dialogue in education should be tolerance. Not accidentally in 1995 

UNESCO adopted the Declaration of Tolerance Principles - respect and correct understanding of 

the cultural diversity of the world, the forms of expression and ways of manifestations of human 

individuality. 

Tolerance is the respect and recognition of the equality, multidimensionality and diversity of 

human culture, and the rejection of domination and violence. Tolerance involves the willingness to 

accept others as they are and interact with them on the basis of consent. Therefore, the charge of 

civilized communication in dialogue carries even passive tolerance - indulgence to the weaknesses 

of others and tolerance to other people's thoughts. But it is important that in the professional 

interaction must be reciprocal and active attitude of all interested in the dialogue. The greatest 

significance is the display of active tolerance for expandingc own experience in a civilized  

dialogue. Tolerance in the dialogue between the teacher and the student in this case acts as a respect 

for another's thoughts in conjunction with the establishment of a reciprocal change of positions as a 

result of a critical dialogue. 

The system of university education should become the fundamental mechanism for 

establishing the idea and disseminating the values of tolerance in dialogical communication. 

Implementation of the ideas of tolerance in the education system is possible, first of all, through the 

integration of the culture of tolerance into educational subjects. An important role is played by the 

creation of curricula and the publication of textbooks on humanities, in particular managerial, 

disciplines embodying ideas of tolerance and non-violence, cooperation and partnership in the 

context of national and world culture. To make decisions related to the integration of ideas of 

tolerance into the educational process, it is important to take into account regional differences, the 

national-cultural diversity, the desire of ethnic communities to preserve and revive their cultures. In 

this regard, it is necessary to encourage the systematic and rational teaching of tolerance, which 

contributes to the formation of a culture of interethnic communication as an integral part of the 

culture of the world. 

In the process of education in the spirit of peace and non-violence, the focus is on practical 

experience. An important role for everyday practice of tolerance, constant contact in terms of 

equality and in the presence of common goals and projects, and in this regard - the acquisition of 

positive methods and practical skills in preventing and non-violent conflict resolution. 

Analysis of scientific literature [1; 8; 10; 11] gives grounds to distinguish between several 

types of dialogue, which allow a special way to demonstrate the moral meaning and value of values 

and provide a basis for a thorough consideration of them. Spiritual dialogue is characterized by a 

deep understanding of the essence of the problem, a high level of moral culture of dialogue 

interaction. Considered issues - a wide range of binary oppositions, opposing intellectual ideas. 

Possible cognitive dialogue, which actively involves participants in the search for value meanings, 

in the process of identifying the system of individual value orientations. The reflexive dialogue is of 

great significance, which allows us to evaluate our own potential and define the feedback lines 

"participants - the leader". An important motivational dialogue, in which interest is shown both to 

the problem, and to the dialogue technology itself. For participants of subjective-semantic 

communication can become an attractive self-actualizing dialogue, the purpose of which, first of all 

- in full self-presentation and self-expression. Characteristic features of the dialogue are: objective 

problem; subjectively experienced situation of finding value sense and its moral assessment; 

community between the participants of the dialogue; decentralization; incompleteness of the result, 

stimulating mental activity, etc. 

It is possible to identify certain types of dialogue development. The plot and cognitive type 

of dialogue creates a "space" of communication, updates the necessary information, motivates the 

activities of participants, gives the opportunity to express themselves in a given or chosen role. The 

sensational and analytical type of dialogue is connected with the attempt of deep knowledge of the



Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА». Випуск 24(1) 2018 

126 

 

 

 

discussed truths, the spiritual world of man and his system of values. It reveals the experience of 

comprehension of values, moral potential and emotional culture of personality. The personal and 

reflexive type of dialogue in general is focused on the internalizations of values, the development of 

the experience of creativity and reflection on the basis of deep self-knowledge. As can be seen from 

the above characteristics, dialogue is impossible without a common search of the truth: it occurs 

through a system of questions, actualization of knowledge, revealing gaps, disclosure of creative 

abilities, etc. The dialogue involves creative work with various kinds of information. Moreover, this 

process should be based on a wide exchange of available knowledge, familiarity with the 

information of all (or many) participants, comparing opinions, encouraging different approaches to 

the same problem, the ability to express critical remarks, stimulating the search for  group 

consensus, and so on. 

Dialogue technology includes a sequence of stages that allow the main tasks of the dialogue 

to be realized: a deep analysis of the problem, understanding of its value-semantic and moral 

content, the development of dialogue culture. 

1st Stage - introductory: creating a favorable moral, emotional and intellectual atmosphere, 

updating the necessary information, stimulating the situation of interest to the problem. 

2nd Stage - basic: dialogue in various modifications: discussion of issues in microgroups; a 

student's presentation to a group with a pre-prepared message; a system of questions that do not 

involve unambiguous answers; the formulation of the problem, its deep analysis and reflection; 

attraction of various sources of information; comprehension of positions; reasoned opponent's 

speeches; finding ways to solve a problem, etc. 

3rd Stage - final: analysis and comprehension of the dialogue from the substantive and 

procedural points of view, reflection on their own work, finding out successes and failures, 

assessing the spiritual and moral, intellectual atmosphere during work, the level of realization of 

mental potential, identifying possible perspectives of further work. 

Thus, dialogue as a way of self-awareness and the surrounding reality in terms of subjective- 

semantic communication is one of the pedagogical technologies, most precisely focused on the 

development of value orientations of the individual: it is personally directed, reflexive, emotional. 

This dialogue is characterized by the search for the meaning of moral values, based on the 

multifaceted palette of experiences. 

As a result of the dialogue technologies introduction to the higher education, the transition 

from a traditional, instructive, personalized, alienated, unidirectional model of learning, in which 

the teacher presented a concrete and normative content for all students without taking into account 

their individuality and cognitive capabilities, to the personally oriented model, which forms the 

content of student training for their direct and active participation and interaction with the teacher. 

Elements of the dialogue technology are: setting goals and their maximum refinement; strict 

orientation of the whole course of interaction on the given goals; orientation of the dialogue on the 

guaranteed achievement of the results; evaluation of current results, correction of training, aimed at 

achieving the goals set; final evaluation of the results. 

Pedagogical dialogue technology in the formation of new concepts performs cognitive, 

creative, reflexive functions. Principles of pedagogical dialogue technology: problems and 

optimality; phased circulation of information; decentration and decentralization; parallel interaction. 

The components of pedagogical dialogue technology are: 
- the teacher communicator (the one who sets the semantic orientation of the dialogue, puts 

before the future managers of the education a "task for a meaning", creates an appropriate semantic 

installation or is a translator of a certain meaning); 

- the motive and purpose of the formation of content (that which in dialogue must give rise 
to the student's desire to verbalize the personal meaning); 

- the content (potential field of "crystallization" of meanings); 

- the code of communication (oral or written dialogue); 

- the student recipient (his motivational and semantic peculiarities); 
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- the result (the feedback that reveals the peculiarities of content formation in this dialogue, 

correlated with the level of the learning result). 

Among the dialogue technologies are: problem-searching dialogues, seminars-discussions, 

training discussions, heuristic conversations, analysis of specific situations, etc. 

Investigation of the role of dialogue in finding moral norms and the value meaning of 

learning has theoretical significance for the development of philosophical ideas about the dynamics 

of ethical priorities of personality and society. At the same time, taking into account the importance 

of moral values in the process of education and upbringing, it is worth noting the importance of 

using the dialogue in pedagogical practice as a generator of ethical guidelines for improving the 

spiritual and moral education of the younger generation and optimizing the modern educational 

policy in general. The features of the dialogue lead to the definition of it as a technique of deep and 

adequate understanding of the individual, assistance in solving psychological problems, stimulating 

desired changes. Dialogue technologies are aimed at creating conditions for the individual to learn 

cultural experience, moral standards, social norms of the past and the present, the formation and 

development of the social qualities of the individual, which will promote professional development, 

self-identification and self-realization of the individual. 
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ 

ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 
Костю С. Й., Алмаші С. І. 

 

FORMATION OF THE MOTIVATIONAL COMPONENT AND PROFESSIONAL 

INCIPIENCE OF THE FUTURE PSYCHOLOGISTS 
Kostyu Svitlana, Almashi Svitlana 

 

У статті проаналізовано особливості професійного самовизначення майбутніх 

психологів. Розкрито професійно-значущі цінності майбутнього психолога. Обґрунтовано 

психолого-педагогічні умови формування мотиваційної сфери майбутніх психологів. 

Представлено результати емпіричного дослідження. Зроблено висновок щодо необхідності 

розробки корекційної програми для підвищення внутрішньої мотивації навчальної діяльності 

та професійного становлення майбутніх психологів, що і є перспективою подальшого 

дослідження. 

Ключові слова: професійне самовизначення, професійно значущі цінності психолога, 

мотивація, мотиваційні складові, умови формування мотиваційної сфери. 

 

The article analyzes the peculiarities of professional self-determination of future 

psychologists. The professional-significant values of the future psychologist are revealed. 

Psychological and pedagogical conditions of formation of the motivational sphere of future 

psychologists are substantiated. The results of empirical research are presented. The research was 

conducted on the basis of the Mukachevo State University with students of the Humanities Faculty. 

The sample of the subjects was 105 students of the first, third and fourth courses of practical 

training "Practical Psychology". On the basis of the obtained results, it was concluded that many of 

the subjects are observed low indicators of motivation of educational activity. The prospect of 

further research, which consists in the development of a correctional program for increasing the 

internal motivation of educational activity is outlined. Also, the professional formation of future 

psychologists at the stage of professional training in a higher educational institution is highlighted. 

Keywords: professional self-determination, professional significant values of a psychologist, 

motivation, motivational components, conditions for the formation of a motivational sphere. 
 

Підготовка психологів у вищих навчальних закладах характеризується низкою 

проблемних аспектів, одні з яких походять із суперечностей самої системи професійної 

підготовки, інші коріняться у суб’єктивній сфері студента. Вказані суперечності 

спричиняють мотиваційні кризи в період навчання, а подекуди – неготовність студентів до 

професійної діяльності та відмови від подальшої самореалізації у даній професії. 

Одна з можливостей вирішення вказаної проблеми полягає у дослідженні 

особливостей мотиваційних складових професійного самовизначення майбутніх психологів, 

а саме: у вивченні мотивів вибору професії, образу професії у свідомості студентів, ціннісних 

та смисложиттєвих орієнтацій. Розуміння мотиваційних складових професійного 

самовизначення та динаміки їх розвитку протягом професійного навчання відкриває 

можливості подолання проблемних періодів у професійному становленні студентів, 

забезпечує сприяння їхньому професійному самовизначенню та створенню умов для пошуку 

особистісно значущих смислів професійної діяльності. 

Проблема професійного самовизначення перебувала у центрі уваги багатьох учених, 

зокрема, досліджувалася К. О. Абульхановою-Славською, Л. І. Божович,  В.  О. Бодровим,  

О. І. Бондарчук, Н. Ю.  Волянюк,  М. Р.  Гінзбургом,  Л.  М.  Карамушкою,  П.  В. Лушиним, 

О. В. Киричуком, Є. О. Клімовим, І. С.  Коном, Т. В. Кудрявцевою, В. С. Мерліним,
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М. С. Пряниковим та ін. 

Професійне самовизначення та становлення особистості майбутнього психолога 

знайшло своє висвітлення у працях О. Ф. Бондаренка, Т. М. Буякас, Ж. П. Вірної, О. І. 

Донцова, І. А. Дружиніної та ін.  Зазначеними дослідниками розглядаються проблеми 

формування професійної свідомості, мотивів вибору професії, смислотвірних мотивів 

навчальної діяльності, розвитку професійно важливих якостей, динаміки ціннісних 

орієнтацій, смисложиттєвих орієнтацій, самоактуалізації особистості  майбутнього 

психолога, «Я-концепції», уявлень про майбутню професію, особистісного змінювання, 

рефлексії, професійної ідентичності. 

Мета статті: дослідити особливості формування мотиваційних складових 

професійного становлення майбутніх психологів протягом періоду професійного навчання. 

В ході дослідження нами було розкрито професійно значущі цінності майбутнього 

психолога. Ціннісні орієнтації – найважливіша складова структури особистості, що має у 

своїй структурі мотиваційний, когнітивний, емоційний, оцінювальний та інші компоненти. 

До професійно важливих цінностей майбутнього психолога відносять: професійне 

покликання; професійні наміри; ціннісні орієнтації професійного спрямування; мотиви 

професійної діяльності; професійні домагання; професійні очікування. 

На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури з теми 

дослідження, вивчення особливостей професійної діяльності психологів, аналізу роботи, 

нами були визначені такі педагогічні умови формування мотиваційної сфери майбутніх 

психологів до професійної діяльності: спрямованість діяльності науково-педагогічного 

працівника на формування готовності студентів-психологів до професійної діяльності; 

забезпечення особистісно зорієнтованого змісту навчання студентів; наявність суб’єктної 

позиції студентів у процесі професійної підготовки; використання методів, прийомів, які 

активізують навчально-пізнавальну діяльність студентів-психологів. 

Потреба в поглибленому вивченні і систематизації даних про особливості формування 

мотиваційної сфери майбутніх психологів та її вплив на особистісний розвиток зумовили 

необхідність організації і проведення емпіричного дослідження. Емпіричне дослідження 

даної роботи було проведено на базі Мукачівського державного університету. Вибірка 

досліджуваних складає 105 студентів першого, третього та четвертого курсів напряму 

підготовки «Практична психологія». Мотиваційна сфера студентів являє собою складну 

динамічну структуру, тому з метою детального її вивчення нами були використані такі 

методики як: методика дослідження мотивації до успіху (Т. Елерса), методика вивчення 

мотивації навчання у ВНЗ (Т.І. Ільїна), методика вивчення мотивації професійної діяльності 

(М. Замфір). 

На основі проведеного емпіричного дослідження можемо констатувати наступне: 

- проаналізувавши отримані результати за методикою Т. Елерса, ми визначили, що у 

всіх трьох групах переважає високий рівень мотивації до успіху, а саме: ПП-11 - 54,6%, ПП- 

31 - 50% та ПП-41 - 46,5 %. Це говорить про те, що більшість майбутніх психологів з нашої 

вибірки здатні йти на середній рівень ризику для досягнення бажаного, схильні 

орієнтуватися на власні сили, гнучко і наполегливо добиватися поставленої мети; 

- аналізуючи первинні дані за методикою Т.Н. Ільїної, ми дійшли до висновку, що у 

студентів першого курсу групи ПП-11 переважає мотив придбання знань ( 63,7%), тобто 

вони змотивовані на навчання, на здобуття нових як професійно важливих знань, так і 

загальнонаукових. Менш значимими для них виявилися мотиви оволодіння професією – 

всього лиш 9% (у трьох досліджуваних) та мотив отримання диплому (27,3%). У студентів 

старших курсів, спостерігається тенденція до таких мотивів навчання у ВНЗ, як мотив 

придбання знань (у групи ПП-31 - 44% досліджуваних мають цей мотив, а у групи ПП-41 - 

47% досліджуваних) та мотив отримання диплому, який переважає у групи ПП-41 та стоїть 

на рівні з мотивом придбання знань, оскільки має таке саме відсоткове значення - 47%. Отже, 

ми можемо прослідкувати таку тенденцію, що майбутні психологи в період навчання у вузі
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на перших курсах керуються мотивом придбання знань, вони прагнуть збагачувати свій 

багаж знань, але із збільшенням курсу та років навчання, цей мотив починає згасати і на 

зміну йому приходить мотив отримання диплому, який в подальшому стає домінантним. 

Дане явище може бути обумовлене тим, що особистість психолога має постійно розвиватися, 

удосконалюватися відповідно до вимог суспільства. Також, ми бачимо те, що чим старший 

курс, тим більш активним, більш сильнішим мотивом, яким керуються студенти під час 

навчання є мотив отримання диплому, зокрема, ПП-11 – 27%, ПП-31 – 36%, ПП- 41 – 47% 

досліджуваних; 

- на основі отриманих результатів за методикою вивчення мотивації професійної 

діяльності (К. Замфір), можемо констатувати, що досліджувані мають високі показники типу 

зовнішньої позитивної мотивації, а саме: ПП-11 – 68,25%, ПП-31 – 61%, ПП-41 – 66,7% 

досліджуваних. Відповідно, ми можемо зробити висновок про те, що майбутні психологи 

зовнішньо позитивно змотивовані на навчання, тобто для них важливим є не сам процес 

професійної діяльності, а саме результат навчання, тобто отримання диплому, що нам і 

показала методика Т. Ільїної, за результатами якої ми виявили, що провідним мотивом 

навчання студентів є отримання диплому. 

Отже, важливою умовою професійного становлення майбутнього психолога є 

формування його мотиваційної сфери. В ході нашого дослідження було виявлено, що в 

багатьох досліджуваних спостерігаються низькі показники мотивації навчальної діяльності. 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у розробці корекційної програми для 

підвищення внутрішньої мотивації навчальної діяльності та професійного становлення 

майбутніх психологів на етапі професійної підготовки у вищому навчальному закладі.  

 

Список використаних джерел 

1. Стасюк У. Л. (Мороховська У. Л.). Перспективи досліджень мотивів вибору 

професії психолога / У. Л. Стасюк // Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій : 

матеріали наук.-практ. конф., 2–4 квіт. 2008 р., Київський нац. лінгвістич. ун-т. – К., 2008. – 

№ 16. – С. 322–324. 
2. Стасюк У. Л. (Мороховська У. Л.). Порівняльний аналіз мотивів вибору професії 

майбутніми психологами різного віку / У. Л. Стасюк (У. Л. Мороховська) // Підготовка 

фахівців у системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи :  матеріали 

Всеукр. наук.-метод. конф., (Кривий Ріг, 9–10 квіт. 2009 р.) / Криворізький техн. ун-т. – 

Кривий Ріг, 2009. – С. 266–269. 

3. Чоговець Л. В. Динаміка мотивів навчальної діяльності у студентському віці // Л. 

В. Чоговець. – К.: Каравела, 2008. – 105 с. 

 

References 

1. Stasyuk U.L. (Morokhovska U.L.) (2008), Prospects for studying the motives of choosing 

the profession of psychologist, In: Language, education, culture in the context of the Bologna 

realities, Scientific and Practical Conference. Kiev, Ukraine, 2-4 April 2008, рp. 322-324. 

2. Stasyuk U.L. (Morokhovska U.L.) (2009), Comparative analysis of the motives for 

choosing a profession by future psychologists of different ages, In: Preparation of specialists in the 

system of vocational education: problems, technologies, perspectives, National Scientific- 

Methodical Conference. Kryvyi Rih, Ukraine, 9-10 April 2009, рp. 266-269. 

3. Chogovets L.V. (2008), Dynamics of the motives of educational activity at the student's 

age. Kiev: Karavela, 105 p. 



Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА». Випуск 24(1) 2018 

131 

 

 

 

УДК 811.111’25 

 

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ІНФНІНТИВНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ 
Кравченко Т. М., Пагутяк Юлія 

 

STRUCTURAL FEATURES OF TRANSLATION OF INFINITIVE 

CONSTRUCTIONS FROM ENGLISH INTO UKRAINIAN 
Kravchenko Tetyana, Pagutyak Julia 

 

У статті розглянуто структуру інфінітивних конструкцій та способи їх перекладу. 

Метою статті є здійснення аналізу та вивчення структурних особливостей перекладу 

англомовних інфінітивних конструкцій українською мовою. 

Актуальність дослідження зумовлена недостатнім порівняльним вивченням 

структурних особливостей перекладу англомовних інфінітивних конструкцій українською 

мовою. 

Вивчені та проаналізовані особливості англійських інфінітивних зворотів; розглянуті 

види інфінітивних зворотів в англійській мові та методи їх вивчення; проведене порівняльно- 

зіставне вивчення інфінітивних конструкцій в контексті їх перекладу. Наукова новизна 

полягає у співставленні інфінітивних зворотів для подальшого дослідження мовних засобів, 

вираження тих чи інших конструкцій, та яким чином вони реалізуються в українській мові. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на нові напрацювання, які не були 

ґрунтовно досліджені. 

Ключові слова: інфінітивний зворот, мовні засоби, структурні особливості, 
переклад. 

 

The structure of infinitive constructions and ways of their translation have been considered 

in the article. The aim of the article is to analyze and study the structural features of the translation 

of English-language infinitive constructions into Ukrainian language. 

The relevance of the study is due to the inadequate comparative study of the structural 

features of the translation of English-language infinitive structures into Ukrainian language. 

The peculiarities of English infinitive structures have been studied and analyzed; types of 

infinitive structures in the English language and methods for their study have been considered; 

comparative study of the infinitive constructions in the context of their translation has been 

conducted. Scientific novelty consists in comparing the infinitive structures for further study of 

linguistic means, the expression of certain constructions, and how they are realized in the 

Ukrainian language. 

Further research will be directed to new developments that have not been thoroughly 

investigated. 

Keywords: infinitive structures, language facilities, structural features, translation. 
 

Цілісне сприйняття іншомовного тексту полягає у розумінні граматичної будови його 

речень. Порівнюючи граматичні будови англійської та української мов слід зазначити, що 

мови мають значні відмінності між собою. Загальновідомий той факт, що англійська мова є 

аналітична за своєю структурою, українська ж – синтетична. Це спричиняє значні труднощі 

при перекладі для тих, хто не належить до числа кваліфікованих перекладачів. Граматика 

англійської мови характеризується чіткими законами побудови речень та сталою 

структурою. Одним із нагальних питань перекладу граматичних конструкцій є переклад 

інфінітивних зворотів англійської мови на українську мову. Граматичне поняття інфінітиву в 

англійській мові спричиняє труднощі під час вибору його українського семантичного 

еквіваленту. Відсутність точного відповідника українським інфінітивним конструкціям 
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спричиняє перешкоди у розумінні іншомовного тексту, тим самим впливаючи на 

адекватність перекладу. Незважаючи на велику кількість наукових досліджень, - що 

стосуються як загальних проблем перекладознавства, так і окремих результатів 

перекладацької праці, ще й досі наявна різновекторність дослідницьких підходів до 

перекладацької діяльності, існує необхідність накопичення дослідницьких матеріалів щодо 

узагальнення безпосередньо перекладацької практики. Перекладознавці, не відмовляючись 

від пошуків ідеальної моделі перекладу, прагнуть визначити й описати особливості 

перекладу текстів різних жанрів і стилів, виходячи з того, що текст є метою, об’єктом і 

результатом перекладу (В. Комісаров). 

Метою статті є здійснення аналізу та вивчення структурних особливостей перекладу 

англомовних інфінітивних конструкцій українською мовою. 

Актуальність дослідження зумовлена недостатнім порівняльним вивченням 

структурних особливостей перекладу англомовних інфінітивних конструкцій українською 

мовою. Можна також зазначити, що тема роботи є актуальною, тому що перекладач часто 

зустрічається з проблемою перекладу англійського інфінітиву та інфінітивних конструкцій, 

оскільки постають сучасні вимоги щодо перекладу англомовних текстів, коли йдеться про 

необхідність досягнення комунікативної еквівалентності оригінального й перекладного 

текстів. Лексичні відмінності при перекладі, навідміну від граматичних, є більш виразні, 

однак не менш різноманітні. Тому навичка до правильного аналізу саме граматичної будови 

англомоних речень та вміння правильно будувати речення в процесі перекладу згідно з 

нормами мови є обов’язковою умовою адекватного перекладу. 

Інфінітивні конструкції та їх адекватний переклад уже впродовж багатьох десятиліть 

залишаються предметом дослідження таких вітчизняних та іноземних мовознавців як М. А. 

Бєляєва, Я. І. Рецкевич, Т. А. Зражевська, Л. Ф. Кутузов, В. Н. Комісарова, І. В. Корунець, Т. 

Н. Мальчевська та В. І. Шпак. І. Ф. Калайдович здійснив значний внесок у дослідження 

інфінітиву виділивши його з категорії дієслова у самостійну категорію. Інфінітив був 

оголошений особливою частиною мови і розглядався як слово, яке не змінюється за 

відмінками. Дослідженню структурних особливостей перекладу інфінітивних конструкцій 

було присвячено безліч праць як українських, так і іноземних фахівців. Багато з них рішуче 

виділяли інфінітив від дієслова, пояснюючи це тим, що за своєю етимологією інфінітив є 

ім'ям з дієслівною основою і не належить ні до предикативних, ні до атрибутивних форм 

дієслова. 

Дослідження лінгвістичних аспектів перекладу – мовленнєвої діяльності, яка 

забезпечує спілкування, а значить, і соціальну взаємодію носіїв різних мов, – є на сьогодні 

важливим завданням сучасного мовознавства. Переклад розглядається як націєтворчий 

чинник, як чинник утвердження українства. Затвердження державного статусу української 

мови на території України сприяло становленню її як мови науки й техніки, а це 

стимулювало дослідження в галузі перекладу термінів, відтворення звучання іншомовних 

власних назв українською мовою та українських – іноземними мовами, жанрових проблем 

перекладу [6, с. 18]. 

Інфінітив - це безособова форма дієслова, яка в українській мові відповідає 

неозначеній формі дієслова та відповідає на питання “що робити?”, “що зробити?”. Інфінітив 

тільки називає дію або стан, не вказуючи на особу та число. Він є формою дієслова, тому має 

такі ознаки дієслова: прямий додаток (I would like to settle the matter. - Мені б хотілося 

залагодити справу); визначатись прислівником (I asked her to speak loudly. - Я попросив її 

говорити голосніше). Роль інфінітиву визначається тим фактом, що парадигма являє собою 

фактичну підставу для виведення всіх форм правильних дієслів. Тому саме він 

використовується для введення дієслівної словникової статті. 

У сучасній англійській мові існує три конструкції, або звороти, з інфінітивом: 

об’єктний інфінітивний зворот, суб’єктний інфінітивний зворот, інфінітив із прийменником 

for. Слід зазначити, що перекладачі-початківці часто оминають вживання синтаксичних
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конструкцій, що відсутні в їхній рідній мові. Інфінітивна конструкція з прийменником for є з 

числа таких. Ця конструкція є поширеною як у художньому, так і в газетно-публіцистичному 

стилях [4]. 

Об'єктний інфінітивний комплекс складається з двох частин. Перша частина 

комплексу включає іменник у загальному відмінку або особовий займенник в об'єктному 

відмінку. Друга частина комплексу – інфінітив. Він виражає дію, яку здійнює особа або 

предмет, позначений іменником чи займенником, що стоїть перед інфінітивом.  На 

українську мову об'єктний інфінітивний комплекс перекладається підрядним додатковим 

реченням. Перша частина комплексу – іменник чи займенник – відповідає підмету 

підрядного речення, а друга частина – інфінітив – присудку. Об’єктний інфінітивний зворот 

вживається після дієслів, що виражають: 

1. Відчуття (to see, to feel, to hear); 

2. Бажання або намір (to wish, to desire, to like); 

3. Надію або припущення (to consider, to believe); 

4. Наказ або прохання(to order, to ask). 

Наприклад: I saw him pass the paper to the secretary. - Я бачив, як він передав документ 

секретарю. 

У реченні з об’єктним інфінітивним зворотом іменник (займенник) визначає особу 

(предмет), яка виконує дію або підлягає дії, виражений інфінітивом. 

Цей зворот перекладається на українську мову підрядним додатковим реченням з 

сполучниками: що, щоб, як. Підмет додаткового підрядного речення - це іменник 

(займенник) звороту, який ми перекладаємо, а присудок - це інфінітив цього звороту. 

Наприклад: We know elections to travel from the cathode to the anode. Ми знаємо, що електрони 

переходять від катоду до аноду. Інфінітив у реченні з об’єктним інфінітивним зворотом може 

вживатись у пасивному стані. Наприклад: She did not want him to be laughed. - Вона не хотіла, 

щоб з нього сміялись. 

В.С. Слєповіч вважає, що якщо у реченні з об’єктним зворотом є інфінітив to be у 

складному додатку, то при перекладі на українську мову він не вживається. У цьому випадку 

речення на українській мові буде простим. Наприклад: We considered this decision to be the 

best one. - Ми вважаємо це рішення найкращим. 

Суб’єктний інфінітивний зворот складається з інфінітиву, який зв’язаний із підметом,  

і позначає дію, що виконується відносно підмета або стан, в якому він знаходиться. 

Наприклад: Не was seen to run to the bus. – Бачили, як він біг до автобуса. Зворот зазвичай 

використовується після дієслів, що виражають: 

1. Очікування або мислення (to think, to suppose); 

2. Сприйняття органами чуття (to hear, to feel, to watch); 

3. Прохання або наказ (to order, to ask). 

А також з дієсловами: to say, to report, to seem, to appear, to happen, to be sure, to be 

likely та інші. Наприклад: They are known to have lost. – Вони, як відомо, програли. 

Переклад речення з суб’єктним інфінітивним зворотом слід починати з присудка. Він 

перекладається на українську мову неозначено-особовим зворотом, який виступає головним 

реченням у складнопідрядному реченні. Інфінітив перекладається дієсловом-присудком. 

Підрядне речення приєднується до головного за допомогою сполучника “що”. Приклад: Не is 

known to arrive on Monday. - Відомо, що він приїде в понеділок. Залежно від виду інфінітиву 

при перекладі присудок виступає у минулому, теперішньому чи майбутньому часі.  

Як зазначає М.А. Бєляєва “…речення з суб’єктним інфінітивним зворотом можна 

перекласти простим реченням, у якому цей зворот буде вживатися як вставне речення” [1, с. 

162]. Наприклад: Her sister seems to have cried. - Її сестра, схоже, плакала. 

Інфінітивний зворот з прийменником for складається з прийменника, іменника та 

інфінітиву. Особливість цього звороту полягає в тому, що він використовується тоді,  коли 

дія виражена інфінітивом не відноситься до особи чи предмету, яка виступає в реченні
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підметом. Інфінітив знаходиться у предикативному відношенні до іменника або займенника, 

який стоїть перед прийменником. Наприклад: It would be useful for me to find out what I could 

do in this situation. - Для мене було б краще розібратись що зробити в цій ситуації. 

Зворот з прийменником for може перекладатися на українську мову безособовою 

формою дієслова. Також цей зворот може перекладатися підрядним реченням, при цьому 

прийменник не вживається; інфінітив виступає у ролі присудка підрядного речення, а 

іменник, який стоїть перед інфінітивом - підметом. Приклад: Не stepped aside  for my mother 

to pass. - Він відійшов, щоб моя мати змогла пройти. 

Характерним для англійської мови є те, що зворот з прийменником for вживається з 

дієсловами, які не поєднуються з цим прийменником. Наприклад: Не listened for the bell to 

ring below. (to listen to) - Він почув дзвін, який лунав знизу. 

Окрім вищеперерахованих інфінітивних зворотів виділяють ще незалежний 

інфінітивний зворот, який майже не вживається у мовленні. Т. А. Зражевська зазначає, що у 

реченні цей зворот виступає у ролі обставини, виділяється комою, яка передає модальне 

значення необхідності. Наприклад: The sellers offered the buyers 250 bottles of mineral water, 

delivery to be made in September. - Постачальник запропонував покупцям 250 пляшок 

мінеральної води, при цьому поставка повинна бути здійснена у вересні [2, с. 17]. 

Як зазначає Л.Ф. Кутузов, у англійських реченнях з незалежним інфінітивним 

зворотом існують “два підмети” (один з присудком, а інший з інфінітивом). При цьому дія, 

визначена інфінітивом, є другорядною по відношенню до дії, що визначена присудком. 

Звідси ми робимо висновок, що іменник (займенник), який відноситься до інфінітиву, також 

є другорядним підметом [5, с. 101]. Тому незалежний інфінітивний зворот перекладається на 

українську мову підрядним реченням, яке приєднуються до головного за допомогою 

сполучників: до того (ж), крім того, при цьому і багато інших. Наприклад: The seller 

undertakes to replace efective goods free of charge with in the minimum possible time, the Agent to 

pay the cost of transportation and insurance. - Продавець забов’язується замінити пошкоджені 

вироби безкоштовно за мінімальний термін, при цьому транспортні витрати і оплату 

страхування бере на себе Агент. 

Слід також додати, що незначна частина англійських та українських висловлювань 

має ідентичний порядок компонентів та синтаксичну структуру. Більшість речень при 

перекладі вимагає застосування граматичних трансформацій, з метою адекватної передачі 

задуму ориганлу, при цьому враховуючи норми мови перекладу [3, с. 22]. Важливим є те, що 

граматика тісно пов’язана з лексикою, тому велика кількість перекладацьких трансформацій 

має змішаний характер. І лексичні, і граматичні зміни при перекладі мають місце. 

Отже, для здійснення кваліфікованого та адекватного перекладу інфінітива та 

інфінітивних конструкцій українською мовою, перекладачеві слід врахувати як і лексичні, 

так і граматичні особливості мови оригіналу, яку функцію він відіграє у реченні, яку 

конструкцію утворює та підібрати оптимальний варіант перекладу для кожного випадку 

окремо. Подальші дослідження будуть спрямовані на нові напрацювання, які не були 

ґрунтовно досліджені. 
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APPLICATION OF THE SMART BOARD TECHNOLOGIES FOR ENGLISH 

LANGUAGE TEACHING 

Bretsko Iryna, Kravchenko Tetyana 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ SMART-ДОШКИ ДЛЯ НАВЧАННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
Брецко I. I., Кравченко T. M. 

 

Modernization of education provides for the transition from the use of traditional means of 

transmission and retrieval of information to a personal computer, computer classes with interactive 

methods and teaching aids (interactive whiteboards and software), and the information field of the 

global information network-Internet. Informatization of society not only sets new goals for the 

education system, but it also becomes a means of increasing the effectiveness of education. The 

purpose of the study is to analyze the use of information technology in English language lessons as 

an inadequate feature of modernizing the educational process, namely, on the basis of SMART 

Board technology, which is better known as the interactive whiteboard. The essence of information 

technologies, forms and methods of use have been considered in the article. Using Smart-board 

allows expanding students' knowledge about the country of the studied language, which contributes 

to the formation of regional and language competencies; forming students' language skills of 

communication by combining text and sound accompaniment; helping to overcome difficulties in  

the process of listening to voice messages and build listening skills with the help of sound and  

visual accompaniment. The influence of information technology on the motivation for learning has 

been studied. The effectiveness of the use of information technology in English lessons at school has 

been theoretically justified. Interactive board plays a significant role in the process of learning
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English and the process of forming English-speaking social and cultural competence, increasing  

the effectiveness of the teaching and educational process, using an additional (except for the 

auditory and visual) channel of perception - kinesthetic, providing an optimal pace of engagement 

and saving time for discussion. The process of teaching at school should develop and in the future it 

is advisable to develop a series of exercises for English classes, specifically for working with the 

Smart-board. 

Keywords: web technologies, Smart-board, multimedia projector, language competence. 

 

Модернізація освітньої галузі передбачає перехід від використання традиційних 

засобів передачі та отримання інформації до персонального комп'ютера, комп'ютерних 

класів з інтерактивними методами та засобами навчання (інтерактивні дошки і програмне 

забезпечення) та інформаційного поля діяльності всесвітньої інформаційної мережі- 

Інтернет. Інформатизація суспільства не тільки ставить нові цілі перед системою освіти, 

а вона стає і засобом підвищення ефективності освіти. Мета дослідження - 

проаналізувати використання інформаційних технологій на уроках англійської мови як 

невiд’ємноï риси модернізації освітнього процесу, а саме на основі технології SMART Board, 

що більше відомий під назвою «інтерактивна дошка». У статті розглянуто сутність 

інформаційних технологій, форми і методи використання. Користування Smart-дошкою 

дозволяє: розширити знання учнів про країну, мова якої вивчається, що сприяє формуванню 

країнознавчої та мовної компетенцій; формувати в учнів мовні навички спілкування шляхом 

поєднання тексту та звукового супроводу; звуковим та візуальним супроводом сприяти 

подоланню труднощів у процесі прослуховування мовленнєвих повідомлень та формувати 

навички аудіювання. Досліджено вплив інформаційних технологій на мотивацію до навчання. 

Теоретично обґрунтувано ефективність використання інформаційних технологій на уроках 

англійської мови у школі. Інтерактивна дошка відіграє значну роль у процесі вивчення 

англійської мови та процесі формування англомовної соціокультурної компетенції, 

підвищуючи ефективність навчально-виховного процесу, задіюючи додатковий (крім 

аудіального і візуального) канал сприйняття – кінестетичний, забезпечуючи оптимальний 

темп заняття і збереження часу на обговорення. Процес навчання в школі має розвиватися і 

у подальшому є доцільним розробити серію вправ для занять англійської мови, саме для 

роботи зі Smart-дошкою. 

Ключові слова: веб-технології, Smart-дошка, мультимедійний проектор, мовна 

компетенція. 

 

The use of web technologies is increasing considerably in all areas of human  life, 

particularly in the field of eduction. Informatization of society not only sets new goals in the system 

of education, but it also becomes a means of improving the efficiency of education. 

Modernization of the educational branch involves the transition from the use of traditional 

means of transferring and receiving information to a personal computer, computer classes with 

interactive methods and means of learning (interactive whiteboards and software), and the 

information field of the World Wide Web. Researchers such as Polat E.S., Dmitriev E.I., Novikov 

S.U., Tsvetkova L.A. are actively involved in the development and implementation of new 

information technologies in the educational process. 

The purpose of the study is to analyze the use of information technology in English lessons as a 

non-negative feature of the modernization of the educational process. 

Significant prospects for the optimal solution of the tasks of education, upbringing and 

development of the student's personality in the educational process of a foreign language study 

opens the use of an interactive multimedia software and technology training complex based on 

SMART Board technology, more commonly known as the "interactive whiteboard". 

Today, there are modern technical teaching aids, in particular, Smart-boards. Smart-board is 

a convenient touch screen connected to a computer. The image on the board is transmitted by a
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multimedia projector connected to the computer. Managing general and special-purpose software 

stored in the computer's memory is done by touching the board. The special educational software of 

the board, the package "Gallery" (Gallery), contains a large number of ready-made graphic images, 

videos according to the themes of the school course, which allow the teacher to create the desired 

slides. 

The smart board allows the teacher to work with multimedia aids, that is, displaying objects 

in various ways: using graphics, photos, videos, animations and sound. The teacher uses everything 

that a student can perceive with the help of sight and hearing. 

The teacher can use the Smart Board for video demonstration and Power Point 

presentations. Demonstration of presentations on Smart-board allows: 

1. Expanding students' knowledge about the country of study, which contributes to the formation of 

regional studies and language competences; 

2. Forming students' language skills of communication by combining text and audio; 
3. Helping to overcome the difficulties in listening to speech messages and develop listening skills 

with the help of sound and visual support. 

Demonstration of Power Point presentations gives the teacher many benefits. 
Firstly, the content and the order of the submission of the material is determined by the teacher. The 

page slides quickly turning back and forth, allowing the teacher to return to the material being 

studied if necessary. 

Secondly, the teacher can control the process of perception of the material, change the speed 
of the slide show, delete, insert, copy, cancel the action. 

Thirdly, the "Backlight" function allows highlighting individual parts of the image and focus on 

them. 

Fourthly, the ability to modify audio (students listen to a speaker or teacher) while viewing a 

presentation can better shape the skills of understanding the oral foreign language. After all, in 

school conditions, students become accustomed to speaking of their teacher and it is difficult for 

them to adapt to the perception speech of another person. 

Learning materials can be used both when reporting a new material and repeating a study. 

Presentations can have different content, like regional studies, and on the topic being studied. 

When preparing presentations, the teacher can take advantage of the possibilities of the 

Internet. Connecting the Smart-Board to the World Wide Web allows using on-line courses on 

educational sites or take a virtual tour of English-speaking guides to any city in the country you are 

studying. 

In self-created scenes during the English lesson, the teacher, with a slight touch of the 

surface of the board, can change the image (its size, color), inducing students to oral speech. 

The largest number of Smart-Board educational programs is designed to study English. The 

"Collection" contains both grammatical constructions and video files with exercises on knowledge 

of grammar of English language. From the finished drawings "Collections" the teacher can create 

the necessary thematic pictures. 

The Smart Board software allows to quickly create dynamic, colorful words that move  

freely across the screen and get to the right place. For example, while studying English verbs, the 

Smart Board teacher places a table with two columns. The first column is called Regular verbs, and 

the second is Irregular verbs. Under the table are words written in accordance with this topic. The 

student's task is to divide verbs into columns. As a result, we get an interesting "living" grammar. 

When students see on the screen colorful drawings, diagrams, animated images, they better perceive 

and master new grammar. 

While studying new lexical units, it is unsurpassed to use the animation, which allows to 

quickly disclose the meaning of foreign words. The content of the thematic pictures can be 

"animated" by a cartoon that is easy to find on the Internet on educational sites. 
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The capabilities of the Smart-Board software allow creating various interesting tasks for 

finding and substituting correct answers, for distributing words and concepts by various features, 

etc. 

So, the use of Smart-technologies in English classes is one of the requirements of the 

modern educational process in the information society. In particular, the rational use of the Smart- 

board fills the English language lessons at school with many interesting things, creates a joyful 

mood at the lesson, promotes the formation of language, speech and country-specific competences 

and improves the efficiency of the educational process. 

An interactive whiteboard: 

- creates an interactive foreign-language cultural learning environment, taking into account 

various educational software, which is characterized by cultural relevance, informativeness, 

aesthetics, environmental friendliness, ergonomics, communicative, interpersonal, interactive, 

situational, multifunctional, and maximal proximity to reality. 

Such a learning environment is especially beneficial for students in the mental, physical, and 

emotional plane, because they have an interest in learning English and respect for English-speaking 

culture. A wide range of backgrounds of the resource board, vivid images, sound and video files 

help create the intercultural situation necessary for communication, to imagine yourself as a bearer 

of a foreign or native language; 

- provides multimedia presentation and demonstration of social and cultural material in a 

wide range of visualization tools (maps, tables, diagrams, drawings, photographs, cards, brochures, 

etc.) with their active comments, drawing on the technical and didactic properties of the interactive 

whiteboard. 

In this context, the interactive whiteboard not only enlightens the learning process, but also 

increases the motivation for learning. 

The interactive complex attracts, captures its dynamism, promotes the emotional adjustment 

of students to the perception of the corresponding social and cultural material and provides a high 

level of concentration of their attention. Emotionally bright material is remembered better than 

emotionally neutral; 

- enables the formation of social and cultural skills and the development of social and 

cultural skills in all types of speech activities, namely speaking, listening, reading and writing; 

- helps the teacher in organizing a much wider spectrum of training activities in the process 
of forming social and cultural competence through technical and didactic capabilities; 

- promotes teamwork and the inclusion of each student with an individual learning style in 

the process of perception, processing and assimilation of social and cultural information, and also 

creates conditions for the application of game, group, design and problem learning technologies; 

- enables the organization of group and frontal control and evaluation activities of students, 

allows the teacher to introduce students with test tasks in the viewing mode and conduct 

demonstrative testing of both individual students and groups of students for the whole class. 

- enables the creation of a library of various demonstration and methodological social and 

cultural materials that can be used in classrooms on a number of occasions, as well as to store all 

records on a computer with the ability to open during repetition of the passed material or transfer to 

a student who has missed a lesson. 

In addition, from a psychological and pedagogical point of view, the use of interactive 

whiteboards: 

- allows the teacher to display pre-prepared materials on the screen, and working hours in 

the classroom are used only for solving the tasks; 

- makes it possible to use repeatedly a much larger amount of didactic material, to conduct 

completely different lessons with the same material, taking into account the individual and 

psychological characteristics of particular students; 

- creates conditions for more effective perception of information by students at lessons due 

to the impact on almost all senses (sight, hearing, touch); 
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- reduces anxiety of students while working near the board; 

- gives more opportunities for interaction in the classroom: allows students to work together 

and solve the general task posed by the teacher; 

- helps the teacher to organize a competent feedback; 

- reduces unproductive use of the lesson time; 

- allows simulating abstract ideas and concepts, drag objects to another location, establish 

new relationships between objects in real time, without touching the computer and providing open 

space for learning interaction when creating the illusion of direct, and not mediated by the computer 

and the projector of interaction with educational material "in front of all"; 

- creates a phenomenon of collective attention that enables both a student and a teacher to 

lead both the whole audience as a whole and each individual member, which is the basis of 

purposeful and effective learning; 

- provides a direct visual contact of the teacher with schoolchildren; 

- contributes to the development of visual-figurative thinking in schoolchildren, stimulates 

their attention (involuntary and arbitrary), imagination in the process of forming skills and 

competences of sociocultural competence; 

- activates educational and cognitive activity of students. 

However, keep in mind that the interactive whiteboard is just a tool, an additional tool in the hands 

of a talented teacher. 

Thus, we can confidently state that the interactive whiteboard plays a significant role in the 

process of studying the English language and the process of forming the English social and cultural 

competence, increasing the efficiency of the educational process, employing an additional (except 

for the audio and visual) channel of perception - kinesthetic, providing the optimal pace of 

employment and saving time for discussion, enabling management of all functions of the computer 

and any software, not only an electronic or mechanical marker, but also with a simple touch of a 

hand or a pointer. The interactive whiteboard enables the participants of the educational process to 

interact in a dialogue mode, contributing to the enhancement of the motivation of learning and 

cognitive activity of students, constantly supporting teachers in the state of creative search for 

methodological innovations by means of modern information technologies. The process of studying 

at a school should evolve and therefore in the long run it is expedient to develop a series of 

exercises for learning English, specifically for working with a smart-board. 
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БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД: ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ, 

ЙОГО СУЧАСНА ТРАНСФОРМАЦІЯ 

Курило О.Й., Прокопович Л.С. 

 

LIBRARY FUND: CONCEPT, FUNCTIONS 

AND ITS MODERN TRANSFORMATION 

Kurylo Oleksandra, Prokopovich Lidiya 
 

Визначено та уточнено поняття «бібліотечний фонд», виокремлено функції та 

властивості бібліотечного фонду як основного елементу системи «бібліотека». Досліджено 

зміни, пов'язані як з активним розвитком теоретичних розвідок різних галузей 

бібліотекознавства, пошуком нових методів аналізу та вивчення фондів, так і з 

модернізацією бібліотечної практики, інформаційно-аналітичної діяльності, 

впровадженням сучасних інформаційно-цифрових технологій тощо. 

Ключові слова: бібліотека, бібліотечний фонд, фондознавство, електронні носії, 

електронні видання, документний фонд, документний ресурс. 

 

It has been defined and clarified the concept of library funds, its functions and properties as 

the main elements of the library system. The changes related to the active development of 

theoretical studies of various librarianship practice, the search for new methods of analysis and 

study of funds, along with modernization, analysis and analytical activities, introduction of modern 

information and digital technologies, etc. have been researched. There have been presented key 

tasks of library and information service to users. It has been defined relation between concepts 

“documentation fund”, “documentation resource”, “electronic document”, “documentary array”, 

”documentary flow”. The notion of electronic digital library has been indicated. The classification 

of a system of features that characterize information resources has been presented. The so-called 

law of metamorphism, formulated by Grikhanov, has been described. It has been defined 

functioning of separate independent structures, such as: the fund of documents on CD-ROMs, the 

fund of electronic library documents, the fund of electronic documents network with remote access, 

archival fund of electronic documents, etc. 

Keywords: library, library fund, fund studies, electronic media, electronic editions, 

documentary fund, document resource. 

 

Протягом багатьох століть історії бібліотечної справи збирання книг називалося 

просто бібліотекою. Це пояснюється тим, що саме слово «бібліотека» вживалося в 

буквальному розумінні – «зібрання» або «сховище» книг. Поняття «фонд» виникло значно 

пізніше і в перекладі з французької мови воно означає «основа чого-небудь». 

На початку ХХ ст. широкого розповсюдження набув термін «книжковий фонд» у 

зв’язку з перевагою обсягу книг у бібліотеках, але вже наприкінці 30-х років досить часто 

вживається поняття «бібліотечний фонд». У 60-80-ті роки, завдяки працям Ю. В. Григор’єва

http://science-bsea.narod.ru/
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та Ю. М. Столярова, уточнюється зміст поняття «бібліотечний фонд» його функції і 

властивості. Цей термін остаточно входить до бібліотечного лексикону. Так, у 1973 р. 

видатний фондознавець Ю. Григор'єв об'єднав усі процеси організації бібліотечних фондів у 

цілісну систему й довів, що комплектування та організація (тобто в його розумінні облік, 

обробка, розстановка, зберігання) фонду, а також управління ним – це єдиний цикл, 

заснований на загальних принципах і підкоряється єдиним вимогам. Вчення про 

бібліотечний фонд нарешті здобуло цілісність й остаточно оформилося в самостійний розділ 

бібліотекознавства [1]. Бібліотечний фонд перестав ототожнюватися з бібліотекою загалом і 

став розглядатися як її елемент. 

У 1980 р. з'явилося поняття "бібліотечне фондознавство" (О. Беспалова), яке стало ще 

ширшим, ніж поняття "формування бібліотечного фонду", і досліджувалося вже як складова 

частина бібліотекознавства. У 1980-ті рр. у галузі фондознавства інтенсивно працювали Ю. 

Гріханов, Д. Євсєєв, М. Карташов, С. Лохвицька, А. Маркіна, О. Раєв, Г. Тараченко, В. 

Терьошин, В. Фірсов, В. Шилов та багато інших дослідників. За останні роки в незалежній 

Україні проблеми методології бібліотечних досліджень, вивчення розвитку бібліотек та 

бібліотечних фондів на основі інтеграції системного, структурного, функціонального й 

модельного підходів проаналізовано в працях Н. Кушнаренко, Л. Петрової, Н. Самохіної, М. 

Слободяника та ін. 

Означена тема дослідження є важливою та актуальною, оскільки дає змогу 

простежити еволюцію понять, їх видозміну та трактування. Мета нашого дослідження - 

уточнити визначення поняття «бібліотечний фонд», розкрити функції та його сучасну 

трансформацію. 

Бібліотечний фонд (БФ) – це впорядковане зібрання документів, призначене для 

зберігання та громадського використання з метою задоволення наукових, культурних, 

освітніх потреб фізичних і юридичних осіб. Це збірне поняття, надзвичайно різноманітне за 

своїм складом, до якого входять твори друку (книги, газети, журнали тощо), а також інші 

документи (діафільми, мікрофільми, грамплатівки та ін.). 

Фонд – це не довільно зібрані документи, а підібрані на основі стандартного їх 

відбору, відповідно до завдань бібліотеки та потреб її читачів. Він тісно пов’язаний з іншими 

підсистемами бібліотеки: контингентом читачів, бібліотечним персоналом та матеріально- 

технічною базою установи. Головними властивостями БФ є цілісність, відкритість, 

множинність, динамічність, інформативність, керованість, кумулятивність, стохастичність 

(імовірність), гетерогенність, надійність. 

Функції БФ – це система завдань, обумовлена його можливостями як інформаційного 

масиву. Бібліотечний фонд виконує в системі «бібліотека» зовнішньосистемні та 

внутрішньосистемні функції. Кумулятивна й меморіальна (тобто функція збереження 

документів) функції — це зовнішньосистемні функції БФ, що обумовлюють саме суспільну 

необхідність у його існуванні. 

Крім загальної внутрішньосистемної функції, БФ виконує ряд елементарних, тобто 

таких, що виявляються у відношенні до тих елементів, з якими він зв’язаний. Найбільш 

важливою з них, з погляду кінцевої мети бібліотечної діяльності, є функція використання 

фонду абонентами бібліотеки, чи утилітарна функція. Для того, щоб прояв названих функцій 

був можливим, фонд необхідно укомплектувати, обробити, розмістити і зберегти. Усі ці 

процеси реалізуються технологічною функцією. Зрештою, усі функції спрямовані на 

забезпечення діалектичної відповідності між документом і читачем, тому кожна з них 

важлива в процесі формування бібліотечного фонду і не може недооцінюватися. Реалізація 

кожної функції складає зміст процесів формування і використання БФ [6, с.91]. 

У понятійному апараті фондознавства останнім часом відбуваються значні зміни, 

пов'язані не тільки з активним розвитком теоретичних досліджень різних галузей 

бібліотекознавства, пошуком нових методів аналізу та вивчення фондів, а й з модернізацією 

бібліотечної практики, інформаційно-аналітичної діяльності, упровадженням сучасних
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інформаційних технологій тощо. З появою нових понять та визначень у фахівців іноді 

виникають розбіжності у тлумаченні одних і тих самих термінів. Навіть в офіційних 

документах зустрічаються суперечності. Так, наприклад, у "Статистичному щорічнику 

Київської області за 2002 рік" (К., 2003) при змістовному аналізі статистичних показників 

привертає увагу певна термінологічна неузгодженість — у різних таблицях той самий 

показник має найменування, які, з погляду бібліотечної термінології, несуть різне змістове 

значення, а саме: "книжковий фонд", "кількість книжок і журналів", "бібліотечний фонд" [3, 

с. 53 ]. 

У результаті сучасної трансформації бібліотечних фондів та розширення їх складу у 

свідомості бібліотекознавців вони вже не ототожнюються з традиційними книжковими 

фондами, оскільки бібліотечні фонди не обмежуються лише друкованими та рукописними 

книгами. Актуалізація бібліотечних фондів, у тому числі розширення електронних ресурсів 

бібліотек (комплектування готовими виданнями на електронних носіях, створення власних 

електронних копій рідкісних і цінних видань, зокрема книжкових мініатюр, передплата та 

замовлення тих електронних видань, самостійне створення яких силами бібліотеки є 

недоцільним тощо) – наразі є одним із ключових завдань розвитку бібліотечно- 

інформаційного обслуговування користувачів. Потреба у дублюванні друкованих видань 

електронними копіями існує внаслідок стрімкого розвитку електронних форм інформації, 

через швидку зношеність фізичного стану періодики та газетних видань, книг, що 

користуються певним попитом або внаслідок необхідності копіювання тих документів, 

використання яких в електронному вигляді є більш ефективним (енциклопедії, словники, 

законодавчі акти та ін.). Нові форми опрацювання джерел інформації зумовлюють появу 

нових технологічних операцій та відповідне відображення їх у понятійному апараті, а нові 

ділянки бібліотечної діяльності – появу нових галузей знань, нових видів систематизації та 

класифікації теоретичного матеріалу [5, с.1]. 

Створення електронних бібліотек значною мірою стимулювало вироблення нової 

термінології, нової теоретичної концепції та нової теорії документного фонду, основним 

завданням   якої   є   визначення   співвідношення    між    поняттями    «документний  фонд», 

«документний ресурс», «електронний документ», «документальний масив», 
«документальний потік». Під електронною (цифровою) бібліотекою розуміється розподілена 

інформаційна система, що робить доступними користувачам документи різних 

комунікаційних систем. Наприкінці 1990-х рр. фахівці фондознавства розуміли, що з усього 

документного різноманіття бібліотека відбирає лише документи портативні (нестаціонарні, 

мобільні), як правило, неавтентичні, що несуть інформацію завдяки зафіксованій на носіях 

кодовій системі. 

У сучасних умовах більш продуктивною видається класифікація системи ознак, які 

характеризують інформаційні ресурси. Класифікація, яка може бути запозичена для 

характеристики бібліотечних фондів, була запропонована Л. Маслянко та П. Ліссовим [4]. 

Серед основних ознак цієї системи класифікації інформаційних ресурсів пропонуються такі:  

• приналежність ресурсу до певної організаційно-технологічної системи (наприклад, 

бібліотечної мережі, ЗМІ, корпоративної системи); 

• спосіб представлення об'єктів обліку (рукописні твори, видання, бази даних, інтернет- 

сторінки, сайти та ін.); 

• призначення ресурсу (масова інформація, освіта, бізнес, листування та ін.); 

• зміст ресурсу (тематичний, об'єктний, функціональний); 

• видовий склад ресурсу (види документів); 

• мова ресурсу; 

• джерело інформації (національне або закордонне, офіційне або неофіційне та ін.); 

• правовий статус ресурсу (публічні документи,об'єкти інтелектуальної власності, таємні 
документи та ін.); 

• структурний тип ресурсу, що включає можливість відокремлення даних від програм, 
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формати, кодування та ін.; 

• відкритість ресурсу (відкритий або з обмеженим доступом). 
Звичайно, бібліотечний фонд кожної конкретної бібліотеки є систематизованим 

зібранням документів на різних носіях інформації, підібраних відповідно до завдань 

бібліотеки та потреб її користувачів. Чим якісніший фонд, тим повніше задовольняються 

потреби читачів, тим краще бібліотека виконує свої функції у суспільстві. Сьогодні кожна 

бібліотека визначає свою місію, спрямовану на виконання запитів місцевої громади. Тому 

робота з формування фонду вимагає від бібліотекаря поряд зі знанням кола користувачів, їх 

інтересів і запитів, ще й обов'язкового вивчення профілю регіону, стану та планів його 

розвитку, складу населення за віком, освітою, професіями тощо[5, с.3]. 

Постійний моніторинг фондів дозволяє організувати бібліотечну діяльність відповідно 

до вимог соціальних завдань, до викликів зовнішнього середовища. Так, на початку ХХІ ст. у 

бібліотечному фондознавстві професором Ю. Гріхановим був сформульований так званий 

закон метаморфізму, суть якого полягає в тому, що бібліотека періодично трансформує 

форми комплектування, зберігання і надання документної інформації користувачам 

паралельно з розвитком технологій запису, зберігання та передачі даних, а також засобів 

комунікації [2, с. 562]. На сьогодні основні видові ознаки (структура) фондів набувають 

залежності від режиму доступу до документів; мови, виду документів; галузевого 

спрямування або тематики документів; орієнтації на певні зацікавлення користувачів; 

активності їхнього попиту; наявності профілю комплектування тощо. Різноманіття сучасних 

документів у бібліотечних фондах зумовлює появу та функціонування окремих самостійних 

структур, як-от: фонд документів на компакт-дисках, фонд мережі документів електронної 

бібліотеки, фонд мережі електронних документів віддаленого доступу, архівний фонд 

електронних документів та ін. 

Таким чином, на фоні зростання ролі бібліотеки як соціального інституту, історико- 

культурного закладу, місія якого полягає у збереженні різних видів документів, де в центрі 

уваги користувач (споживач інформації) бібліотечних 

фондів, можна констатувати, що не тільки теорія фондознавства та бібліотекознавства 

пов'язані між собою, а й те, що в бібліотекознавстві немає, по суті, таких питань, які не були 

б пов'язані з бібліотечним фондом та проблемами фондознавства [5, с. 5]. 

Таким чином, можемо узагальнити, що бібліотечний фонд (БФ) – це впорядковане 

зібрання документів, призначене для зберігання та громадського використання з метою 

задоволення наукових, культурних, освітніх потреб фізичних і юридичних осіб. Це збірне 

поняття, надзвичайно різноманітне за своїм складом, до якого входять твори друку (книги, 

газети, журнали тощо), а також інші документи (діафільми, мікрофільми, грамплатівки та 

ін.). Функції БФ (зовнішньосистемні та внутрішньосистемні) – це система завдань, 

обумовлена його можливостями як інформаційного масиву. З модернізацією бібліотечної 

практики, інформаційно-аналітичної діяльності, упровадженням сучасних інформаційних 

технологій бібліотечні фонди вже не обмежуються лише друкованими та рукописними 

книгами. Відбувається розширення електронних ресурсів бібліотек за рахунок 

комплектування готовими виданнями на електронних носіях, створення власних  

електронних копій рідкісних і цінних видань тощо. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо в дослідженні теоретичних засад 

аналізу методів вивчення бібліотечного фонду. 
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The article throws light upon the peculiarities of using of stylistic syntax in English 

language. The difference between the stylistic devices and expressive means and their peculiarities
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in the English sentence are analysed in the present article. There are examples of thinking of 

scholars linguists . 

Keywords: ellipses, repetition, anaphora, epiphora, asyndeton, tautology, polysyndeton, 

enumeration, inversion, detachment, aposiopesis, anadiplosis. 
 

У статті розглянуто особливості використання експресивного синтаксису в 

англійській мові, проаналізовано різницю між стилістичними прийомами та виражальними 

засобами англійської мови. Наведено приклади роздумів вчених–лінгвістів.Синтаксичні 

виразні засоби та засоби доступні у всіх сферах життя людини. Іноді вони відіграють 

важливу роль у спілкуванні. Не менш важливим є питання про належне використання 

стилістичних засобів у спілкуванні. 

Ключові слова: еліпсис, повторення, анафора, епіфора, асиндетон, тавтологія, 

полісиндетон, перерахування, інверсія, вставні слова, апозиопозис, анадиплозис. 

 

Syntactic expressive means and devices are available in every spheres of human being. 

Sometimes they play an important role in communication. Equally momentous is the question of 

stylistic devices’ appropriate using in communication. 

The urgency of this topic is that in modern conditions, as a result of economic and technical 

development, English became the international language of communication. More and more people 

are interested in learning the language and getting acquainted with English literature. 

The purpose of the article is to draw attention to the peculiarities of use and functioning of 

syntactic stylistic devices and means of English. 

In stylistics are plenty of terms that often can be used as synonyms, but there is a slight 

difference between them. There is also some difference between such terms like “stylistic devices” 

and “expressive means”. 

Stylistic devices are purposeful combination of expressive and figurative means of different 

language levels (phonetic, graphic, grammatical, lexical and textual) with a dynamic change of their 

functions: amplification, displacement or generalization [1, p. 10]. 

Syntactic stylistic device is a conscious literary use of some parts of the language (including 

expressive means), in which the most significant features, such as the structural and semantic 

language form are generalized and thus represent a generative model. Most syntactic stylistic 

devices can be considered as aimed at further magnifying of emotional or logical emphasis that 

contain appropriate expressive means. 

Expressive means are set of morphological, syntactical, word-building forms of language, 

which may be used for emotive enhancement of speech and logical accentuation. Expressive means 

are part of speech. They are fixed in dictionaries, grammar manuals, textbooks and are used in 

ready-made form [1, p. 10]. 

All syntactic stylistic devices of English can be divided into three groups: 

1. Syntactic stylistic devices based on the reduction of sentence model by deliberately 

omission of some elements in the sentence. To this group belong ellipsis, aposiopesis and asyndeton 

[5, p. 139]. 

Ellipsis is an omission from syntactic structure one or more words which can be understood 

to reader or listener from the context. Elliptical sentences are often used in informal speech. Such 

sentences can be used in fiction in order to create a certain stylistic effect. 

Aposiopesis or brake-in-the-narrative is a pause in a speech when the thought is not finished. 

It can be caused by inability or unwilling of speaker to talk. 

Asyndeton is an omission of conjunctions in order to make speech dynamic and expressive. 
2. Syntactic stylistic devices based on the extension of sentence model by adding some 

elements or they deliberate repetition. This group includes syntactic tautology, repetition, 

enumeration, chiasmus and polysyndeton [5, p. 152]. 
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Syntactic tautology is excessive repetition of words or phrases in order to make an accent on 

a certain part of the sentence. 

Repetition is using one word or phrase for emphasizing particular part of the sentence. There 

are some types of repetition: 

Anaphora is a type of repetition that used on the beginning of every sentence. 

Epiphora is repetitions which are used at the end of the sentence. 

Repetition is deliberate using of the same words or phrases in one sentence or utterance. 

Framing is a repetition of words or phrases in the beginning and at the end of the sentence. 

Anadiplosis is a repetition of one phrase or word at the end of one sentence and in the 

beginning of the next. 

Chained repetition is a combination of anadiplosis. 

Parallelism is a repetition in a close sequence of constructions which are formed by 

analogical syntactic models. As an inversion parallelism can be full or partial. Full parallelism may 

be observed when the first syntactic model looks like the second one. Partial parallelism is present 

when beginning and ending of several neighboring sentences is structurally similar. 

Chiasmus or reversed parallelism is a situation when the next sentence or part of it used in 

reversed order. 

Enumeration is a repetition of homogeneous parts of sentence aimed at underlining the 

whole utterance. 

Polysyndeton is a repetition of conjunctions in close sequence in order to unite sentence, its 

parts and words in a one more rhythmical utterance. 

3. Syntactic stylistic devices based on the change of grammatically fixed word-order in 

sentence or deliberate separating some parts of sentence. Into this group belong such figures like 

inversion, detachment, parcellation, and rhetoric questions [5, p. 158]. 

Inversion is a changing of fixed word order in English sentence. There are two kinds of 

inversion. Inversion which caused changes in grammatical meaning of syntactic structure, such kind 

of inversion is called grammatical inversion. To grammatical inversion belong exclamatory and 

interrogative sentences. Inversion which emerges because of adding into the sentence emotionally 

colored words or phrases. Such inversion is called stylistic inversion. 

Inversion also can be of two types, full inversion, which consists of primary parts of the 

sentence and partial, which influences on secondary parts of the sentence. 

Detachment is a separation of secondary parts of the sentence in order to emphasize on them. 

Detachment should be considered as a special kind of inversion, when some parts of sentence are 

syntactically separated from the others. For example, “There was a nice girl there, I liked her name, 

Linda” [4, p. 82]. 

Parcellation or parceling is an intentional splitting of a phrase into smaller part by full stop. 

Stylistically parcellation is used to emphasize on the separated phrase. For example, “Then the pain 

began. Slow. Deliberate. Methodical. And professional” [4, p. 76]. 

Rhetoric questions are negative or affirmative statements, not actually questions. They do 

not need an answer because it is obvious. 

Using of stylistic devices and expressive means often can be perceived as a kind of linguistic 

deviation. According to French linguist Joseph Vandries, artistic style is always a reaction against 

common language it is an argot, literary argot that has various forms [3, p. 251]. Famous English 

scientist Alexander Ben said that figures of speech are some deviations in usual way of 

communication in order to amplify impression [2, p. 8]. 
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PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS IN THE PRIMARY SCHOOL 
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У статті розкриваються педагогічні особливості використання інноваційних 

технологій у процесі викладання початкового курсу математики. Розглядаються методичні 

прийоми застосування технології Dаily3 у процесі формування обчислювальних навичок 

додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд, а саме: математика 

самостійно, математика разом, математика письмово. 

Ключові слова: педагогічні технології, новітні технології, технологія Dаily3, 

математика самостійно, математика разом, математика письмово. 
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Reforming the school education in Ukraine, in particular its primary level, is characterized 

by intensive development of innovative processes. An essential feature of this trend in the primary 

education is the need to find new learning technologies. 

In today's information society, highly developed technologies require a new thinking system. 

The school should form at students not only the ability to work with any information but also to 

think unconventionally, flexibly, and variably. 

Reforms taking place in the content of education and upbringing are realized through the 

developed of state standards, the concept of education of children and young people, the profiling 

and individualization of the educational process. The implementation of the outline can be carried 

out in various ways: 1) using the problematic method of teaching, partly a search method of 

presentation of the material, heuristic discussions, research method; 2) through the use of 

interactive learning and education technologies; 3) through the constant stimulation of cognitive 

interest, which is carried out through the content of the material. 

Fundamentally new ideas and provisions require the reorientation of this methodological 

work to find and develop qualitative forms, methods and means of teaching mathematics in general 

and in primary classes in particular. 

Pedagogical technology Dаily 3 is a structure that helps to implement in practice a person- 

oriented model of education and the foundations of partnership pedagogy. It is used to teach 

children to be independent while studying mathematics so that the teacher has the opportunity to 

work with students individually and in small groups. 



Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА». Випуск 24(1) 2018 

148 

 

 

 

In view of the urgency of the problem, the pedagogical peculiarities of the use of Dаily 3 

technology in the process of forming the computational skills of verbal addition and subtraction of 

two-digit numbers with the passage through the level have been revealed. 

The methodical techniques of application of Dаily 3 technology in the process of forming 

computing skills of adding and subtracting of two-digit numbers with passing through the level  

have been considered, namely: mathematics independently, mathematics together, mathematics in 

writing. 

Keywords: pedagogical technologies, new technologies, technology Dаily3, mathematics 

independently, mathematics together, mathematics in writing. 

 

Реформування шкільної освіти в Україні, зокрема її початкової ланки, 

характеризується інтенсивним розвитком інноваційних процесів. Істотною особливістю цієї 

тенденції у початковій освіті є необхідність пошуку нових технологій навчання. 

У сучасному інформаційному суспільстві високорозвинені технології вимагають нової 

системи мислення. Школа повинна формувати в учнів не тільки вміння працювати з будь- 

якою інформацією, але і мислити неординарно, гнучко, варіативно. Готувати дитину до 

цього допомагають інтерактивні технології навчання, які широко застосовуються на Заході, а 

сьогодні поширились і у вітчизняній освіті. 

Загальноосвітні навчальні заклади на даному етапі перебувають на стадії інтенсивного 

розвитку, моделювання, пошуку оптимальних шляхів методичного забезпечення та 

ефективного впровадження педагогічних інноваційних технологій, спрямованих на 

удосконалення процесу навчання. Принципово нові ідеї і положення вимагають 

переорієнтації цієї методичної роботи на пошук та розробку якісних форм, методів і засобів 

навчання математики взагалі та в початкових класах зокрема. 

З огляду на актуальність проблеми, у статті виокремлено мету – розкрити педагогічні 

особливості використання технології Dаily 3 у процесі формування обчислювальних навичок 

усного додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. 

Реформації, що відбуваються в змісті навчання і виховання, реалізуються через 

розроблені державні стандарти, впроваджену концепцію виховання дітей та молоді, 

профілізацію та індивідуалізацію освітнього процесу. Реалізацію окресленого можна 

здійснити різними шляхами: 1) використанням проблемного методу навчання, частково 

пошукового методу викладу матеріалу, евристичних бесід, дослідницького методу; 2) 

шляхом використання інтерактивних технологій навчання і виховання; 3) через постійне 

стимулювання пізнавального інтересу, що здійснюється за допомогою змісту матеріалу. 

Педагогічна технологія Daily 3 – це структура, яка допомагає реалізувати на практиці 

особистісно-орієнтовану модель навчання та засади педагогіки партнерства. 

Використовується, щоби навчати дітей бути самостійними під час вивчення математики, щоб 

учитель мав можливість працювати з учнями індивідуально та в малих групах.  

Мета роботи вчителя – навчити учнів вчитися, тобто навчити самостійності. Саме цей 

дидактичний принцип і є основою системи Daily 3, а саме: довіра, повага, спільність, вибір і 

відповідальність. 

Педагогічну технологію навчання математики «Щоденні 3» розробили Гейл Боші та 

Джоан Мозер, дві вчительки початкових класів з м. Сіетл (США). Гейл і Джоан помітили, що 

традиційна система навчання не дає бажаних результатів. Тому, досліджуючи цю проблему, 

розробили зазначену технологію. Отже, ця технологія розвиває у школярів самостійність, 

витримку, наполегливість, відповідальність. Вона передбачає щоденне виконання учнями 

трьох видів роботи у навчальному процесі з математики. Кожен вид діяльності виконується 

упродовж 20 хв: 

 математика самостійно; 

 математика разом ; 

 математика письмово. 
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Розглянемо як за допомогою технології Daily 3 можна працювати над формуванням 

обчислювальних навичок додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через 

розряд. 

Математика самостійно 

Цей вид можна застосовувати як під час уроку, так і впродовж дня. Вчитель 

самостійно визначає час, коли краще проводити діяльність. Учень самостійно вибирає види 

математичні активності, з якими він має бажання працювати: математичні, маніпулятивні 

ігри, робота з геометричним матеріалом, танграми, логічні завдання та інші. Наприклад: 

 

1. Склади ланцюжок. 

 

2. Знайди пару «Вираз-значення виразу». 
 

 

Для числових виразів, для яких відсутні їх значення, потрібно виконати обчислення. 

Математика разом 

Робота за структурно-логічною схемою «Поєднання повсюдної, парної та 

індивідуальної роботи на етапі вивчення нового матеріалу» 

Тема. Віднімання виду 83-25. 

1. Повсюдна робота 

а) Пояснення вчителя: 

83-25= 83-(20+5)= (83-20)-5= 63-5=63-(3+2)= 63-3-2=58 

б) Пояснення учня: 

67-39=67-(30+9)= (67-30)-9=37-9=37-(7+2)=37-7-2=28 

Висновок. 

2. Робота в парах 

а) Виконай за зразком такі приклади: 64- 35; 51-27; 68-29. 

 
б) Виконай із підказкою: 
73-26=73-(20+6)=(73-20)-…= 

в) Відшукай помилку: 

85-47=85-(40+7)=(85-40)+7=45+7=52. 

3. Індивідуальне завдання. Учні самостійно обирають завдання відповідного варіанту. 

І варіант (виконай самостійно) 

85-27, 91-58, 73-45. 

Зразок: 92-35=92-(30+5)=92-30-5=62-5=57 
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ІІ варіант (виконай з допомогою) 

72-46= 72-(40+6)=(72-40)-6= 

83-27=83-(20+…)= (83-…)-…= 

95-38=95-(…+…)= 

4. Перевірка завдань. 

Математичне письмо 

Математичне письмо - це час коли учні виражають свої думки і розуміння, 

працюючи над певними математичними завданнями або математичним змістом: виразами, 

задачами, а інколи створюючи власні завдання також. 

Тема. Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд 

1. Порівняти вирази: 

38+45…38+48; 

71-28…64-35 

2. Встав такі числа, щоб нерівності і рівності стали істинними. 

25см > 2дм…см 8дм < 8дм…см 

11дм < 1м…см 71см < 7дм…см 

4дм2см = …см 3м…дм < 35дм 

3. Встав такі числа, щоб нерівні і рівності стали істинними. 

23-6 > 6+ 72-6 < 56+ 62+=84-22 

-8 < 5+23 55- < 45+7 16+8 =14+ 

4. Склади задачу за малюнком і розв’яжи її. 

Було Взяли Залишилося 

 
25 5 3 ? 

5. Склади та розв’яжи задачу за схемою. 

8… 

? … 



7… 

6. Знайти значення виразу: 

81+(a-b), якщо a=15, b=9; 

a+(b-7), якщо a=25, b=16. 

7. Ширина прямокутника дорівнює 5 см, що на 4 см менше від його довжини. Побудуй 

прямокутник. Знайди його периметр. 

8. Обчисли зручним способом: 

85-(22+13) 62-(12+3) 41-(8+11). 

9. Заповни цікаві квадрати 

4 19 17  12  16 

23 10   10 6 

13 11    8 

 

У процесі освоєння інновацій від педагога вимагається установка на розуміння нового 

та його створення, нетрадиційний підхід до структурування навчально-виховного процесу. У 

зв’язку з цим виникає необхідність врахування цього у процесі підготовки майбутнього 

педагога. 
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Оскільки «технологія» є реалізацією концепції в практику, закономірно постає 

питання: «А чи не підмінює вона методику?» Як відомо, методика обумовлюється окремою 

дидактикою, яка враховує своєрідність змісту освіти і засобів її засвоєння. За смислом 

поняття «методика» ширше за поняття «технологія», адже воно включає разом зі змістовим 

ще й інструментальний аспект педагогічного процесу. У межах методики можуть 

співіснувати різні технології. Отже, методика є окремою теорією, а технологія – алгоритмом 

її втілення у практику. Педагогу недостатньо знати методику, він повинен уміти 

трансформувати знання і вміння, тобто володіти технологією отримання запланованого 

результату. 

Вищезазначене дозволяє зробити висновок – вивчення дисциплін «Методика навчання 

освітньої галузі «Математика»» та «Технології вивчення освітньої галузі «Математика»» у 

вузі повинно створити таке навчальне середовище, яке забезпечить підготовку професійно 

зрілого та компетентного вчителя-дослідника готового до використання новітніх технологій 

навчання математики молодших школярів. 

Ефективним прикладом такої підготовки майбутнього педагога є вивчення технології 

Daily 3. Освоюючи інновативну технологію студенти набувають уміння творчого підходу, 

креативності мислення, педагогічної інтуїції. Впроваджуючи цю інновативну технологію, 

майбутні вчителі вчать учнів бути самостійними, відповідальними, організованими, 

працювати в групах, парах, індивідуально, любити математику. І як наслідок, зазначене 

допоможе зробити процес вивчення математики в початкових класах не тільки цікавим, але і 

ефективним та успішним. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВЕРБАЛЬНОЇ 

АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

 

The article aims at defining the auding difficulties in the process of forming info-verbal 

auditive competence. These abilities are developed in the process of learning of different subjects 

such as foreign language that have been defined in the article. The article studies auding and 

speaking as two sides of oral speech. 

Difficulties which are connected with individual and age peculiarities of listeners have been 

classified. 

It has been proved that especially difficult for perceiving on hearing is dialogic speech 

because of necessity to differentiate speech partners and additionally perform analytical and 

syntactic actions. 

Keywords: auding, perception, audio text, dialogic speech, monologic speech 
 

Стаття присвячена вивченню труднощів аудіювання у процесі формування 

інфомовної аудитивної компетенції. Такі індивідуальні особливості студента як 

кмітливість, уміння слухати і швидко реагувати на сигнали усної мовленнєвої комунікації є 

дуже важливими. Це паузи, логічні наголоси, риторичні запитання, фрази зв’язку тощо. У 

статті виділено особливості які розвиваються у процесі вивчення різних дисциплін, таких  

як іноземна мова. Автором досліджено аудіювання та говоріння як дві сторони усного 

мовлення. 

Запропоновано класифікацію труднощів, які пов’язані з індивідуальними та віковими 

особливостями слухачів. Індивідуальні та психологічні особливості слухача, умови 

сприйняття та ознаки мовного повідомлення знаходяться у процесі вивчення. Успішне 

аудіювання залежить від: слухача (його індивідуальні та психологічні якості, рівень його 

мовленнєвого сприйняття, пам’яті, уваги та зацікавленості, знання рідної мови, іноземної 

мови та мотивації); мовних характеристик аудіотексту і його відповідностей до мовного 

досвіду та знань студентів; умов сприйняття аудіотексту. 

Виявлено, що особливо складним для сприйняття на слух є діалогічне мовлення (у 

порівнянні з монологічним), тому що необхідним є розпізнавання мовленнєвих партнерів. 

Також необхідним є навчити студентів сприймати обидві сторони говоріння. 

Ключові слова: аудіювання, сприйняття, аудіотекст, діалогічне мовлення, 

монологічне мовлення. 

 

Auding is an understanding of perceived by hearing oral speech. Auding and speaking are 

two sides of oral speech. 

According to the levels of understanding there are two of them. The first level is 

understanding of literal and superficial meaning of audio- text on the basis of the part of language 

facts and separate language units. The second is understanding of deep situational significance of 

audio-text. This makes the relevance of the research. 

The problem of auding has been studied by the following authors as S. Brown, J. Harmer, A. 

Rogers, A. V. Konysheva, R. A. Valeeva and others. But the problem of difficulties of forming info-

verbal auditive competence has not been sufficiently described. This caused the topicality of the 

research. 
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The aim of the research is to study the auding difficulties in the process of forming info- 

verbal auditive competence. To reach the following aim the following tasks are to be solved: 

- to define individual and psychological peculiarities of listener; 

- to analyze the conditions of perception; 

- to study language features of speech message. 

Auding success depends on: 

1) the listener (his individual and psychological features: level of his speech hearing, 

memory, attention and interest, general intellectual preconditions, actual knowledge, knowledge and 

skills of native language, foreign knowledge, motivation); 

2) language features of audio-text and its conformity to speech experience and knowledge of 

students; 

3) conditions of perception of an audio text [1]. 

Difficulties which are connected with individual and age peculiarities of listeners are as 

follows: 

- level of development of auditory differentiated sensitivity; 

- auditory menory; 

- mechanism of probable forecasting; 

- level of concentration of attention. 

Such individual peculiarities of a student as savvy, ability to listen and react as quickly as 

possible to signals of oral speech are the most important. They are pauses, logical stresses, 

rhetorical questions, communication phrases. These abilities are developed in the process of 

learning of different subjects such as foreign language [2]. 

In the process of learning auding of foreign messages the main attention is focused on 

language difficulties of auding and they are defined by such objective parameters: 

— the level of understanding of information in audio text (full understanding, understanding 

of main ideas, purposeful choice of information); 

— the type of audio text (description, story, message, monologue, dialogue); 

— subject/theme; 

— audio text size(the amount of words in it); 

— method of control/evaluation(native language/foreign language, answers to questions, 

selective questions – multiple choice tests, general messages, story etc.) 

Phonetic difficulties of spoken speech are the most important during auding. In particular, it 

concerns the primary level of study. Undeveloped speech hearing, absence of adequate 

pronunciation skills, insufficient formation of acoustic and articulatory images distract listener’s 

attention to the language form of message. As a result meanings of words are not identified and 

syntagmas as units of perception. At the next stages of studying the abilities to define phonetic 

variants of words are developed by their main features, even at the deviation from the norm. 

The main phonetic difficulties of auding are difficulties connected with the intonation, logic 

stress and tempo of speech. Logical intonation is difficult for perception. It divides phrases to 

finished semantic sections and serves for defining the main idea and determine communicative type 

of the phrase. The great value for adequate understanding belongs to logical stress: as it has the 

main semantic load. 

Lexical difficulties are appeared not only at quantitative increase of vocabulary but also its 

diversity(which is peculiar for higher degree), while using the words in figurative sense, the 

presence of words which do not carry great information load, the use of amorphous, unmotivated 

words and phraseological expressions. 

Grammatical difficulties are connected with syntax and morphology. Difficulties of 

analytical and syntactic activity which is the base for information perception are being increased in 

proportion to the length of speech message and complexity of syntactic structures in it. Some 

grammatical difficulties are caused by the presence of analytical forms which are not peculiar for 

native language. Difficulties are caused by grammar homonymy, especially in content words. 
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To understand and perceive on hearing is of great importance for: 

-compositional-semantic structure of audio texts; 

-way of expressing opinions; 

-interphrasal ties. 
Especially difficult for perceiving on hearing is dialogic speech (in comparison with 

monologic) because of necessity to differentiate speech partners and additionally perform analytical 

and syntactic actions. But to give preference auding to one of the forms of speech is inappropriate. 

It is necessary to teach students to perceive both forms of speaking [3]. 

Facilitating factors of auding: rhythm, pausation, melody – components of intonation; 

possibility of contact with the interlocutor; the use of extra-language means and rely on the 

situation. 

Factors that complicate perceiving on hearing: the absence of clear signals among lexical 

units, their fusion in the speech stream, phenomenon of assimilation in words; phonetic reduction; 

transience of the process which is determined by the tempo of oral speech; irreversibility of 

auditory reaction; interfering mutual influence of lexical units. 

Within auding difficulties caused by conditions of perception are: 

а)the tempo of speech messages; 

б)the number of audio texts presentations depending on its size. 

Objectively set tempo of speech message determines not only the speed and precision of 

understanding on hearing, but also the memory efficiency. 

General tempo of speech consists of two quantities – number of words per minute and the 

amount of speech pauses. Measurement of these parameters shows that the difference between 

minimum and maximum tempos is great. It depends on many factors: type and kind of the text 

(monologue, dialogue, description, story, message); the importance of information (more important 

information is given slowlier, less important – faster); specifics of lexical and grammatical system 

of concrete language. In the process of teaching auding the tempo of speech which is perceived 

must not exceed the tempo of internal speech of listener. Thus the first can be increased to speed the 

last. 

Rhythm, pausation, melody and logical stress are the components of intonation of audio text. 

They have to not only to coincide with the content but also to perform expressive speech function, 

to express emotional attitude of the author of message to facts and phenomena in the audio text. 

Thus outspoken means are used with the reliance on the situation. Besides the ability of visual 

contact of listener and speaker is also significant for understanding. 

Perception of speech on hearing begins with the defining of semantic landmarks. Not only 

factors are used for that which make up text information, but also parenthetical words, repetitions, 

rhetorical questions etc. Speech stamps are also useful to understand spoken language. Such means 

integrate quickly and improve the guess probable forecast. 

The nature of landmarks and supports changes depending upon speech experience of 

listeners and methods of presenting audio texts, that to change and combine difficulties of 

subjective and objective characters while perceiving contact and distant speech [4]. 

Contact speech (dialogic and monologic) takes place in concrete situation, which promote 

probable forecast and increase the possibilities of associative connections at the expense of 

outspoken elements of speech. 

Perspectives of further research involves studying the stages of teaching auding. 
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РОЗВИТОК ІДЕЙ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ 

В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ 
Мельничук І. М., Шукатка О. В. 

 

THE DEVELOPMENT OF THE IDEA OF HEALTH CARE IN 

THE HISTORIAL AND PEDAGOGICAL CONTEXT 
Melnichuk Iryna, Shukatka Oksana 

 

У статті здійснено ретроспективний аналіз розвитку ідей здоров’язбереження в 

історичному становленні людства та науковій спадщині провідних педагогів. Встановлено, 

що над розв’язанням проблеми збереження здоров’я працювали китайські, давньогрецькі, 

давньоримські, візантійські філософи і лікарі. Проаналізовано наукову спадщину Я. 

Коменського, І. Песталоцці, К. Ушинського, А. Макаренка, В. Сухомлинського щодо 

деталізації авторського бачення створення здоров’язбережувального середовища у 

навчальних закладах. 

Ключові слова: здоров’язбереження, ідеї, студенти, здоров’я, майбутні фахівці, 
освіта. 

 

A retrospective analysis of the development of health care ideas in the historical 

development of mankind and the scientific heritage of leading teachers has been presented in the 

article. It is concluded that the systematization of knowledge about the preservation of human 

health was initiated even in the era of the slave system (IV millennium BC - V century AD). It has 

been established that Chinese, ancient Greek, Roman, Byzantine philosophers and doctors worked 

on solving the problem of preserving health. 

The effective system of physical improvement of youth and training of a healthy generation  

of Kievan Rus, the economic and military problems of which resulted in high requirements to the 

health and physical abilities of the person, and therefore, demanded observance of the appropriate 

way of life has been investigated. The system of physical improvement and maintenance of health 

that existed in Zaporizhzhya Sich has been analyzed. The scientific heritage of Y. Komensky, I. 

Pestalozzi, K. Ushinsky, A. Makarenko, V. Sukhomlynskyi concerning the author's vision of creating 

a health-preserving environment in educational institutions has been summarized in details. The 

innovativeness and specificity of the educational system of A. Makarenko, which is celebrated with  

a scientific character and has a unique character: the unity of education and the life of the child, 

has been established. The scientific-pedagogical heritage of Y. Komensky has been studied. A huge 

layer of knowledge about the person: anatomy and physiology, psychology, the influence of social 

factors and the environment on the health of children and adolescents, the importance of rational 

organization of the educational process, the basis of nutrition, sanitary requirements for clothing 

and housing, school equipment, prevention diseases and so on has been learned and creatively 

groundet by the researcher. The peculiarity of K. Ushinsky's views on health and formation of a 

healthy lifestyle of children and adolescents has been found out. 

Keywords: healthcare, ideas, students, health, future specialists, education. 
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Діяльність людства, спрямована на збереження здоров’я, розпочалася ще в 

первіснообщинний період, коли все було підпорядковане одній меті – забезпеченню умов 

існування. У цей час люди свою беззахисність перед стихіями природи, стан свого здоров’я, 

успіхи й невдачі під час полювання пов’язували з певним божеством, амулетом тощо [1, с. 

66]. Фізична підготовка використовувалася людьми в усталених на той час формах: активних 

рухів під час полювання, бігу, боротьби й обрядових танців. Одночасно людина вивчала 

закони природи, дію трав на організм людини, відзначала взаємозв’язок впливу чинників 

навколишнього середовища на своє здоров’я [2, с. 147]. Знання про збереження здоров’я 

передавалися від покоління до покоління у вигляді розповідей, повчань. 

Різні аспекти вивчення проблеми здоров’язбереження, ґрунтовні дослідження здоров’я 

молоді знайшли втілення в роботах вітчизняних і зарубіжних науковців: філософів та 

культурологів (В. Климова), психологів (А. Маслоу), медиків (М. Амосов), педагогів (Н. 

Бєлікова, О. Дубогай, В. Зайцев, Т. Круцевич, Ю. Лисицин, С. Серіков, О. Тімушкин), 

валеологів (Г. Апанасенко, Т. Бойченко, І. Брехман, В. Войтенко, В. Петленко) та ін. Вагомий 

внесок у розвиток концептуальних засад вирішення проблеми ведення здорового способу 

життя порушують багато дослідників, зокрема: Г. Бевз, В. Бобрицька, П. Виноградов, І. 

Герасимова, В. Глушко, Н. Завидівська, Б. Зисманов, Т. Кириченко, В. Оржеховська, Р. 

Раєвський, Л. Сущенко та ін. Проблема формування ціннісного ставлення до здоров’я та 

відповідної орієнтованості на нього була предметом наукових розвідок Т. Белинської, Ф. 

Блюхера, Є. Жданової, С. Закопайло, С. Лапаєнко, З. Литвинової, О. Соколенко та ін. 

Теоретичні передумови вирішення проблеми підвищення якocті 

здоров’язбережувальної підгoтoвки майбутніх фахівців відображені у фундаментальних 

дослідженнях: М. Безруких, М. Волчек, Н. Кайгородова, О. Клєстова, Н. Міллер, Т. 

Овчинникова, О. Підгорна, Г. Серіков , В. Сонькіна та ін.  Науковці наголошують на 

необхідності розвитку мотивації здоров’язбереження (Д. Вікторов), формування 

здоров’язбережувальної компетентності (Д. Воронін) як засобу підвищення ефективності 

навчання (Є. Глєбова), на основі використання педагогічного супроводу здоров’язбереження 

(Л. Дзодзикова), з обов’язковим створенням здоров’яорієнтованої системи підготовки 

фахівців (В. Ірхін). Поряд з цим проблема дослідження здоров’язбереження в історико- 

педагогічному контексті не стала предметом цілеспрямованих наукових пошуків. Однак 

знаходимо деякі напрацювання щодо визначення історичних віх розвитку 

здоров’язбережувальної освіти у напрацюваннях Н. Башавець, В. Борбрицької, Д. Вороніна 

та ін. 

В епоху рабовласницького ладу (IV тисячоліття до н.е. – V століття н.е.) було 

започатковано систематизацію знань про збереження здоров’я людини. Над розв’язанням  

цієї проблеми працювали філософи, вчені й лікарі. Люди активно шукали й знаходили 

способи збереження здоров’я [4, с. 25]. Підтвердженням того є посібник зі здоров’я, що 

дійшов до нас, – китайська книга «Кун-фу» (близько 2696 р. до н.е.); пам’ятка індійської 

маловідомої епохи – збірник трактатів «Аюр-Веда-Гараки» (1800 років до н.е.); праці 

давньогрецького лікаря Гіппократа (460-336 р. до н.е.) і видатного лікаря Сходу, філософа й 

поета Ібн-Сіни (Авіценни, 980-1037 р.). 

Серед античних учених виділяється також грецький учений-філософ Епікур (341-270 

до н. е.), який вбачав сенс життя людини в досягненні земного щастя, визначив його як 

духовну й тілесну гармонію. Так, на думку Епікура, метою життя людини має бути 

відсутність страждань, здоров’я тіла й стан безтурботності духу. Ці ідеї знайшли 

відображення в працях філософів і лікарів Стародавнього Риму, Візантії, Сходу, зокрема, в 

староіндійській Аюрведі, давній китайській медико-філософській концепції про «інь» і 

«янь», в основах тибетської філософії й медицини «Чжуд-ші». 

Систематизував, зіставив і об’єднав філософію Аристотеля, дослідження Гіпократа, 

Клавдія, Галена та інших стародавніх лікарів у цілісну систему, детерміновану 

кліматичними, соціологічними і культурно-побутовими особливостями східних держав, 
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середньовічний учений, лікар і проповідник Абу-Алі Ібн Сіна (Авіценна, 980-1037 рр.). 

Специфічними рисами його медичної спадщини є ідеї про толерантні, гуманні стосунки між 

людьми, а також те, що він звернув увагу на взаємозумовленість соматичного і психічного 

здоров’я і пропонував дбати як про здоров’я тіла, так і про здоров’я душі. Свою систему 

поглядів на здоров’я і його збереження Авіценна виклав у праці «Канон лікарської науки», 

що є найбільшим трактатом середньовіччя з теоретичної і клінічної медицини та гігієни. 

Мала свою ефективну систему фізичного вдосконалення молоді й підготовки 

здорового покоління Київська Русь, господарські й військові проблеми якої зумовлювали 

високі вимоги до здоров’я та фізичних можливостей людини, а отже, й вимагали дотримання 

відповідного способу життя. Ця система мала такі складові: фізичне виховання в сім’ї; 

військово-фізичне виховання в побуті; військово-фізичний вишкіл у княжому війську; 

військово-фізичне виховання в освітніх закладах. До форм та засобів військово-фізичного 

виховання молоді належали: народні ігри та забави; народні та бойові танці; національні 

види боротьби; фізичні вправи змагального характеру тощо. Система забезпечувала до кінця 

XIII століття ефективну фізичну підготовку молоді й дотримання здорового способу життя 

[5, с. 10-11]. 

Своя система фізичного вдосконалення і підтримання здоров’я існувала в Запорозькій 

Січі. Запорожці розробили досить ефективні спеціальні фізичні й психофізичні вправи, 

спрямовані на самопізнання, саморозвиток, тілесне та психофізичне вдосконалення. 

Систематичне виконання фізичних вправ, вправляння в різних видах боротьби і козацького 

двобою, специфічні дихальні вправи, ефективна система загартовувальних процедур (відомо, 

що козаки, незважаючи на пору року, щодня купалися в річці) виховували стійких воїнів, 

здатних терпіти голод, спрагу, спеку і холод. Питаннями фізичного виховання і 

вдосконалення характеризувалася й козацька педагогіка. Кодекс лицарської честі, якого 

дотримувалися молоді козаки, вимагав, щоб вони цілеспрямовано й систематично розвивали 

фізичні та духовні сили, зокрема, непохитну силу волі й незламну силу духу, підвищували 

можливості свого організму, займалися самопізнанням і самовдосконаленням. 

У період пізнього середньовіччя, коли наука стала на шлях відродження, в Європі 

з’явилися нові підходи до розв’язання проблеми збереження здоров’я. Одними з перших 

почали використовувати у своїх працях дослідження природознавства для обґрунтування 

матеріалістичних уявлень про організм та його захворювання філософи Б. Спіноза, Ф. Бекон, 

Ж. Ламетрі та ін. Зокрема, Б. Спіноза, спираючись на дослідження природознавства, заявляв, 

що людина – частина природи, душа її – спосіб мислення, тіло – спосіб існування. На його 

думку, воля збігається з розумом, усі дії людини складають сплетіння універсальної світової 

детермінації. 

Значний внесок у розробку цієї проблеми, як підсумовує Д. Воронін, зробив 

англійський педагог Д. Локк (1632-1704), який розробив систему підготовки джентльмена. 

Він уважав, що дітей змалку слід фізично загартовувати й привчати долати втому, незгоди, 

нестатки. Їх не треба занадто тепло вдягати, вони повинні взимку і влітку ходити з 

непокритою головою, в простому й зручному одязі. Їм рекомендувалося купатися за будь- 

якої погоди й більше перебувати на свіжому повітрі. Найважливішою умовою доброго 

здоров’я, на думку Д. Локка, є регулярний і тривалий сон. Діти мають спати на твердому 

ліжку, бо воно зміцнює тіло, а м’яке розбещує його; вони повинні рано прокидатися й 

відразу вставати, а не вилежуватися. Така система виховання, вважав Д. Локк, є необхідною 

умовою створення «здорового духу в здоровому тілі» [3, с. 16]. 

Прихильником урахування вікових особливостей у виховній роботі з дітьми від двох 

до дванадцяти років був французький просвітитель і педагог Жан-Жак Руссо (1712-1778).  

Він уважав, що дітям слід давати більше свободи, щоб вони бігали, стрибали, пустували, 

грались і діяли, перебуваючи в постійному русі. Це сприятиме їхньому фізичному розвитку 

та зміцненню здоров’я. Увівши в широкий педагогічний обіг поняття «природне виховання», 

Ж.-Ж. Руссо висунув ідею виховання, яке збігається з природним розвитком дитини.
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Природа, на думку Ж.-Ж. Руссо, вимагає, щоб розумовому розвитку передував розвиток 

фізичних сил і органів чуття. Знаючи це, вихователь повинен допомагати природі, 

забезпечуючи дитині можливість вільно рухатися, гратися й самостійно розвиватися. Теорія 

природного виховання свого часу відіграла прогресивну роль у підготовці здорового 

покоління. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в педагогічній науці виникають ідеї про 

необхідність фізичного виховання підростаючого покоління засобами природознавства, про 

практичне значення гігієнічної освіти у формуванні понять, умінь і навичок  щодо 

збереження здоров’я. Ці ідеї реалізуються в навчальних посібниках і підручниках. 

Узагальнення творчих здобутків всесвітньо визнаних фундаторів педагогіки дало змогу 

встановити, що найбільш глибоко окреслені питання висвітлюються в науково-теоретичних і 

методичних працях Я. Коменського, І. Песталоцці, К. Ушинського, А. Макаренка, В. 

Сухомлинського та ін. 

Новаторство і специфіка виховної системи А. Макаренка, що визначають її науковість 

та унікальний характер, полягають в єдності виховання і життя дитини. Важливим засобом 

формування здорового способу життя А. Макаренко вважав залучення вихованців до 

діяльності, яка утверджувала загальнолюдські позиції у ставленні до свого здоров’я як 

великої цінності. Узагальнюючи теоретичну і практичну спадщину А.Макаренка, зазначимо, 

що педагог розробив та успішно апробував дієвий механізм виховного впливу на дітей, що 

спонукав їх до здорового способу життя, дотримання норм суспільного проживання, 

охайності і чистоти. Основою реалізації цього механізму були такі прийоми: адміністративні 

(перевірка чистоти приміщень, індивідуальний догляд за тілом, одягом тощо); змагання між 

загонами (точне врахування всіх санітарних порушень стану загальних приміщень, класів, 

спалень, ліжок); заохочення (видача додаткових побутових меблів, квітів тощо); покарання 

(за рішенням загальних зборів комунарів). У розумінні А. Макаренка здоровий спосіб життя  

є умовою і результатом виховної роботи. 

Вивчення науково-педагогічної спадщини Я. Коменського переконує в тому, що 

вчений пізнав і творчо осмислив величезний пласт знань про людину: анатомію і фізіологію, 

психологію, вплив соціальних чинників і довкілля на здоров’я дітей і підлітків, значення 

раціональної організації навчального процесу, основи харчування, санітарні вимоги до одягу 

і житла, обладнання школи, профілактику захворювань тощо. 

Численні приклади зацікавленого ставлення до здоров’я дитини і шляхів його 

формування знаходимо також у педагогічній і літературній спадщині визначного педагога- 

мислителя ХVІІІ – ХІХ ст. Й. Песталоцці, що містить як теоретичні положення загальної 

дидактики, так і опис методик гігієнічного, фізичного та морального виховання молодого 

покоління. Збереження і зміцнення здоров’я дітей, працелюбство, моральні якості людини Й. 

Песталоцці розглядав у єдиному виховному процесі через призму природовідповідного 

виховання молодого покоління. На його глибоке переконання, «навчальні заклади не повинні 

шкідливо впливати на здоров’я студентів (учнів)» [6, с. 135]. 

Досліджуючи науково-педагогічну спадщину К. Ушинського, ми намагалися з’ясувати 

своєрідність поглядів ученого на проблему здоров’я і формування здорового способу життя 

дітей і підлітків. Так, на нашу думку, особливою заслугою видатного педагога є наукове 

розроблення теорії і практики фізичного виховання як одного із складників здорового 

способу життя. Вивчивши досвід підготовки вчителів гімнастики в навчальних закладах 

Європи, К. Ушинський висловив низку власних міркувань щодо розв’язання основних 

завдань фізичного виховання і, надавши їм педагогічної спрямованості, визначив роль наук 

природничого циклу в їх реалізації: «У кожній педагогіці існує тепер відділ фізичного 

виховання, правила якого, щоб бути скільки можна позитивними, мають виводитися з 

широкого і глибокого знання анатомії, фізіології і патології» [7, с. 243]. 

Розглядаючи людину як єдине ціле, К. Ушинський встановив, що фізичний розвиток 

відбувається за умови активної діяльності організму і достатнього живлення тканин. Цей
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біологічний процес відбувається, на його думку, як стихійно, так і цілеспрямовано. У 

першому випадку «неумисний» фізичний розвиток відбувається під впливом зовнішнього 

середовища (природа, сім’я, суспільство), а в другому – «умисне» фізичне виховання 

здійснюється під впливом педагога школи. «Правила цього впливу відповідно до цілей, для 

яких призначається організм людини, що росте, – писав К. Ушинський, – становлять один із 

розділів теорії мистецтва виховання, а саме виховання фізичне» [7, с. 75]. 

Продовжуючи аналіз поглядів К. Ушинського на проблеми здоров’я і механізми його 

збереження, звернемося до його фундаментальної праці «Педагогічна антропологія». У  главі 

«Нервова система» цієї наукової роботи автор, осмислюючи фізіолого-психологічні 

закономірності розвитку дитини  і результати  власних  спостережень,  виокремив  принципи 

«здорової медицини», в основі яких – встановлена педагогом залежність між харчуванням і 

станом нервової системи. Ця залежність була науково обґрунтована лише в ХХ ст., що й 

створило підґрунтя для розроблення методології нової науки – психодієтики. Учений 

рекомендував виключити з харчування дітей чай, каву, прянощі, оскільки ці продукти 

збуджують нервову систему. Таким чином, випередивши наукову думку на багато 

десятиліть, К. Ушинський започаткував основи оздоровчого харчування. 

Теоретична спадщина і досвід класиків педагогіки не втратили своєї актуальності. Їх 

творче осмислення сприятиме віднайденню дієвих важелів у здійсненні науково 

обґрунтованого управління процесом підготовки бакалаврів природничих спеціальностей, 

створенню фундаменту для розроблення теорії і практики формування індивідуальних 

стратегій здоров’язбереження студентів цієї спеціальності засобами міждисциплінарної 

інтеграції. 

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що видатні дидактики підкреслювати дидактичний 

потенціал дисциплін природничого циклу у формуванні здорового способу життя молоді та 

формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження. Це, в свою чергу, підкреслює 

актуальність наукової розвідки щодо визначення місця і ролі міждисциплінарної інтеграції у 

процесі формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів 

природничих спеціальностей, що є перспективами подальших розвідок у даному напрямку. 
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TOWARDS THE STRUCTURE OF POLITICAL SPEECHES 

Morska Lilia 
 

СТРУКТУРA ПОЛІТИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ 

Морська Л. І. 
 

The political discourse influences the audience not only with the help of linguistic and 

stylistic means, but also with psychological ones. Various researchers point out these methods 

within the context of different theories. H. Khazagerov states that psychological influence methods 

should be pointed out within the structural division of a speech into the logos (deduction, induction, 

definition), the pathos (threat, promise) and the ethos (approval, denial). O. Bahrii defines methods 

of psychological influence on the recipient’s consciousness within the suggestive context: 

identification and personality, simulated dialogue, using archetypes and providing positive and 

negative examples. M. Sirivlja thinks that psychological means of the political discourse should be 

analyzed on the basis of A. Maslow’s hierarchy of needs. In accordance with it, speakers try to 

influence people’s physiological needs, safety needs, belongingness and love needs, esteem needs as 

well as self-actualization needs. In addition, the role of jokes as a means of influence in political 

discourse should not be underestimated. Humor is a means of creating favourable psychological 

atmosphere, easing tension, humiliating an opponent, demonstration of superiority over other
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people and phenomena, drawing and keeping the attention of the addressees. Still, it should be 

taken into consideration that the analysis of the political discourse from the perspective of only one 

theory cannot be complete. Thus, taking into consideration all the theories, means of psychological 

influence should be defined. This will be the subject of our further research. 

Keywords: political discourse, humor, accordance. 

 

Враховуючи той факт, що політичний дискурс є лінгвістичним поняттям, як і будь- 

який тип тексту, він має свої особливості на структурному рівні. Об'єктом нашого 

практичного дослідження є інституційний усний політичний дискурс. Отже, ми 

зосередимося на аналізі його структури. 

Оскільки цей тип політичного дискурсу є особливою формою ораторського 

мистецтва, слід враховувати основні вимоги до структури мови. 

Стародавня Греція була місцем, де оратори та їхні виступи спочатку стали 

предметом наукових досліджень. Тому аналіз структури політичного дискурсу повинен 

починатися з цього періоду. 

Політичний дискурс впливає на аудиторію не лише за допомогою лінгвістичних та 

стилістичних засобів, але і психологічних. Різні дослідники вказують на ці методи в 

контексті різних теорій. Згідно з цим, доповідачі намагаються впливати на фізіологічні 

потреби людей, а саме: потребу в безпеці, приналежність і потреба в любові, потреби в 

повазі, а також потреби в самореалізації. Крім того, роль жартів як засобу впливу в 

політичному дискурсі не слід недооцінювати. Гумор - це засіб створення сприятливої 

психологічної атмосфери, полегшення напруги, приниження противника, демонстрація 

переваги над іншими людьми та явищами, збереження уваги адресатів. Тим не менш, слід 

враховувати, що аналіз політичного дискурсу з точки зору лише однієї теорії не може бути 

повним. Отже, враховуючи всі теорії, слід визначити засоби психологічного впливу. Це буде 

предметом нашого подальшого дослідження. 

Ключові слова: політичний дискурс, структура мови, ораторське мистецтво. 

 

Taking into consideration the fact that political discourse is a linguistic notion, as any type  

of text, it has its peculiarities on the structural level. The object of our practical research is 

institutional oral political discourse. Hence, we will concentrate on analyzing its structure. 

As this type of political discourse is a special form of oratory, the main requirements of the 

structure of speech should be considered. 

Ancient Greece was the place where orators and their speeches first became the subject of 

scientific research. Therefore, the analysis of the structure of political discourse should start from 

this period. 

In times of Antiquity, there was a strict scheme of organizing material in a speech. The 

following parts can be traced here: 

1) Introduction (proojmion, premium or exordium); 

2) layout (narratio); 

3) substantiation (tractatio or probatio); 

4) refuting the opponent’s arguments (refutatio); 

5) conclusions (peroratio) [2, p. 78]. 

In its simplified variant, this structure can be characterized as the one having three basic 

parts: the introductory part, the main layout and the conclusions [5 p. 54]. 

The introductory part is the first element of a public speech. Its task is to get the listeners 

psychologically acquainted with the mood of the speech, to introduce the content and to make 

perception easier. Introduction is extremely important for every orator as it helps to get in contact 

with the audience and to create the atmosphere of trust between the speaker and the audience, to 

trace the connection with the up-to-date tendencies of social life, to set the aim, the goals and 

introduce the issue under discussion to the listener. 
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The introductory part differs from one speech to another as it encourages the speaker’s 

creative approach. Still, there are some typical elements that are peculiar to the introductory part of 

a speech. They are as follows: speaking to the audience; introductory communicative part is 

predetermined by the structure of speeches; introductory communicative part is predetermined by 

the situation [1, p. 41]. 

The main layout is the longest part of the speech. Its aim is to provide the arguments as a 

chain of thoughts and ideas and convince the listeners of their being worthwhile. 

The main layout has several micro-topics – elements which are contextually and structurally 

complete and have similar points. Although each of the micro-topics has its own subtopic for 

discussion, all of them are connected and contribute to the main topic provided in the introductory 

part. The amount of micro-topics is individual and differs from one speech to another. It depends on 

how difficult the topic is and on the amount of arguments sufficient for developing the main idea. 

The conclusion is the summary of the speech. Its aim is to generalize the ideas mentioned, 

analyze the issues presented in the main layout, to introduce the conclusions, provide 

recommendations or predictions upon the future. The conclusion also helps to get in contact with  

the audience in the future. The speaker may share his plans for future collaboration and emphasize 

the importance of the public in their implementation. 

Still, not all the speeches have conclusions. It is due to the fact that sometimes political 

debates may concern the events the outcome of which is unknown. For example, the author may 

speak about the course of military operations not having the latest news about their end [4, p. 69]. 

Structuring political discourse is possible not only from the perspective of organizing the 

material in a speech, but also from the perspective of content and means of influencing the 

audience. In order to point out the main elements of the content of political discourse, it is necessary 

to analyze famous works of ancient philosophers. In his “Rhetoric” Aristotle mentioned three core 

elements which should be present in any political speech so that it might have influence on the 

audience. They are ethos, pathos and logos. 

Ethos can be defined as the charisma and the authority of the speaker. This is a part of a 

speech where the speaker tries to get the trust of the audience. Usually ethos coincides with the 

introductory part of a speech. It is in the introduction that the speaker demonstrates his qualification 

and his awareness of the subject under discussion. Aristotle in his “Rhetoric” wrote that ethos is 

demonstration of the speaker’s character and creating his image. In addition, ethos is providing 

arguments from the perspective of ethics. 

Pathos is the mood and the tone of the speech which appeals to the feelings of the audience. 

This is the part of the speech where the speaker tries to establish emotional contact with the 

listeners. Pathos has a psychological character. Its aim is to persuade the audience that ideas 

expressed in the speech are ethically correct. Also, with the help of pathos the speaker shows that he 

shares the emotional state of the audience. Usually, pathos is an important element of the main 

layout. It helps the speaker to appeal not only to the minds of the listeners, but also to their 

emotions. The elements of pathos often occur in the concluding part of a speech as with their help 

the speaker expresses his hope for further collaboration with the listeners. Aristotle says that pathos 

is a means for creating listeners’ mood. 

Logos is the arguments of the speaker. This element helps to appeal to the minds of the 

listeners. Logos, as a matter of fact, is used to inform facts and explain statistics. Still, not all the 

arguments presented in the logos are reliable. In some cases, political discourse is based on 

unreliable data in order to achieve certain political aims. 

It should be mentioned that political discourse is clearly structured. From the perspective of 

organizing material in a speech, its main elements are introduction, main layout and conclusions. 

Ethos, pathos and logos, as mentioned in Aristotle’s “Rhetoric”, contribute to the content of speech. 

They help to influence the minds of audience as well as their emotional sphere. Each structural 

element has its typical linguo-stylistic peculiarities which are analyzed in the following chapter.
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The main aim of the political discourse is to impose political interests on people. In order to 

achieve this aim, speakers make use of the methods of psychological influence on the listeners. 

Spiridovskii O.V. points out methods of psychological influence with the help of the 

structural elements of the political discourse: logos, pathos and ethos. The linguist states that 

deduction, induction and defining are the main psychological mechanisms of the logos. Deduction 

helps listeners to learn facts on the basis of the analysis of general information. Induction is the way 

of analyzing from facts to general conclusions. Defining is a means of interpreting notions  by 

giving their definitions and explaining them. On the level of pathos the speaker appeals to the minds 

of listeners with the help of two popular methods – by predicting and promising. 

Political approach is a general social and psychological influence on human’s mental and 

emotional sphere that changes neuro-psychological dynamics of the addressee. In other words, 

political influence is the process of providing a system of arguments in such an emotionally 

evaluative way that a certain succession of mental and physical actions is imposed on the addressee. 

One of the most widely used methods of influence in the political discourse is identification and 

individuality [3, p. 61]. 

Another means of political influence is simulated dialogue. This is implemented through the 

use of speech acts demonstrating persuasion, call for action, instruction, order, advice, requests, 

suggestions, warnings, etc. on the linguistic level this can be achieved by means of rhetoric 

questions, sets of “question-answer” and “stimulus-reaction”. The main aim of the simulated 

dialogue is to keep in touch with the audience, to impose a certain point of view, to present the 

information told by the speaker as collective thinking, keeping vigorous communication. 

Using archetypes, typical examples of something or typical symbols that have the same 

meaning for different listeners, is one of the means of political influence. With their help the 

speaker stirs up associations that he needs indirectly and shapes the public opinion the way he wants 

it to be. 

Providing positive or negative examples is another means of political influence. Positive 

examples help the speaker emphasize good qualities, evoke admiration and a wish to follow, make 

the audience think what might have happened if the person mentioned would have behaved in a 

different way. Negative examples are used to demonstrate why negative behavior should not be 

allowed. The aim of both positive and negative examples is to influence the audience using visual 

proofs. 

M. Sirivlja analyzes means of psychological influence which are characteristic of political 

discourse taking into consideration A. Maslow’s hierarchy of needs. The first levels in  this 

hierarchy are physiological needs (food, water) and safety needs (health, security and safety). 

Often, politicians try to demonstrate their affection for the audience and for their motherland 

in their speech to get their support. In addition, political speeches may provide examples of couples 

being happily married and having children, which creates among the audience the atmosphere of 

calmness, trust and positive attitude towards the speaker. Esteem needs (prestige and feeling of 

accomplishment) are the fourth level of A Maslow’s hierarchy of needs. Speakers appeal to the 

audience calling them a heroic nation, a powerful people to fulfil this need. Speakers also fulfil it by 

manipulating the audience, promising them a better life with equal rights for everyone. Self- 

actualization is the highest level of A. Maslow’s hierarchy (the need for achieving one’s full 

potential, including creative activities). Politicians appeal to this level to ensure the listeners that all 

of them should work for the well-being of their country, as it is the only way to fulfil their own 

potential. 

H. Laswel emphasizes that the main aim of political jokes is that of deceiving the listener.  

He proves it by the fact that logical thinking overloads listeners and, as a result, they become less 

alert and are easily deceived by the information presented in a humorous manner. H. Laswel 

explains that politicians’ ability to deceive themselves and others is a psychological quality of a 

politician; “the desire to control other people’s motives (from violence to flattery); its aim is to 

achieve success and get the audience’s approval”. 
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РОЛЬ ДИТЯЧИХ БІБЛІОТЕК У РОЗВИТКУ ЧИТАЦЬКОЇ 

САМОСТІЙНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Попович Н.Ф. 

 

THE ROLE OF CHILDREN'S LIBRARIES IN THE DEVELOPMENT 

OF READERSHIP OF JUNIOR SCHOOL AGE CHILDREN 

Popovych Nadiya 
 

У статті досліджено роль дитячих бібліотек у розвитку читацької самостійності 

дітей молодшого шкільного віку, з’ясовано значення дитячих бібліотек як науково-дослідних, 

інформаційних та консультативних центрів з питань культурного розвитку молодших 

читачів, визначено специфіку дитячих бібліотек, метою діяльності яких є сприяння 

реалізації прав користуватися культурними досягненнями, створення умов для залучення 

дітей до читання, формування та розвитку їхніх духовних та інформаційних потреб, а 

також інформаційне, наукове, методичне й організаційне забезпечення системи 

бібліотечного обслуговування дітей. Важливою для дітей молодшого шкільного віку є 

читацька самостійність, яка полягає у наявності в молодших читачів мотивів, що 

спонукають їх звертатися до книжок, та сукупності знань, що дозволяють їм реалізувати 

ці мотиви з найменшою затратою часу й зусиль у зв’язку з певною потребою. Це 

усвідомлений вибір книги, застосування вмінь і навичок із читання, якими володіють 

молодші читачі під час діяльності з книгою. Значну роль у розвитку читацької 

самостійності дітей молодшого шкільного віку відіграють дитячі бібліотеки. 

Ключові слова: дитяча бібліотека, бібліотечна діяльність, молодші читачі, читацька 

самостійність, читацька компетентність. 

 

The article investigates the role of children's libraries in the development of readership of 

children of junior school age, the importance of children's libraries as research, information and
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advisory centers on the issues of cultural development of younger readers has been determined, the 

specifics of children's libraries are defined, the purpose of which is to promote the exercise of the 

rights to use cultural achievements, creation of conditions for bringing children to reading, 

formation and development of their spiritual and informational needs, as well as informational, 

scientific, methodical and organizational provision of the library service of children. 

The purpose of the article is to determine the role of children's libraries in the development 

of readership of children of junior school age. 

Reading independence is important for children of junior school age, which consists in the 

presence of motives in younger readers that encourage them to turn to books and a set of  

knowledge that allows them to realize these motives with the least amount of time and effort in 

connection with a certain need. This is a conscious choice of the book, the use of reading skills and 

skills that younger readers have when working with a book. 

As a result of our research, we came to the conclusion that children's libraries play a 

significant role in the development of readership of children of junior school age. 

Keywords: children's library, library activity, junior readers, reader autonomy, readership 

competence. 
 

Дитячі бібліотеки мають важливе значення як науково-дослідні, інформаційні та 

консультативні центри з питань культурного розвитку дітей. 

Як відомо, спеціалізована бібліотека для дітей – це інформаційний, культурно-освітній 

заклад, який має спеціалізований фонд документів конкретного читацького спрямування для 

обслуговування дошкільників, молодших школярів, учнів 5-9 класів, а також організаторів 

дитячого читання. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що вивчення ролі дитячих бібліотек у 

розвитку читацької самостійності дітей молодшого шкільного віку має важливе значення. 

Адже саме сформованість навичок самостійної роботи з книгою у молодших читачів є 

однією з передумов їх інтелектуального й духовного розвитку. Метою діяльності дитячих 

бібліотек є сприяння реалізації прав користуватися культурними досягненнями, створення 

умов для залучення дітей до читання, формування та розвитку їхніх духовних та 

інформаційних потреб, а також інформаційне, наукове, методичне й організаційне 

забезпечення системи бібліотечного обслуговування дітей тощо. Вагоме місце серед завдань, 

що постають перед дитячими бібліотеками, посідає вивчення проблем педагогіки, соціології 

та психології читання дітей. 

Вивченню різноманітних важливих питань діяльності дитячих бібліотек присвячено 

ряд досліджень [1; 2; 3; 4; 5]. 

Метою статті є визначити роль дитячих бібліотек у розвитку читацької самостійності 

дітей молодшого шкільного віку. 

Основу фонду сучасних дитячих бібліотек складає переважно художня, науково- 

пізнавальна, довідково-енциклопедична та технічна література для дітей, що дає змогу 

забезпечити як навчальні потреби, так і власні інтереси молодших читачів. 

Саме за допомогою різноманітної й цікавої літератури можна розвивати й 

підтримувати в молодших школярів інтерес до читання. 

Читацька самостійність полягає у наявності в молодших читачів мотивів, що 

спонукають їх звертатися до книжок, та сукупності знань, що дозволяють їм реалізувати ці 

мотиви з найменшою затратою часу й зусиль у зв’язку з певною потребою. Це усвідомлений 

вибір книги, застосування вмінь і навичок із читання, якими володіють діти молодшого 

шкільного віку під час діяльності з книгою. 

Показником сформованості у дітей читацької самостійності є знання широкого кола 

доступних книг, здатність вибирати їх для себе відповідно до власних вподобань і 

можливостей. 
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Важливими завданнями у розвитку читацької самостійності дітей є: закріплення і 

поглиблення читацьких умінь; розширення читацького кругозору; удосконалення вміння 

користуватися літературознавчими поняттями; стимулювання самовираження у літературній 

творчості; формування умінь користуватися бібліотекою і її фондом, книжковою  

картотекою, виставкою тощо. 

У реалізації завдань соціального, морально-етичного й естетичного розвитку дітей 

молодшого шкільного віку доцільно спиратися на виховний потенціал дитячих книжок. 

Для цілеспрямованого виховання кваліфікованого читача треба, щоб молодші школярі 

мали можливість працювати з окремими маленькими книжечками, які вони самостійно 

вибирають за певною темою, жанром чи автором. Адже без цього вони не зможуть навчитися 

орієнтуватися у новій книзі, аналізувати книгу цілісно як об’єкт інформації й культури. У 

результаті опрацювання дитячої книжки молодші читачі набувають умінь працювати з новим 

текстом відповідно до мети його читання. 

Для молодших школярів дуже важливими є набутки самостійного позакласного 

читання. За останні роки видано чимало хрестоматій для позакласного читання учнів 

початкових класів, які містяться у фондах дитячих бібліотек. 

На сьогоднішній день працівники дитячих бібліотек багато роблять для того, щоб 

підвищити інтерес дітей до читання: упроваджують інноваційні технології, проявляють нові 

ініціативи, використовують сучасні електронні й комп’ютерні засоби, вивчають  

міжнародний досвід. 

Дитячі бібліотеки сприяють вихованню й загальному розвитку молодших школярів 

через залучення їх до читання, проведення масових заходів, популяризацію книги, 

прищеплення любові до друкованого слова, виховання культури читання тощо. 

Важливими завданнями працівників дитячих бібліотек є: навчити дітей любити книгу, 

вміти користуватися бібліотекою та її фондами, системою каталогів і картотек, довідковою 

літературою, тематичними папками, періодичними виданнями. 

Спілкування молодших читачів з книгами допомагає їм оволодіти певними знаннями, 

засвоїти досвід попередніх поколінь, прилучитися до культурних надбань. Читаючи книжки, 

розглядаючи малюнки, діти знайомляться з навколишнім світом. Дуже важливо, щоб кожна 

дитяча книжна була добре ілюстрована. 

Читання має важливе значення у збагаченні духовного світу дітей. 

Книга відіграє велику роль у навчанні, розвитку, вихованні молодших школярів, але 

тільки тоді, коли діти вміють з нею працювати, вміють її читати. 

Читання – складний процес, що потребує постійної уваги, напруги розумових сил, а 

головне – бажання. 

Від уміння читати, розуміння прочитаного залежить й інтелектуальний розвиток дітей. 

Систематичне виховання кваліфікованого читача, гармонійно розвиненої особистості 
є одним із пріоритетних завдань дитячих бібліотек. 

Читання – одне з основних джерел отримання дітьми знань. 

Сутність читання полягає у своєрідному діалозі між дитиною і книгою. Такий діалог 

потребує старанності, розумової діяльності. Він сприяє засвоєнню знань і надає незабутніх 

вражень. 

Дітям з раннього віку слід прищеплювати любов до книги, вчити нею користуватися. 

Книги допомагають виховати вдумливих, інтелектуально й творчо розвинених учнів. 

Література, яка всіма засобами словесного мистецтва діє на почуття й розум 

молодших читачів, допоможе розвинути в них найкращі риси характеру. 

За допомогою книжок у дітей формуються погляди, судження, почуття й поведінка.  
Літературні твори закладають основи розвитку особистості, розвивають почуття 

гармонії й краси, уяву, фантазію, а також формують життєві цінності. Добрі почуття 

формуються в дитині від книги до книги шляхом постійного читання багатьох і 

різноманітних книжок. 
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Інтерес до самостійного читання у дітей пробуджується саме в початкових класах, і 

його необхідно постійно розвивати і підтримувати. 

Однією з важливих функцій самостійного читання є пізнавально-інформаційна. 

Твори на історичну тематику розкривають читачам картини минулого. 

Книги про природу розширюють світогляд дітей, прищеплюють їм любов до всього 

живого. 

Твори про тварин виховують у молодших читачів гуманність, доброзичливе ставлення 

до тварин. 

З книжок діти дізнаються про виникнення писемності, розвиток друкарства, створення 

книги, бібліотечну справу тощо. 

Твори про реальний навколишній світ, написані в доступній і зрозумілій для дітей 

формі, збагачують дитячий світ, роблять його змістовнішим. 

Книги сприяють вихованню високих моральних якостей, загальнолюдських цінностей, 

любові до рідного краю, рідної мови, формуванню екологічної культури тощо. 

У дитячих бібліотеках молодші школярі мають змогу ознайомитися з різноманітними 

творами для дітей Т. Шевченка, Л. Глібова, І. Франка, Олени Пчілки, Лесі Українки, 

Олександра Олеся, П. Тичини, М. Рильського, Остапа Вишні, М. Трублаїні, О. Копиленка, 

Марійки Підгірянки, М. Познанської, Н. Забіли, О. Іваненко, А. Малишка, Ю. Збанацького, 

М. Стельмаха, П. Воронька, В. Симоненка, Д. Павличка, Л. Костенко, І. Драча, М. 

Вінграновського, Григора Тютюнника, В. Близнеця, Є. Гуцала, Д. Білоуса, В. 

Сухомлинського, В. Нестайка, Т. Коломієць, Грицька Бойка, О. Буценя, А. Костецького, В. 

Лучука, Д. Чередниченка, А. Качана, М. Слабошпицького, В. Скуратівського, В. 

Скомаровського, А. М’ястківського, Ю. Ярмиша, М. Сингаївського, І. Калинця, І. Жиленко, 

В. Ладижця, С. Жупанина, Г. Малик, Л. Повх та ін. 

У дитячих бібліотеках молодші читачі також можуть ознайомитися з дитячими 

творами письменників діаспори: О. Кобця, Катерини Перелісної, Р. Завадовича, Л. Полтави, 

В. Вовк, Д. Чуба, І. Качуровського, І. Боднарчука та ін. 

Читацька компетентність дітей молодшого шкільного віку – це володіння комплексом 

читацьких знань, умінь та навичок, які дають можливість учням свідомо здійснювати пошук 

книжок, відбір інформації для виконання навчально-пізнавальних завдань тощо. Читацька 

компетентність молодших школярів полягає у сформованості повноцінної навички читання, 

розумінні текстів різних жанрів, обізнаності з доступним дітям цього віку колом читання, 

сформованості особистісних суджень щодо прочитаного. 

Діяльність дитячих бібліотек передбачає своєрідний синтез педагогічної, освітньої, 

культурної та самоосвітньої діяльності дітей. Перед дитячими бібліотеками стоять такі 

важливі взаємопов’язані завдання, як сприяти засвоєнню дітьми кращих зразків  вітчизняної 

й світової культури та допомагати у формуванні особистого естетичного смаку дитини. Ці 

завдання виконуються сучасними дитячими бібліотеками комплексно, із застосуванням 

широкого спектру тематики, форм і прийомів популяризації дитячих книг, методик 

виховного впливу, технічних інновацій. Важливо формувати орієнтовану на загальнолюдські 

цінності особистість. У бібліотеці кожна дитина повинна мати можливість розкрити свої 

творчі здібності, реалізувати спроби в літературній творчості, мистецтві, а також розширити 

читацький кругозір, сферу своїх захоплень. 

Бібліотечним працівникам слід враховувати вікові характеристики потенційної 

аудиторії запланованих заходів, індивідуальної роботи з користувачами. Зокрема, література 

для молодших читачів з мистецтва потребує врахування особистісних інтересів дітей, 

стійких стереотипів у сприйнятті певних напрямків, жанрів. Активними читачами книг з 

різних видів мистецтва є діти, які мають талант, творчий хист, пізнавальний інтерес до 

мистецтва: учні музичних, художніх шкіл, шкіл естетичного виховання, учасники 

самодіяльних театральних, хореографічних та вокальних колективів, гуртків художнього 

читання. 
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Бібліотекарі планують певну систему заходів, які допоможуть дітям поглибити свої 

знання в галузі мистецтва, сформувати естетичні смаки, розвинути творчі обдарування. У 

проведенні цих заходів бібліотекарям допомагають працівники музичних шкіл, шкіл 

мистецтв, будинків культури, музеїв, керівники гуртків дитячої творчості та ін.  Дитячі 

бібліотеки при цьому повинні бути орієнтовані на вивчення і врахування інтересів дітей. 

Пропоновані форми й зміст бібліотечної роботи мають враховувати рівень естетичного 

розвитку дітей. 

У сфері бібліотечної роботи наявні форми, спрямовані на формування первинного 

уявлення дітей про прекрасне, про мистецькі жанри й напрямки, на поглиблене вивчення 

мистецтва, художньої літератури, на стимулювання власної творчості дитини. Бібліотека має 

можливість не тільки допомагати дітям в освоєнні естетичних знань, а й інтегрувати ці 

знання, поєднати їх в цілісному естетичному світогляді дитини. 

Одне з провідних місць у вихованні дітей посідає естетичне виховання. Основи 

естетичної культури особистості, як відомо, закладаються в дитинстві, тому естетичне 

виховання молодших читачів має важливе значення. Саме в молодшому шкільному віці 

здійснюються перші свідомі кроки в світ прекрасного. 

Естетичне виховання в бібліотеці ґрунтується насамперед на читанні книг. 

Ознайомлення з численними книгами про мистецтво, його кращими творами спонукає 

молодших читачів до поглибленого вивчення специфіки художньої творчості, життя й 

діяльності видатних письменників, художників, музикантів, допомагає  зрозуміти 

особливості різних видів мистецтва тощо. Читання не лише викликає певні почуття, роздуми, 

а й спонукає до реалізації й розвитку творчого потенціалу особистості. Важливо, щоб 

читання було систематичним. 

З допомоги фахівців діти пізнають красу й естетичну цінність мистецького твору. 

Бібліотечна діяльність дає широкі можливості для організації естетичного виховання шляхом 

створення різних об’єднань за інтересами, залучення дітей до художньої творчої діяльності, 

підготовки та проведення масових заходів тощо. 

Керівники дитячого читання, які мають найбільший вплив на розвиток читацької 

самостійності дітей, становлять окрему групу користувачів дитячої бібліотеки і потребують 

від неї інформаційної підтримки своєї діяльності. Це вчителі, вихователі, викладачі творчих 

дисциплін, керівники гуртків та дитячих художніх колективів та ін. 

У дитячих бібліотеках слід систематично готувати різноманітні виставки. Необхідно 

продумати не тільки тематику, а й послідовність виставок, зв’язок книги та ілюстративного 

матеріалу (образотворчого, музичного). Це можуть бути виставки, присвячені видатним 

особистостям, окремим періодам у розвитку мистецтва, різним видам мистецтва певних 

країн тощо. 

За допомогою книжкових виставок діти дізнаються про те, що дитяча література 

різноманітна, кожен може задовольнити свої пізнавальні інтереси, з книжкою можна цікаво 

проводити своє дозвілля. 

До кола читання молодших читачів входить пізнавальна література, в якій у доступній 

та образній формі відтворюються ті чи інші факти науки, історії, розвитку суспільства й 

людської думки. Така література сприяє розширенню кругозору дітей. 

Теми у науково-пізнавальних творах розкриваються з історичних позицій, у розвитку 

та в логічному взаємозв’язку. Важливо стимулювати дітей до освоєння спеціальної 

довідкової літератури, а також розвивати в них уміння користуватися енциклопедіями, 

словниками, довідниками з різних галузей знань. Слід сприяти створенню у дітей чіткого 

уявлення про систему довідкових посібників. 

Основні особливості науково-пізнавальної літератури: текст наукового стилю; 

вживання термінів; значна кількість ілюстрацій (малюнки, схеми, таблиці тощо). Автори 

науково-пізнавальних книжок є не тільки письменниками, а й науковцями, адже вони 

повинні достовірно пояснити дітям різні наукові поняття. 
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Без читання науково-пізнавальних творів неможливе становлення кваліфікованих 

молодших читачів, розширення їх кругозору з різних галузей знань. 

Пізнавальними для дітей є матеріали рубрик, які є в дитячих журналах «Пізнайко», 

«Барвінок», «Юний натураліст», «Юний технік» та ін. 
За останні десятиліття у дитячих бібліотеках з’явилося чимало дитячих журналів для 

молодших школярів. На це слід звертати увагу й учителям початкових шкіл в організації 

класного та позакласного читання учнів. 

Одним із напрямів розвитку читацької самостійності є формування умінь 

користуватися бібліографічними покажчиками, картками каталогів, орієнтуватися у 

принципах розміщення книжок на стелажах. Важливо також формувати в молодших 

школярів уміння користуватися довідковою літературою, орієнтуватися у структурі дитячих 

енциклопедій, довідників тощо. 

Загалом необхідно систематично передбачати актуалізацію досвіду самостійного 

читання дітей молодшого шкільного віку, мотивувати їх до спілкування з книгою. 

Уміння ефективно використовувати свій вільний час сьогодні є важливим показником 

формування загальної культури особистості, а дозвілля в бібліотеці залишається в числі 

найбільш продуктивних та ефективних. 

Отже, дитячі бібліотеки відіграють значну роль у розвитку читацької самостійності 

дітей молодшого шкільного віку. У результаті ефективної бібліотечної діяльності 

відбувається становлення кваліфікованого молодшого читача, який здатний до самостійної 

читацької діяльності, активізується його мовленнєвий, літературний та інтелектуальний 

розвиток, формуються морально-естетичні уявлення та поняття, виховується потреба у 

систематичному читанні тощо. Від дитячих бібліотек значною мірою залежить,  чи 

полюблять діти читання. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні інноваційних технологій 

розвитку інтересу до читання молодших читачів. 
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ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ: ВНУТРІШНІ ПЕРЕДУМОВИ 

 

DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL CULTURE OF EDUCATION 

WORKERS INNER PRECONDITIONS 

Prorok Nataliia 

 

У статті представлено результати теоретико-емпіричного дослідження 

психологічної культури працівників освіти. Розглянуто сутність цього психологічного 

явища. Показано, що психологічна культура є одним із аспектів процесу формування 

професіоналізму, компетентності, професійної зрілості. Найбільш інтенсивно цей процес 

відбувається в професійній і самоосвітній діяльності та в ході саморозвитку. Визначено, що 

потреба в психологічній культурі виникає тоді, коли у людини в процесі її професійної 

діяльності накопичується низка проблем, рішення яких вимагає наявність психологічних 

знань і вмінь працювати із врахуванням психологічного чинника (психологічної реальності). 

Розглянуто внутрішні психологічні передумови плодотворної роботи з розвитку 

психологічної культури. 
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психологічні механізми, професійно важливі якості, саморозвиток, соціогенні здатності. 

 

In the article was showed the results of the theoretical-empirical investigation about the 

psychological culture of education workers. Was showed the essence of this psychological 

phenomenon. Was showed that psychological culture is the one of the aspects of process of forming 

professionalism, competence, professional maturity. The most intensive this process is happens into 

professional, self-education and self-development activities. It was detected that demand in the 

development of own psychological culture is needing at that moment when person in their  

profession life have a lot of problems which needs to have an psychological knowledge and 

competence to work and count of psychological factor (psychological reality). Was consider the  

inner psychological preconditions of productive work in the development of psychological culture 

(formation of the wide range of motives; specific professional orientation to the learning and 

restructuring of person; professionally important qualities; developed processes of self-knowledge, 

self-evaluation, self-regulation, self-control; abilities of self-development; formation of education 

worker as a professional etc.). Was marked that reflection it is not only necessary condition of 

psychological culture forming, it is the instrumental component of it. 

Keywords: psychological culture, professional development, professional reflection, 

psychological arrangements, professionally important qualities, self-development, sociogenic 

abilities. 

 

Актуальність проблематики, яка пов’язана з психологічною культурою, зумовлена 

нагальною соціальною потребою в покращенні психологічної підготовки працівників освіти 

як фахівців, що здійснюють розвивальний вплив на особистість та мають особливу 

відповідальність за долю майбутнього покоління. Адже психологічна культура є важливим 

чинником досягнення високих рівнів професійної діяльності цих спеціалістів. Окрім того, 

цей психологічних феномен є важливим психологічним засобом саморегуляції і 

самодетермінації людини та значним ресурсом для послаблення негативних впливів 

інформаційного суспільства (наприклад, таким, як зменшення авторитетності вчителів, 

залежність від Інтернету та ін.). Отже, вивчення психологічної культури представляє 

науковий інтерес і має високу актуальність. 

Розглянемо важливі наукові уявлення про психологічну культуру працівників освіти, 

які допомагають зрозуміти її сутність: 

- разом із філософським тлумаченням категорії «культура», яка розуміється як 

інтегральна характеристика життєдіяльності суспільства, це поняття в наш час часто 

вживається в більш вузькому значенні – «освіченість», «вихованість», «унормованість 

поведінки» [2; 5]. 

Психологічна культура (внутрішня культура) – це певна якість внутрішнього 

психічного життя людини як суб’єкта, особистості і індивідуальності. Вона є ядром загальної 

культури людини і виступає як її внутрішній план (або контур): це культура стосунків, 

культура інтелектуальної діяльності і культура саморегуляції, які – утворюють внутрішній, 

інтелектуально-афективно-вольовий, ціннісно-смисловий план загальної культури  людини. 

А зовнішнім контуром загальної культури (в реалізації якого виявляються особливості 

внутрішнього) виступає культура наочної діяльності, культура поведінки і культура 

спілкування [5, с. 40–41]. 

Сучасні дослідники підкреслюють те, що психологічна культура визначає не тільки 

якість взаємодії людини з навколишнім світом, її спрямованість на гармонічні стосунки, а й 

екзистенційний вибір особистості, її прагнення звіряти свої вчинки з загальновизнаними 

принципами гуманізму та людяності [6; 2; 3; 9]. 

Зауважимо: психологічна культура педагогів у вітчизняній науці досліджена 

найбільше і часто розглядається як інтегральне новоутворення особистості, що охоплює
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взаємозв’язані психологічні властивості. Вона є ядром структури професійно-важливих 

якостей, виконує ціннісно-регулятивну функцію в професійній діяльності, і забезпечує 

високий рівень її успішності, а також саморозвиток і самореалізацію особистості як у 

професії, так і в межах життєвої стратегії в цілому [3; 7]. 

Науковці звертають увагу на те, що у психологічній культурі працівників освіти 

нерозривно пов’язані психолого-педагогічні компетентності і професійно важливі 

психологічні якості людини (зокрема: особлива здатність розуміти психіку інших людей; 

уміння спілкуватися з ними; вміння відчувати настрої дитини, її внутрішній світ; такт, 

гідність, повага до іншого, відповідальність тощо) [9; 8; 1]. 

Отже, аналіз літературних джерел показав, що поняття «психологічна культура 

педагога (вчителя)» – це вельми широке й містке поняття. І хоча всі дослідники сходяться на 

думці, що психологічна культура педагога є суттєвим чинником педагогічної діяльності і 

розвитку вчителя як особистості і професіонала, уявлення про шляхи її формування досить 

розмиті. 

Розділяючи погляди багатьох науковців на сутність психологічної культури (О. О. 

Бодальова, Н. В. Чепелєвої, В. В. Рибалки, О. О. Смирнової та ін.), ми також розуміємо її як 

інтегральне поєднання психологічної компетентності, ціннісно-смислового компоненту 

(ставлення до людей, світу, власної діяльності), когнітивної складової та рефлексії.  

Оскільки психологічна культура працівників освіти збільшує ефективність вирішення 

ними широкого  кола повсякденних професійних завдань,  її можна віднести до  структур 

«найбільш адекватного особистісного забезпечення цілей, задач і змісту діяльності», які 

виникають у процесі пристосування особистості і діяльності [1]. Отже, психологічна 

культура як психологічне явище, є одним із аспектів процесу формування професіоналізму, 

компетентності, професійної зрілості. Найбільш інтенсивно цей процес відбувається в 

професійній діяльності, самоосвітній діяльності і в ході саморозвитку. 

Важливо визначити: коли перед людиною постає питання про необхідність розвитку 

власної психологічної культури, і коли вона стає здатною до її саморозвитку? Узагальнена 

відповідь звучить так: потреба в психологічній культурі виникає тоді, коли у людини в 

процесі її професійної діяльності накопичується ціла низка проблем, рішення яких вимагають 

наявності психологічних знань і вмінь працювати із врахуванням психологічного чинника 

(психологічної реальності, психологічних аспектів). Ці проблеми стають певним викликом 

для професіонала і стимулюють його до самовдосконалення. 

Отже, психологічна культура – це прерогатива дорослої людини, яка вже має певний 

професійний досвід. Так, у «Психологічному словнику» пояснюють: «…передумовами 

психологічної культури вчителя є його сформованість як особистості і як професіонала, 

світоглядна зрілість, внутрішня налаштованість на виховну діяльність» [4, с. 58-60]. 

Які ж саме внутрішні психологічні передумови мають бути сформовані для плідної 
роботи з розвитку психологічної культури? 

Почнемо з мотиваційної складової. Як відомо, і ефективне виконання професійної 

діяльності (досягнення її цілей і задач), і успішний розвиток психологічної культури можливі 

за певного розвитку мотиваційної сфери. Для працівників освіти не достатньо «внутрішньої 

налаштованості на виховну діяльність» (про яку сказано у вище згаданій цитаті із  

«Психологічного словника»). На наш погляд, необхідна сформованість широкого спектру 

мотивів: внутрішньої пізнавальної мотивації (зокрема, потреби до самоосвіти); потреби в 

досягненнях; професійних настановлень; смислового настановлення на саморозвиток; 

професійних цінностей. 

Щодо ціннісно-смислового складника психологічної культури. Ми вважаємо, що 

формування і підвищення психологічної культури у педагога, психолога, вихователя, 

соціального працівника можливі за умови, якщо в своїй професійній діяльності вони мають 

досвід реалізації на практиці тих соціальних норм, які вже перетворилися у  власні 

професійно орієнтовані установки і цінності. Зокрема це: специфічна професійна
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спрямованість на вивчення та перебудову людини; спрямованість на підтримання 

благополуччя іншої людини; орієнтація на допомогу іншим; спрямованість на співпрацю; 

загальні гуманістичні цінності (добро, допомога слабшим, альтруїзм тощо); професійні 

цінності (наприклад, служіння іншим людям; відповідальність за свої дії; увага до людини). 

Як ми розуміємо, всі названі установки і цінності відображають ставлення до людей. 

Підкреслимо, що ті цінності, на які орієнтована людина, передбачають певні способи 

поведінки. 

Нагадаємо ознаки сформованості надважливої професійної установки (чи 

спрямованості) на вивчення та перебудову людини: виражена і стабільна зацікавленість в 

отриманні психологічних знань, у пізнанні психологічного аспекту дійсності, внутрішнього 

світу людини; володіння навичками психологічного впливу на людей. У зміст цієї установки 

входить і згадувана «внутрішня налаштованість на виховну діяльність».  

Наступна передумова психологічної культури – сформованість особистості. Перш за 

все, зріла особистість відрізняється розвинутими процесами самопізнання і самооцінки (своїх 

здібностей, якостей, недоліків і достоїнств, своєї поведінки, особистісних ресурсів тощо), 

саморегуляції (вольової, мотиваційної, екзистенційної), самоконтролю (власної поведінки і 

діяльності). Але для розвитку психологічної культури не достатньо глибоких знань про себе: 

працівник освіти має вміти самостійно працювати над собою (зокрема, над покращенням і 

розвитком професійно і соціально важливих якостей; над своїми недоліками тощо). 

У зрілої особистості вже сформована позитивна Я-концепція («образ Я»), ідеальна 

модель фахівця, накопичено позитивний досвід моральної поведінки. Акцентуємо увагу на 

тому, що уявлення про еталонну модель фахівця (чи ідеальну модель) є важливим 

орієнтиром та стимулом для розвитку особистості. 

Щодо світоглядної зрілості (це ще одна передумова психологічної культури). Вона 

приходить до людини разом із життєвим та професійним досвідом і характеризується, перш 

за все, сформованістю картини світу, здатністю сприймати світ у багатоманітності його 

проявів, відповідальним ставленням до своїх дій, зокрема, і в професійній праці. Картину 

світу складають настановлення, стереотипи, уявлення (в тому числі і ті, які відносяться до 

професійної сфери: уявлення про професійний еталон; про необхідність саморозвитку, про 

своє майбутнє в професії тощо) та ін. 

І остання важлива передумова психологічної культури – сформованість працівника 

освіти як професіонала. Професіоналом вважається фахівець із розвинутою операційною 

сферою професії і певним професійним досвідом. Тобто той, хто володіє професійними 

навичками, вміннями, прийомами і технологіями як складниками професійної майстерності; 

має розвинуті професійні якості та здібності. Зазвичай, такого рівня фахівець досягає після 3- 

5 років професійної діяльності (Е. А. Клімов, А. К. Маркова, В. А. Бодров). Набуття 

професійного досвіду й усвідомлення смислу свого життя відбувається через опрацювання, 

переосмислення різноманітних проблемних ситуацій, реальних складних прецедентів і 

конфліктів, з якими фахівець стикається в своїй професійній діяльності. А рефлексивні 

механізми дають змогу фахівцю усвідомлювати власні особистісно-професійні 

характеристики (мотиви, цінності; рівень своїх професійних знань і умінь; ідеал чи модель 

фахівця; професійні якості тощо), переосмислювати і перетворювати свій досвід. 

Безпосередньо в професійній діяльності «відточуються» ті навички і вміння, які 

сприяють її ефективності. Адже професіонал вміє вирішувати широке коло завдань, що 

стоять перед ним у професійній діяльності. Які навички і вміння є найважливішими для 

практичних психологів, педагогів, соціальних працівників у контексті психологічної 

культури? Науковці сходяться на тому, що це комунікативні навички; навички самоаналізу, 

рефлексії; відповідального ставлення до професійної діяльності; навички впевненої 

поведінки; вміння здійснювати психологічний вплив (Н. А. Амінов, М. В. Молоканов, Р. 

Кочюнас). 
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Зауважимо, що обов’язковою умовою професійного розвитку (а, отже, і розвитку 

психологічної культури) є потреба у саморозвитку (чи смислова установка на саморозвиток, 

самозмінювання) та практика її задоволення. 

Здійснювати самозмінювання (зокрема, працювати над підвищенням власної 

психологічної культури) та будувати нові моделі життєдіяльності дає змогу комплекс 

соціогенних здатностей, у якому рефлексивні механізми також виконують суттєву роль 

(Ю.М. Швалб). Перерахуємо ці здатності, оскільки саме вони, на наш погляд, достатньо 

точно відображують важливі чинники формування (чи розширення) психологічної культури. 

Це: здатності до рефлексивного співвіднесення власних індивідуально-особистісних 

цінностей із простором культури; здатності до постановки завдань на самозмінювання; 

здатності до інноваційного перетворення власного способу життя на основі отриманих 

нових можливостей, тобто здатності до побудови нових моделей життєдіяльності [10]. 

Водночас саморозвиток (самозмінювання) як відрефлексована діяльність, можливий лише за 

розвиненої суб’єктності. 

Можна констатувати, що успішна робота працівників освіти над формуванням і 

розвитком власної психологічної культури можлива за наявності: розвинутих механізмів 

рефлексії (самоаналізу, самооцінювання); сформованої потреби в саморозвитку; соціогенних 

здатностей для її реалізації; навичок саморозвитку (програмування саморозвитку, 

самокорекції, самовпливу). При цьому рефлексія є одночасно не тільки важливою умовою 

формування психологічної культури, а й її інструментальною складовою. 
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АРХІВНІ ТА БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ ЯК ЗАСІБ 

ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПЕРСОНАЛІЙ 

 

 

 
Rozman Iryna 

ARCHIVE AND LIBRARY FUNDS AS MEANS OF STUDYING 

THE PEDAGOGICAL PERSONALITIES 

 

У статті висвітлені шляхи та способи вивчення педагогічних персоналій за 

допомогою аналізу архівних та бібліотечних фондів. Подано джерела особистого 

походження, які відіграють особливу роль у проведенні історичних досліджень педагогічних 

персоналій. Доведено, що матеріал може бути оптимально адаптований до потреб цього 

дослідження. 

Ключові слова: дослідження, вивчення, джерело, аналіз матеріалів, довідник, 
біографістика. 

 

The article highlights the ways and means of studying pedagogical personalities by 

analyzing archival and library funds. The sources of personal origin are given, which play a special
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role in conducting historical research of pedagogical personalities. It is proved that the material 

can be optimally adapted to the needs of this study. The development of Ukrainian society in the 

face of new socio-economic relations and political circumstances requires significant new changes 

in priorities in the modern educational process. The study of pedagogical personalities make it 

possible to pay special attention to the importance not only of professional personalities of 

pedagogues, but also to consider individual personalities in the multifaceted aspects of their lives in 

order to enrich the scientific and practical outlook, and raise the general cultural level of civil 

society. 

Keywords: research, study, source, analysis of materials, reference book, biography. 

 

Розвиток українського суспільства за умов нових соціально-економічних відносин та 

політичних обставин вимагає нових суттєвих зміни щодо пріоритетів і в сучасному освітньо- 

виховному процесі. Вивчення педагогічних персоналій дає можливість звернути особливу 

увагу на значення не тільки професійної фаховості особистостей педагогів, а й розглядати 

окремі персоналії в багатогранних аспектах їхнього життя з метою збагачення науково- 

практичного світогляду, підвищення загальнокультурного рівня громадянського суспільства. 

Унікальні фонди, що їх зберігає Інститут рукопису Національної бібліотеки України 

імені В.І. Вернадського − національне надбання і гордість України: понад півмільйона 

рукописів та рукописних книг є свідками нашої історії, культури, самобутності Української 

держави загалом. Ця тема досліджується відомими науковцями у галузі біографістики та 

персоналістики, які ретельно опрацювали її з позицій літературознавства і документалістики 

(О. Галич, Е. Местергазі, Пустовіт, М. Федунь); історичного джерелознавства (С. Макарчук, 

М. Казьмирчук, О. Косенко, С. Павленко, О. Ясь); правознавства (С. Кодан); біографістики 

(М. Гончаренко, Н. Любовець, Т. Черкашина), а також історико-педагогічної науки (М. 

Анісов, Г. Бєлан, Л. Голубнича, Н. Дічек, Т. Завгородня, Д. Раскін, О. Петренко, Л. 

Смолінчук, О. Сухомлинська та ін.); психології (Н. Логінова). 

Винятковість дослідження архівних та бібліотечних фондів життєдіяльності відомих 

особистостей, серед яких педагоги, громадські діячі, освітяни, засвідчує факт нагромадження 

у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України понад тисячу 

особових архівних фондів, а в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського (ІР НБУВ) – 264 [1]. Матеріалів щодо педагогічних персоналій, зосереджених 

у Центральному державному історичному архіві м. Львова (ЦДІАЛ) України, нараховується 

в загальній кількості близько 90 [1]. 

Вивченням окремих персоналій займаються як відомі освітяни, громадські діячі, вчені, 

які вивчають історію педагогіки та школознавства з кінця ХІХ століття до початку ХХ 

століття (І. Боберський, А. Вахнянин, В. Левицький, І. Гриневецький, Я. Гординський, І. 

Крип’якевич, А. Крушельницький, О. Маковей. Ю. Романчук, О. Тисовський. П. Франко, Г. 

Хоткевич, В. Шухевич), так і вчені, у фондах яких зберігаються цінні для історико- 

педагогічної біографістики джерельні матеріали (О. Басараб, О. Охримович, К. Студинський) 

[2]. 

Вивчаючи дисертаційні та монографічні дослідження про педагогічні персоналії, 

можна зробити висновок, що їхні автори за умов необхідності активно використовують 

фонди особового походження архівних та бібліотечних установ. Однак їхній узагальнюючий 

аналіз з позицій історико-педагогічної науки відсутній. Важливе підґрунтя для заповнення 

цієї прогалини дають довідникові й аналітичні публікації [1-6] та безпосереднє ознайомлення 

з їхнім наповненням. 

Наприкінці 80-х років ХХ ст. особові фонди існували фактично в усіх центральних і 

обласних державних архівах України, їхня загальна кількість становила 1227, а обсяг 92,3 

тис. умовних одиниць зберігання – справ [3, с. 201−202]. Матеріали у фонди надходили, 

практично, стихійно: їх передавали з особистих архівів та громадських організацій.



Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА». Випуск 24(1) 2018 

177 

 

 

 

Переважно за допомогою поданих документів ставала надбанням індивідуальна 

життєдіяльність письменника, педагога, історика. 

В Інституті архівознавства НБУВ, що є головним архівним підрозділом в системі НАН 

України з питань формування, зберігання, обліку і використання документів архівного фонду 

України, зберігається близько 280 фондів академіків і членів-кореспондентів, серед яких є 

чимало відомих педагогів. У ЦДІАК України зосереджені родові фонди землевласників та 

відомих громадських діячів, учених, просвітян XVIII – ХХ ст. [3, с. 202-203]. 

Значна кількість особових фондів педагогічних персоналій зосереджена у 

Центральному державному історичному архіві м. Львова (ЦДІАЛ) України. Обсяг їх складає 

понад 500 справ. За структурою вони поділяються на офіційно надані матеріали, на 

біографічні спогади, мемуари, щоденники, тексти публікацій, епістолярії, навчально- 

методичні розробки, світлини з домашніх архівів, матеріали про фондоутворювачів. 

У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України 
знаходяться особові фонди Новицького М.М. (1892–1964), літературознавця та 

вченого (оп. 1; од. зб. 495; ХІХ ст.–1968 рр.); Редька Ф.А. (1905–1981), історика і 

літературознавця (оп. 1, 2; од. зб. 32; 1940–1971 рр.); Шипович Р.Д. (1880–1966), поетеси і 

педагога (оп. 1; од. зб. 75); Бориса Дмитровича (1863–1910), письменника, педагога, 

літературознавця, лексикографа, етнографа, історика, видавця і громадського діяча (оп. 1; од. 

зб.  80; 1697–1910 рр. 2 док.); Мушак  Ю.Ф. (1904  –1973), філолога-перекладача  (оп. 1, 2; од. 

зб.  61; 1928–1976 рр.); Шульмінської О.  М.  (1879  –1972),  педагога (оп.  1; од.  зб. 74; 1888– 

1971  рр. 1 док.); Дядченко  Г.К. (1869 –1921), художника  і педагога (оп. 1; од. зб. 28; 1890  – 

1940-ті рр) [4]. 
Ще більш неосяжний і менш опрацьований з позицій історико-педагогічної 

біографістики пласт джерельних матеріалів зосереджений у відділі рукописів Львівської 

національної бібліотеки ім. В. Стефаника (ЛНБ). Серед упорядкованих у ньому наприкінці 

80-х рр. ХХ ст. близько 175 особових фондів [2] (а їхнє формування продовжується), близько 

2/3, згідно з нашими підрахунками, належить особам, які заслуговують на дослідження саме 

як педагогічні персоналії. 

У фондах «Правління Мукачівської греко-католицької єпархії», «Мукачівського 

Чернечого монастиря отців Василіан» є дані про відкриття шкіл, призначення вчителів, 

розпорядження про обмеження вживання слов'янської мови в церковних школах і 

діловодстві єпархії; збережено спроби замінити слов'янський алфавіт латинським, документи 

про візитації шкіл. 

У цих же фондах зберігаються документи про діяльність «народних будителів» та 

видатних письменників ХІХ ст. - О. Духновича, М. Лучкая, І. Сільвая, А. Кралицького, В. 

Довговича, С. Павловича, О. Митрака, зокрема заповіт М. Лучкая від 11 серпня 1831 р., 

рукопис Іоанна Лешковича «Про русинів і слов'ян» (1841), чорнові записи до «Історії 

карпатських рутенів» М. Лучкая (1842), повідомлення О. Духновича про видання календаря 

російською мовою (1849); збереглися листи Б. Дідицького зі Львова та І. Желяховського із 

Перемишля до А. Кралицького з проблем літератури (1860); листи Я. Головацького до А. 

Кралицького про видання книг (1865); лист А. Кралицького до І. Сільвая про перебування в 

селі Бобовище (1883); збережено дані про видатних діячів Росії і України − уродженців 

Закарпаття: Ю. Венеліна-Гуци, А. Дешка, І. Зейкана; є документи про диригента й 

організатора багатоголосого хору К. Матезонського і т.д. [5, с. 2]. 

Загалом вивчати конкретні персоналії можливо за допомогою автобіографій, особово- 

облікових документів, спогадів, листів, періодичних видань, часописів, наукових праць, 

інших продуктів творчості, навчально-педагогічної діяльності у освітніх закладах, виступах 

на різного типу зібраннях. 

Досліджуючи мемуаристику, безумовно розглядаємо персоналію у плані 

суб'єктивного аналізу − це не є недоліком, а відображає особистісне ставлення автора до 

об’єкту дослідження. Ймовірно, прослідковується здатність множити неповторність особи, її
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значущість для інших через особисту емоційність, однак це не може виправдовувати 

відвертої упередженості, свідомої підробки. 

Отже, аналіз джерел, що архівуються, сприяє розширенню відомостей про діяльність 

педагогічних персоналій; він свідчить про справжню творчу роботу унікальних осіб, 

вивчення напрацювань яких сприяє розвитку історико-педагогічних наук. Лише невелика 

кількість таких джерел досліджена і використовується в обігу педагогічної науки. А решта 

(більшість таких надбань) чекає на свого прискіпливого дослідника, який відтворить 

педагогічну та культурно-просвітницьку діяльність педагогічних персоналій на базі історико-

педагогічної біографістики з метою її всебічної реалізації в науково-освітянських колах, що 

сприятиме комплексному осмисленню певної особистості. 

Визначені наукові доробки дають орієнтацію на врахування при вивченні 

педагогічних персоналій трьох важливих особливостей джерел особового походження: 

ретроспективність, документальність, суб’єктивність. Вони настільки взаємопов’язані і 

переплетені між собою, що потребують розгляду в одному науковому контексті. 
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„Einen offenen, geraden und feurigen Charakter zeigt der Magyare durch Wort und That. 

Noch heut zu Tage ist er voll Kraft und Selbstschätzung, rasch feurig, allem Zwange feind, und 

mehr dem ländlichen als städtischen Leben zugethan, Dabei ist gefällig, grossmüthig, gastfrei und 

ein ausgezeichneter Soldat, aber auch aufbrausend, jähzornig, und stolz auf seinen Stamm.“ 

„Der Slowake ist im Allgemeinen von aufgeregtem Geiste und tiefem Gemüthe, dabei witzig 

beredsam und mit vielen Anlagen zu Künsten, Gewerben und Wissenschaften. In den nördlichen 

Comitaten Ungarns lebt er in großer Dürftigkeit, und ist zu seinem Verderben, so wie der Pole, dem 

Branntwein ergeben“ [1]. 

Keywords: Statistik, Österreichischen Monarchie, Reformdekade, Statistiken das, Nationaler 

Charakter 

 

"Відкритий, прямий і вогненний персонаж показує Magyare словом і ділом. Сьогодні 

він сповнений сили і самооцінки, швидкий, не любить примусу і більше прив'язаний до 

сільського, ніж міського життя, він самовдоволений, щедрий, гостинний але також 

швидкий, галасливий і гордий своїм плем'ям ". 

"Словак, як правило, збуджений духом і глибоким розумом, дотепний, красномовний і 

має прихильність до мистецтва, ремесла та наук. У північних комітатах Угорщини він 

живе у великій бідності, і до свого руйнування, як і поляк, відмовляється від духів[1]. 
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"An open, straight and fiery character shows Magyare with word and deed. Today he is full 

of strength and self-esteem, fast, does not like coercion and more attached to rural than urban life, 

he is self-satisfied, generous, hospitable, but also fast, noisy and proud of his tribe". 

"The Slovak is, as a rule, excited by the spirit and the deep mind, witty, eloquent and has a 

commitment to art, crafts and sciences. In northern Hungary, he lives in great poverty, and, to his 

destruction, like aPolish, renounces spirits"[1]. 

Keywords: statistics, Austrian monarchy, reforms, statistical data, national character. 

 

Die zitierte Sammlung von Stereotypen stammt weder aus einem Reisebericht, noch aus 

einem Text des romantischen Nationaldiskurses, sie wurde vom Professoren der Wiener Universität 

Johann Springer in seiner Statistik des österreichischen Kaiserstaates im Jahre 1840 veröffentlicht 

und ist in der Franc Beck´s Universitäts Buchhandlung gedruckt worden. Als Springer im Kapitel 

Geistige Eigenschaften der Bewohner, Nationalcharakter diese Charakteristik publizierte, knüpfte 

er an die mehr als 50-jährige Tradition der wissenschaftlichen Untersuchung und Beschreibung des 

Nationalcharakters in der völkergemischten Habsburger Monarchie an. Sie wurde in erster Linie im 

Rahmen einer eigenständigen wissenschaftlichen Disziplin, der Statistik (Staatskunde, 

Staatswissenschaft) gepflegt. Statistiken nannte man auch die Ergebnisse ihrer Forschung, in 

welchen nach genau festgestelltem Model der Staat, seine Grundmacht also das Land und das Volk, 

politische Verfassung, Standesverhältnisse, Staatsverwaltung, Industrie und Wirtschaft beschrieben 

wurden [2]. 

Gemäß der theoretischen Konzeption der Statistik, die die Göttinger Schule (Gottfried 

Achenwall, August Ludwig Schlözer, Johann Christoph Gatterer) ausgearbeitet haben, konzentrierte 

sich ihr Interesse an vier Hauptgebiete: Grundmacht, Staatsrecht, Staatsverfassung, 

Staatsverwaltung. Unter der Grundmacht verstanden die Statistiker das Staatsgebiet, also die Lage, 

Größe und Qualität des Landes, die wirtschaftliche Produktion und die Population[3]. Bei der 

Beschreibung der Bevölkerung stand an erster Stelle die möglichst genaue Bestimmung der Anzahl 

und der einzelnen Alters-, Standes-, Berufs- und Konfessionsgruppen, Betrachtung der 

demographischen Entwicklung, des Gesundheitszustandes, Kriminalität und so weiter, aber auch  

die physischen, moralischen und intellektuellen Eigenschaften. Bei den ethnisch heterogenen 

Staaten drang seit den 1820er Jahren die Anforderung nach der detaillierten Bestimmung aller 

„Farben, zu dem statistischen Bilde des Volkes“ unter welchen „die Nationalverschiedenheiten 

nach der Abstammung und Sprache, der Nationalcharakter und die körperlichen Anlagen“ immer 

mehr in Vordergrund geraten sind [4]. 

Die Statistik war also Produkt der aufgeklärten Bestrebungen um Verbesserung der 

Verwaltung des Staates und um optimale Ausnutzung seines Potentials. Die Blütezeit der 

österreichischen und ungarländischen Statistik und gleichzeitig Periode der intensivsten 

Untersuchung des Nationalcharakters begann in der josephinischen Reformdekade und endete in 

den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts. Nach dem Vorbild der deutschen Universitäten hat man in 

1780 er Jahren an höheren Bildungsanstalten der Österreichischen Monarchie das Studium der 

Statistik eingeführt. Nach kurzer Zeit gab es hier mehr Lehrstuhle der Statistik, als in jedem 

anderem Land Europas. Diese besondere Aufmerksamkeit von der Seite des Staates wurde durch 

die Überzeugung motiviert, daß das Kennenlernen der Verhältnisse im Statte „eine feste Grundlage 

der Neigung und Liebe zu seinem Vaterland“ sichern kann [5]. Es war also ein Instrument der 

Bekräftigung der Loyalität der Bürger gegenüber dem Staat. Unter dem bürokratischen Apparat 

sollte das bessere Erkennen der Heimat zur Festigung des „edlen Patriotismus“ und nicht zuletzt 

auch zur Verbesserung der Dienstleitung beitragen. 

Die Kategorie des Nationalcharakters hat sich seit dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts 

als ein allgemein akzeptiertes Objekt der wissenschaftlichen Forschung und Bestandteil der
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statistischen Forschung der Staatsbewohner etabliert. Lange Zeit stand Untersuchung und 

Beschreibung des Nationalcharakters unter dem Einfluß der Autorität des Charles Montesquieu. 

Sein Buch Vom Geiste der Gesetze trug wesentlich dazu bei, das esprit genérál aus den Salons der 

Intellektuellen gelehrten Disputen und Spekulationen ein für die Politik und praktische Applikation 

relevantes Problem geworden ist. 

Nationalcharakter bildeten die moralischen Eigenschaften und Gewohnheiten im Denken und 

Tun, und haben sich als Ergebnisse einer einzigartigen Kombination von Klima, Religion, 

Gesetzgebung, Regierungsform, Geschichte und Traditionen entwickelt. Was eine Nation von der 

anderen unterscheidet ist die einmalige Kombination dieser Faktoren, ihrer gegenseitigen 

Interaktion und Abhängigkeit. Der moralische oder sittliche Charakter der Nationen und Völker war 

ein Teil ihres gesamten Nationalcharakters. Er bestand aus dem Gemische von Tugenden und 

Lastern und seine Qualität hing von der Art und Weise, wie die einzelnen Züge ausgeglichen und 

kombiniert sind. 

Die Kernfrage lautete nicht, ob eine Nation einen spezifischen Nationalcharakter hat oder 

nicht, sondern welche Umstände, Faktoren beeinflussen seine Formgebung und Fortbestehen [6]. 

Neben der alttestamentarischen Vorstellung über den Nationalcharakter als „Erbe des Blutes“ und 

dem geographischen Determinismus hat seit Montesquieu die Rolle des Staates, der  

Regierungsform und des politischen Regimes immer mehr Aufmerksamkeit angezogen. Den 

determinierenden Einfluß der klimatischen und geographischen Bedingungen hat der 

Entwicklungsgrad der Zivilisation einigermaßen relativiert. Diese Meinung war in nächsten zwei 

Generationen unter den franzosischen Aufklärer wie Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, oder 

François Voltaire aber auch im deutschsprachigen Diskurs tonangebend. Der Forschung der 

Nationalcharaktere haben sich seit 1770er Jahre eigene Verlagsprojekte gewidmet. Im London ist 

Rewiew of the Characters and Manners of the English, French, Italians, Spaniards, Germans and 

Dutch erschienen [7], im Zentrum der deutschsprachigen Buchkultur, in Leipzig, wurde 1791 ein 

vierbändiges Werk Charakter, Sitten und Religion aller bekannten Völker des Erdbodens 

veröffentlicht [8]. 

Parallel mit der Steigerung des wissenschaftlichen Prestiges der Kategorie des 

Nationalcharakters ist auch ihre Wichtigkeit für den politischen Diskurs gestiegen. Seine Relevanz 

bestand darin, daß er wurde, vor allem dank den Schriften von Rousseaua, nicht mehr für eine 

statische, unabänderliche, sondern flexible und anpassungsfähige Tatsache wahrgenommen. Und es 

sogar in dem Maße, daß nicht nur die Regierungsform den Bedingungen der einzelnen 

Gesellschaften angepaßt werden sollte, sondern auch der Nationalcharakter für die Bedürfnisse der 

bestimmten Regierungsform anzugleichen werden kann. Sowie die Unterschiede zwischen den 

Staaten wiesen eine Tendenz zu Gleichschaltung auf, auch die Nationalcharaktere sollten mit der 

Zeit viel von seiner Eigentümlichkeit verlieren. Seit 1830er Jahren wurde der geographische und 

genetische Determinismus im ungarländischen Diskurs über Nationalcharakter durch die 

zivilisatorischen und kulturellen Akzente ersetzt. Pál Magda, Elék Fényes und andere Statistiker 

1830er und 1840er Jahren verstanden unter Nationalcharakter Sitten und Gewohnheiten, Denkungs- 

und Gesinnungsart [9]. 

Das Erkennen des Nationalcharakters war für die Statistiker der Ausgangspunkt und 

Grundlage für eine gute Politik und conditio sine qua non für die Verwirklichung der notwendigen 

Schritte zur Erneuerungen und Reformen. Kaiser Joseph II. stand auch unter dem Einfluß des 

zeitgenossischen Diskurses. Er ließ im Jahre 1785 eine Charakterbeschreibung der Völker in seinem 

Staate ausarbeiteten und hat sich sogar an der Zusammenstellung des Fragebogens beteiligt. Die 

kaiserlichen Instruktionen für die Kommissare der zehn Distrikte bestanden aus 188 Punkten, „über 

welche von den Kreis-Commissären bey der Bereisung ihrer Bezirke Beobachtungen anzustellen 

sind“. Neben der Frage über Führung der Kirchenbücher, Verlauf der Volkszählung und 

Hausnumerierung haben unter anderem auch folgende Frage beinhaltet: „Zeigt das äußerliche 

Ansehen des Volkes Gesundheit, Leibesstärke, Zufriedenheit? Ist das Volk arbeitsam oder träge? 

Wohlhabend oder arm? Warum? Zu welchen Beschäftigungen zeiget es mehr Anlage, Fähigkeit,
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Hang? Hat das Volk eine gesunde, vernünftige Denkart, oder ist es von schädlichen Vorurtheilen 

eingenommen? Welches sind diese Vorurtheile, welches ihre Quelle? Welche Leidenschaften, 

Tugenden Laster herrschen vorzüglich“ [10]. Die größten Autoritäten der neuetablierten Statistik 

dieser Zeit wie Martin Schwartner (1759 – 1823), Johann Andreas Demian (1770 – 1845), Joseph 

Marx Lichtenstern (1765 – 1828) und Joseph Constant Bissinger (1771 – 1825) haben diese 

Verbesserungs-anstallten für das Königreich Hungarn sehr geschätzt und in seinen statistischen 

Texten die dargestellten Züge des Nationalcharakters oft verwendet. 

Während des Josephinismus hat sich also auch im österreichischen und ungarländischen 

Diskurs das Konzept des Nationalcharakters bzw. Volkscharakters etabliert. Eine wichtige Rolle 

spielten dabei auch die Vorkämpfer der ethnographischen Forschung in Donaumonarchie. An erster 

Stelle ist Joseph Rohrer (1769 – 1828) zu nennen. Er hat neben der Statistik des österreichischen 

Kaiserthums (1827), wo er die Grundlinien der statistischen Bevölkerungskunde darstellt, auch 

Ethnographien einzelner Völker des Kaiserstaates bearbeitet. Die volkskundlichen Schilderungen 

der deutschen, slawischen, jüdischen Bewohner, sowie der Tiroler standen am Anfang der 

Ausgliederung der Ethnographie als eigenständiger Fachdisziplin aus der Statistik. In Einleitung 

zum Versuch über die deutschen Bewohner der österreichischen Monarchie hat er seine 

Forschungsmethode folgendermaßen charakterisiert: „An jedem Volke betrachte ich dann dessen 

körperliche Beschaffenheit, Nahrung-, Kleidungs- und Beschäftigungsart, Kunstsinn, Denkart, 

Religion und moralischen Charakter“ [11]. 

Die große Verschiedenheit der Bevölkerung hat die Beschreibung eines gemeinsamen 

Nationalcharakters für alle Österreicher und Ungarn, wie zum Beispiel der Portugiesen, Spanier, 

Franzosen oder Schweden sehr erschwert. Es bestanden auch Beschreibungen des Charakters eines 

Österreichers, ebenso haben die Statistiken das Bild eines idealen Ungarns projektiert oder besser 

gesagt konstruiert. Viel größeren Raum wurde aber der Forschung des Charakters einzelner Völker 

und ihrer Stämme oder Ästen gewidmet. 

Die Forschung des Nationalcharakters haben die aufgeklärten Bemühungen um die 

Verbesserung der Staatsverwaltung, besonders der Staatsbürokratie ausgeprägt stimuliert. Die 

wachsende Armee der Bürokraten sollte ein besseres Bild über die Verschiedenheit der 

Bevölkerung gewinnen. Gesagt mit den Worten von Joseph Rohrer: „Der Völkerkenner ist nicht 

bloß ein guter Mensch, sondern auch ein guter Staatsbürger, ein guter Staatsbeamter. Er baut sich 

keine Schiffe nach gleichem Modelle in der Luft, sondern hält sich so viel möglich nahe an die Erde 

er gibt den Gedanken auf, Völker über einen Leisten zu schlagen, und hält sich an die wirkliche 

Welt, wo die Menschen nach Verschiedenheit der Clima und ihrer natürlichen Temperamente 

verschieden waren, und noch sind“ [12]. 

Seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts drängte infolge der Napoleonischen Umgestaltung der 

politischen Karte Europas eine andere Motivation in Vordergrund, die Festigung der Loyalität der 

Bewohner. Joseph Rohrer kritisierte in seiner ethnographischen Beschreibung der slawischen 

Bewohner die abwertenden Vorurteile über die nichtdeutsche Bevölkerung, die traditionell unter 

den Deutschen tief eingewurzelt waren. „(E)s erniedrigt die menschliche Natur und zerstört die 

Bande der bürgerlichen Eintracht, welche wir zu knüpfen verpflichtet sind“ [13]. 

Joseph Rohrer, ähnlich wie die ganze zeitgenossische Generation der Statistiker und 

Gebildeten, die ihr Universitätsstudium oft in Göttingen absolviert haben, wie zum Beispiel Gregor 

Berzeviczy (1763 – 1822), Karl Georg Rumy (1780 – 1847), Christian Genersich (1759  – 1825) 

und vor allem Autor der ersten Statistik des Königreichs Ungarn Martin Schwartner, haben seine 

wissenschaftliche Tätigkeit dem aufgeklärten Ideal der Verbreitung von Erkenntnisse und 

Einhaltung von strengen ethischen und moralischen Axiomen unterordnet. Inspiriert durch die Ideen 

von August Schlözer haben sie ihre Forschungsleistung auch als Beitrag zur Veredelung der guten 

Beziehungen zwischen den Nationen und Staaten und zur Entkräftung des staatlichen und 

nationalen Egoismus (Nationalismus) wahrgenommen. Seine Studenten und Leser  forderte 

Schlözer zur unbefangenen Beschreibung und Bewertung der untersuchten Sachen, zur 

Ausweichung von tendenziösen und beleidigenden Behauptungen. Diese Grundprinzipien der
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intellektuellen Arbeit haben die ungarländischen Göttinger Studenten auch in seiner Heimat, aus 

den Lehrstühlen und in seinen Texten weitergegeben. 

Erst in den 1820er Jahren ist der Nationalcharakter in die Aufmerksamkeit der Vorkämpfer 

der Nationalbewegungen in der Vielvölkermonarchie geraten. Besser zu sagen, die strenge Zensur, 

die erst nach dem Wiener Kongreß gemildert wurden, hat den nationalistischen Diskurs bis dahin 

unterbunden. Die napoleonischen Kriege wirkten auf die Modernisierungsprozesse in Habsburger 

Monarchie als Katalysator. Ähnlich wie in anderen europäischen Ländern hat der Staat an die 

Bedrohung seiner Existenz und Loyalität seiner Bürger mit der des vom Staat geforderten staatlich 

orientierten Landespatriotismus reagiert. Die ständische Exklusivität, die für ältere Form des 

ständischen Landespatriotismus typisch war, wurde durch die breite Schicht der unadeligen 

geschwächt und relativiert. Ihr Verständnis der Heimat (patria) und der Nation (nation) war weder 

ständisch noch sprachlich-ethnisch exklusiv. Das Ziel dieser wissenschaftlichen und implizit auch 

politischen Aktivität war die Modernisierung und Umbau ihres Landes (Staates). Ihre 

hauptsächliche Forderung war die Durchsetzung der Bürgerrechte und politische und soziale 

Emanzipation der ganzen Staatsnation [14]..In diesen politischen und ideologischen Grundlagen 

fand die nationale Bewegung der sogenannten kleinen, nichtdominierenden ethnischen Gruppen 

ihre Inspiration[15]. Sie hat auch die Kategorie des Nationalcharakters als ein wirksames Instrument 

der Stärkung der Selbstidentifizierung und der Projektion eines „idealen“ Mitgliedes des nationalen 

Kollektivs. 

Nach er Milderung der Zensur und Stabilisierung der politischen Verhältnisse hat den 

nationalen Diskurs in Ungarn, sowie im ganzen Reich, eine neue, romantische Generation der 

Intelligenz geprägt (Vuk Karadžić, Ján Kollár, Mihály Vörösmárty, František Palacký, Pavol Jozef 

Šafárik). Die Forderung nach Mobilisierung der möglichst großen Masse der Nation aus allen 

sozialen Schichten führte zur Verschärfung der Konflikte und zur Instrumentalisierung des 

Nationalcharakters für die nationalen Ziele [16]. 

Zu dieser Zeit war das Katalog der charakteristischen Gepräge und Eigenschaften schon 

standardisiert und unterlag der Stereotypisierung. Stereotypen, die apriorisch in jedem Versuch um 

die Beschreibung des Nationalcharakters beinhaltet sind, wurden, nach ihrer Selektion und falls es 

nötig war, Reinterpretation, ein wichtiges Instrument der nationalen Mobilisierung. Gleichzeitig 

aber auch ein Mittel der Kritik der politischen Verhältnisse, der nationalen Diskriminierung und der 

Homogenisierungspolitik in Ungarn. Die Tendenzen zur Vereinheitlichung der Kategorien Heimat, 

Volk und Nation haben eine Reaktion in den gebildeten Kreisen der nichtdominierten ethnischen 

Gruppen hervorgerufen, bei welchen sich Konzept der Heimat, des Vaterlandes (Patria) in 

Bedingungen der Konkurrenz von mehreren Vaterländern, Nationen oder Völker entwickelt und 

ausgeformt hat. 

In der Generation der nationalen Vorkämpfer wurde das aufgeklärte Konzept des 

Nationalcharakters durch eine neue, Herdersche Auffassung ersetzt, oder hat ihm mindestens stark 

konkurriert. Sie ging von seiner Konzeption der Umwandlung eines Volks auf eine Nation. Bereits 

beim Entstehen jedes Volks wirkt in ihm sein spezifischer und einmaliger Volksgeist oder auch 

Volkscharakter genannt und bleibt in ihm während seiner ganzen Existenz, adaptiert sich an 

natürliche und historische Bedingungen und bestimmt seine Formgebung. Die Einmaligkeit jeder 

Nation besteht im Nationalcharakter, welcher sich in der Sprache, Literatur, Religion, Bräuchen 

und Gewohnheiten widerspiegelt [17]. Jeder National- bzw. Volkscharakter ist, sowie sein Träger 

einzigartig und einmalig. 

Die Selbstdarstellung und die Selbstinterpretation kristallisieren sich meistens in 

Gegenüberstellung mit dem benachbarten, gleichrangigen oder als Mitbewohner präsenten Volk 

heraus. Erst mit der Verstärkung Nationalisierung des öffentlichen Lebens hat sich der Zweck 

dieses Vergleiches modifiziert, er war die Stärkung des Wir-Bewußtseins und oftmals die 

abwertende Darstellung des anderen Volkes. Die gemeinsamen Leistungen werden immer seltener 

erwähnt und nur von einer schwindenden Minderheit verkündet. Die nationale Exklusivität erhält 

die Hauptrolle in beinahe allen Bereichen der Wissenschaft und der Künste. 
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Die Konstruierung eines Nationalcharakters war gleichzeitig Ausdruck aber auch ein Akteur 

des hervorbringenden nationalen Bewußtseins. In Abhängigkeit von konkreten Bedingungen, in 

welchen sich die einzelnen nationalen Gesellschaften ausgeformt haben, hat der Nationalcharakter 

eine integrative, didaktische, kompensierende oder auch andere Rolle gespielt. Er hat aber auch zu 

Überwindung von bestehenden sozialen, politischen, mentalen usw. Barrieren zwischen den 

Mitgliedern einer konstituierenden Nation wesentlich beigetragen [18]. 

Der österreichische Staat hat als Reaktion auf die Nationalisierung der Gesellschaft die 

konkurrierenden, übernationalen Konzepte gefordert. Neben dem Hungarus-Konzept war das auch 

Konzept eines österreichischen Volks. In der Im Jahre 1832 publizierte Mathias Koch im Archiv für 

Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst seinen Artikel Der Charakter der Oesterreicher [19]. Es 

war ein Versuch, eine Vorstellung über en ideales Volk zu projektieren. „Die wahre Kenntnis, die 

ein Volk von sich hat, bestimmt die Stufe des Wertes, den es über sich ausspricht, und wird, in dem 

er die Nationalwürde weckt, ein geistiges Bollwerk, nicht bloß gegen feindselige Verkleinerung, 

gegen schlauen Trug, gegen Schmälerung der Nationallehre, sondern auch gegen jene Gefährdung, 

die aus den Umtrieben der Feinde des Vaterlandes entstehet“ [20]. Ein gutgearteter Charakter, 

gepaart mit dem schlichten Hausverstand sollen die Hauptgründe für Treue und Loyalität des 

Österreichers gegenüber dem Staat und Dynastie. Ein Österreicher seine Heimat „mit keinem 

modernen Flitterstaat, wie glänzend er auch schimmern und locken mag, vertauschet.“ Dem 

Oesterreicher ist nichts so zuwider als die fremde Sitte, die vom verderbten Geschmack, von 

Unnatur und Verschriebenheit zeigt. Seinem geraden Verstand, seinem ungekünstelten, bis jetzt 

nicht übersein gebildeten Geschmack ekelt alles Gezwungene und Widernatürliche an“ [21]. 

Neben politisch und ideologisch instrumentalisierten Versuchen um Konstruierung eines 

übernationalen Nationalcharakters, welche nach wie vor ohne ausgeprägter Rezeption gescheitert 

sind, wurde die Tradition der Untersuchung und Bestimmung des Charakters der Ungarn, Slawen, 

sowie ihrer Stämme der Serben, Slowaken, Kroaten usw. weiterhin gepflegt. Die Statistiker sind 

aber bei der Bestimmung des Nationalcharakters vorsichtiger geworden, als die ältere Generation. 

Bei den dominierenden Faktoren hat sich neben Klima und Land, die Jurisdiktion, Lebensart, 

Religion und immer rasanter auch die geistige Kultur durchgesetzt. Mit den Veränderungen in den 

äußerlichen Einflüssen modifiziert sich auch der Nationalcharakter. Bestimmte hauptsächliche 

Züge, die in der Natur und im Ursprung der Nation wurzeln, bleiben jedoch unverändert [22]. 

Konzept Hungarus und die Theorie der vier Hauptnationen in Ungarn 
Die deutsche statistische Schule teilte die Bevölkerung ethnisch gemischter Staaten auf 

Hauptnationen/Hauptvölker und Nebenvölker. Neben dieser primären Gliederung in Völkerklassen 

bestanden auch andere Kategorisierungen auf Grundlage der Zahlenmäßigkeit, Stand, Sitten, Moral 

usw. Nach einem der meist verbreiteten Lehrbücher der Statistik von Johann Georg Meusel haben 

die Population Europas fünf Hauptnationen gebildet. Bei ihrer Kategorisierung hat Meusel die 

historischen, sprachlichen und politischen Kriterien berücksichtigt [23]. Die Bewohner Österreichs 

teilte Meusel nach den Völkerklassen auf 1. Teutsche 2. Wenden oder Slaven, die sich in mehrere 

Stämme gliedern, 3. Madscharen oder Ungern, 4. Wlachen/Walachen, 5. Illyrier, 6. Zigeuner, 7. 

Wallonen, 8. Italiener, 9. Juden, 10. Klementiner oder Arnauten und 11. Türken [24]. An der 

Wende des 18. und 19. Jahrhunderts war aber im österreichischen Diskurs viel verbreiteter die 

Teilung auf drei Nationen – Deutsche, Slawen und Ungarn, die den zahlenmäßigen Anteil als 

Hauptkriterium nahm. Diese wurde nach Einverleibung der norditalischen Provinzen um die 

Romanen (Westromanen und Ostromanen oder Walachen) ergänzt. 

Die Gliederung auf Hauptnationen und Nebenvölker etablierte sich etwa zu gleicher Zeit 

auch im ungarländischen Diskurs. Ganz am Anfang steht die erste Statistik des Königreichs Ungarn 

von Martin Schwartner aus dem Jahre 1798. In zwei folgenden Generationen der ungarländischen 

Statistiker wurde die Bevölkerung des ungarischen Königreichs in Hinsicht auf die Verschiedenheit 

der Sprachen auf vier Hauptnationen und unterschiedliche Zahl der Nebenvölker geteilt. Die ältere 

Teilung auf drei Nationen, Deutsche, Slawen und Ungarn, wurde um die Walachen erweitert. 



Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА». Випуск 24(1) 2018 

185 

 

 

 

Mit dieser Teilung korrelierte die Teilung auf die vier Hauptsprachen. Jede von diesen 

Hauptsprachen war in der Kommunikation in bestimmten Situationen und sozialen Kontexten 

dominant. „So wie die Einwohner in Ungern von verschiedenen Nationen sind, so gibt es auch 

verschiedene Sprachen. Gewöhnlich zählet man in Ungern vier Hauptsprachen. Es sind diese; I.) 

Die ungerische Sprache, sie ist eigentlich die Landessprache, 2.) Die teutsche Sprache, sie hat nach 

Verschiedenheit der teutschen Nation verschiedene Mundarten. 3.) Die slawische Sprache; Man 

theilet sie nach den Nationen in die böhmische, kroatische, wendische, illyrische, und rußische 

Mundart. 4.) Die walachische Sprache. Die lateinische Sprache kann man mit allem Rechte als die 

herrschende Sprache in Ungern annehmen, da solche selbst von dem Gemeinen, jedoch mehr als 

schlecht gesprochen wird“ [25]. Ähnliche Teilung auf Hauptnationen bzw. Hauptstämme etablierte 

sich auf bei statistischer Beschreibung der anderen Provinzen des Österreichischen Staates, wie 

Galizien, Siebenburgen oder Mähren und Böhmen [26]. 

Die Gliederung der Bevölkerung Ungarns in vier Hauptnationen war Bestandteil einer 

anderen zeitgenossischen Konzepts, des Hungarus-Konzept. Im Unterschied zu Natio Hungarica 

war es nicht ständisch oder sprachlich-ethnisch exklusiv und hat auch die nichtadelige und 

nichtmagyarische Bevölkerung repräsentiert. Bei einem Teil des oberungarischen Kleinadels war in 

erster Hälfte des 19. Jahrhunderts als eine Alternative zum untergehendem Konzept des ständischen 

Natio Hungarica wahrgenommen [27]. 

Die Statistiker waren wichtige und einflußreiche Multiplikatoren dieser Ideen. M. Schartner, 

A. Demian, P. Magda aber auch in E. Fényes in 1840er Jahren haben die Tatsache hervorgehoben, 

daß weder aus der Sicht der rechtlichen Stellung, noch in Betreff auf das kulturelle Niveau hat keine 

von Nationen die anderen wesentlich übertroffen. Diese Gleichwertigkeit und Gleichgerechtigkeit 

hat sich auch im sprachlichen Bereich geäußert, denn keine von den Landessprachen hat die 

Position der „herrschenden“ Sprache erworben [28]. Sie haben auch sehr konsequent die ethnische 

und etatistiche Bedeutung des Begriffs Ungarn unterschieden. Dazu benutzen sie die Ethnonymen 

Magyaren, wahre Ungarn, eigentliche Ungarn im Gegensatz zum Termin Ungarn, welcher alle 

Bewohner, Bürger, des ungarischen Königreichs repräsentierte, oder repräsentieren sollte. 

Bei der Verteidigung seiner Konzeption eines multiethnischen Königreichs Ungarn (Europa 

in Kleinem) haben sie die Autorität des Gründers des Staates, des heiligen Stephanus benützt. In den 

Belehrungen an seinen Sohn Emerich sprach er einen Grundsatz aus, der im ungarischen Diskurs 

zum allgemein verbreitetem Bonmot wurde: „...unius linguae uniusque moris regnum imbecile et 

fragile est“ [29]. 

Komplementarität der Nationalcharaktere der Ungarn und Slowaken 
Zwischen dem Nationalcharakter der Ungarn und Slowaken bestand, wie aus dem schon 

gesagten folgt, ein deutlicher qualitativer Unterschied. Während die Ungarn, die wahren Ungarn 

oder Magyaren als eine selbstständige Nation dargestellt waren, wurden die Slowaken als eine 

Untergruppe – Volksstamm, Stamm, Äste der Slawen, oder der slawischen Nation repräsentiert. Aus 

diesem Grund zeichneten sich die Slowaken über einige „gesamtslawische“ Charakterzüge sowie 

für ihren Stamm spezifische körperliche und geistige Merkmale. 

Die Slawen wurden in der ersten Generation der Statistiker als ein Slaven-Stamm mit vielen 

Ästen repräsentiert. Eine Rolle spielte dabei die Autorität der ersten Statistik von Martin Schwartner 

aus dem Jahre 1798. Er kodifizierte im intellektuellen Diskurs die These über die zahlenmäßige 

Übermacht der slawischen Nation in Reiche der Stephanskrone und ihre Gliederung auf mehrere 

Zweige. „Schon aus der Zahl ihrer Wohnorte in Ungern läßt sich auf ihre ungeheure Menge 

daselbst beyläufig der Schluß machen. – So verschieden in Ungarn ihr Dialekt ist, eben so 

verschieden sind die Namen, durch welche sie von einander unterschieden werden. Sie heißen 

Slaven (oder wie sie sich selbst nennen Slowaken), Rußniaken, Ratzen (selbst nennen sie sich 

Serbier), Kroaten, Slavonier, Dalmatiner, Wandaln u.s.w“ [30]. 

Auf die Slawen hat man das gleiche Schema wie bei den Deutschen verwendet. Die 

Deutsche Nation bestand auch aus vielen Ästen (Bayern, Preußen, Osterreicher, Sachsen und so 

weiter) und die deutsche Sprache gliederte sich auch in zahlreiche Mundarten [31]. Joseph Rohrer
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in seiner volkskundlichen Arbeit über die slawischen Bewohner der österreichischen Monarchie 

schrieb, daß der Name Slawen „soll und nur ein Stammvolk bezeichnen, wovon die Serwier, 

Kroaten, Mazuraken und so weiter auf eben die Art Volkszweige sind, als es die Hessen, Sachsen 

und Schwaben von der deutschen Nation sind“ [32]. Die Mannigfaltigkeit der slawischen Sprachen 

erklärten die Statistiker durch verschiedene Verhältnisse, in welchen sich die Slawen entwickelt 

haben[33]. 

Die Slowaken waren derjenige Slawenzweig, welcher in den österreichischen und 

ungarländischern Statistiken am längsten, bis in die Hälfte des 19. Jahrhunderts, unter dem Namen 

Slowaken aber auch Slawen repräsentiert wurden [34]. Seit den 1820er Jahren bekam die slawische 

Wechselseitigkeit neue ideologische (Ján Kollár) und wissenschaft liche (Pavol Jozef Šafárik) 

Argumente. Auf Grund dieser neuen Situation und natürlich auch infolge der wachsenden 

Nationalisierung der Gesellschaft ist zuerst im ungarischen, etwas später auch im österreichischen 

politischen und statistischen Diskurs die Konzeption der slawischen Nation als gefährlich und 

akzeptable wahrgenommen. Die nationalen Bewegungen der Slowaken, Serben, Tschechen haben 

sich von dieser als „Panslawismus“ brandmarkierten Idee auch allmählich distanziert. Parallel mit 

dieser Entwicklung begann im Diskurs die Beschreibung des Nationalcharakters der Slowaken, 

Ruthenen, Serben, oder auch kleineren Gruppen (Sotaken, Morlaken, Dalmatiner usw.) in 

Vordergrund zu treten und die Suche nach dem gesamtslawischen Charakter ging zur Seite. So hat 

Elék Fényes in seiner Statistik aus Anfang 1840er Jahren keinen slawischen Charakter geschildert, 

nur den Charakter der einzelnen Stämme. Über die Slowaken schrieb Fényes folgendes: „Was den 

Charakter der Slowaken anbelangt: ist er sanfter, ruhiger Natur, der Slowake begeht selten große 

Verbrechen, ist arbeitsam, verständig zur Industrie und zur Wissenschaft geeignet, ein muthvoller 

Soldat, dagegen eigensinnig, schmeichlerisch, geizig, und kein großer Liebhaber der Reinlichkeit. 

Für seine Sprache ist er leidenschaftlich eingenommen, und deßwegen unterdruckt er, wo er in 

Masse wohnt, alle anderen Nationalitäten. Dagegen werden in Gegenden, wo die Slowaken von 

Magyaren umgeben in Minorität wohnen, sie entweder selbst zu Magyaren, oder sie sterben ganz 

ab, die slowakischen Lutheraner ausgenommen, die hartnäckig bei ihrer Sprache verharren, und 

durchaus Slawen bleiben wollen“ [35]. 

Bei der Erklärung des Ursprungs der Slowaken haben in Statistiken zwei historische 

Traditionen mitgewirkt. Die erste, aus dem katholischen Milieu stammende großmährische 

Tradition [36] nach welcher die Slowaken die Nachfolgen von Svätopluks Großmährer waren. Die 

neuere, im evangelischen Milieu entstandene und auf die Autorität von Ladislaus Bartholomeides 

und Mathias Bell stutzende Tradition, nach welcher die Slowaken in Ungarn im 15. Jahrhundert 

durch die ankommenden tschechischen Hussiten gestärkt und beeinflußt wurden. Joseph Rohrer hat 

in seiner Beschreibung der slawischen Bevölkerung Habsburger Monarchie über Ursprung der 

Slowaken geschrieben: „Der ausgebreiteste Volkszweig im eigentlichen Ungarn sind unstreitig die 

Slowaken; die ehrenvollsten Ueberbleibsel des einst so mächtigen, mährischen Reiches, welche 

schon Ackerbauer auf ungarischem Boden waren, als noch Madjar außer Ungarn ein nomadisches 

Leben führte. Man heißt die Slowaken auch böhmische Slawen, woran man nicht unrecht thut; denn 

sie sind unstreitig die nächsten Brüder zu den Einwohnern des mährischen Slowaken-Landes, und 

kamen wirklich theilweise selbst in neueren Zeiten aus Böhmen. Vorzüglich geschah dieses unter 

Elisabeth, der Witwe des Königs Albrecht, welche im Jahre 1440 die Alleinregierung übernahm. 

Die Böhmen brachten auch den Hussitismus mit, wie es häufig die Kelche in alten Kirchen über den 

Thürmen und auf den Altardecken beweise [37]“ M. Schwartner, J. Rohrer, A. Demian und andere 

Statistiker haben die Slowaken für den zahlreichsten Volkszweig der Slawen gehalten, der die größte 

Fortpflanzungskraft aufgewiesen hat [38]. Den autochthonen Ursprung der Slowaken im 

Karpatenbecken wurde im statistischen Diskurs bis in die 1840er Jahren nicht bezweifelt. Nach 

Statistiken von Elék Fényes (1843) und Johann Springer (1840) hatten die Slowaken vor dem 

Ankommen der Ungarn ein mächtiges Reich und bis heute bewohnen sie Mähren und Nordosten 

von Ungarn [39]. Die intensiven Kontakte zwischen Magyaren und Slawen seit Anfängen des 

ungarischen Staates und gegenseitige Vermischung können nach Schwartner die Tatsache leichter
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erklären, „warum das Land nicht Magyaria, sondern lieber mit einem verdorbenen slavischen 

Namen Hungaria (Hungarn) heißt“ [40]. 

Die Populationskraft der Slowaken bestätigte die Tatsache, daß die Nachfolger von 

Großmährer sich nach dem Untergang ihres Staates nicht nur erhalten haben, sondern die stärkste 

unter allen slawischen Ästen in Ungarn geworden sind. Diese Befürchtungen bekräftigten noch die 

statistischen Daten über den Zuwachs der slawischen Bewohner in der Donaumonarchie [41]. 

Im Prozeß der Formgebung, Multiplizierung und Verankerung der ethnischen Stereotype 

war die Rolle des Nationalcharakters von Anfang an maßgeblich. Der Katalog der Stereotypen, wie 

er sich im Nationalcharakters der Ungarn und Slowaken an der Wende des 18. und im 19. 

Jahrhundert etablierte, war schon in wissenschaftlichen Zeitschriften und Lehrbücher der Statistik, 

in den Reiseberichten, Predigten ausgeformt. 

Ich zeige es am paar excellence Beispiel der slawisch-ungarischen, später aber auch 

slowakisch-ungarischen Komparation des Nationalcharakters. Im Jahre 1802 veröffentlichte 

Zeitschrift von und für Ungern eine Charakteristik der Ungarn und Slawen [42], welche in nächsten 

zwei Generationen eine Grundlage für die Bestimmung der Nationalcharaktere in Statistiken 

geworden ist und oft wortwörtlich übernommen wurde. Fünf Jahre später in die Bisingers General- 

Statistik des österreichischen Kaiserthums (1807) [43], im Jahre 1829 hat Ján Čaplovič (Johannes 

Csaplovics) diese Charakteristik der Slawen und Ungarn im Standartwerk der ungarländischen 

Volkskunde Gemälde von Ungern (1829) publiziert [44]. Von ihm übernommen tauchte dieselbe 

Charakteristik in Ján Kollár do Ausdeutung zu Tochter des Ruhms (Wýklad čili Přjmětky 

wyswětliwky ku Sláwy dceře) (1832) [45], also im „Bibel“ der slawischen Wechselseitigkeit. Im 

Jahre 1837 erschien dieselbe Beschreibung in ethnographischer Charakteristik der Königreichs 

Ungarn von Ladislaus Bielik[46], Noch im Jahre 1864 findet man sie bei Julius Horn im Buch 

Königreich Ungarn, seine Geschichte, Verfassung und gegenwärtigen Zustände[47]. 

Diese Beschreibung des Slawencharakters, die im slowakischen Diskurs eine normbildende 

Funktion annahm, bezog sich ursprünglich auf das kroatische Milieu. Nur sekundär hat man diese 

Charakteristik auf die ganze slawische Nation verwendet und noch später auf einen anderen 

slawischen Stamm, auf die Slowaken. Um die Komplementarität der Nationalcharaktere besser zu 

verdeutlichen, habe ich Beschreibung beider Nationalcharaktere in Form einer Tabelle 1 

gegenübergestellt. 

Tabelle 1 

Ungar / Magyar Slave / Slowake 

Die Sprache des Ungarn ist kьhn, scharf, 

hochtonend, daher ist der Ungar Stolz, 

die Sprache des Slaven ist friedlich, einfach, 

sanft, ruhig, so auch der Charakter. 

Ungar ist entzьndbarer, in jeder Leidenschaft 

heftiger und schneller, 
Slave langsamer und ausdauernder. 

Ungar wдre daher als Liebhaber, Slave als Ehemann wьnschenswerter. 

Ungar ist in Angriffskriege unwiderstehlicher, Slave in der Verteidigung ein festeres Bollwerk. 

Das feurigste Temperament besitzt der Ungar, er 

ist zu ungewцhnlichen, guten sowohl als bцsen 

Handlungen, vollkommen aufgelegt 

weit kьhler ist der Slowake; noch kьhler der 

Deutsche; darauf kommt der Walache, der Serbe, 

und endlich der Ruthene.“ 

 

Der in Statistiken dargestellte Nationalcharakter der Ungarn und Slawen weist auch in 

anderen Hinsichten eine deutliche Tendenz zur Komplementarität. Nicht nur bei der 

Zweierkombination   „fleißige   Slowake“   –   „behagliche   Ungarn“,   „untertänige   Slowake“   – 

„freiheitsliebende Ungar“ sondern auch in  vielen, anderen Fällen weisen die Stereotypen eine enge
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inhaltliche und Motivierungsverbundenheit. „Die Magyaren fühlen sich nur wohl in der Ebene, in 

den Räumen, wo alles leicht und mühelos emporwächst; die Gebirgswirtschaft mit ihren Mühen ist 

ihnen zuwider, und ward den fleißigeren slavischen Völkern überlassen“ [48]. Ihre Genese, die 

sozialen Bedingungen unter welchen sie entstanden und umgeformt wurden, sollte man in 

gegenseitiger Komparation und Konfrontation untersuchen. Aufgrund ihrer Anzahl, Intensität der 

Kontakte und der wirtschaftlichen Bedeutung des von den Slowaken bewohnten Gebiets waren sie 

für die Magyaren oder wahren Ungarn in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts der wichtigste 

Referenzrahmen unter allen ungarländischen Slawen. Erst nach der Revolution 1848/49 und infolge 

der wachsenden politischen Relevanz der Serben und Kroaten verschob sich die Aufmerksamkeit 

nach Süden. 

In der Periode der Definierung des Nationalcharakters hat sich in Folge der steigenden 

Konkurrenz der beiden Nationalbewegungen ein weiterer Faktor etabliert. Es war Bewußtsein der 

Minderheitsstellung und die Stärkung des apologetischen Charakters der slowakischen 

Autostereotypen als Reaktion auf die negative Stereotypisierung der Slowaken. 

Etliche ethnische Stereotype über Slawen/Slowaken und Ungarn bestanden schon in früherer 

Zeit, in Form eines ausgeformten Stereotyps oder als Imagobild. Ernst Moritz Arndt bezeichnete in 

seinem Werk Geist der Zeit (1807) Ungarn als ein Land mit schlechter Verfassung wo „elendste 

Knechtschaft drückt die Menge“, wo „Bildung in Sprache und Wissenschaften“ zurückbleibt und 

wo „das schöne Land ist kaum zu Hälfte bebaut und bewohnt“ [49]. Bereits die ersten 

deutschsprachigen enzyklopädischen Werken haben die Ungarn als lebensfähiges, selbstbewußtes, 

ländliches Leben bevorzugendes Volk gekennzeichnet, dessen Talent und Potential, ebenso wie 

seines Landes, erst entdecken werden soll. Zedlers Universallexicon beim Stichwort Ungarn bringt 

folgende Charakteristik: „Zu ihrer Leibes-Nahrung brauchen die Ungarn Branntewein, Wein, 

Knoblauch und Zwiebel. Von der Arbeit halten sogar viel nicht, wie es die Einwohner der 

gesegneten Länder insgemein zu machen pflegen, Ihre Kleidung hat mit denen Türckischen 

Trachten viel gleiches; Auf Studien legen sie sich nicht ganz besonders; doch aber verachten sie 

selbige auch nicht, wie sie denn einige Gymnasia haben, deren fürnehmtes zu Tyrnau in 

Oberungarn ist. Desgleichen sind sie keine gute Handwercksleute, sondern lassen dergleichen die 

Deutschen verrichten, deren sie viele in den Hungarischen Städten niederlassen; wie denn auch 

viele Deutsche Bergleute ihr Brod hierselbst verdienen“ [50]. Die sonderartige Kleidung und 

Körperkultur der Magyaren hat zur Stärkung des Gefühls der Unentwickeltheit, Barbarismus, im 

besseren Falle verstärkten die Wahrnehmung Ungarns als eines exotischen Landes am Rande der 

Zivilisation. In gleichen Intentionen fungierte das Ungarnbild in deutschen Diskurs auch in der 

Aufklärung und in der Vormärzperiode [52]. 

Das Bild der Slawen im Zedler Lexicon bestand aus der Schicht der älteren Bilder, ergänzt 

um die neuere Stereotypen, die besonders durch das Werk von Mathias Bell beeinflußt wurden. 

„Die vielen Slawen an Geschicklichkeit, an Fähigkeit des Verstandes und vielen andern Dingen die 

Ungarn übertreffen: so tun sie es auch besonders ihnen an Fruchtbarkeit in Ausbreitung ihres 

Geschlechtes zuvor. Denn wo sie nur einmahl niederlassen haben, da breiten sie sich dermaßen  

aus, daß man dencken möchte, sie würden gesäet und nicht wie andre Menschen gebohren. Daher 

kommt es daß eine Colonie von ihnen in zwanzig Jahren schon wieder mit jungen Zuwachse ein 

neues Land erfüllen könnte . Was ihre Sitten betrifft, so sie sie munter und lustiger Art. Die 

schwersten Hand- und Feldarbeit verrichten unter ständigen Singen, so daß man sie bisweilen für 

betrunckne Leute ansehen könnte“[53]. 

Der Göttinger Statistiker Hans Grellmann hat drei Hauptnationen Ungarns im Betreff auf 

ihre wirtschaftliche Beschäftigung sehr strikt unterscheidet, indem die Teutschen und Slaven viel 

industriöser waren als die ursprünglichen Ungern. „Der ursprüngliche Unger ist ein indolentes 

Wesen! Sein Schafpelz, sein leinendes Gewand, das aus einem Hemde und Hosen besteht, sein 

Speck, ist alles, was er braucht. Die Bedürfnisse, die er haben muss, sind also sehr einfach. Aber so 

einfach, oder mit anderen Worten so unbürgerlich (Hervorhebung im Original), ist auch seine 

Denkungsart und Handlungsweise. Rousseau fände unter Ur-Unger am leichtesten Copien zu
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seinem Original. Das, was sich von diesen Ur-Ungern unterscheidet. Ist Grundherr, der nach 

Pressburg und Wien kam; der protestantische Geistliche, der in Deutschland, der catholische 

Priester, der in einem auf den italienischen Fuß eingerichteten Priesterhause studirte, und der 

Handwerker, deren seine Profession in irgend teutsche Stadt oder Provinz führte“ [54]. 

Die ältere Schicht der negativen Bilder war im ausländischen Diskurs, aber auch unter 

heimischen Statistiker sehr tief eingewurzelt. Noch Hundert Jahre später nach Zedlers 

Universallexicon war die Charakteristik der Ungarn in der österreichischen statistischen Literatur 

sehr stark von diesen alten Stereotypen beeinflußt. „Im Allgemeinen ist der Mann nicht sehr neu- 

und lernbegierig, befaßt sich nur mit wenigen Gewerben, überläßt die meisten derselben so wie 

auch den Handel in der Regel den Deutschen und Slawen, welche auch die meisten Städte des 

Landes als Gewerbetreibende bewohnen; sich selbst wählt er am liebsten die Viehzucht, der 

Ackerbau und die Waffen“ [55]. 

In ungarländischen Statistiken sieht man neben der Haupttendenz, die Loyalität der Völker 

zu festigen und die Verschiedenheit der Bevölkerung positiv zu bewerten noch eine andere, 

ausgeprägte Intention. Das negative, oder zumindest ambivalente Bild des Landes der 

Stephanskrone und der „wahren Ungarn“ zu korrigieren und die Ungarn als „Kulturträger“ zu 

präsentieren. 

Zu diesem Zweck hat man oft die geeigneten Passagen aus den ausländischen Reiseberichten 

benutzt. Die Charakteristik von Beudant, die er im Werk Voyage en Hongrie aus dem Jahre 1818 

publizierte, war oft zitierte Quelle bei der Beschreibung des ungarischen Nationalcharakters in 

Statistiken der Vormärzperiode. Besonders die Beurteilungen, welche das exotische, asiatische 

Temperament, aristokratische Tugenden und den Franzosen ähnliche Fröhlichkeit, Lebhaftigkeit 

und Freundlichkeit haben die Statistiker als typisch ungarische Charakterzuge hervorgehoben. 

„Die Ungarn sind überhaupt lebhaft, ja sogar zuweilen auffahrend und freimuthig bis zur 

Derbheit, aber sie sind sehr leutselig, und immer bereit, Gefälligkeiten zu erzeugen. Ihre Munterkeit 

vereint mit Heftigkeit, mit einer gewissen Flatterhaftigkeit, und selbst mit Unbedachtsamkeit macht 

dieses Volk den Franzosen sehr ähnlich. Die in größeren Gesellschaften, wo übrigens alles 

franzosisch spricht, herrschende Fröhlichkeit der Einen, Heftigkeit der Anderen, die Lebhaftigkeit 

der Gespräche, der rasche Uebergang von einem Gegenstande auf einen anderen, und noch mehr 

die Freundlichkeit Aller ließen mich oft vergessen, daß ich mich in einem fremden Lande befand“ 

[56]. 

Eine andere, oft zitierte ausländische Autorität war Ernst Moritz Arndt und sein Werk Geist 

der Zeit. Das Gleichnis des Ungarns mit dem Franzosen wurde hier durch die Parallelen mit 

Eigenschaften anderer großen europäischen Nationen. „Der Ungar ist feurig wie der Italiener; 

schnell entschlossen und kühn wie der Franzose; stolz wie der Spanier; aber ehrlich und bieder wie 

der Deutsche. Er ist voll Ehrgefühl, und rächt einen Schimpf rasch auf der Stelle. Er ist für sein 

Vaterland und seine Nation leidenschaftlich eingenommen. Ungarn bilden den Kern des 

österreichischen Heeres, sie sind zu Ross, wie zu Fuß die kraftvollsten und schönsten Soldaten 

desselben“ [57]. 

Neben dem schon gezeigten Ergänzung- oder Erfüllungsgepräge der am meisten zitierten 

Charakteristik der Ungarn und Slawen läßt sich die gleiche Tendenz auch bei anderen geistigen und 

physischen Merkmalen des Nationalcharakters Ungarn und Slowaken beobachten (Tabelle 2). 
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Tabelle 2 

Ungarn Slowaken 

Volk der Ebene und des Tieflandes Volk der Hьgel und Berge 

mцgen das lдndliche Leben mehr als stдdtisches 
zusammen mit den Deutschen bewohnen die 

Stдdte und treiben Handwerk und Handel 

kleine Familie, wenig Kinder, bedroht durch die 

Nachbarn 
grцЯte „Fortpflanzungskraft“, viele Kinder 

 

gastfreundlich, die oft mit Verschwendung grenzt 
gastfreundlich, bescheiden, genugsam, 

opferwillig 

stolz, freiheitliebend, antiautoritдr loyal, seinen Herren ergeben, treu 

 

In den 1830er und 1840er Jahren zeigte sich immer deutlicher als ein von der Seite der 

ungarischen politischen Repräsentation unakzeptables Konzept und sogar die Liberale Reformadel 

ihn als Bedrohung der Integrität wahrgenommen [58]. Die Hungari wurden von der Seite der 

Spracherneuerer und Reformpolitiker als Gesellen der Wiener Politik ohne patriotische und 

nationale Gesinnung in Verdacht gestellt und in Hintergrund gedrängt [59]. Auf die 

Nationalisierung des öffentlichen Diskurses haben auch Autoren der Statistiken und 

landeskundlicher Literatur reagiert. Einerseits führte es zur intensiveren Verteidigung des Hungarus 

Konzeptes, bei den Statistikern des ungarischen Ursprungs sieht man den allmählichen Übergang 

zur Idee der sprachlichen, kulturellen und politischen Supremation der ungarischen Nation zum 

Nachteil der drei übrigen Hauptnationen. 

Die Statistik von Fényes ist die erste, welche sich von dem Hungarus Konzept abweicht. 

Fényes beruft sich oft auf die älteren Statistiken, vor allem die Statistik von Schwartner, die er oft 

zitiert. Auch er nennt Ungarn Europa in kleinem, denn es wird „von 18 größeren und kleinern, in 

ihrer Abkunft sowohl, als in der Sprache und ihren physischen und moralischen Eigenschaften nach 

mehr oder weniger von einander abweichenden Völkern bewohnt, und trotz der täglich mehr und 

mehr überhand nehmenden Vermischung und Verschmelzung, hat jedes derselben seine 

Eigenthümlichkeitenm jedes hat seine besondere Lebensweise, eigene Gewohnheiten und 

Erwerbzweige mehr oder weniger behalten“ [60]. Er teilt die Bevölkerung Ungarns in vier 

Hauptvölker, jedoch spricht nur noch über eine ungarische Nation [61]. 

Die Entwicklung in anderen Statten Europas, besonders in Frankreich, Preußen und Rußland, 

in welchen die Homogenisierungspolitik schon einige Erfolge verzeichnete, ohne die 

Anhänglichkeit der Untertanen zu gefährden, diente als Inspiration auch für die ungarländische 

politische Elite. Zuerst die adelige reformorientierte Intelligenz, seit 1830er immer breiterer Kreis 

der Gebildeten begann die Verschiedenheit der Sprachen und Sitten als Komplikation, Bedrohung 

wahrgenommen, oder mindestens sahen sie in ihrer Beibehaltung kein positives Wert mehr. Elék 

Fényes äußerte diesen Paradigmenwechsel in seiner Statistik aus dem Jahre 1843 mit den Worten: 

„Die Umstände haben sich aber seither bedeutend verändert, und er würde (hl. Stephan, P.Š.) 

vielleicht gegenwärtig selbst einsehen, daß ein Land doch mächtiger und stärker sey, wenn es von 

einer Nation von einer derselben Sprache bewohnt wird; er würde überzeugt seyn, daß die Politik 

keine zertheilte, vielmehr vereinigte Kraft erheische; und selbst die mächtige russische Nation hält 

es in unseren Tagen für rathsam, die deutsch sprechenden Esthen und Liesländer durch eine 

Sprache mit sich zu vereinigen“ [62]. 

Schon vor dem Elék Fényes findet man in den Statistiken die Anklänge über 

Paradigmenwechsel und kritische Bewertungen der sprachlichen Verschiedenheit von Ungarn. Sie 

soll unter den Einwohner etliche Trennungen, Spaltungen und Konflikte verursacht haben, zum Last 

„des ganzen Volkes und des Staates“[63]. „Denn der Geist des ehrgeizigen Nationalismus, kraft 
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dessen man andere für Glieder des grossen Leibes, zu welchem man selbst auch gehört, nicht 

erkennen will, ist viel stärker, als der Geist des Volksthums“ [64]. 

Auch die ausländischen, vor allem deutschen Gebildeten haben die Völkermischung im 

Lande der Stephanskrone als eine der Hauptursachen ihrer zivilisatorischen Ruckständigkeit und 

politischer Unselbständigkeit. Nicht wenige Autoren sprachen sich pessimistisch im Betreff der 

Fähigkeit der Ungarn, seine Sprache und Geist als herrschende im Lande durchzusetzen. „Hier 

Ungern, Teusche, Slaven, dort Raitzen, Wlachen, Griechen, sogar Türken, Welch´ ein wunderbares 

Gemisch! und wie sollte aus diesem Gemisch ein einziger fester Leib werden?“[65]. 

Zusammenschluß 

Der Nationalcharakter stellt eine wichtige Quelle für die Forschung des Prozesses der 

Stereotypisierung sowohl aus dem ethnischen wie auch dem sozialen Aspekt. Die ethnischen 

Stereotypen wurden in einer festen Form systematisch verzeichnet und haben zu ihrer 

Multiplikation und Fixierung beigetragen. Die Autoren der Statistiken habe den Nationalcharakter 

mit der aufgeklärt-patriotischen Motivation untersucht, mit dem Ziel Patria besser kennenzulernen. 

Bei den Vorkämpfern der Nationalbewegungen diente dagegen zur Festigung des Bewußtseins der 

ethnischen Unterschiede. Die gegenseitige Wahrnehmung der Slowaken und Ungarn entwickelte 

sich seit der Nationalisierung der ungarländischen Gesellschaft nicht mehr komplementär, sondern 

in der Konfrontation. Die gemeinsamen, oder zu gemeinsamen Nutzen beitragende Züge, 

Eigenschaften sind durch neue Forderungen und Ziele ersetzt worden. Die nationale Exklusivität, 

die Strebungen nach Homogenisierung oder umgekehrt nach Bewahrungen der nationalen Identität, 

begannen die wichtigere Rolle zu spielen. 
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РОЛЬ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗВИТКУ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Теличко Н. В., Анішора В. 
 

The article deals with the problem of speaking activities in developing communicative 

competence. The contemporary methodology pays much attention to the problems of the 

development of speech skills. The problems of teaching dialogical speech, its features and types, 

typologies of exercises for the development of dialogical speech of schoolchildren, and the selection 

of tasks have been investigated by a wide range of methodologists. 

The expectations of today's youth require original and challenging methods of teaching 

foreign languages. A major objective of current methodology is teaching conversational skills. 

Students' communicative competence depends on how efficiently ail the language skills are 

developed. 

To create classroom speaking activities that will develop communicative competence, 

instructors need to incorporate a purpose and an information gap and allow for multiple forms of 

expression. However, quantity alone will not necessarily produce competent speakers. Instructors 

need to combine structured output activities, which allow for error correction and increased
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accuracy, with communicative output activities that give students opportunities to practice  

language use more freely. 

Keywords: speaking activities, dialogical speech, personality based learning, communicative 

output, communicative competence. 
 

Стаття присвячена проблемі мовленнєвої діяльності у розвитку комунікативної 

компетентності. Сучасна методика іноземної мови приділяє велику увагу проблемам 

розвитку мовленнєвих навичок. Питання навчання діалогічного мовлення, його особливостей 

та типів, типологій вправ для розвитку діалогічної мови та вибору завдань досліджено 

широким колом методологів. 

Очікування сьогоднішньої молоді вимагають оригінальних і складних методів 

навчання іноземних мов. Комунікативна компетентність студентів залежить від того, 

наскільки ефективно розвиваються мовні навички. Щоб створити заходи для спілкування на 

занятті, які розвиватимуть комунікативну компетентність, викладачі повинні 

впроваджувати різноманітні форми роботи. Завдяки добре підготовленим комунікативним 

видам діяльності, таким як рольові ігри та дискусії, можна заохотити студентів до 

експериментів та інновацій з мовою створювати сприятливу атмосферу, яка дозволить їм 

помилятися, не боячись збентеження. Це сприятиме їхній впевненості та мотивації 

розвивати комунікативні навички. 

Ключові слова: виступаюча діяльність, діалогічна мова, особистісно орієнтоване 

навчання, комунікативний вихід, комунікативна компетенція. 

 

Many language learners regard speaking ability as the measure of knowing a language. 

These learners define fluency as the ability to converse with others, much more than the ability to 

read, write, or comprehend oral language. They regard speaking as the most important skill they can 

acquire, and they assess their progress in terms of their accomplishments in spoken communication. 

Many language learners regard speaking ability as the measure of knowing a language. 

These learners define fluency as the ability to converse with others, much more than the ability to 

read, write, or comprehend oral language. They regard speaking as the most important skill they can 

acquire, and they assess their progress in terms of their accomplishments in spoken communication. 

The contemporary methodology pays much attention to the problems of the development of  

speech skills. The problems of teaching dialogical speech, its features and types, typologies of 

exercises for the development of dialogical speech of schoolchildren, and the selection of tasks have 

been investigated Z.V. Malylyk, S.Yu. Nikolaeva, R.P. Milroyuda, G. V. Rogovoy, V. L. Skalkin, 

N. K. Sklyarenko, V. L. Starkov, M. Lifts and other methodologists. 
The considerable attention has been paid to the teaching of discussion communication as one 

of the types of unprepared foreign language spoken language. Discussion has been studied in the 

works  of many scholars such as M. V. Danilov, O. G. Dzyubenko, N. N. Dianin, L. F. Kiyanovska, 

L. P. Koblova, M. F. Kosilova, N. I. Makhnovskaya, R.P.Milrod, V.A. Mikhailov, V.V. Popova, E. 

N. Puchko, G. A. Rubinstein, V. L. Skalkin, N. M. Toptigina, E. V. Shantarin, M.P. Janisov, D. 

Byrne, A. Edwards, F. Heyworth, J. Sheils, P. Ur, A. Xu. 

In the communicative model of language teaching, instructors help their students develop 

this body of knowledge by providing authentic practice that prepares students for real-life 

communication situations. They help their students develop the ability to produce grammatically 

correct, logically connected sentences that are appropriate to specific contexts, and to do so using 

acceptable (that is, comprehensible) pronunciation. 

The goal of teaching speaking skills is communicative efficiency. Learners should be able to 

make themselves understood, using their current proficiency to the fullest. They should try to avoid 

confusion in the message due to faulty pronunciation, grammar, or vocabulary, and to observe the 

social and cultural rules that apply in each communication situation. 
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To help students develop communicative efficiency in speaking, instructors can use a 

balanced activities approach that combines language input, structured output, and communicative 

output. 

Language input comes in the form of teacher talk, listening activities, reading passages, and 

the language heard and read outside of class. It gives learners the material they need to begin 

producing language themselves. 

Language input may be content oriented or form oriented. Content-oriented input focuses on 

information, whether it is a simple weather report or an extended lecture on an academic topic. 

Form-oriented input focuses on ways of using the language: guidance from the teacher or another 

source on vocabulary, pronunciation, and grammar (linguistic competence); appropriate things to 

say in specific contexts (discourse competence); expectations for rate of speech, pause length, turn- 

taking, and other social aspects of language use (sociolinguistic competence); and explicit 

instruction in phrases to use to ask for clarification and repair miscommunication (strategic 

competence). 

In communicative output, the learners' main purpose is to complete a task, such as obtaining 

information, developing a travel plan, or creating a video. To complete the task, they may use the 

language that the instructor has just presented, but they also may draw on any other vocabulary, 

grammar, and communication strategies that they know. In communicative output activities, the 

criterion of success is whether the learner gets the message across. Accuracy is not a consideration 

unless the lack of it interferes with the message. 

In everyday communication, spoken exchanges take place because there is some sort of 

information gap between the participants. Communicative output activities involve a similar real 

information gap. Language learners who lack confidence in their ability to participate successfully 

in oral interaction often listen in silence while others do the talking. One way to encourage such 

learners to begin to participate is to help them build up a stock of minimal responses that they can 

use in different types of exchanges. Such responses can be especially useful for beginners. 

Some communication situations are associated with a predictable set of spoken exchanges a 

script. Greetings, apologies, compliments, invitations, and other functions that are influenced by 

social and cultural norms often follow patterns or scripts. Instructors can help students develop 

speaking ability by making them aware of the scripts for different situations so that they can predict 

what they will hear and what they will need to say in response. Through interactive activities, 

instructors can give students practice in managing and varying the language that different scripts 

contain. 

Traditional classroom speaking practice often takes the form of drills in which one person 

asks a question and another gives an answer. The question and the answer are structured and 

predictable, and often there is only one correct, predetermined answer. The purpose of asking and 

answering the question is to demonstrate the ability to ask and answer the question. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Теличко Н. В., Гегедош М. 

 

FEATURES OF CONTROL AND EVALUATION OF THE 

QUALITY OF STUDENTS` KNOWLEDGE FROM FOREIGN LANGUAGE 

Telychko Natalia, Hehedos Mariana 
 

Процес контролю – це одна з найбільш трудомістких і відповідальних операцій у 

навчанні. Педагогічний контроль дає змогу перевірити ефективність навчально-виховного 

процесу, виявити позитиви та негативи, переваги і недоліки освітнього процесу. 

Орієнтація сучасної школи на розвиток практичних умінь та навичок з іноземної 

мови вимагає розробки ефективних прийомів їх контролю. На сьогодні тестування є одним з 

найоптимальніших видів контролю та оцінювання навчальних можливостей учнів, який 

відповідає основним принципам системи вивчення іноземної мови в середній школі, Хоча 

тести мають як своїх вірних прихильників так і непримиримих противників, характерні 

особливості тесту – недвозначність, безпосередня фіксація результатів іспиту, порівняння 

яких із заздалегідь підготовленими ключами відповідей дозволяє легко і точно встановити 

правильність чи помилковість дій тих, хто тестується, вони набувають все більшого 

поширення як інструмент контролю та оцінки набутих навичок та вмінь. Адже, тест 

навчальних досягнень з іноземної мови виступає одночасно засобом спонукання тестованого 

до виявлення мовленнєвої поведінки, яка забезпечує отримання очікуваної відповіді, та 

вимірювальним інструментом, здатним визначити ступінь успішності цієї відповіді. 

Ключові слова: педагогічний контроль, навчання на основі особистості, оцінка, 

комунікативна компетентність, навички та вміння. 

 

Pedagogical control is an effective means of determining the real state of the educational 

process, which is one of the determining factors in the renewal of innovative processes  in 

education. 

The control process is one of the most time-consuming and responsible operations in the 

training. Pedagogical control makes it possible to check the effectiveness of the educational 

process, to identify the positive and negative, the advantages and disadvantages of the educational 

process. 

The orientation of a modern school to the development of practical skills and skills in a 

foreign language requires the development of effective methods for their control. Today, testing is 

one of the most effective types of control and assessment of students' learning opportunities, which 

is in line with the basic principles of the system of studying a foreign language in a secondary 

school, as well as modern European standards of education development. Although the tests have
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both their loyal supporters and irreconcilable opponents, the characteristic features of the test are 

unambiguous, the immediate fixation of the test results, the comparison of which with the pre- 

prepared response keys allows you to easily and accurately determine the correctness or error of 

the actions of those who are being tested, they are becoming more widespread as A tool for 

monitoring and evaluating acquired skills and abilities. After all, the test of learning achievements 

in a foreign language acts simultaneously as a means of inducing a tested speech-detecting 

behavior that provides the expected response, and a measuring tool capable of determining the 

degree of success of this answer. 

Notwithstanding on all the achievements in the approaches to solving the problem, the 

question of the choice, organization and conduct of the most objective control and evaluation of 

student achievements, in particular foreign languages, on the basis of qualitative and quantitative 

indicators remains relevant, especially in the context of reforming education - the transition to 

Independent testing of knowledge quality in Ukraine. 

Keywords: pedagogical control, personality based learning, assessment, communicative 

competence, skills and abilities. 

 

На сьогодні змінені умови навчання потребують від учителя використання найбільш 

ефективних прийомів та методів контролю та оцінки знань, умінь та навичок учнів. Знання, 

навички, вміння самого вчителя не стануть надбанням учнів, якщо він не володіє теорією 

навчання іноземної мови, професійною кваліфікацією та компетенцією. 

Для того щоб процес навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах був 

ефективним і відповідав сучасному етапу навчання, вчитель має оволодіти теоретичними та 

практичними знаннями методики. Ці знання стануть запорукою професійності вчителя. 

Сьогодні досить часто якість професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя 

розглядається через поняття “професійна компетентність”. В теорії педагогічної освіти воно 

використовується паралельно з такими поняттями як-то: “професіоналізм”, “педагогічна 

майстерність”, “готовність до педагогічної діяльності”. Взагалі, характеризуючи одну й ту ж 

проблему, означені педагогічні категорії мають особливі змістові відтінки й вживаються в 

різних контекстах [1, c. 17]. 

Попри всі досягнення у підходах до розв’язання проблеми, питання вибору, 

організації та проведення максимально об’єктивного контролю та оцінювання навчальних 

досягнень учнів, зокрема з іноземних мов, на основі якісних та кількісних показників 

залишається актуальним, особливо в умовах реформування освіти – переходу до 

незалежного тестування якості знань в Україні. 

Питання удосконалення контролю при вивченні іноземної мови знайшли 

відображення в працях чимало авторів-методистів та вчителів-практиків, таких як М. 

Рабінович, А. Рапопорт, Д. Широкова, О. Петращук, В. Плахотник, С. Ніколаєва та інших. 

Вони неодноразово піднімалися на сторінках вітчизняних та закордонних фахових журналів 

та газет: English Teaching Forum, English, Англійська мова та література. Спеціалістами були 

визначені зміст та завдання контролю, його функції в процесі навчання; створена 

класифікація контрольних завдань, сформульовані основні вимоги до розробки таких 

завдань, самої процедури проведення контролю, проаналізовані та описані особливості 

організації контролю різних видів мовленнєвої діяльності; розглянуто специфіку контролю 

на молодшому, середньому та старшому етапах навчання у середніх та вищих навчальних 

закладах [2, c. 17]. 

Метою статті є дослідити тестовий контроль як найбільш прогресивний та 

комплексний контроль якості знань та умінь учнів при вивченні англійської мови. 

У методиці викладання іноземних мов до контролю висуваються такі вимоги: 

1. Цілеспрямованість. Контроль має бути спрямованим на певні мовленнєві навички і 

вміння, рівень досягнення яких визначається і оцінюється. 
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2. Репрезентативність. Під час контролю має бути охоплений весь той мовний і 

мовленнєвий матеріал, засвоєння якого перевіряється. 

3. Об'єктивність. Контроль має бути гранично об'єктивним, щоб забезпечити 

ефективність реалізації головних його функцій, а саме зворотного зв'язку та оцінювання. 

4. Систематичність. Контроль набуває ефективності і виправдовує себе лише за умови 

його регулярного проведення у процесі навчання іноземної мови. Систематичність контролю 

реалізується в таких його випадках як проміжний контроль (в ході вивчення конкретної теми 

для визначення рівня сформованості окремої навички або вміння, якості засвоєння певної 

порції навчального матеріалу), рубіжний контроль (після закінчення роботи над темою, 

циклом, в кінці чверті), підсумковий контроль (після завершення певного етапу навчання 

іноземної мови) [3, c. 7]. 

Діяльність учня під час виконання контрольних завдань характеризується 

самостійністю, відсутністю допомоги з боку вчителя, обмеженістю в часі і, через систем у 

контрольних завдань, цілеспрямованістю і керованістю. 

Діяльність учителя (або особи, яка проводить контроль) включає чіткий інструктаж 

щодо правил і умов виконання контрольних завдань, забезпечення учнів усім необхідним для 

участі у тестуванні, здійснення спостереження за ходом виконання учнями тестових завдань, 

визначення та оцінювання результатів іншомовної мовленнєвої діяльності учнів, що 

контролювалась. 

Під час проміжного контролю домінуючою виступає його функція зворотного зв'язку. 

На основі результатів проміжного контролю вчитель отримує інформацію про успішність 

або неуспішність організації навчального процесу з іноземної мови, що дає йому можливість 

своєчасно коригувати навчальну діяльність учнів з оволодіння іноземною мовою та свою 

діяльність щодо забезпечення навчального процесу. 

B ході рубіжного та підсумкового контролю на перший план виступає оціночна 

функція контролю, оскільки метою цих контрольних завдань є визначення та оцінювання 

рівня навчальних досягнень учнів в оволодінні іншомовними навичками і вміннями за 

певний відрізок часу або по завершенні певного етапу навчальної роботи. 

Відомо, що контроль, стимулюючи навчальну діяльність учнів, має також виховну 

дію. Однак, він буде ефективним і здатним виконати свої функції лише тоді, коли 

організується і проводиться з врахуванням специфіки кожного навчального предмету, коли 

правильно визначені об’єкти контролю. При вивченні предметів, які розглядаються як 

“основи наук”, наприклад хімії, історії та ін., об’єктами контролю можуть і повинні 

виступати перш за все знання законів, фактів і т.п., а також уміння розв’язати задачу чи 

працювати з картою, історичними документами. Зовсім інший підхід необхідний при 

виділенні об’єктів контролю при перевірці успішності оволодіння іноземною мовою. Справа 

в тому, що основна ціль вивчення цього предмету є оволодіння спілкуванням іноземною 

мовою, тобто уміння говорити цією мовою, розуміти її на слух, викладати свої думки 

письмово, чи читати і розуміти іншомовний текст. Тому лише оволодіння мовленнєвими 

уміннями різних видів – читання і розуміння, мовлення, розуміння на слух, письмо – можуть 

і повинні бути основними об’єктами контролю. Вони свідчать про вміння спілкуватися з 

партнером. 

Для встановлення успішності оволодіння учнем навичками спілкування іноземною 

мовою повинні братися до уваги перш за все оцінки за виконання мовленнєвих завдань: 

вміння висловлюватися по темі, брати участь в розмові, розуміти іншомовний текст в 

озвученій чи письмовій формі. 

Для ефективної організації та проведення контролю необхідно чітко уявляти об'єкти 

контролю, які виступають критеріями оцінки рівня оволодіння іншомовною мовленнєвою 

діяльністю. Якщо завданням контролю є визначення рівня володіння учнями іншомовною 

діяльністю, то об'єктами контролю виступають мовленнєві навички і вміння, які 

забезпечують успішність організації цієї діяльності. Отже, об'єктами контролю є
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слуховимовні, лексичні, граматичні навички (лінгвістична компетенція) та вміння 

здійснювати мовленнєву діяльність в говорінні, аудіюванні, читанні, письмі з урахуванням 

лінгвокраїнознавчих та соціокультурних особливостей цих видів, мовленнєвої діяльності 

(комунікативна компетенція) [4,c. 77]. 

Нова «Програма для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова» 

пропонує розроблені методичні засади контролю та оцінювання згідно Рекомендаціям Ради 

Європи. 

Зокрема, контроль та оцінювання мають: 

 бути комунікативно спрямованими та оцінювати рівень сформованості в учнів 

мовленнєвих умінь; 

 характеризуватися поступовим ускладненням завдань на кожному наступному етапі; 

 забезпечувати надійні, адекватні виміри умінь учнів та включати поточне та 

підсумкове тестування; 

 бути стимулюючим як для учителя так і для учня. 

Ефективний контроль та оцінювання несуть в собі потенціал для визначення, що 

учень рухається у напрямку до грамотного та впевненого користувача іноземної мови. 

Узагальнюючи, можна сказати, що контроль та оцінювання якості знань та умінь з 

іноземної мови переслідують такі основні цілі: 

1. Перевірка та визначення: визначають придатність учня до засвоєння іноземної мови 

та/чи відповідної програми навчання цієї мови; 

2. Рівень підготовки: визначають досягнутий рівень мовної підготовки та мовленнєвих 

компетентностей з тим, щоб при необхідності надати рекомендації для внесення змін у 

індивідуальну програму навчання; 

3. Рекласифікації чи виходу: визначають чи досяг учень мовленнєвих умінь  

необхідних для того, щоб дійсно ефективно відчути результативність та переваги програми 

відповідного рівня (pre-intermidiate, intermediate etc); 

4. Моніторинг успішності: прослідковують процес навчання та досягнення результатів 

на кожному етапі; 

5. Оцінка програм: визначають результативність та ефективність різного рівня 

навчальних програм, включаючи державну програму з іноземної мови; 

6. Звітність: гарантують, що учень досяг очікуваного результату відповідно освітніх 

стандартів, включаючи [5, с.23]. 

Отже, контроль і оцінка знань, умінь і навичок учнів виступає складовою системи 

навчання іноземної мови і є органічно інтегрованим у цю систему. Він є невід’ємним 

структурним компонентом навчального процесу. 

Відтак, ми вважаємо, що тестовий контроль спрощує перевірку тестових робіт 

учителем, дає змогу об’єктивно визначити і оцінити рівень сформованості навиків читання, 

дає змогу організувати контроль, активізувати діяльність учнів шляхом охоплення 

контролем більшої кількості учнів за невеликий проміжок часу. 
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MOTIVATION OF FUTURE TEACHERS OF THE ELEMENTARY 

SCHOOL TO THE FORMATION OF PEDAGOGICAL MASTERY 
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МОТИВАЦІЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

ДО ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
Теличко Н. В., Михайлочко В. 

 

The direction of students of pedagogical higher educational establishments to achieve the 

level of pedagogical mastery is based on their motives, needs, intentions, beliefs, ideals and 

professional values of the future teacher. In this regard, the combination of the target (the 

achievement of mastery in the future profession) and activity aspects (the detection of activity in 

mastering the basics of pedagogical mastery) of the student's educational activities is taken as the 

basis for the formation of pedagogical mastery of future elementary school teacher. The mentioned 

activity is aimed at actualization, comprehension, definition and recognition of professional values 

as the basis for the formation of pedagogical mastery. 

Keywords: motivation, students, future teachers of elementary school, experiment, 

pedagogical mastery, axio-acmeologic and motivational component of pedagogical mastery. 

 

Спрямування студентів педагогічних вищих навчальних закладів на досягнення рівня 

педагогічної майстерності базується на сформованих у них мотивах, потребах, намірах, 

переконаннях, ідеалах, професійних цінностях майбутнього педагога. У зв’язку з цим за
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основу формування педагогічної майстерності майбутніми вчителями початкових класів 

взято поєднання цільового (досягнення майстерності в майбутній професії) та діяльнісного 

аспектів (виявлення активності в опануванні основами педагогічної майстерності) 

навчальної діяльності студента. Означена діяльність спрямовується на актуалізацію, 

осмислення, визначення і визнання професійних цінностей як основи для формування 

педагогічної майстерності. 

Основною метою написання статті є узагальнення результатів експериментального 

дослідження з формування аксіо-акмеологічно-мотиваційного компонента педагогічної 

майстерності майбутніх учителів початкових класів. 

На основі теоретико-методологічного аналізу наукової літератури визначено та 

обґрунтовано сутність аксіо-акмеологічної професійної мотивації, що спрямовується на 

формування аксіо-акмеологічно-мотиваційного компоненту педагогічної майстерності 

майбутніх учителів початкових класів. Критеріями ефективності формування аксіо- 

акмеологічно-мотиваційного компоненту визначено професійні мотиви і ціннісні орієнтації 

до професійного становлення вчителя-майстра як вершини у майбутній фаховій діяльності. 

З метою аксіо-акмеологічної професійної мотивації в процесі професійної підготовки 

майбутніх учителів початкових класів створювалося мотиваційно-аксіологічне середовище 

для усвідомлення студентами важливості та потреби професійного зростання. Доведено 

вірогідність отриманих результатів і достовірність експериментального дослідження з 

використанням статистичних методів обробки даних педагогічного експерименту. 

Отже, мотивація студентів до формування педагогічної майстерності визначає 

спрямованість майбутніх учителів до усвідомлення цінності і цілей у професійному 

зростанні. 

Ключові слова: мотивація, студенти, майбутні вчителі початкових класів, 

експеримент, педагогічна майстерність, аксіо-акмеологічно-мотиваційний компонент 

педагогічної майстерності. 

 

The professional activity of the future teacher of elementary school envisages his mastering 

the basics of pedagogical mastery even during the period of studying at a high school. Thus, foreign 

scholars have been paying attention to the problems of improving teachers training that is aimed at 

the formation of their pedagogical mastery. The results of the European studies on the acceptance of 

educational technologies in national and professional cultures have been analyzed; the requirements 

for the modernization of the program of the basic professional education of teachers in accordance 

with the professional standard of the teacher have been specified; the need for the development of 

pedagogical culture has been argued; the expediency of using video and dialogue for the creation of 

pedagogical knowledge has been discussed; the state of studies on the appreciation of teachers' 

subject knowledge in different countries has been reviewed; the offer to use testing to assess the 

overall pedagogical / psychological knowledge of future teachers has been disputed [4]. 

The direction of the students of pedagogical higher educational establishments to achieve the 

level of pedagogical mastery is based on their motives, needs, intentions, beliefs, ideals, and 

professional values of the future teacher formed in them. The motives of masterful pedagogical 

activity should have a personally evaluative character for students, which suggest the formation of 

the internal motivation rather than the influence of external motivations. Therefore, it is obvious  

that self-motivation suggests the formation of internal motivation of future teachers for professional 

growth, and only in some cases the formation of external motivation of students to learn the basics 

of pedagogical mastery [2]. 

However, the researchers have not conducted the targeted research to specify the essence and 

the formation of a separate component of the pedagogical mastery of the future teachers of 

elementary school, which combines the goals and aspirations of students to professional growth. 

Part of the general problem has to be distinguished as something that has not been resolved before 

and to which the article has been devoted. 
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The results of the theoretical analysis of the psychological aspects of motivation has 

suggested that the researchers understand the professional motivation of pedagogical activity as a 

qualitative characteristic of the teacher's personality, which originates from the motivation of 

choosing a profession as a necessary component of a professional orientation formation, in 

particular, at future teachers of elementary school. Professional motivation has been considered by 

the researchers in the sense of clarification of theoretical backgrounds of the formation and 

development of his professional and pedagogical mastery and creativity, which predetermines the 

development of his skills for self-actualization and formation of professional-humanistic motives of 

contemporary pedagogical activity. Scientists have analyzed the process of acquiring teacher's 

pedagogical mastery as a result of realization of his desire for professional development, using 

means of professional self-education of a teacher. The researchers have proved the necessity of the 

formation of valuable orientations, professional and pedagogical values, in particular, for the future 

elementary school teachers, that make up the value-consciousness sphere of the future teacher's 

personality [5]. 

In this regard, the combination of the target (achievement of mastery in the future  

profession) and activity aspects (identification of activity in learning the basics of pedagogical 

mastery) of student training have been taken as the basis for the formation of pedagogical mastery 

of the future teachers of elementary school. This activity is aimed at actualization, comprehension, 

definition and recognition of professional values as the basis for the formation of pedagogical 

mastery [4]. 

Goal setting is to analyze the results of an axio-acmeologic and motivational component of 

pedagogical mastery of future teachers of elementary school. 

The main task of writing the article has been the synthesis of the results of experimental 

research on the formation of the axio-acmeologic and motivational component of pedagogical 

mastery of the future elementary school teachers. 

An experimental study on the formation of the axiom-acmeologic and motivational 

component of pedagogical skills of future primary school teachers have been conducted at the 

Mukachevo State University for two years at the following stages and using a set of methods such 

as: 

- the theoretical analysis of scientific and pedagogical literature in order to clarify the 

essence of motivation; 

- the distribution of students of the third year, who began to study the discipline 

"Fundamentals of pedagogical skill", control (126 students) and experimental (125 students) 

groups; 

- the determination of the input level of the formation of axio-akmeologic and motivational 

component of pedagogical skill of future teachers of elementary school; 

- the formation of the axio-acmeologic and motivational component of the pedagogical skill 

of the future teachers of elementary school students by means of creating a motivational-axiological 

environment; 

- the definition of the final level of the formation of the axio-acmeologic and motivational 

component of pedagogical skill of future teachers of elementary school; 

- the comparative analysis of the input and final levels of the formation of the axio- 

akmeologic and motivational component of pedagogical skills of future teachers of elementary 

school who were trained in control and experimental groups; 

- to prove the reliability of the obtained results with the help of methods of mathematical 

statistics (determination of F-criterion - Fisher's criterion). 
The effectiveness of the implementation of these methods at these stages of experimental 

research is as following: 

On the basis of theoretical analysis of the scientific and pedagogical literature aimed to 

clarify the essence of motivation, it has been established that the student's desire and orientation to 

learn the basics of pedagogical mastery even during studying at higher educational establishments 
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has been determined by his need in self-affirmation as a competent specialist in the future. Through 

self-reflection, the student develops a desire for self-perfection and self-correction. This has 

happened due to objective and subjective factors. Objective factors are the modern requirements for 

the competitiveness of teachers. Therefore, the realization of personal value (that is the subject of 

axiology) in achieving of personal superlatives (acme) by the future teacher in professional 

activities at the level of pedagogical mastery has been actualized. 

The interests, needs and settings of the student on professional achievement, which are 

defined as personal value in professional development, have been determined by subjective factors. 

Thus, in the motivational sphere of learning the basics of pedagogical mastery, we have combined 

axiological (value) and acmeological (peak of achievements) aspects. Such a motivation has been 

defined as an axio-acmeological professional motivation of the future teacher. 

Axio-acmeological professional motivation of the future teacher for learning the basics of 

pedagogical mastery predetermines activation of student's self-education, self-regulation and self- 

control on the way to higher achievements in the form of pedagogical mastery in the future 

professional activities. The formation of axio-acmeological professional motivation has been based 

on the student's desire to learn the standards of professionalism in the professional activity of the 

teacher of elementary school. 

The criteria of the effective formation of the axio-acmeologic and motivational component 

of the pedagogical mastery of future teachers of the elementary school have been determined by the 

professional motives and valuable orientations for the professional formation of the teacher-master 

as the top future professional activity. 

The methods of carrying out this stage of the research are as following: in the first practical 

lesson using the use of special diagnostic tools (questionnaires, surveys, testing, participation of 

students in training exercises, observation of students in the process of their pedagogical tasks and 

the solution of vocational and pedagogical situations), the input level of formation of axio- 

acmeologic and motivational component of pedagogical skill in future teachers of elementary 

school has been determined. 

Through the survey method and method of questioning the motives and personal attitudes of 

future teachers to learning the basics of pedagogical mastery have been established. 

In order to establish the formation of practical skills and abilities of performing pedagogical 

actions at the level of pedagogical mastery, we have used the tasks for students to solve the 

simulated professional and pedagogical situations. At the stage of formation of axio-acmeologic 

professional motivation of future teachers of elementary school, a motivational-axiological 

environment was created for students to be aware of the importance and needs of professional 

growth and the formation of the axio-acmeologic and motivational component of pedagogical skill. 

For this purpose, the following methods were used in the EG: 

Students' acquaintance with the samples of masterful pedagogical activity has contributed to 

the formation of their valuable attitude and persistent motives for learning the basics of pedagogical 

mastery. 

With the help of these methods, the formation of the axio-acmeologic and motivational 

component of pedagogical mastery has been accomplished, the basis for which has been determined 

as an axio-acmeological professional motivation of students. 

In order to the purposeful formation of students' motives, skills and abilities of pedagogical 

activity, a special course "Training of forming the pedagogical mastery foundations" has been 

developed as a compulsory component of the discipline  "Fundamentals of pedagogical mastery" 

[4]. 

The most effective has been the use of a set of game techniques, which have been united into 

a holistic training on the formation of the basics of pedagogical mastery. This approach has been 

based on the substantiation of the possibilities of gaming interaction in the training, where the 

games, as active methods, have been closely linked with studying and training. Therefore, the 

creation of a training program out of a complex of interrelated gaming rights has been based on the 
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study of the game's psychology, on analysis of the game technology possibilities and elucidation of 

the role of didactic games in scientific and pedagogical literature [1]. 

The use of game methods in the formation of the pedagogical mastery of future elementary 

school teachers has been based on the fact that the important feature of games in the learning 

process is their ability to motivate students to learn, to promote their socialization and professional 

development, that is accompanied by the process of "knowledge appropriation". 

The methods of creation of axio-acmeologic motivational environment, game techniques 

have been used to motivate the student's interest in the process of pedagogical mastery formation. 

Each lesson (lecture or practical) has begun with the use of such exercises to create motivational 

environment and to identify the main motives for learning the basics of pedagogical mastery. It has 

been taken into account that an important role in motivating certain actions has been played by 

feelings, interests and inclinations, and, most importantly, - by world outlook, beliefs and 

convictions, ideals and values that a person submits to his behavior. 
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ МАЙБУТНЬОГО 
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PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE FUTURE 

TEACHER OF FOREIGN LANGUAGE 
Telychko Natalia, Kachur Julia 

 

Для того щоб процес навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах був 

ефективним і відповідав сучасному етапу навчання, вчитель має оволодіти теоретичними 

та практичними знаннями методики. Ці знання стануть запорукою професіональності 

вчителя. Сьогодні досить часто якість професійно-педагогічної підготовки майбутнього
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вчителя розглядається через поняття “професійна компетентність”. В теорії педагогічної 

освіти воно використовується паралельно з такими поняттями як-то: “професіоналізм”, 

“педагогічна майстерність”, “готовність до педагогічної діяльності”. Взагалі, 

характеризуючи одну й ту ж проблему, означені педагогічні категорії мають особливі 

змістові відтінки й вживаються в різних контекстах. 

Ключові слова: професійна компетенція, педагогічна майстерність, теоретична 

кваліфікація, практична кваліфікація, комунікативна компетенція, мовленнєва компетенція, 

мовна компетенція, соціокультурна компетенція, лінгво-методична компетенція. 

 

The urgency of investigation is determined by the fact, that the teachers role in society is 

increasing in the conditions of Ukrainian statehood, the revival of national spirituality, the 

formation of citizens’ national dignity. In order to make the process of foreign language teaching in 

educational establishments more effective and corresponding to the contemporary period of 

teaching, a teacher have to master the theoretical and practical methodological knowledge, which 

is the guarantee of his professionalism. Consequently, the problem of teacher’s professional 

training is very important and urgent. 

Notwithstanding on a variety of components which have been identified by the researchers 

as part of the professional competence of a teacher of foreign languages, the foreign-language 

communicative competence remains the leading one, which, in our opinion, is closely linked with  

all other components of the professional competence of the teacher of foreign languages. The 

teacher must be prepared to work on the formation of all these types of competences in the students. 

But in order to accomplish this, a graduate of the pedagogical institution of higher education must 

form all the components of the professional competence necessary for a modern teacher to perform 

their professional activities competently. 

Therefore, we consider that the professional competence of the teacher is an integral entity 

formation that includes a set of social, multicultural, autopsychological, cognitive-technological 

and personal components necessary for the successful implementation of pedagogical activities, 

taking into account the specifics of the subject being taught. 

Keywords: professional competence, pedagogical mastery, qualification characteristic, 

theoretical qualification, practical qualification, communicative qualification, speech competence, 

language competence, socio-cultural competence, linguistic-methodical competence. 

 

Від вчителя у суспільстві залежить розв’язання ще одного важливого завдання: 

забезпечення сприятливих умов для створення найбільшого багатства суспільства – 

інтелектуальних цінностей кожної людини зокрема і людської спільності взагалі.  

Знання, навички, вміння самого вчителя не стануть надбанням учнів, якщо він не 

володіє теорією навчання іноземної мови, професійною кваліфікацією та компетенцією. Для 

того щоб процес навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах був ефективним і 

відповідав сучасному етапу навчання, вчитель має оволодіти теоретичними та практичними 

знаннями методики. Ці знання стануть запорукою професіональності вчителя. Сьогодні 

досить часто якість професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя розглядається 

через поняття “професійна компетентність”. В теорії педагогічної освіти воно 

використовується паралельно з такими поняттями як-то: “професіоналізм”, “педагогічна 

майстерність”, “готовність до педагогічної діяльності”. Взагалі, характеризуючи одну й ту ж 

проблему, означені педагогічні категорії мають особливі змістові відтінки й вживаються в 

різних контекстах. 

Проблема професійної підготовки вчителя дуже важлива і цікава. Чимало вітчизняних 

та зарубіжних дослідників займалися проблемою професійної підготовки вчителя, вносячи 

вагомий внесок у розвиток досліджуваного нами питання. На сьогоднішній день проблемою 

професійної компетенції вчителя займалися такі науковці: В.А. Адольф, Т.Г. Браже, В.І. 

Журавльов, С.Б. Єлканова, С.Ю. Ніколаєва, Т.Г. Новикова, В.Г Редько, В.А Сказкіна.  
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Метою статті є здійснити теоретичний аналіз наукової проблеми професійної 

компетенції майбутнього вчителя іноземної мови. 

Готовність до педагогічної діяльності визначається як характеристика потенційного 

стану вчителя дотично його професійної діяльності. В цілому, готовність до дії трактується 

як стан мобілізації всіх психофізичних систем людини, що забезпечують ефективне 

виконання професійних дій. Під готовністю розуміють озброєність людини необхідними для 

успішного виконання дій знаннями, вміннями та навичками; нагальну реалізацію програми 

дій у відповідь на появу визначеного сигналу [4]. 

Поняття “компетентність” з'явилось у психолого-педагогічній літературі порівняно 

недавно і не є на сьогоднішній день досить повно дослідженим, воно стає все більш 

важливим і пріоритетним, все частіше можна зустріти згадування про нього й аналіз його 

сутності та структури. 

За словником іноземних слів “компетентність” визначається як: “володіння знаннями, 

які дозволяють судити про що-небудь, висловлювати вагому, авторитетну думку”; 

“поінформованість, обізнаність, авторитетність” [2, c. 54]. 

У сучасній психолого-педагогічній літературі з проблеми професійної компетентності 

вчителя існують різні точки зору. Частіше за все дослідники визначають компетентність, як 

одну із сходинок професіоналізму, тобто як систему знань, умінь, навичок, способів 

діяльності, психологічних якостей, необхідних вчителю для здійснення педагогічної 

діяльності, виділяючи в структурі компетентності певний склад компонентів. 

Загальна характеристика професійної компетентності свідчить про те, що вона 

передбачає залучення людини до загального культурного світу цінностей, і саме в цьому 

просторі людина реалізує себе як спеціаліст, професіонал, тобто “людина, яка володіє не 

тільки достатнім обсягом знань, умінь і навичок..., але й здатністю до безперервної 

самоосвіти”. На цих підставах визначається структура педагогічної компетентності, яка 

містить такі компоненти: знання (культурологічні, педагогічні та інші), педагогічні вміння та 

навички, здатність до самоосвіти й самовиховання, спроможність отримувати від своєї 

роботи конкретні стабільні результати, що відповідають загальноприйнятим еталонам, 

здатність вирішувати творчі завдання [2, c. 25]. 

На думку інших вчених - основою для конструювання виступають такі поняття, як-то: 

“кваліфікаційна характеристика”, “модель спеціаліста”, “професіограма вчителя”. У цьому 

зв'язку автор виокремлює три групи стандартів професіоналізму вчителя. Це рефлексивні 

стандарти - самооціночні та зовнішньооціночні: відповідність кваліфікаційній 

характеристиці, володіння технікою інтроспекції й методичної самооцінки через 

моделювання Я - концепції; професійно-діяльнісна характеристика педагога: володіння 

педагогічними поняттями, концепціями, закономірностями, основами педагогічної 

інформатики, педагогічної діагностики, технологією педагогічної творчості, співробітництва 

з партнерами, управління колективними справами; володіння знаннями про здоровий і 

розвиваючий спосіб життя, про способи виходу зі стресової ситуації; озброєння кожного 

педагога засобами соціального та психологічного захисту від впливу  несприятливих 

факторів праці й життєдіяльності. 

Неважко помітити, що друга група стандартів відображає зміст професійної 

компетентності педагога. Щодо першої та третьої групи стандартів, то, на нашу думку, вони 

виступають як умови для виявлення професійної компетентності. Ряд дослідників визначає 

професійну компетентність тільки через систему знань, умінь і навичок без урахування 

мотиваційно-потребної сфери особистості вчителя [1, c. 45]. 

Кондратюк Т. розглядає професійну компетентність учителя через процесуальні й 

результативні показники. Так, до перших дослідник включає три блоки – педагогічну 

діяльність, педагогічне спілкування й особистість учителя. До других – два блоки, це – 

навчання й навченість, виховання і вихованість. В середині кожного з них науковець 

визначає об’єктивно необхідні вміння, знання та вимоги до психологічних якостей учителя.
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Виходячи з цього, автор тлумачить професійну компетентність, як “обізнаність учителя про 

знання й вміння та їх нормативні ознаки, що необхідні для виконання цієї праці; володіння 

психологічними якостями, бажаними для її виконання, реальна професійна діяльність згідно 

з еталонами та нормами ” [3, с. 36]. 

Розглядаючи питання про професійну компетентність учителя іноземних мов 

правомірно сказати про те, що відрізняє саме цього вчителя - це сформована іншомовна 

комунікативна компетенція. 

На думку українських учених-лінгвістів, основними складовими компонентами галузі 

освіти “Іноземна мова” є три види компетенцій, розгалужених від родового поняття 

“комунікативна компетенція (іншомовна)”, а саме: 

1. Мовленнєва компетенція; 

2. Мовна компетенція; 

3. Соціокультурна компетенція. 

Однак ці види компетенцій, в свою чергу, також включають цілий ряд компетенцій. 

Мовленнєва компетенція передбачає здатність сприймати й породжувати іншомовні тексти 

згідно з поставленим чи виниклим комунікативним завданням, яке включає ситуацію 

спілкування й комунікативний намір. Вона базується на чотирьох видах компетенції: в 

аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Отже, для формування мовленнєвої компетенції 

повинні бути сформовані мовленнєві вміння в чотирьох видах мовленнєвої діяльності. 

Як відомо, мовна (лінгвістична) компетенція передбачає знання системи мови й 

правил її функціонування при іншомовній комунікації. Мовна компетенція також є 

інтегративною і включає цілий ряд компетенцій: лексичну, граматичну, фонологічну й 

орфографічну. Соціокультурна компетенція охоплює такі види компетенцій, як країнознавча 

і лінгвокраїнознавча. Країнознавча компетенція - це знання історії, географії, економіки, 

державного устрою, культури країни, мова якої вивчається. Лінгвокраїнознавча - включає в 

себе знання про основні особливості соціокультурного розвитку країни, мова якої 

вивчається, на сучасному етапі; вміння підпорядковувати свою мовленнєву поведінку у 

відповідності з цими особливостями. 

На нашу думку, всі зазначені види компетенцій, що входять до складу іншомовної 

комунікативної компетенції, мають бути сформовані у людей, що вивчають іноземну мову, 

але оскільки студенти педагогічного вищого закладу освіти є майбутніми вчителями 

іноземних мов, то в них також повинні бути сформовані й інші компоненти професійної 

компетентності, необхідні для успішного здійснення педагогічної діяльності.  

На думку Бігич О.Б. і її співавторів, професійна компетентність вчителя іноземної 

мови складається зі спеціальної компетенції (предметні і непредметні знання, які розвивають 

особистість, тобто знання загальних та основних навчальних дисциплін), технологічної 

(методичної), управлінської (організаторської, менеджерської) та комунікативної 

компетенцій. Особливістю комунікативної компетенції автори вважають її органічне 

входження до складу спеціальної, технологічної та управлінської компетенцій як засобу їх 

реалізації [1, с.51]. 

Уідовсон Г. зазначає, що в майбутнього вчителя іноземних мов повинні бути 

сформовані такі види компетенцій, як особистісна, яка передбачає усвідомлення значущості 

ролі вчителя, соціальна (здатність затверджувати статус свого предмета в освітній концепції 

України), спеціальна, яка, в свою чергу, на думку дослідника, поділяється на мовну 

(досконале володіння вчителем мовою, його вміння навчити інших) і філологічну 

компетенції (володіння самими сучасними теоретичними знаннями з культурології) та 

дидактико-методична, до якої відносяться володіння сучасними принципами комунікативної 

дидактики, орієнтованої на діяльнісний підхід до мови як інструменту до дії, когнітивний 

підхід, при якому учень є суб'єктом учбового процесу, й інтеркультурний підхід [5, с.23]. 

Як бачимо, при різноманітності компонентів, що дослідники виокремлюють у складі 

професійної компетентності вчителя іноземних мов, провідною залишається іншомовна
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комунікативна компетенція, яка, на наш погляд, тісно пов'язана з усіма іншими 

компонентами професійної компетентності вчителя іноземних мов. Вчитель повинен бути 

готовий до роботи з формування в учнів усіх зазначених видів компетенцій. Але для того, 

щоб здійснити це, у випускника педагогічного вищого закладу освіти повинні бути 

сформовані усі складові професійної компетентності, що необхідні сучасному вчителю для 

компетентного виконання професійної діяльності. 

Відтак, ми вважаємо, що професійна компетентність вчителя - це інтегральне 

утворення особистості, яке включає сукупність соціального, полікультурного, 

аутопсихологічного, когнітивно-технологічного та персонального компонентів, необхідних 

для успішного здійснення педагогічної діяльності з урахуванням специфіки предмета, що 

викладається. 
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THE RESULTS OF AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE FORMATION 

OF THE AXIO-AKMEOLOGIC AND MOTIVATIONAL COMPONENT OF 

PEDAGOGICAL SKILL OF FUTURE TEACHERS OF ELEMENTARY SCHOOL 
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РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З ФОРМУВАННЯ 

АКСІО-АКМЕОЛОГІЧНО-МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА ПЕДАГОГІЧНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Теличко Н. В., Пантелійчук В. 
 

The urgency of implementation of innovative approaches to the professional training of 

future primary teachers has been substantiated in the article. The aim of the research is to analyze 

the results of an axio-acmeologic and motivational component of pedagogical mastery of future 

teachers of elementary school. 

The main task of the article is to summarize the results of an experimental study about the 

formation of the axio-acmeologic and motivational component of pedagogical mastery of future 

elementary school teachers. 

The main stages of experimental research of formation their basic pedagogical mastery have 

been determined. The main indicators of the work done at every stage have been defined. The 

results of constating experiment actuality purposeful formation of the bases of pedagogical mastery 

of the future primary teachers have been indicated. 

Keywords: motivation, students, future teachers of elementary school, experiment, 

pedagogical mastery, axio-acmeologic and motivational component of pedagogical mastery. 

 

У статті аргументовано актуальність використання інноваційних підходів до 

професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів і визначено основні етапи 

експериментального дослідження формування у них основ педагогічної майстерності. 

Відзначено основні показники проведеної роботи на кожному етапі. Зазначено результати 

констатувального етапу експерименту, що актуалізує цілеспрямоване формування основ 

педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів. 

Основним завданням написання статті є узагальнення результатів 

експериментального дослідження з формування аксіо-акмеологічно-мотиваційного 

компонента педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів. 

На основі теоретико-методологічного аналізу наукової літератури визначено та 

обґрунтовано сутність аксіо-акмеологічної професійної мотивації, що спрямовується на 

формування аксіо-акмеологічно-мотиваційного компоненту педагогічної майстерності 

майбутніх учителів початкових класів. Критеріями ефективності формування аксіо- 

акмеологічно-мотиваційного компоненту визначено професійні мотиви і ціннісні орієнтації 

до професійного становлення вчителя-майстра як вершини у майбутній фаховій діяльності. 

З метою аксіо-акмеологічної професійної мотивації в процесі професійної підготовки 

майбутніх учителів початкових класів створювалося мотиваційно-аксіологічне середовище 

для усвідомлення студентами важливості та потреби професійного зростання. За всіма 

рівнями результативність формування аксіо-акмеологічно-мотиваційного компоненту 

педагогічної майстерності у майбутніх учителів початкових класів експериментальних груп 

була кращою. Доведено вірогідність отриманих результатів і достовірність 

експериментального дослідження з використанням статистичних методів обробки даних 

педагогічного експерименту. Отже, мотивація студентів до формування педагогічної 

майстерності визначає спрямованість майбутніх учителів до усвідомлення цінності і цілей 

у професійному зростанні. 



Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА». Випуск 24(1) 2018 

211 

 

 

 

Ключові слова: мотивація, студенти, майбутні вчителі початкових класів, 

експеримент, педагогічна майстерність, аксіо-акмеологічно-мотиваційний компонент 

педагогічної майстерності 

 

The results of the theoretical analysis of the psychological aspects of motivation has 

suggested that the researchers understand the professional motivation of pedagogical activity as a 

qualitative characteristic of the teacher's personality, which originates from the motivation of 

choosing a profession as a necessary component of a professional orientation formation, in 

particular, at future teachers of elementary school [1, p. 45]. 

The main task of the article has been the synthesis of the results of experimental research of 

the formation of the axio-acmeologic and motivational component of pedagogical mastery of the 

future elementary school teachers. 

Due to the purpose of acme-axiological professional motivation in the process of training the 

future teachers of elementary school, a motivational and axiological environment has been created 

to make students become aware of the importance and needs of professional growth. Through the 

use of questionnaires, surveys, participation of students of Mukachevo State University in the 

implementation of situational pedagogical tasks, the students' solution to the simulated professional 

and pedagogical situations in the developed "Training on the formation of pedagogical skill 

foundations ", the levels of this phenomenon formation in students of control and experimental 

groups at the stages of the input and final control have been established. 

The determination of the final level of the formation of the axio-akmeologic and 

motivational component of pedagogical mastery of future teachers of elementary school has been 

established in the final classes on disciplines "Fundamentals of pedagogical skill". Using the 

methods of questioning and testing determined the level of knowledge and motives of mastering the 

basics of pedagogical skill, which had a value-critical importance for the professional growth of 

each student [2, p. 81]. 

In order to analyze the results of the experimental investigation, a comparison method of the 

input and final levels of the formation of the axio-acmeologic and motivational component of the 

pedagogical mastery of future teachers of the elementary school who have been trained in the 

control and experimental groups has been carried out have been applied (Table 1). 

Table 1 

Digital indicators of levels of the axio-acmeologic and motivational component of 

pedagogical mastery formation of the future elementary school teachers 

 

Group 

 

Stage of 

control 

Levels of formation of the axio-acmeologic and motivational 

component of pedagogical mastery of students 

 

AI 

Creative High Average Satisfactory Low 

N % N % N % N % N % 

 

CG 

IC- 
126 students 

12 9,52 26 20,63 52 41,27 32 25,40 4 3,17 3,06 

CC- 
124 students 

21 16,93 29 23,39 49 39,52 25 20,16 0 0 3,37 

 

EG 

IC- 
125 students 

11 8,80 27 21,60 51 40,80 33 26,40 3 2,40 3,08 

CC- 
122 students 

49 40,16 35 28,69 23 18,85 15 12,30 0 0 3,97 

 

Symbols: 

CG – control groups; EG – experimental groups; N – number of students; AI - the average 

digital index of the formation of a certain component of pedagogical mastery of students, provided 

that each level has been designated in a 5-point assessment. 
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The criterion for the conduction of mathematical calculations in order to prove the 

probability of the obtained results, it has been necessary to have each of the levels being identified 

by one digital index, but not in certain digital limits (for example, from 100 to 90 points).  

Therefore, each of the levels has been identified by one number in the five-point grade system. The 

indicators for each level have been given in the following limits: 

- creative (active and forming) - 90-100 points with grade A (excellent) - 5 points; 

- high (constructive and variational) - 82-89 points with an grade B (very good) - 4 points; 

- average (professional and functional) - 75-81 points with grade C (good) - 3 points; 

- satisfactory (limited and reproductive) level - 65-74 points with grade D (satisfactory) - 2 

points;  

- low (elemental) - 60-64 points with grade E (acceptable/sufficient) - 1 point. 

The indicators of the formation of this component are: valuable awareness of the personal 

needs of professional growth, the manifestation of the desire for the formation of a master-teacher, a 

clear outline of professional vertices and the formation of motives for achieving excellence, the 

manifestation of creativity, mastery in pedagogical activity. 

The analysis of Table 1 has made it possible to note that at all levels the effectiveness of the 

formation of the axiom-acmeologic and motivational component of pedagogical mastery in future 

teachers of elementary school, the experimental groups have been better. It also has been proved by 

the comparisons of the average digital indicators. Thus, in control groups these indicators have 

grown from 3,06 to 3,37 points (by 0,31 points), and in experimental groups - from 3,08 to 3,97 

points (by 0,89 points), which is 0,58 points better than in control groups [4, p. 6]. 

The probability of the obtained results and the reliability of the experimental study have been 

proved with the use of statistical methods of pedagogical experiment data procession. For this 

purpose, the scientific approaches of researchers, which have determined the admissible least 

number of persons in the experimental group, have been taken into account. Thus, according to E. 

Stuullman it has been expedient to use the concept of a small sample in methodical experiments, 

according to which it has been sufficient for the comparison, having 24 people in experimental and 

control groups. If the quantity has been larger, the comparative data begin to repeat [5, p. 64]. 

The quantity of students in control groups (126-124 persons) and experimental groups (125- 

122 people) has been quite sufficient to prove the probability of the results of our experimental 

investigation. 

In order to test the hypothesis of the study by means of mathematical statistics, the 

comparison of dispersions with the help of the F-criterion has been used. 

This value has been determined by the formula 1, substantiated by A. Kiverialg [3, p. 27]: 

 2 

F  1  (1) 
emp 2 

2 

The main components of this formula are: 
Femp-empirical value of the F-criterion (calculated from the experimental data) for control 

and experimental groups, the magnitude of which has been compared with the theoretical F- 

criterion (Fkrit); 


2 – a digital index of greater dispersion; 

 
2 – a digital index of less dispersion. 

The value of dispersion has been calculated at the initial and final determination of the levels 
of formation of the basis of pedagogical mastery by the formula 2: 

 2  f (xi 

 
 

 x)2
 
 

(2) 
N 

f – the quantity of students which have shown a certain level of formation of pedagogical 

mastery, that has a digital expression for mathematical calculations in a five-point system (creative - 

5 points, high - 4 points, average - 3 points, satisfactory - 2 points and low - 1 point) ; - these data 

have been presented in Table 1 and have been indicated in the column N; 
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(xi  x) 

index (AI) . 

– the difference between the digital values of each level and the value of the average 

N - the total number of students in those categories of groups (control or experimental), 

where the dispersion has been calculated. 

To verify the reliability of the obtained results, we have compared the calculated and 

determined indices of the empirical F-criterion in the control (Femp-CG) and experimental groups 

(Femp-EG) with the theoretical F-criterion (Fkrit), whose numerical values have been shown in the 

standard table by A. Kiverialg [3, p. 28]. 

The statistics has shown that if the number of degrees of freedom (the number of students in 

the group minus 1) is in the range from 24 to infinity and from 120 to infinity (in our investigation, 

this number corresponds to the number of students in control groups: 126-1 = 125 at the stage of 

input control and 124-1 = 123 at the final control stage; in the experimental groups: 125-1 = 124 at 

the input control stage and 122-1 = 121 at the final control stage), the Fkrit value would be within 

the range of 1.6 - 1.0, but closer to 1.6 than to 1.0 (as an indicator of an infinite number of 

investigations). 

The comparative analysis of the empirical index of the F-criterion of control and 

experimental groups with defined limits Fkrit has shown that Femp-CG with a value of 1.02 is close 

to the quantity of infinite number of those who has been investigated, and Femp-EG with an index 

of 1.36 confirms the reliability of the results. 

The motivation of students to form a pedagogical mastery has determined the orientation of 

future elementary school teachers to the realization of values and goals in professional growth. On 

the basis of theoretical and methodological analysis of scientific literature, the essence of axio- 

acmeological professional motivation has been determined and substantiated. It is aimed at forming 

an axio-acmeologic and motivational component of pedagogical mastery of future elementary 

school teachers. Probability of the obtained results and reliability of experimental research with the 

use of statistical methods for processing pedagogical experiment data have been proved. 
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ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У 

СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

A certain contradiction between the needs for modernisation of modern elementary 

education in accordance with the conceptual foundations of the New Ukrainian school and the 

insufficient level of readiness of primary school teachers to innovate activity are being determined 

by the author in the present article. The urgency of training of professional and competent teacher 

is also indicated the article under consideration. 

The article aims at investigating the directions of improving the training of a competently 

qualified primary school teacher in the higher education system. 

In accordance with the purpose of the study, the method of theoretical analysis and synthesis 

has been used in the process of developing the research methodology; method of observation, 

conversation - to determine the state of readiness of primary school teachers to innovate; design 

method - to predict research prospects. 

In the article, the author points out the importance of training a professionally competent 

teacher who is capable of designing, organising, evaluating, reflecting and adjusting the 

educational process in elementary school in accordance with modern requirements. Considers the 

directions of improvement of the training of a professionally competent teacher of elementary 

school in the system of institutions of higher education. 

Summing up, the author notes that it is very necessary in pedagogical higher educational 

establishments to create such educational and scientific environment in which students 

independently model, construct, research, create effective educational projects. 

Keywords: new Ukrainian school, professional training, professional competence, 

innovations, educational and scientific environment. 
 

У статті автор зазначає, що існує певна суперечність між потребами модернізації 

сучасної початкової освіти відповідно до концептуальних засад Нової української школи та 

недостатнім рівнем готовності вчителів початкової школи до здійснення інноваційної 

діяльності. Вказує на важливість підготовки професійно компетентного вчителя, який 

здатний до проектування, організації, оцінювання, рефлексії та коригування освітнього 

процесу в початковій школі відповідно до сучасних вимог. Розглядає напрями удосконалення 

підготовки професійно компетентного вчителя початкової загальноосвітньої школи в 

системі закладів вищої освіти. 

Ключові слова: нова українська школа, професійна підготовка, професійна 

компетентність, інновації, навчально-наукове середовище. 

 

In the process of improvement of national educational system («Development conception of 

Ukraine dating the years 2015–2025 » [1], Conception «New Ukrainian school» [2]) attention has 

been drawn to the to the professional training of teaching staff of modern generation. Reformation 

of New Ukrainian school starts from primary education which encourages the scientists to proceed 

scientific discussion about the search for the concept of training of professionally competent 

primary school teacher in the system of higher educational establishment. Teachers-to-be should be 
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capable to make projects, to organize, to assess and to correct educational process in primary school 

according to present-day requirements. 

The analysis of scientific researches proves that the problem under consideration has been 

investigated by such scholars as: N. Bibik, L. Biriuk, О. Budnyk, М. Vashulenko, V. Davydova, L. 

Koval, L. Perminova, О. Savchenko, S. Skvortsova, L. Khomych, Y. Shapoval, V. Shpak and 

others. These works indicate the regularities and principles of professional training of future 

primary school teachers, determine pedagogical conditions of formation the readiness of future 

primary school teacher to person-oriented education of schoolchildren of junior school age. 

Оne of the possible ways of improvement of educational process is supposed to be 

«implementation of innovative methods of study, establishment of educational institutions of new 

type» [1, с. 3]. But, we consider, that there is still contradiction between the needs of modernization 

of modern primary education based on innovations and unsufficient level of readiness of primary 

school teachers to innovative activity. 

Aim of the article – determine the ways of training improvement of professional and 

competent primary school teacher in the system of higher education. 

Educational model which has been existing till nowadays and has been directed onto the 

knowledge and skills transmission is losing its urgency. Nowadays a teacher is required not only "to 

instuct", but "to train" which becomes social and professional demand in the context of education. 

According to the book of Philip S. Shlekhti «School of ХХІ сentury. Prioroties of education 

reforming», school requires teachers, who are able to teach a pupil to work with a book, search for 

and get information, obtain knowledge from a teacher, to be capable to communicate in the process 

of education. Teachers can meet such requirements only by studying themselves in the same 

analogical way. [3, p.121]. 

Domineering point of the modern educational paradigm is orientation onto the training of a 

teacher, which is directed to creative self-realization, self-development, formation of fundamentals 

of professional competence and self-realization during a life-time. According to O.Savchenko, the 

professional competence of a teacher is an integrated result of acquiring by the personality 

knowledge, skills, individual experience, professional activity, which is based on values and 

motivational benchmarks that are manifested in behavior and reflection. Competence does not only 

synthesize the results of conscientious and systematic training in the class-room while cooperating 

with the teacher, but also presupposes self-education, life experience, attitude to the future 

profession [4, p.19]. 

L.V. Коval, considering the concepts of didactic and methodological system of training 

future teachers to implementation of general educational technologies of primary school, which is 

based on systemic, personal and activity, competence and technological approaches; defines 

technological competence as the basic criterion of readiness of future primary school teachers to 

implementation of general educational innovative technologies [5]. 

Pedagogical higher educational establishments should pay special attention to training 

primary school teachers in innovate activity. In the process of introducing innovations to a creative 

teacher (taking into consideration that the present times require a creative teacher), the goal arises to 

find new unconventional approaches in organizing educational process and not only to implement 

but also to create new technology of training and education which effectively implement the 

requirements of personality oriented and competently directed educational sphere. It is therefore 

necessary to create educational system aimed at training future teachers to innovation, technological 

mastery and pedagogical skills. 

The study at a higher educational institution should be oriented on the strengthening of 

fundamental didactic and methodological education, the approaching of the educational process to 

creative professional activities, to be directed towards the formation of a teacher's personality with 

the qualities that would meet modern requirements and ensure the success of pedagogical activity. 

Therefore, it is necessary to provide high-quality didactic and methodical training of the future 

teacher, who can reasonably choose methods, techniques, means, forms of organization of study
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according to peculiarities of pupils in class; who is capable to introduce the latest techniques and 

technologies of educational branches into the educational process. 

The driving force of the optimization and intensification of the future teacher's training 

process is making up of an innovative educational environment for higher pedagogical 

establishment, its focus on a total combination of scientific and educational work of students, the 

closest approach of the educational process to creative activity, the formation of such personality 

traits that would ensure successful implementation in the profession of a teacher. It is necessary to 

create a new approach to study as the organization of educational, research, gaming, modeling 

activities; active exchange of ideas, creative discussion. It is extremely important in pedagogical 

universities to provide such educational and scientific atmosphere that would facilitate the use of 

acquired knowledge and experience in different situations, introduce role and imitation modeling, 

creative search. 

The present-day student of pedagogical university should freely orient himself in 

pedagogical innovations, to be able to use the means of information and communication 

technologies, to understand deeply the needs and conditions of the functioning of primary 

education. Such an approach to professional training will enable a young teacher to feel confident in 

professional activity, to adapt more quickly to the conditions of a present-day school, to solve 

successfully complex tasks of educational work, to be able to study personal qualities, peculiarities 

of students, to determine optimal conditions of pedagogical influence, to analyze results of their 

own activities, etc. 

The process of modernization of system of training of primary school teacher presupposes of 

making up optimal pedagogical conditions, the most improtant of which are: psychological and 

pedagogical readiness not only teachers but also students to implementation of innovative methods 

into educational process; arrengement of educational process according to the dialogue principle, 

partnership and orientation on the development of personal and professional qualities of students; 

creation of the situation of success in academic activity; activization of students to impulsive 

motives of creative self-expression; rational use of traditional and innovative educational 

technologies, modern methods of education; work out of the complex of diagnostic methods of 

students’ academic success. 

The following tendencies of improvement of professional training of primary school teacher 

can be singled out: active implementation of interactive forms in teaching students; the use of 

practically oriented appoach in professional training of teachers, which will support the closest 

approximation to the future professional activity during the university study; the work out of 

individual programs of personal and professional development of gifted students; the increasement 

of the role of students' research and independent work; improvement of content of curriculum and 

academic programs; reforming of pedagogical practice according to the European experience . 

Summing up information mentioned above, it is worth indicating, that strategic tasks of 

higher pedagogical establishments include: training of competent professional, who is able to act 

effectively far off the educational situations, to solve typical and problem tasks in their own 

professional activities, to apply problem, heuristic, research methods of teaching, to be capable to 

create an educational and problem dialogue, to encourage students to exchange their thoughts and 

impressions fluently, to form critical thinking and creative abilities of schoolchildren. Therefore, it 

is necessary to create such educational and scientific environment where students would 

independently model, construct, explore, make up educational projects. 

The carried out investigation does not totally describe the problem of the formation of 

professional competence in the training of primary school teachers in the system of higher 

education. The further scientific researches of the author is the study of the model of the formation 

of philological and methodical competence as the readiness and ability of future teachers of primary 

school to the study of language and literary education. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

MODERN APPROACHES TO FORMING IN THE LARGE 

QUALITY COMPETENCE SCHOOLS 

 

У статті розкрито поняття «компетентність», читацька компетентність». 

Автором проаналізовано окремі наукові дослідження з означеного питання. З’ясовано, що на 

сучасному етапі розвитку суспільства виникли окремі проблеми у формуванні читацької 

компетентності. 

Проведені автором дослідження дали можливість визначити окремі шляхи для 

досягнення цілей уроків літературного читання, що визначені новим Державним 

стандартом початкової освіти. 

Ключові слова: урок літературного читання, компетентність, читацька 

компетентність, коло читання, складові читацької компетентності. 
 

The article describes the concept of "competence", "reader competence". The author 

analyzes individual research on this issue. It is revealed that at the present stage of development of 

society there were some problems in the formation of readership competence.The purpose of the 

article was to find out ways of forming the readership competence of junior pupils in the lessons of 

literary reading in the context of modern requirements. The methods of scientific research were: 

observation at literary reading lessons in elementary school, conversation with teachers, 

interviewing younger schoolchildren.It is stated that readership competence of students is found in: 

the formation of the reader's skills, the understanding of texts of different genres, the ability to give 

a personal assessment of the read, acquire the values that are essential for the socialization of the 

individual. Computer games, Internet, television distract children from books. The authors of the 

study made it possible to identify individual ways to achieve the goals of literary reading lessons. 

For qualitative formation of readership competence it is necessary to strengthen its motivational 

component. It is necessary to emphasize the personal reader's installations with the awareness of 

the importance of the moral and ethical values of man, understanding the artwork as the art of 

words. The reading range for junior pupils should be in line with their interests and needs. Working 

out of artistic text by blocks, non-standard types of reading, joint work with parents, according to 

the author, will cause interest in the book. Thus, the researches made it possible to determine the 

individual ways of forming the reader's competence and outline the issues for future study. 

Keywords: lesson of literary reading, competence, reader competence, range of reading, 

components of readership competence. 
 

У Законі України «Про освіту» визначено пріоритети людини як особистості, 

найвищої цінності суспільства. «Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості 

та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 

здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного 

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на 

цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського 

народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України 

та її європейського вибору» [3]. 

Реалізації визначеної мети допомагають уроки літературного читання. Читаючи 

художні твори, учні дізнаються про минуле і сучасне нашого народу, становлення України як 
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держави, у них формується ціннісне ставлення до оточуючого. Історичний шлях суспільства 

закодовано і зафіксовано в мові, у її лексиці, граматиці, таким чином, через текст 

розв’язуються на уроці різні пізнавальні завдання ‒ від пізнання мови до пізнання світу і 

своєї ролі в ньому. В оновлену програму з літературного читання у коло читання ввійшли 

імена письменників, чиї твори відповідають реаліям життя [4]. Аналіз вчинків дітей і 

дорослих на основі тексту формує ціннісні орієнтири особистості, соціалізує її. 

Сьогодні вводиться в дію новий Державний стандарт початкової освіти, 

конкретизуються завдання та мета рідномовної освіти, удосконалюються вимоги до 

оцінювання знань, умінь і навичок учнів. Мовно-літературна освітня галузь включає 

українську мову та літературу, мови та літератури відповідних корінних народів і 

національних меншин, іншомовну освіту. 

Метою вивчення української мови та літератури, мов та літератур відповідних 

корінних народів і національних меншин є формування комунікативної, читацької та інших 

ключових компетентностей; розвиток особистості здобувачів освіти засобами різних видів 

мовленнєвої діяльності; здатності спілкуватися українською мовою, мовами відповідних 

корінних народів і національних меншин для духовного, культурного і національного 

самовираження, користуватися ними в особистому і суспільному житті, міжкультурному 

діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих  здібностей 

[2]. 

Виходячи із цього, методика навчання літературного читання набуває нового змісту. 

Питання методики читання в центрі дослідження низки науковців (Іванова Л., Коваль Г., 

Мартиненко В., Науменко В., Савченко О., Суржук Т. та інші). За словами О. Савченко, 

проблема якісного читання учнів стає однією з пріоритетних у міжнародних і вітчизняних 

дослідженнях, бо робота з писемною інформацією набуває все більшої актуальності [7]. 

Проведений нами аналіз науково-методичної літератури засвідчує, що читацька 

компетентність розглядається вченими як базова складова пізнавальної і комунікативної 

компетентностей. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови пропонується таке 

визначення. «Компетентний. 1) Який має достатні знання в якій-небудь галузі; який з чим- 

небудь добре обізнаний, тямущий. Який ґрунтується на знанні; кваліфікований». 

«Компетенція – 1. Добра обізнаність із чим-небудь. 2. Коло повноважень якої-небудь 

організації, установи, особи» [1, с.443]. Психолог О. В. Савченко [6] визначає компетентність 

особистості з погляду психологічних процесів. Це складне інтегративне утворення зрілої 

психіки, що має такі рівні: когнітивний, метакогнітивний та особистісний. 

Савченко О. Я. виокремлює чотири базові характеристики поняття «компетентність»: 

використання компетентності завжди відбувається у певному контексті (скажімо, у 

конкретній навчальній ситуації); компетентність завжди є результатом, вона характеризує те, 

що може зробити індивід, а не описує процес, під час якого він набув цю компетентність 

(наприклад, учень показує, що саме він уміє, а не розповідає: «Я читав, я писав…»); для 

вимірювання здатності індивіда користуватися компетентністю потрібні чітко визначені та 

затверджені стандарти; компетентність є мірою того, що індивід може зробити у конкретно 

визначений час [8]. 

На думку Н. Чепелєвої, сутнісну ознаку цієї категорії становить комплекс 

особистісних та інтелектуальних якостей читача, які дозволяють йому ефективно 

взаємодіяти з текстом, адекватно розуміти твір, вступаючи в діалог з автором, оцінюючи 

прочитане, виражаючи своє ставлення до нього [10]. 

Аналізуючи ключові компетентності, стало зрозумілим, що спільними для всіх є такі 

вміння, як: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, 

творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію та інші. Вважаємо, що це 

й зумовило формулювання нових завдань уроків літературного читання. 
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Мета статті ‒ з’ясувати шляхи формування читацької компетентності в молодших 

школярів на уроках літературного читання у контексті сучасних вимог. 

Методами наукового дослідження стали: спостереження на уроках літературного 

читання в початковій школі, бесіда із учителями, опитування молодших школярів. 

Досліджуючи означену проблему, вважаємо, що читацька компетентність учнів, 

виявляється у: сформованості читацької навички, розумінні текстів, різних за жанрами, 

вмінні давати особистісну оцінку прочитаному, набутті цінностей, які вкрай необхідні для 

соціалізації особистості. 

Бесіда із учителями початкової школи показала, що сьогодні формувати читацькі 

навички в молодших школярів є вкрай складно. Цього педагоги досягають завдяки 

застосуванню інноваційних методів навчання. Комп’ютерні ігри, Інтернет, телебачення 

відволікають дітей від книг. Це підтвердило й опитування учнів 4 класу. На питання «у 

вільний від уроків час Ви надаєте перевагу: Інтернету, телебаченню, читанню книг», 

відповіді розподілилися таким чином: Інтернету ‒ 41%, телебаченню ‒ 31%, читанню ‒ 28%. 

Наше дослідження дало можливість частково окреслити шляхи вирішення означеної 

проблеми. Вважаємо, що для якісного формування читацької компетентності необхідно 

посилити її мотиваційну складову. Слід акцентувати увагу на особистісні читацькі установки 

з усвідомленням важливості морально-етичних цінностей людини, розуміючи художній твір 

як мистецтво слова. Коло читання для молодших школярів повинно відповідати їх інтересам, 

потребам. Позитивним сьогодні є видання Хрестоматій сучасної дитячої літератури для 

читання в 1-2, 3-4 класах, з яких учні можуть дізнатися про творчість  сучасних 

письменників, української діаспори зокрема. У Передмові до Хрестоматії Т. Стус, О. 

Лущевська зазначають, що тим, хто працюватиме з текстами, необхідно враховувати, що 

сучасна дитяча література спирається на дві основні категорії цінностей ‒ особисті та освітні. 

Особисті цінності полягають у збагаченні дитячого досвіду. Науковці дитячої літератури 

виокремлюють такі її функції: 

1. Насолода. Якщо дітям цікаво читати й вони насолоджуються читанням, то швидко 

розвинуть любов до слова й стануть «затятими» читачами. 

2. Уява. Дитяча література розвиває та збагачує дитячу фантазію й уяву, надаючи 

можливість «без кордонів» домислювати життя та досвід людей. 

3. Досвід та відкриття. Читаючи сучасні книжки, діти пізнають досвід та моделі 
поведінки, притаманні їм, їхнім одноліткам та дорослим з їхнього кола спілкування. 

4. Універсальні цінності. З сучасної дитячої літератури діти пізнають і закріплюють 

загальнолюдські цінності особистості в соціальному, духовному та матеріальному бутті. 

5. Освітні цінності полягають у збагаченні лексичного запасу, розвитку читання, 

навичок мовлення та письма. Також дитяча література впливає на фонологічний розвиток, 

розуміння синтаксичних конструкцій, упізнання текстових і мисленнєвих конструкцій [9, с. 

4]. 

Визначаючи завдання уроку, вчителю необхідно чітко сформулювати важливість 

читання художнього тексту, вчити учнів прогнозувати його зміст за назвою та викладати 

власну версію. Відтак, пропонуючи учням для читання оповідання «Смугастик» Т. Стуса 

(Щербаченко), [9, с. 29] вчителю слід пропонувати дослідницькі питання: 

 Поміркуйте, хто із тварин є Смугастим? 

 Про якого Смугастика розповіли б Ви? 

 Чи дозволите ображати свого Смугастика? 

 Якими словами Ви звернулися б до улюбленої тваринки? 

Що стосується когнітивної складової читацької компетентності, необхідно звернути 

увагу на методику опрацювання художнього тексту. Сьогодення вимагає від учителя 

початкової школи працювати над художнім текстом у світлі інших цінностей, 

переорієнтувати акценти на формування креативної особистості. Дослідники (В. Науменко, 

Г. Підлужна, О. Савченко та ін.) пропонують нові підходи до опрацювання художнього 
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тексту на уроках літературного читання в початковій школі. Відтак, В. Науменко, 

розглядаючи художній твір як витвір мистецтва, визначає прийоми роботи над текстом у 

третьому класі. «Під час організації роботи з художнім текстом варто навчити учнів вести 

діалог з автором твору (спілкуватися з ним) на основі змісту тексту, формувати вміння 

самостійно крок за кроком відкривати і засвоювати цінності твору» [5, с. 8]. Дослідниця 

акцентує увагу на читанні-спілкуванні, що спонукає молодших школярів до творчої 

літературної діяльності. 

Наше дослідження проблеми щодо методики роботи над художнім текстом дало 

можливість визначити блоки і етапи опрацювання тексту. Серед блоків: організаційно- 

мотиваційний, мистецько-художній, аналітичний, творчий. 

Рефлексивна складова читацької компетентності формується під час взаємодії учня з 

текстами різних видів. Серед прийомів розвитку розумових операцій учитель може 

застосувати такі: складання сенканів, кластерів, порівняльних таблиць, «паспорта» 

літературного персонажа, гронування понять, вчинків літературних героїв та ін. 

Формуванню читацької навички, за нашим дослідженням, сприяють нестандартні 

(ігрові) види читання. Спостереження за навчальною діяльністю учнів на уроках 

літературного читання, засвідчило, що такі види читання як: «Диктор телебачення», «Півник 

п’є водичку», «Намистинка», «Хвиля» у поєднанні із традиційними викликають інтерес до 

змісту тексту, до персонажів. Практикою доведено, що інтерактивні методи навчання 

сприяють розвиткові креативного мислення, формують уміння працювати в парах, 

вислуховувати думку й позицію інших. 

Вважаємо, формування читацької компетентності буде успішним, якщо це спільна 

робота школи і батьків. Родина повинна долучитися до читання творів у сімейному колі. 

Думка батька (матері) допоможе дитині зорієнтуватися у подіях, дасть можливість «вільно» 

висловити свої думки. Створення домашньої бібліотечки, в якій дитячі часописи, 

енциклопедії, викличе інтерес до читання, до книги взагалі. 

Слід зауважити, що формування в учнів ціннісних орієнтацій на уроці літературного 

читання здійснюється комплексно, в процесі всього уроку. Майстерність вчителя початкової 

школи полягатиме в тому, наскільки він зможе визначити пріоритети в роботі над текстом, 

виховну його складову, утверджуючи ті національні (чи морально-етичні) основи, які 

формують мовленнєву особистість. 

Таким чином, з’ясовано поняття «компетентність», «читацька компетентність». 

Окреслено проблеми у формуванні читацької компетентності та частково визначено шляхи 

для досягнення цілей уроків літературного читання. Закцентовано увагу на мотиваційній 

стороні уроку, аналізі художнього тексту, нестандартних видах читання. Ми не претендуємо 

на повне вирішення проблеми; перспективу подальшого дослідження вбачаємо у визначенні 

типів та структури уроку літературного читання. 
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У статті обґрунтовано науково-методичні основи щодо використання інноваційних 

технологій майбутніми вихователями дітей дошкільного віку в умовах модернізації 

навчального процесу вищого навчального закладу. Вивчено види та способи використання 

інноваційних технологій в умовах модернізації навчального процесу вищого навчального 

закладу. Визначено теоретичні засади проблеми інформатизації освіти, основну мету та 

завдання засобів і методів використання інноваційних технологій майбутніми вихователями 

дітей дошкільного віку в умовах модернізації навчального процесу вищого навчального 

закладу. Виділено типи навчальних занять з використанням інноваційних технологій. 

Продемонстровано методику застосування технології мультимедіа під час занять у ВНЗ. 

Ключові слова: інноваційні технології, інформаційна культура, інформаційна 

компетентність, модернізації навчального процесу. 

 

In the article the scientific and methodological foundations for the use of computer 

technology by future teachers of preschool children in the modernization of the educational process 

of higher education. Analyzes the experience of schools, indicating the possibility of using computer 

technology at all levels of the educational process. Study of the theoretical foundations of 

information education problems. Identifies the key goals and objectives of means and methods of 

using computer -based technologies of the future teachers of preschool children in the 

modernization of the university educational process. Brought by new requirements for future 

professionals in the field of early childhood education capacity building. Nominated didactic 

possibilities of the computer as a multifunctional training machine. Highlight the types of classes 

that use computer technologies. We demonstrate a method of multimedia technology in the 

classroom. The method of design lectures using computer -based technology in the modernization  

of the educational process in higher education. Reasonable conclusion from the study is described 

and recommendations for further research in this direction. 

Keywords: computer literacy, media culture, information competency, computer-oriented 

technologies, modernization of the educational process. 

 

Перед вищою освітою в епоху інформатизації суспільства стоїть завдання підготовки 

фахівців, які володіють сучасними інноваційними технологіями на рівні світових вимог. У 

законі України «Про освіту», відзначається, що метою освіти є всебічний розвиток 

особистості як найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних 

здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до 

свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, 

культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня, забезпечення народного 

господарства кваліфікованими фахівцями. 

Останнім часом багато педагогів пов'язують питання оптимізації процесу навчання з 

використанням інноваційних технологій (К. Бойкачев, В. Венда, Р. Гергей, Б. Гершунський, 

Б. Лом, В. Ляудіс, Е. Маліночка, Е. Машбіц, А. Савельев, Г. Сельовко та інші). 

Інноваційні технології ґрунтуються на використанні деякої формальної моделі змісту, 

що представлена програмними засобами як педагогічними, так і телекомунікаційними. 

Обґрунтування концепцій різних педагогічних технологій представлене у роботах Н. 

Тализіной, М. Кларіна, Ф. Янушкевіча та інших. 

Вітчизняний досвід застосування інноваційних технологій в сфері утворення знайшов 

віддзеркалення в роботах А. Барабанщикова, В. Беспалько, Я. Ваграменко, Т. Вороніна Ю. 

Деміна, В. Дика, В. Іванова, М. Карпенко, Д. Колосова, С. Крамарова, А. Крівошєєва С. 

Лобачева, Н. Макарової, В. Матюхина, О. Молчанової, В. Овсянникова, А. Полякова, Ю. 

Попова, А. Савельева, В. Самойлова, В. Солдаткина, А. Тіхонова, С. Щенникова, А. 

Федосєєва, А. Хорошилова та інших. 

Досягнення цієї мети можливе лише за умов правильного вибору викладачами 

оптимальних методів навчання. Оскільки основною діяльністю студента є навчання, то лише 
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за допомогою застосування раціональних методів навчання відбувається реалізація 

навчальної, виховної та розвиваючої функції. 

Метою статті є аналіз засобів та методів  використання інноваційних технологій 

майбутніми вихователями дітей дошкільного віку в умовах модернізації  навчального 

процесу ВНЗ. 

Проте далеко не всі викладачі бачать необхідність та доцільність в застосуванні, для 
прикладу, комп’ютерно-орієнтованих комплексів, і дуже часто навіть не знайомі з ними. 

Однією з перспективних освітніх областей, в яких застосування  інноваційних 

технологій є підготовка майбутнього фахівця дошкільної освіти (тут ми розуміємо весь 

комплекс дисциплін, включених в стандарти вищої професійної освіти). 

Під впливом упровадження інноваційних технологій в навчальний процес вищої школи 

знаходяться всі наочні сфери діяльності, оскільки широке упровадження і звичне використання 

технологій стає методологічною основою домінування прикладного компоненту загально наочної 

педагогічної освіти. У зв'язку з цим розробка методичної системи формування сучасної 

інноваційної компетентності стає однією з найактуальніших задач модернізації і інформатизації 

освіти. Проте повного розуміння місця і ролі даних інноваційних технологій у навчальному 

процесі вищої школи поки не досягнуто. 

На сьогоднішній день в нашій державі існує безліч ВНЗ де готуються майбутні 

вихователі дітей дошкільного віку. Підготовка фахівців даного напряму неоднакова оскільки 

є певна відмінність в годинах дисциплін, що стосуються інформатики. Комп’ютерні 

технології і є одним із видів сучасних інноваційних технологій. Та комп’ютерні технології, 

для прикладу, мають величезне значення, як для студентів (майбутніх вихователів дітей 

дошкільного віку), так і для вихованців ДНЗ. Для повноцінного розвитку дитини- 

дошкільника у сьогоднішньому суспільстві держава та вищі навчальні заклади повинні в 

першу чергу забезпечити дошкільні установи інформаційно компетентними педагогами саме 

в сфері комп’ютерної техніки. Що являє собою інформаційно компетентний педагог в сфері 

комп’ютерної техніки? Зауважимо, що більшість словників обмежуються дефініцією слова 

«компетентність» і «компетентний», а саме: який має достатні знання в якій-небудь галузі, з 

чимось добре знайомий, кваліфікований; той, що володіє компетенцією. Компетентність — 

слово іншомовного походження, яке походить від латинського «competentio», що, у свою 

чергу, бере початок від слова «competo» (дослівно: досягаю, відповідаю, підходжу). Словник 

іншомовних слів визначав це поняття як поінформованість, обізнаність, авторитетність [3, 

с.568-570]. Це є особистість, котра має професійні навики не просто в роботі з комп’ютером, 

а вміє застосовувати та використовувати його під час роботи з дітьми дошкільного віку. 

Комп'ютер є багатофункціональною навчальною машиною. Його дидактичні 

можливості дозволяють майбутнім фахівцям дошкільної освіти під час роботи з 

вихованцями: завдяки новизні і нетрадиційності залучити вихованців до активної навчально- 

пізнавальної діяльності; активізувати навчання шляхом використання привабливих і 

швидкозмінних форм подачі інформації (мультиплікація, колір, музика), стимуляції пошуку 

відповідей (наприклад, маленький ведмедик радісно плеще в долоні за правильної відповіді і 

ллє рясні сльози за помилкової), духу змагання (вихованець змагається з машиною і з самим 

собою); поліпшити сприймання матеріалу за рахунок наочності, підкреслювання, обертання, 

кольорового зображення, графіки, мультиплікації, музики, відео; розвивати творче мислення 

шляхом експериментування, пошуку зв'язків між новою і старою інформацією, встановлення 

зв'язків і закономірностей в межах набору завчених фактів; розвивати абстрактне мислення 

за допомогою заміни, демонстрації конкретних предметів схематичними чи символічними 

зображеннями (кресленнями, графіками, діаграмами, формулами), наочністю; формувати 

уміння раціонально будувати розумові операції (точно визначати ціль діяльності, завдання, 

засоби досягнення завдань, цілі); стимулювати рефлексію, аналіз учнями своєї діяльності 

шляхом отримання наочного зображення наслідків власних дій; реалізувати індивідуалізацію 

навчання за послідовністю понять, що вивчаються; за методом подачі навчального матеріалу; 
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рівнем складності і кількості пред'явлених задач, часу навчання тощо; керувати навчанням: 

комп'ютер визначає, які навчальні завдання (питання, задачі, вправи) будуть запропоновані 

вихованцям, які пізнавальні дії (порівняння, зіставлення, абстрагування та ін.) вони мають 

виконати, до яких результатів і висновків дійти; здійснити доступ до "банків інформації" - 

практично безмежного обсягу інформації і її аналітичного опрацювання, що призводить до 

безпосереднього залучення підростаючого покоління до інформаційної культури  

суспільства; доступ до мережі Інтернет дозволяє взяти участь у міжнародних освітніх 

проектах (спільній навчально-пізнавальній творчій або ігровій діяльності вихованців- 

партнерів, організованій на основі комп'ютерних телекомунікації), які мають спільну мету - 

дослідження певної проблеми (дослідницької, літературно-творчої, пригодницької, 

інформаційної та інших); організувати дистанційне навчання з використанням персональних 

комп'ютерів і мережі Інтернет; забезпечити об'єктивність контролю, можливість реалізації 

суб'єктивного стилю спілкування, що особливо важливо для дітей із сповільненим темпом 

сприймання і засвоєння навчального матеріалу. 

Аналіз досвіду навчальних закладів свідчить про можливості використання 

комп'ютерної техніки у всіх ланках навчально-виховного процесу. Комп'ютер ефективно 

використовується на заняттях з різних напрямів. Використання комп’ютерних технологій 

можливе на різних етапах заняття. За рівнем (повнотою) комп'ютеризації виділяють два типи 

навчальних занять: з елементами комп'ютеризації; цілковито комп'ютеризовані. Дія першого, 

як свідчать наведені вище приклади, характерне епізодичне застосування комп’ютерних 

технологій для розв'язання окремих завдань заняття: набуття нових знань, формування нових 

умінь, закріплення вивченого, виконання тренувальних вправ, контролю. Для другого типу 

навчальних занять - тривала робота з комп'ютерами для вирішення усього комплексу 

завдань. 

Для введення комп'ютера у навчання створюються навчальні комп'ютерні програми 

(НКП), які керують пізнавальною діяльністю вихованця. Програма - це система команд для 

машини, за якими остання виконує запроектовані дії [2, с.256-258]. Створення навчальних 

програм є складною, але перспективною справою для спеціалістів з інформатики, педагогів, 

психологів, галузевих учених. 

Сьогодні нагромаджено значний фонд програмних засобів навчання, що базуються на 

застосуванні технології мультимедіа. Мультимедіа є новою інформаційною технологією, 

тобто сукупністю прийомів, методів, способів продукування, обробки, зберігання, 

передавання аудіовізуальної інформації, заснованої на використанні компакт-дисків. Це дає 

змогу поєднати в одному програмному продукті текст, графіку, аудіо - та відеоінформацію, 

анімацію. Важливою властивістю мультимедіа є інтерактивність, що дає змогу користувачеві 

отримати зворотний зв'язок. Крім цього, в мультимедіа реалізується цифрове кодування 

інформації, завдяки чому велика кількість даних зберігається на компакт-дисках (СД) [1, 

с.145-150]. 

Зміст і характер матеріалу, що викладається протягом лекційного курсу, передбачає 

достатній арсенал прийомів для створення проблемних ситуацій [4, с.189-200]. Готуючи 

питання проблемного характеру, необхідно, на наш погляд, дотримуватися наступних вимог: 

орієнтувати студентів на висловлення власної думки, міркувань, припущень; домагатися 

самостійних відповідей, використовуючи вивчений матеріал або спираючись на знайомий 

матеріал; схиляти студентів до аналізу дослідів, порівнянь, зіставлень, розкриття зв’язків, 

висновків і узагальнень. У якості дидактичних фільмів можна також використовувати 

педагогічні програмні засоби для створення прикладів віртуальних діафільмів [5, с. 69-72]. 

Аналітико-синтетична діяльність студентів на лекційних заняттях з використанням 

інноваційних технологій є набагато продуктивнішою. Використання інноваційних 

(комп’ютерних та інформаційних) технологій дозволяє урізноманітнити теоретичний 

матеріал, що сприяє підвищенню інтересу до навчання у студентів, допомагає викладачу 

правильно формувати професійну компетенцію майбутніх фахівців дошкільної освіти та
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орієнтує студентів на подальшу самостійну роботу для глибшого вивчення матеріалу 

лекційного курсу. Величезний дидактичний потенціал використання  інноваційних 

технологій навчання може бути розкритим лише за умов, якщо провідна роль у навчально- 

виховному процесі належатиме педагогу. Саме він визначає і забезпечує ті умови, за яких 

цей потенціал дійсно реалізується. Тому вища освіта повинна готувати педагогів (майбутніх 

вихователів дітей дошкільного віку) не просто з використанням інноваційних технологій, а й 

готувати їх самих до використання даних технологій. 

Отже, як бачимо множина професійно орієнтованих інформатичних асоціативних 

зв’язків студентів (майбутніх вихователів дітей дошкільного віку) при використанні 

інноваційних технологій у навчальному процесі ВНЗ є можливою. Якщо майбутній 

вихователь дітей дошкільного віку вже з першого курсу буде користуватися інноваційними 

технологіями, то в майбутньому, під час роботи з дошкільниками його діяльність не 

зміниться, а лише вдосконалюватиметься. 

Перспективу подальших наукових розробок убачаємо в теоретичному обґрунтуванні 

методики підготовки вихователів до використання комп’ютерних технологій у різних видах 

діяльності дошкільників в умовах дистанційної освіти. 
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Швардак М. В. 

The article aim at determining and analysis of modern technologies of management of 

educational establishment. The essence and meaning of management technology is investigated, 

such managerial technologies are characterized «public relations», monitoring technology, 

personnel management, cloud technology. As a result of carried out research, it was found out that 

none of the existing technology in pedagogical science does not provide an optimal result of the 

effectiveness of management of educational establishment. It is necessary to determine such 

complex of technologies which takes into account the level of scientific and practical training of 

subjects for its realization, peculiarities of educational establishment, the level of students' 

educational competence, their differentiated needs in acquiring education, the level of teaching and 

methodological support as well as technical equipment of the educational process, requirements 

and needs the present time. 

Keywords : managerial technology, educational establishment, the head. 
 

Метою даної статті є визначення та аналіз сучасних технологій управління 

закладами освіти. Розглянуто суть та значення технологій управління, подана 

характеристика таких технологій управління закладами освіти як «public relations», 

технологія моніторингу, управління персоналом, хмарні технології. У результаті 

проведеного дослідження з’ясовано, що жодна із існуючих в педагогічній науці і практиці 

технологія управління окремо взята не дає оптимального результату ефективності 

управління закладом освіти. Необхідно визначати такий їх комплекс, який враховує ступінь 

науково-практичної підготовки суб'єктів до його реалізації, особливості закладу освіти, 

ступінь навчальної компетентності учнів, їх диференційованих потреб у набутті освіти, 

рівень навчально-методичного забезпечення та технічного оснащення навчального процесу, 

вимог та потреб сьогодення. 

Ключові слова: технології управління, заклад освіти, керівник. 

 

Present changing world has a particular influence on Ukrainian society, which is itself being 

deeply transformed. Because of a glorious event for the newest history of Ukraine – Revolution of 

Dignity, our country, as never before, has witnessed the influence of global changes and processes. 

These changes are caused by the changeover of people from the industrial society, which is 

nowadays in deep crisis, to post-industrial or informational one. 

According to this fact, Ukraine was in a difficult geopolitical situation. 
The problem still remains unsolved whether our state will pass through all trials and whether 

it will become the part of a new world. Taking into consideration mentioned above, we are to be 

prepared for great transformations, first of all, in education, which will enable our state to become 

equal among the equal in a globally changed world. 

Fist of all, the static nature of Ukrainian education despite new national and global 

challenges raises anxiety. Education requires radical changes, reforms and this is an axiom. The 

foundations of these changes have been already laid in the new standards of education. Підвалини 

цих змін уже закладаються в нових стандартах освіти. But, as it is known, the main thing in the 

post-industrial world is not the emergence of new, though progressive, laws. The document itself is 

worth for nothing. The implementation of these laws and their practical use is important. Thus, this 

very practice in most cases is changing very slowly. Point A (this is the education we have) and 

point B (the education we dream about), can be realized by a long and difficult way. The normative 
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base, on this way, fulfills the function of traffic rules, while everything else - the choice of route, 

passengers, fuel purchase - the case of a driver, that is, the head, the manager. In order to get the 

right place in time without losing the "transport" and "passengers", the head should be a skilled 

driver, being confident in himself and in those who are close to him. New management technologies 

are needed in order to turn educational establishments into ones that meet the requirements of 

modern world. 

No doubt, that the urgency of implementation of new management technologies is closely 

connected with state policy of national education in the context of euro integration and reforming. 

In this respect, innovative technologies in managerial activity of the head of educational 

establishment influence the quality of school education and support its positive changes. 

The analysis of recent researches of this problem proved that scientists have characterized the 

essence and peculiarities of constructing managerial technologies in educational establishments (L. 

Danylenko, Y. Коnarzhevskyi, V. Pikelna), the specificity of working-out and realization of some 

managerial technologies is disclosed (А. Yermola, О. Liubarska, І. Pidlasyi, Т. Sorochan, P. Тretiakov). 

The aim of the article is to determine and analyze modern technologies in management of 

educational establishments. 

Nowadays, technological management is a distinctive feature of the management of the 

educational establishment. It determines the search for those managerial tools that can be used 

effectively in management of an educational institution. Technologization of management facilitates its 

streamlining, including those works and actions of the head and worker which are not necessary in 

achieving the expected result of management activity, formalizes the implementation of managerial 

functions. 

The term «managerial technology» has been included into conceptual apparatus of the science 

and practice of management of educational establishment thanks to the use of the method of scientific 

expansion. We define it as a combination of managerial influence means and methods of reaching the 

set goals of organization, such as [4, p.17]: principles, laws and regularities of organization and 

administering; methods of obtaining and processing of information; method of effective impact on 

workers; control and monitoring sуstem. 

We are of the opinion, that new model of management of educational establishment should be 

democratic, clear, state and social, it should also be based on humanity principles, initiative, free 

choice, responsibilityі, combination of collegiate and self-governing, individual management. 

The basic criteria of modern school education have been approximation to European and 

world standards, openness of educational systems, new approaches to the development of national 

education, implementation of pedagogy of partnership and cooperation. Accordingly, changes in the 

management of educational institutions should be systemic and purposeful. First of all, it concerns 

new approaches to modern school management, new managerial technologies. 

In terms of this study, we will dwell on some of the managerial technologies that are the tools 

for the head of the educational establishment in realizing set goals.  Managerial decisions are 

considered to be the basis of any activity. The task of the modern manager is not only to make optimal 

decisions, but also to create the most favorable conditions for their  implementation: to create a team 

of people who share the same ideas, to establish an effective system of communication of all parts of 

the process, to support permanent monitoring of each stage, to motivate, control, and to comply the 

norms of labor care, to find ways of alternative replenishment of the material and technical supply. 

"Public relations" technologies are widely used in modern managerial activity. They are 

predominantly directed on the support of competitiveness of one or another educational 

establishment, as well as on creation of its positive image. There are schools, possessing strong staff 

potential, desire and ability to productive work but, nevertheless, lose pupils because of the fact that 

they couldn’t depict their advantages in time. The essence of the use this technology lies in the fact 

that even the least positive moments, even the least vivid achievements of pupils should be paid 

attention to brought to the knowledge of publicity. Nowadays, Internet resources help in this 

respect, especially social networks, which easily share and spread necessary information [1, p.18]. 
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The authority cannot do without correctly realized technology of personnel management, 

especially – management of teaching staff. Present situation in Ukrainian education is characterized 

by the gap between social status and economic status: people from rather high social level are of 

low economic welfare. Crisis situations influence also school staff situation. A great loss has done 

to stuff of educational establishment in the result of mass flow of young and prospective 

professionals into other spheres, the general aging of the staff, the sharp decline in the prestige of 

the staff. Technology of personnel management of a modern educational institution aims at: 

activation and qualitative transformation of the innovative ability of teachers; careful attitude 

towards the older generation of teachers, support for their professional activity; support of a 

collegiate culture for solving educational problems; ensuring transparency of the rights and 

obligations of all subjects of the education system, planning and control methods of their activities, 

clearly integrated into the cycle of education system management at any level; observance of the 

rights of autonomy of educational institutions in solving their personnel issues. 

The quality of teaching is the basic factor, which determines the abilities of development of 

educational establishment. Thus, the results of teacher’s work should be judged by his/her 

contribution into the increase of the efficiency of the use of human funds of school. Labour 

stimulation can be realized through gratuity, через премії, honorary diplomas and gratitudes. It is 

important, to accentuate on the important contribution of every worker [3, p.42]. 

One more technology, which, in our opinion, is the basic for any modern school, 

monitoring-based technology. The use of monitoring investigation has always been of great 

importance, but putting into practice external independent evaluation has made it extremely 

important since 2015, when the results of EIE are accepted as the results of FSA. Te tasks of the 

authority of educational establishment is to determine the level of academic achievements of a pupil 

starting from primary forms to graduation. Pedagogical process must be built up on the basis of 

obtained results, thus, every day of attending school for a pupil could be a step ahead for a pupil. 

Otherwise he/she loses interest of going to school. The task of the head is to organize monitoring 

investigations the way, they could be objective, systemic, could reflect the real state of things and 

were the basis for analysis and further actions towards improving results [2, p.108]. 

Without exaggeration, it can be proved that within cloud technology it is possible to reduce 

paper routine of teachers and endless teaching-staff meetings devoted to some managerial issues. 

These are technologies enable Internet users to access the server's computer resources and use the 

software as an online service. Most cloud services have their own mobile applications to operate 

them easier on tablets and smartphones, allowing in such a way to have a permanent connection 

with all the data anywhere and anytime. The "cloud" supports the three main activities that 

determine certain areas of their use: communication is the process of exchanging the information 

(facts, ideas, views, emotions, etc.) between two or more people; Collaboration is a process of joint 

activity, for example in the intellectual sphere, of two or more people or organizations to achieve 

common goals with knowledge exchanged, reaching agreement; cooperation - collaboration, the 

interrelation of people in the processes of their activities. 

For instance, teachers of school work out some sort of internal statute. Google-group is 

created «Teachers of educational and teaching complex №N» and this group is given the right to 

redact this statute. To stay in an educational establishment is not necessary for participants of these 

processes, while the opportunity to express their position and to be heard is available to all members 

of the team. Consequently, we are convinced that cloud technologies are irreplaceable in the 

management of the educational institution and have significantly simplified management activities 

[1, c.17]. 

It is worth indicating, that none of the existing in pedagogical science separately taken 

management technology does not provide an optimal result of the effectiveness of the management 

of educational establishment. It is necessary to determine their combination, taking into account the 

degree of scientific and practical training of subjects for its implementation, the peculiarities of the 

institution of education, the degree of students' educational competence, their differentiated needs in 
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acquiring education, the level of teaching and methodological support and technical equipment of 

the educational process, requirements of the present world. At the same time, the study does not 

investigate all aspects of the problem and brings to the new theoretical and practical issues that 

require a solution in the field of educational management technologies. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АСЕРТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ 

У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ 

Щербан Т. Д., Ляшин Я. Є. 

 

STUDY OF STUDENT’S ASSERTIVE BEHAVIOUR 

IN DIFFICULT LIFE SITUATIONS 

Scherban Tetyana, Liashyn Yaroslav 
 

Проведено дослідження асертивної поведінки студентів у складних життєвих 

ситуаціях соціального характеру та, зокрема, впливу гендерного фактору на вибір 

асертивної поведінки як копінг-стратегії. 

Ключові слова: асертивність, копінг, складна життєва ситуація, опанування, 
адаптація, копінг-стратегії, стрес. 

 

The article deals with assertive behavior as a coping strategy. 

The research goals were studying of student’s assertive behavior as a coping strategy in 

difficult social situations and impact of gender on choice of this coping strategy. 

It is stated that constructive level of assertive behaviour as a coping strategy have been 

shown by 48,7% of investigated persons (57,7% of male and 44,2% of female). 

39,8% of investigated persons demonstrated low level of this coping strategy, among female 

this level of assertive behavior has been shown by 48,1% of investigated persons. 

Gender differences in behavior in difficult social situations have been found. Male have 

demonstrated more propensity to constructive manifestation of assertive behaviour as coping 

strategy, female have demonstrated more propensity to passive behavior than male and male have 

demonstrated more propensity to aggressive and antisocial behavior than female. 

Keywords: assertivity, coping, difficult life situation, adaptation, coping strategy, stress. 

 

В житті кожної людини є місце для складних, психологічних ситуацій. Сучасне 

українське суспільство переживає період серйозних змін, що особливо гостро ставить перед 

особистістю проблему конструктивного подолання життєвих труднощів. Протягом останніх
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років спостерігається зростання наукового інтересу до поведінки людини у складних 

психологічних ситуаціях. У зв’язку з цим важливим є вивчення копінгу (опанування), тобто 

усвідомлених та адекватних складній життєвій ситуації поведінкових, когнітивних чи 

спрямованих на регуляцію свого стану зусиль особистості. Тривожним  сигналом сучасності 

є збільшення кількості людей, які переживають стрес, фрустрацію, емоційне виснаження 

через складний процес прийняття рішення. 

Поведінка людини у проблемних психологічних ситуаціях завжди була предметом 

досліджень багатьох вчених. Значний внесок у цьому напрямі зробили А. Адлер, А. Бандура, 

А. Маслоу, А. Лазарус, С. Фолкман, С. Е. Хобфолл, К. С. Карвєр, Н. Хаан, Е. П. Ільїн, Н. Е. 

Харламенков, В. О. Бодров та ін. Однак психологічна складова асертивної поведінки 

особистості залишилася недостатньо дослідженою як в теоретичному, так і в практичному 

плані. Відкритим залишається і питання гендерної специфіки у процесі опанувальної 

поведінки. 

Отже недостатня вивченість зазначеної проблеми зумовила мету дослідження. Метою 

даної роботи було вивчення асертивної поведінки студентів як стратегії опанування 

складних життєвих ситуацій соціального характеру та впливу гендерного фактору на 

обрання даної стратегії опанувальної поведінки. 

Здійснений аналіз проблеми вивчення асертивності засвідчив, що в сучасній 

психології відсутній єдиний концептуальний підхід до його дослідження. Дослідженням 

асертивності займалися такі вчені, як А. Лазарус, Е.П. Ильин, Н.Е. Харламенкова, А. 

Бандура, В. Каппони, Д. Либерман та ін. 

Воробйова К.І. дає визначення асертивності як субʼєктної властивості особистості, що 

інтегрує ініціативність та готовність до ризику у складних життєвих ситуаціях, впевненість у 

собі та позитивне ставлення до інших, здатність вільно приймати рішення та нести 

відповідальність за їх наслідки, наполегливість у захисті своїх прав та досягненні життєвих 

цілей, спрямованих на саморозкриття [1]. Бандура А. стверджував, що бути асертивним, 

означає бути самоініційованим та саморегульованим, що проявляється у переконаності у 

власній ефективності, яка, у свою чергу, заснована на самоповазі і почутті власної  

значимості [1]. Асертивність, як особистісну рису визначають як автономію,  незалежність 

від зовнішніх впливів та оцінок, здатність самостійно регулювати свою поведінку (В. 

Каппоні, Т. Новак, Е. Солтер) [1]. 

Стратегії опанування складних життєвих ситуацій соціального характеру, згідно з 

теорією С. Хобфолла [2], можна поділити на просоціальні і асоціальні, активні і пасивні та 

прямі і непрямі. Однією з активних стратегій опанування таких ситуацій є асертивні дії.  

У структурі асертивності виокремлюють наступні компоненти: когнітивно- 

смисловий, афективний та поведінковий [1]. Когнітивно-смисловий компонент полягає у 

орієнтуванні та адекватній оцінці життєвих ситуацій, цілеспрямованому варіюванні способів 

дії і продуктивному перетворенні проблемних ситуацій, прогнозуванні саморозвитку та 

саморуху, визначенні свого Я в навколишньому світі на основі усвідомлення сенсів та 

цінностей свого життя. Афективний компонент включає в себе прийняття іншого, 

впевненість у собі та довіру до себе. Поведінковий компонент проявляється у незалежності, 

відповідальності, наполегливості, готовності до ризику та конструктивній агресії. 

Асертивну поведінку можна розглядати як середину між агресивною та пасивною 

поведінкою. Агресивна поведінка проявляється у обмеженні інтересів інших людей, 

вираженні почуттів без врахування почуттів та інтересів інших, прийнятті рішень за інших і 

т.п. Агресивні люди зазвичай відчувають провину, неповноцінність та невпевненість у собі 

та маскують ці почуття агресивною поведінкою. Пасивна поведінка характеризується 

невмінням відстоювати свої інтереси та виражати свої почуття, пасивні люди дозволяють 

іншим вирішувати за них. Вони недовіряють собі, своїм судженням та почуттям, можуть 

поводитися самозневажливо. Для них є характерними почуття провини та гніву. Тоді
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асертивна поведінка – це вміння активно та послідовно відстоювати свої інтереси, відкрито 

заявляти про свої цілі та наміри, поважаючи при цьому інтереси оточуючих. 

У асертивності можна виділити три складові [3], це вміння: 

1. Виражати свої почуття, зокрема визнавати за собою і проявляти гнів, теплоту, 

сексуальні відчуття; 

2. Відкрито висловлювати свої переконання та думки, проявляти незгоду і займати 

певну позицію навіть, якщо це емоційно важко і якщо можна завдати цим собі шкоди; 

3. Відстоювати свої особисті права. 
Нами проведено дослідження асертивної поведінки у складних життєвих ситуаціях 

соціального характеру. У дослідженні взяло участь 78 осіб, віком від 18 до 20 років, 

студентів 2 – 3 курсів Ужгородського національного університету. Серед них 26 чоловіків та 

52 жінки. Дослідження проведено за допомогою методики SACS. Прояви асертивної 

поведінки за методикою SACS можна визначити за шкалою «Асертивні дії». 

Конструктивним є прояв даної стратегії при середньому ступені вираженості. 

У досліджуваній вибірці середній ступінь вираженості даної поведінкової стратегії 

виявлено у 48,7% осіб (Рис. 1). 
 

 

 

Рис. 1. Вираженість копінг-стратегії «Асертивні дії» 

у досліджуваній вибірці 

 

Ці результати доводять наявність позитивних тенденцій у молоді щодо долання 

складних ситуацій, адже майже у половини досліджуваних спостерігається конструктивний 

прояв даної стратегії. Це свідчить про те, що молоді люди загалом вміють відкрито 

висловлювати свої почуття та потреби, а також відстоювати свої права. Дана тенденція є 

важливою, адже саме в період ранньої юності студенти прагнуть довести іншим і собі, що 

вони є самостійними, здатними приймати рішення, вирішувати проблемні ситуації, тобто є 

готовими до дорослого життя. 

Проте слід зазначити, що 39,8% досліджуваних демонструють низький ступінь 

вираженості стратегії асертивних дій. Це свідчить про те, що значна частина юнаків та дівчат 

демонструє пасивну поведінку, недостатньо вміє виражати свої почуття, говорити про свої 

потреби та відстоювати свої права. Тобто у даної частини студентства не має потреби  

ставати дорослим, відповідальним, самостійним. Причому зазначимо, що надалі таку рису,  

як «життєва сміливість» сформувати у особистості буде достатньо складно. Також відмітимо, 

що 11,5% досліджуваних демонструють надмірну вираженість даної стратегії, що може 

проявлятися у агресивних та асоціальних діях. Поведінку у таких студентів можна назвати 

«оборонною». Таким студентам важко вдається планувати своє майбутнє та вирішувати 

проблемні життєві ситуації. Все це не сприяє розвитку особистості і подальшій її 

професіоналізації. 
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Цікавим виявився гендерний аспект дослідження. У реальному житті існує стереотип, 

що при доланні труднощів жінки є більш емоційними, впертішими, активними. Чоловіки ж 

виявляють більш виважені позиції. Розглянемо результати, які ми отримали за гендерною 

ознакою. Середня вираженість стратегії «Асертивні дії» у досліджуваній вибірці 

спостерігається у 57,7% чоловіків та у 44,2% жінок. Тобто дані позиції майже не 

відрізняються за статевою ознакою. Проте, майже половина досліджуваних жінок (48,1%) 

показує низький рівень вираженості даної поведінкової стратегії. Аналогічний показник у 

чоловіків становить 23,1%. Тобто можемо стверджувати, що жінки прагнуть уникати 

усвідомлення проблемних життєвих ситуацій. Щодо чоловіків, зазначимо, що значна частина 

чоловіків у досліджуваній вибірці (19,2%) демонструє високу вираженість стратегії 

асертивних дій. У жінок висока вираженість такої стратегії поведінки спостерігається у 7,7% 

випадків. Тобто чоловіки більш впевненні, більш вольові у досягненні результатів. 

Узагальнюючи відмітимо, що чоловіки показують більшу схильність до 

конструктивного прояву даної стратегії опанування і значно меншу, ніж у жінок, схильність 

до пасивної поведінки, а жінки демонструють значно меншу схильність до агресивних та 

асоціальних дій, ніж чоловіки. 
 

 

Рис. 2. Вираженість копінг-стратегії «Асертивні дії» 

у чоловіків та жінок з досліджуваної вибірки 

 

Причиною виявлених неконструктивних поведінкових проявів може бути сімейний 

стиль виховання, формування гендерно-рольової стереотипізації. Саме у сім`ї та школі 

дитині нав’язуються рольові очікування за гендерним критерієм. Це може призводити як до 

пасивної поведінки (особливо у жінок, 48,1% яких демонструють низьку вираженість 

стратегії асертивних дій), відмови від захисту своїх прав та задоволення своїх потреб,  так і 

до агресивних та антисоціальних спроб захистити свої права та задовольнити свої потреби 

внаслідок неможливості у авторитарному оточенні зробити це іншим способом. 

Сучасні гендерні образи, що панують у сучасному українському суспільстві, щодо 

поведінки особистості, стверджують, що чоловіки повинні займати активну позицію при 

вирішенні своїх проблем, вміти відстоювати свої права та думку, а жінки є емоційними та 

ірраціональними, а тому не можуть у достатній мірі самостійно вирішувати свої проблеми і 

мають шукати соціальної підтримки. 

Однією з активних стратегій опанування складних життєвих ситуацій є асертивна 

поведінка особистості - це вміння активно та послідовно відстоювати свої інтереси, відкрито
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заявляти про свої цілі та наміри, поважаючи при цьому інтереси оточуючих. Проведене 

дослідження дало змогу отримати наступні результати: 

 конструктивний вияв поведінкової стратегії подолання складних соціальних 

ситуацій спостерігається майже у половини досліджуваних осіб (48,7%), зокрема у 57,7% 

чоловіків та у 44,2% жінок. Зазначену тенденцію вважаємо позитивною, тому що ці молоді 

люди вміють відкрито виражати свої почуття та потреби та відстоювати свої права, що 

говорить про самостійність та готовність до дорослого життя; 

 39,8% досліджуваних демонструють низьку вираженість даної стратегії, а серед 

жінок цей показник становить майже половину (48,1%), а значна частина досліджуваних 

(11,5%, а серед чоловіків цей показник становить 19,2%) демонструє високу вираженість 

стратегії асертивних дій, що може проявлятися у агресивній та антисоціальній поведінці. Ці 

результати є свідченням того, що інша половина досліджуваних демонструє пасивну 

поведінку, не прагне ставати дорослими і самостійними, або займає «оборонну позицію», що 

проявляється в агресивних та антисоціальних діях. Усе це негативно впливає на подальше 

становлення особистості; 

 виявлено гендерні відмінності у поведінці досліджуваних у складних життєвих 

ситуаціях соціального характеру, а саме, більшу схильність чоловіків до конструктивного 

прояву поведінкової стратегії асертивних дій, значно більшу схильність жінок, ніж чоловіків, 

до пасивної поведінки, а також значно вищу схильність у чоловіків до агресивних та 

антисоціальних дій, ніж у жінок. 

Причинами виявлених негативних поведінкових проявів може бути стиль виховання у 

сімї та гендерно-рольова стереотипізація, а також властиві сучасному українському 

суспільству гендерні образи щодо поведінки. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ ЯК ЗАСОБУ 
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THE NECESSITY OF IMPLEMENTATION OF INSURANCE MEDICINE AS A 

MEASURE FOR IMPROVING THE EFFICIENCY AND QUALITY OF MEDICAL 

SERVICES ON THE MEDICAL MARKET 

Bora Natalia 
 

Стаття присвячена дослідженню особливостей формування та розвитку ринку 

медичних послуг через призму впровадхення медичного срахування в умовах реформи 

системи охорони здоровя в Україні. В сучасних умовах необхіно приймати рішення щодо 

зміни системи медичного обслуговування та надання якісних медичних послуг. Вирішенню 

цих проблем сприятиме запровадження медичного страхування як загальнообов’язкового. 

Впровадження системи медичного страхування вимагає докорінної зміни системи охорони 

здоров’я. 

Ключові слова: ринок медичних послуг, страхова медицина, медичне страхування, 

медична реформа в Україні, система охорони здоров’я, медична послуга. 

 

The poor quality of health care provision, the lack of funding, and the low level of 

professional training lead to ineffective care for the population. In modern conditions it is 

necessary to make decisions about changing the system of medical care and provision of quality 

medical services. 

The solution of these problems will facilitate the introduction of medical insurance as a 

compulsory one. The introduction of a health insurance system requires a radical change in the 

health system. And this can be achieved only in the context of reforming the entire medical sector 

and the formation of the market for medical services. 

Medical insurance is one of the most important components of national health care systems. 

The urgency of this issue lies in the fact that health insurance is a form of protection against the 

risks that threaten the most valuable in the personal and public respect - the health and life of a 

person. 

Keywords: medical services market, insurance medicine, medical insurance, medical reform 

in Ukraine, health care system, medical service. 

 

В сучасних умовах фінансування медичної галузі в Україні, медичні установи 

потребують реального фінансування, яке, на жаль, державний бюджет не може покрити 

самотужки для подальшого функціонування галузі, а саме: на оновлення матеріально- 

технічної бази, на повноцінне забезпечення пацієнтів медикаментами, забезпечення 

населення необхідною кількістю вакцин та врешті-решт надання якісної медичної послуги. 

Тобто фінансових ресурсів, які державний бюджет передбачає для фінансування медицини, 

не вистачає на ефективне медичне обслуговування. 

Нині система органів державної влади повинна запропонувати певний механізм 

встановлення сталої моделі соціально-економічних відносин для забезпечення необхідних 

засобів з метою мінімізації ризиків для здоров’я громадян. Для подолання вищезгаданих
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проблем необхідно докорінно змінити пострадянську модель системи охорони здоров’я в 

цілому. Рішенням цієї проблеми може бути тільки впровадження в системі охорони здоров’я 

механізму медичного страхування як результату проведення медичної реформи. 

Актуальність і вагоме практичне значення згаданих проблем, їх недостатній аналіз у 

вітчизняній економічній літературі зумовили вибір теми дослідження. 

Науковими дослідженнями, пов’язаними зі сферою охорони здоров’я та її 

реформуванням, а також розвитком ринку медичних послуг займались як вітчизняні, так і 

зарубіжні науковці, такі як: М. Артюхіна , О. Баєва, О. Устінов, М. Маргіос, І. Тогунов, І. 

Чехун, О. Шканова, К. Малець та інші. 

Метою дослідження є обгрунтування необхідності впровадження страхової медицини, 

оцінка пріоритетних підходів до формування ринку медичних послуг в умовах проведення 

медичної реформи в Україні. 

Страхова медицина охоплює фінансування наукових досліджень, підготовку  

медичних кадрів, витрати на розвиток матеріально-технічної бази лікувальних закладів, 

надання медичної допомоги населенню. Вона базується на таких принципах, як економічна і 

соціальна захищеність середніх і малозабезпечених верств населення, гарантованість прав 

кожного громадянина на якісну медичну допомогу, обов'язковість внесків як фізичних, так і 

юридичних осіб [5]. 

Важливим елементом системи страхової медицини є медичне страхування. Медичне 

страхування (Medical Insurance) - це форма особистого страхування, що гарантує громадянам 

отримання медичної допомоги при настанні страхової події за рахунок нагромаджених 

страхових фондів [1]. Основною ціллю медичного страхування є забезпечення застрахованій 

особі надання медичної допомоги на випадок настання страхового випадку та фінансування 

профілактичних заходів за рахунок страхових фондів. Медичне страхування поділяється за 

формами на обов’язкове медичне страхування і добровільне медичне страхування. 

Вирішальну роль у реформуванні системи медичної допомоги України відіграє перехід до 

обов’язкового медичного страхування. 

Дієва медична реформа повинна вирішити проблеми мінімізації випадків смерті в 

результаті певних захворювань: серцево-судинної системи, ранньої діагностики 

онкологічних захворювань, створення умов для ефективного медичного втручання та 

надання якісної медичної послуги. 

З соціально-економічної точки зору, медичне страхування є однією з найважливіших 

складових національних систем охорони здоров’я. Актуальність даного питання полягає у 

тому, що медичне страхування є формою захисту від ризиків, що загрожують найціннішому 

в особистому та громадському відношенні – здоров’ю та життю людини. 

Медичне страхування як форма соціального захисту у сфері охорони здоров’я 

представляє собою гарантії забезпечення медичною допомогою за будь-яких обставин, у 

тому числі у зв’язку із хворобою та нещасним випадком. До теперішнього часу визначаються 

три основні види фінансування охорони здоров’я: державне, обов’язкове та добровільне 

медичне страхування та змішана форма [6]. 

Сегмент галузі охорони здоров’я становить понад 10 % глобальної економіки та є 

одним із базових для сталого економічного відтворення. Фінансове забезпечення охорони 

здоров’я здійснюється з різних джерел: державного бюджету, коштів підприємств і внесків 

приватних осіб. Виділяють такі основні моделі фінансування галузі охорони здоров’я, що 

працюють відповідно до частки ВВП: 

1. «Модель Беверіджа» (функціонує у Великобританії та Канаді; передбачає не менш, 

ніж 8% від ВВП), що полягає в тому, що фінансування проводиться за рахунок коштів 

державного бюджету. Проте, дана мадель має недолік: проблема залучення в охорону 

здоров’я коштів із позабюджетних джерел (кошти підприємств, фірм, компаній, працівникам 

яких установи охорони здоров’я можуть надавати додаткову медичну допомогу на 

договірній основі. 
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2. «Модель Бісмарка» (Німеччина, Італія, Японія, Ізраїль) передбачає фінансування 

галузі в обсязі не менш, ніж 10 % від ВВП та передбачає те, що основний фінансовий тягар 

лягає на бюджет некормеційних страхових фондів, лікарняних кас, цільових внесків 

підприємців; працездатних громадян у фонд охорони здоров’я і субсидій держави. 

3. Модель національного страхування США (не менш, ніж 12% від ВВП) – 

фінансування відбувається за рахунок комерційних страхових фондів. Дана модель має 

приватно-підприємницький характер та фінансується за рахунок коштів добровільного 

медичного страхування (США, Південна Корея, Нідерланди). 

Більшість особистих фінансових витрат громадян у закладах охорони здоров’я 

України сьогодні перебувають у площині тіньової економіки, є неофіційними, а отже, не 

супроводжуються гарантіями якості наданих послуг та належної відповідальності за 

порушення прав пацієнтів. Перевага страхової медицини полягає в її прогнозованості: кожен 

громадянин вкладає невеликі суми коштів у медичну страховку для того, щоб бути 

впевненим, що у випадку хвороби всі або переважна більшість медичних витрат будуть 

сплачені, а надана йому послуга якісною [3]. 

Більшість населення усвідомлює об’єктивну необхідність введення страхової 

медицини і підтримує цей захід реформування системи охорони здоров’я. Перший крок до 

реформи медичної системи було зроблено шляхом прийняття Закону України «Про державні 

фінансові гарантїї медичного обслуговування населення» з метою повної зміни національної 

моделі системи охорони здоров’я. Тобто нині альтернативною моделлю медицини може 

стати модель Бісмарка – концентрація існуючих коштів державного бюджету для 

забезпечення від настання страхових випадків і створення умов для залучення коштів 

населення для забезпечення медичної допомоги. Це забезпечить фундаментальну основу для 

формування прозорого ринку медичних послуг. Простежується й певна залежність між 

рівнем доходів населення, а отже, його платоспроможністю, та рівнем готовності до 

запровадження страхової медицини в Україні. 

Нова система охорони здоров`я передбачає докорінно змінити принцип фінансування 

медицини в Україні. В першу чергу, знищить повністю тіньові, корупційні процеси, 

підвищить якість медичних послуг (гроші йдуть за пацієнтом), дозволить реалізувати якісню 

підготовку та перепідготовку медичних фахівців, а також ефективно витрачати гроші на 

медицину. Таким чином, у зв`язку з реформування медицини та створенням прозорого ринку 

медичних послуг, медичні послуги надаватимуться на страховій основі. Проте поки жодних 

відрахувань пацієнти не робитимуть. Завдяки реформі створено Національну службу 

здоров’я, яка поряд із своїми основними функціями, буде виконувати роль страховика. 

Грошові кошти на покриття страхових випадків будуть спрямовуватися з державного 

бюджету, за рахунок сплачуваних податків та зборів безпосередньо платниками. Тобто ці 

податки, що сплачуватимуть громадяни України стануть так званими «страховими 

внесками». 

Створення медичного ринку є обов’язковою умовою для залучення капітальних 

інвестицій у створення абсолютно нової мережі лікувально-профілактичних установ, яка 

відповідатиме світовим стандартам у галузі медицини. Проведення медичної реформи 

сприятиме економічному зростанню та забезпеченню реального приросту ВВП щороку. 

Таким чином, впровадження страхової медицини як засобу підвищення якості 

медичних послуг та подальшого розвитку медичного ринку в Україні є неможливим без 

здійснення наступних кроків: 

1. Створення умов для максимально можливого саморегулювання медичної галузі 

шляхом застосування ринкових механізмів; забезпечення конкурентного середовища на 

ринку медичних послуг у разі прийняття законодавчих актів з питань обов’язкового 

соціального медичного страхування. 



238 

Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА». Випуск 24(1) 2018 
 

 

 

2. Чітке визначення рівнів медичної допомоги, які формуватимуть обов’язковий 

мінімум послуг медичного страхування; структурування населення на групи, лікування яких 

фінансуватиметься з різних джерел створення фондів медичного страхування. 

3. Забезпечення державного контролю за використанням єдиних стандартів усіма 

медичними установами, що працюють у системі медичного страхування, незалежно від 

їхньої відомчої підпорядкованості та організаційно-правової форми; створення уніфікованої 

оптимальної системи класифікації та ціноутворення на медичні послуги. 

Запропонована система заходів, спрямованих на запровадження і розвиток страхової 

медицини в Україні, дозволить створити умови для найбільш повного задоволення потреб 

населення в одержанні доступної і високоякісної медичної послуги; суттєво зменшити 

навантаження на державний та місцеві бюджети; зменшити частку тіньової медицини в 

системі медичного забезпечення. 

На сьогоднішній день, дуже важливо, щоб Україна при запровадженні страхової 

медицини, нової системи надання медичної допомоги, введення платної медицини та 

системи оплати за надані послуги перейняла позитивний світовий досвід та врахувала ті 

помилки, через які пройшли інші країни. Адже нині в галузі охорони здоров’я виникає 

певний дисонанас: з одного боку, стаття 49 Конституції України гарантує кожному 

громадянину доступ до якісної та безкоштовної медичної допомоги [2], а з іншого боку, 

прийняття Закону України «Про державні фінансові гарантїї медичного обслуговування 

населення». Тут виникає певна юридична дискусія з приводу протиріч вищезазначеного 

Закону та Конституції України. 

Отже, підвівши підсумки нашого дослідження, можемо дійти наступного висновку: 

потрібна абсолютна перебудова галузі системи охорони здоров'я і вона повинна починатися з 

укріплення фінансової основи галузі, із зміни загальної схеми фінансування, що передбачає 

обов'язковий перехід від бюджетної системи фінансування до змішаної бюджетно-страхової 

системи, що фінансується при активній участі підприємств, установ, організацій різних форм 

власності з елементами добровільного медичного страхування населення. 
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EVALUATION OF THE MARKET OF 

INSURANCE SERVICES OF UKRAINE 

 

В статті розглянуто актуальні проблеми страховиків в Україні та загальні 

тенденції їх розвитку. Проведено аналіз стану страхового ринку в розрізі основних його 

показників. Вказано на його проблеми та негативні чинники, які впливають на його 

розвиток. Проведено оцінку основних показників діяльності страхового ринку та його 

динаміку, які дають загальне поняття про стан розвитку ринку страхових послуг. Нами 

виділено перелік питань, вирішення яких, на нашу думку, сприятиме розвитку страхового 

ринку України. 

Ключові слова: страховий ринок, страховик, страхувальник, концентрація 

страхового ринку, страхові премії, страхові виплати. 
 

The article deals with actual problems of insurers in Ukraine and general tendencies of 

their development. The analysis of the insurance market in terms of its  main  indicators  is 

carried out. His problems and the negative factors influencing his development are indicated. 

The estimation of the main indicators of the insurance market activity and its dynamics, which 

give the general concept about the state of development of the insurance services market is 

carried out. We have identified a list of issues, the solution of which, in our opinion, will 

contribute to the development of the insurance market in Ukraine. 

Keywords: insurance market, insurer, insurer, insurance service, concentration of insurance 

market, insurance premiums, insurance payments. 
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Сучасному суспільству притаманний розвиток світового страхового ринку, як 

окремого економічного феномену, а також створюється як сукупність національних і 

регіональних страхових ринків. 

Ринок страхових послуг – є особливою сферою грошових відносин, де: 

- об’єктом купівлі-продажу виступає специфічна послуга – страховий захист; 

- відбувається зустріч страховика та страхувальника щодо реалізації страхової 

послуги; 

- формується пропозиція і попит на страховий товар. 
При проведенні оцінки функціонування ринку страхових послуг доцільно, на нашу 

думку, аналіз проводити у двох напрямах: розглядати основні  економічні  показники 

ринку страхових послуг та аналізувати діяльність безпосередньо страхових компаній. 

Без функціонування ефективно-функціонуючого ринку страхових послуг 

неможливе створення ефективної системи захисту майнових прав та інтересів соціуму, 

збереження соціальної, екологічної стабільності у суспільстві та економічної безпеки 

держави [1]. В цілому страхування виступає важливим інструментом акумулювання  

коштів для подальшого їх інвестування в економіку держави, що зменшує напругу на 

бюджет країни щодо відшкодування збитків, спричинених внаслідок непередбачуваних 

ситуацій, аварій, катастроф, катаклізмів, різноманітних стихійних явищ, а також захищає 

бізнес від непередбачуваних ризиків та забезпечує соціальну підтримку громадян [2]. 

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших  

небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 

30.09.2017 становила 296, у тому числі СК "life" – 34 компанії, СК "non-life" – 262  

компанії, (станом на 30.09.2016 – 323 компаній, у тому числі СК "life" – 43 компанії, СК 

"non-life" – 280 компаній). Кількість страхових компаній  має тенденцію до зменшення, 

так за 9 місяців 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016  року,  кількість  

компаній зменшилася на 27 СК [3]. 

Протягом аналізованого періоду збільшилась кількість укладених договорів 

страхування на 3 893,2 тис. одиниць (або на 2,9%), при цьому на 23 752,4  тис. одиниць 

(або на 107,4%) зросла кількість договорів з добровільного страхування, в тому числі 

збільшилась кількість укладених договорів страхування від нещасних  випадків  на  16 

698,7 тис. одиниць (або в 2 рази), кількість укладених договір страхування фінансових 

ризиків зросла на 942,5 тис. одиниць (або на 114,8%). Кількість укладених договорів з 

обов’язкового страхування зменшилась на 19 658,7 тис. одиниць (або на  18,0%)  за 

рахунок зменшення кількості договорів страхування від нещасних випадків на транспорті 

на 19 829,8 тис. одиниць (19,2%). 

Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка представлені в 

таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка 

  
 

9 місяців 

2016 

 
 

9 місяців 

2017 

Темпи приросту 9 

місяців 2017/ 
9 місяців 2016 

млн. грн. 
 

% 

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис. одиниць 

Кількість договорів, крім договорів з 
обов’язкового страхування від нещасних 
випадків на транспорті, у тому числі: 

 

29 337,0 

 

53 060,0 

 

- 

 

23 723,0 

- зі страхувальниками – фізичними особами 27 195,5 49 820,5 - 22 625,0 

Кількість договорів з обов’язкового 
особистого страхування від нещасних 
випадків на транспорті 

 

103 114,1 

 

83 284,3 

 

- 

 

-19 829,8 

Страхова діяльність, млн. грн. 

Валові страхові премії 24 844,2 31 391,1 6 546,9 26,4 

Валові страхові виплати 6 271,3 7 375,1 1 103,8 17,6 

Рівень валових виплат, % 25,2% 23,5% - - 
Чисті страхові премії 19 588,4 20 790,9 1 202,5 6,1 

Чисті страхові виплати 6 046,3 7 157,4 1 111,1 18,4 

Рівень чистих виплат, % 30,9% 34,4% - - 

Перестрахування, млн. грн. 

Сплачено на перестрахування, у тому числі: 8 460,6 13 261,9 4 801,3 56,7 

- перестраховикам-резидентам 5 255,8 10 600,1 5 344,3 101,7 

- перестраховикам-нерезидентам 3 204,8 2 661,8 -543,0 -16,9 

Виплати, компенсовані перестраховиками, 

у тому числі: 
 
984,6 

 
854,5 

 
-130,1 

 
-13,2 

- перестраховиками-резидентами 225,1 217,7 -7,4 -3,3 

- перестраховиками-нерезидентами 759,5 636,8 -122,7 -16,2 

Отримані страхові премії від 

перестрахувальників-нерезидентів 
 
26,6 

 
23,7 

 
-2,9 

 
-10,9 

Виплати, компенсовані 

перестрахувальникам-нерезидентам 
 
9,0 

 
12,3 

 
3,30 

 
36,7 

Страхові резерви, млн. грн. 

Обсяг сформованих страхових резервів 19 477,1 21 804,8 2 327,7 12,0 

- технічні резерви 11 980,8 13 752,9 1 772,1 14,8 

- резерви зі страхування життя 7 496,3 8 051,9 555,6 7,4 

Активи страховиків та статутний капітал, млн. грн. 

Загальні активи страховиків (згідно з 
формою 1 (П(С)БО 2)) 

 
55 377,2 

 
56 813,8 

 
1 436,6 

 
2,6 

Активи, визначені ст. 31 Закону України 
«Про страхування» для представлення 

коштів 
страхових резервів 

 

 

34 302,2 

 

 

35 350,6 

 

 

1 048,4 

 

 

3,1 

Обсяг сплачених статутних капіталів 12 627,9 12 928,7 300,8 2,4 
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Кількість страхових компаній (СК) станом на 30.09.2017 становила 296, з яких 34 СК 

зі страхування життя (СК "Life") та 262 СК, що здійснювали страхування, інше, ніж 

страхування життя (СК "non-Life"), таблиця 2. За січень – вересень 2017 року в порівнянні з 

аналогічним періодом 2016 року кількість страхових компаній зменшилась на 27 СК [4]. 

Таблиця 2 

Кількість страхових компаній 

 

Кількість страхових компаній 

Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Станом на 

30.09.2016 

Станом на 

30.09.2017 

Загальна кількість 361 310 323 296 

в т.ч. СК "non-Life" 312 271 280 262 

в т.ч. CК "Life" 49 39 43 34 

 

Щодо страхових премій, то хочеться зазначити, що валові страхові премії, отримані 

страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та 

перестрахувальників за 9 місяців 2017 року, становили 31 391,1 млн. грн., з них: 11 112,6  

млн. грн. (35,4%) – що надійшли від фізичних осіб; 20 278,5 млн. грн. (64,6%) – що надійшли 

від юридичних осіб. 

За 9 місяців 2016 року загальна (валова) сума страхових премій, отриманих 

страховиками, становила 24 844,2 млн. грн., з них: 9 469,6 млн. грн. (38,1%) – що надійшли 

від фізичних осіб; 15 374,6 млн. грн. (61,9%) – що надійшли від юридичних осіб. 

За 9 місяців 2016 року сума отриманих страховиками валових премій з видів 

страхування, інших, ніж страхування життя становила 29 369,4 млн. грн. (або 93,6% від 

загальної суми страхових премій), а зі страхування життя – 2 021,7 млн. грн. (або 6,4% від 

загальної суми страхових премій). 

Чисті страхові премії за 9 місяців 2017 року становили 20 790,9 млн. грн., що складає 

66,2% від валових страхових премій. Чисті страхові премії за 9 місяців 2016 року становили 

19 588,4 млн. грн., або 78,8% від валових страхових премій. 

Обсяги валових страхових премій за 9 місяців 2017 року збільшилися порівняно з 9 

місяцями 2016 року на 26,4%, чисті страхові премії збільшилися на 6,1%. 

Концентрація страхового ринку за надходженнями валових страхових премій станом 

на 30.09.2017 представлена в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Концентрація страхового ринку за 9 місяців 2017 року 

 
 

Перші (Тор) 

страхування “Life” страхування "non-Life" 

 

Надходження 

премій 

(млн. грн.) 

Частка на 
ринку, 

% 

 

Надходження 

премій 

(млн. грн.) 

Частка на 
ринку, 

% 

Кількість СК, які 
більше 50% страхових 

премій отримали від 

перестрахувальників 

Тор 3 1 124,2 55,6 6 257,1 21,3 2 

Тор 10 1 929,1 95,4 12 817,3 43,6 4 

Тор 20 2 017,8 99,8 18 657,6 63,5 8 

Тор 50 2 021,7 100,0 25 820,3 87,9 13 

Тор 100 х x 28 708,4 97,7 15 

Тор 150 х x 29 238,1 99,6 16 

Всього по 

ринку 

2 021,7 100,0 29 369,4 100,0 27 
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Провівши аналіз розвитку страхового ринку України за 2016-2017 рр. можна зробити 

висновок, що економічна криза в Україні у 2014-2015 років також вплинула і на ринок 

страхування. Що в свою чергу призвело до скорочення кількості страхових компаній. 

Нестабільність економічної ситуації в державі та низький рівень довіри до страховиків серед 

населення негативно впливає на розвиток страхування в Україні. Вище викладені проблеми, 

на нашу думку, можна було б вирішити наступним чином: 

– формування єдиної ціленаправленої державної стратегії розвитку страхового ринку в 

Україні; 

– приведення вітчизняного страхового законодавства відповідно до норм, правил та 

вимог країн Європейського Союзу; 

– здійснення ефективного контролю за діяльністю страховиків з боку держави; 

– реформування страхового сектору. 
Реформа фінансового сектору забезпечить умови ефективного функціонування та 

розвитку фінансового сектору на основі розбудови повноцінного ринкового конкурентного 

середовища згідно із стандартами Європейського Союзу. Це надасть можливість у 

подальшому, за рахунок залучення інвестиційних ресурсів, забезпечити сталий розвиток 

економіки та, зберігаючи внутрішню цілісність фінансового ринку України, інтегруватися у 

європейський фінансовий простір [5]. 

Таким чином, вирішивши ці питання можна забезпечити щорічний стабільний ріст 

ринку страхових послуг в Україні, що дасть змогу зробити його потужним інструментом 

соціального захисту населення, а також стати джерелом надходження інвестиційних ресурсів 

у майбутньому. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

В МАЛИХ ІСТОРИЧНИХ МІСТАХ 

 

PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT 

IN SMALL HISTORICAL TOWNS 

 

В статті розглянуто низку проблем, що стосується розвитку туризму малих міст 

Закарпаття, які мають статус історичних. Охарактеризовано особливості і перспективи 

розвитку таких поселень через призму діяльності суб’єктів туристичної сфери, виявлені 

сильні і слабі сторони, охарактеризовано можливості і загрози, які можуть вплинути на 

вироблення стратегії розвитку туристично-рекреаційної складової соціально-економічного 

розвитку малих міст. 

Ключові слова: малі міста, сфера туризму, розвиток території, туризм, ресурси, 

інвестиції. 

 

The article deals with a number of problems concerning the development of tourism of small 

cities of Transcarpathia with historical status. The peculiarities and prospects of development of 

such settlements are characterized through the prism of the activity of the subjects of the tourist 

sphere, the strong and weak sides are identified, the opportunities and threats that may influence  

the development of the tourism and recreational component of the socio-economic development of 

small cities are described. 

It is shown that small historical cities of the Transcarpathian region have great potential for 

development of tourist activity. Maximum use of the existing demographic, natural, historical, 

cultural, recreational potential of the territory will enable to improve its economic and financial 

situation in a difficult economic situation. 

To achieve significant results in the development of small cities, cooperation and 

interconnection of central and local authorities, local government, public organizations in 

developing development and investment programs. 

Keywords: small cities, tourism sphere, development of territory, tourism, resources, 

investments. 
 

Малі міста відіграють важливу роль в розвитку Закарпатської області, оскільки питома 

вага населення таких поселень в регіоні є вищою (56,85 - 57,03%), ніж чисельність населення 

середніх та великих міст разом (табл. 1). 

В економіко-географічній літературі немає єдності думок щодо групування міст [1]. 

Досить широко використовується наступна класифікація міст. Категорію міст з чисельністю 

населення до 50 тис. осіб розділяють на підгрупи залежно від рівня соціально-економічного 

розвитку міських поселень, їх ролі в територіальній структурі господарства та системі 

розселення населення. Населені пункти з людністю менше 10 тис. осіб названо «дуже  

малими містами» або «селищами», 10-20 тис. осіб – «малими містами», а 20-50 тис. осіб – 

«напівсередніми». Всі вони об’єднані в загальну категорію «малі міські поселення» [2, с.28]. 

Такий розподіл малих міських поселень залишається актуальним донині (табл.1). У 

більшості випадків простежуються особливості соціально-економічного розвитку відповідно 

визначених груп. 
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Таблиця 1 

Розподіл міського населення Закарпатської області за групами міських поселень 
 

Вид поселення 

Населення станом на 1 
січня 2015р. 

Населення станом на 1 
січня 2016р. 

Населення станом на 1 
січня 2017р. 

осіб % осіб % осіб % 

1 2 3 4 5 6 7 

Великі міста: 115 520 24,72 115 163 24,66 114 007 24,49 

м. Ужгород 115 520 24,72 115 163 24,66 114 007 24,49 

Середні міста: 85 959 18,40 86 339 18,49 86 037 18,48 

м. Мукачеве 85 959 18,40 86 339 18,49 86 037 18,48 

Малі міські поселення, 

в т.ч. 

265 795 56,88 265 446 56,85 265 494 57,03 

«дуже малі міста»: 155 005 33,17 154 937 33,18 154 971 33,29 

м.Чоп 9 001 1,93 8 937 1,91 8 932 1,92 

смт Батьово 3 073 0,66 3 048 0,65 3 040 0,65 

смт Великий Березний 7 394 1,58 7 443 1,59 7 523 1,62 

смт Вилок 3 327 0,71 3 274 0,70 3 243 0,70 

смт Королево 9 668 2,07 9 818 2,10 9 896 2,13 

смт Воловець 5 159 1,10 5 175 1,11 5 194 1,12 

смт Жденієво 1 091 0,23 1 089 0,23 1 101 0,24 

м. Іршава 9 249 1,98 9 245 1,98 9 201 1,98 

смт Міжгір'я 9 631 2,06 9 607 2,06 9 596 2,06 

смт Кольчино 4 323 0,93 4 309 0,92 4 306 0,92 

смт Чинадійово 6 969 1,49 6 940 1,49 6 913 1,48 

м. Перечин 6 745 1,44 6 737 1,44 6 746 1,45 

смт Великий Бичків 9 369 2,01 9 327 2,00 9 298 2,00 

смт Кобилецька Поляна 3 465 0,74 3 481 0,75 3 490 0,75 

смт Ясіня 8 568 1,83 8 596 1,84 8 619 1,85 

м. Тячів 9 112 1,95 9 043 1,94 8 980 1,93 

смт Буштино 8 640 1,85 8 620 1,85 8 599 1,85 

смт Дубове 9 849 2,11 9 902 2,12 9 945 2,14 

смт Солотвино 8 861 1,90 8 791 1,88 8 715 1,87 

смт Тересва 7 636 1,63 7 617 1,63 7 625 1,64 

смт Усть-Чорна 1 531 0,33 1 543 0,33 1 553 0,33 

смт Середнє 3 988 0,85 4 044 0,87 4 138 0,89 

смт Вишково 8 356 1,79 8 351 1,79 8 318 1,79 

«малі міста»: 32 427 6,94 32 480 6,96 32 670 7,02 

м. Рахів 15 372 3,29 15 430 3,30 15 489 3,33 

м. Свалява 17 055 3,65 17 050 3,65 17 181 3,69 

«напівсередні міста»: 78 363 16,77 78 029 16,71 77 853 16,72 

м.Берегове 24 273 5,19 24 038 5,15 23 926 5,14 

м. Хуст 28 520 6,10 28 448 6,09 28 473 6,12 

м. Виноградів 25 570 5,47 25 543 5,47 25 454 5,47 

Міське населення 

Закарпатської області 

всього 

467 274 100,00 466 948 100,00 465 538 100,00 

Джерело: сформовано за даними статистичного збірника «Чисельність наявного населення України 

на 1 січня 2017 року» 

 

Для Закарпатської області при здійсненні аналізу малих міст з їх приміськими зонами 

та прилеглими до них територіальними суспільними поселенськими системами 

обов’язковими критеріальними ознаками є історичний контекст їх розвитку, врахування 

вертикальної зональності розміщення малих міст в низинній, передгірській та гірській 

природно-економічних зонах, етнічного складу економічно активного населення, 

наближеністю до кордону. 

Більшість малих міст мають статус історичних. Історичне населене місце - місто, 

селище чи село, яке зберегло повністю або частково свій історичний ареал з об'єктами

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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культурної спадщини і пов'язані з ними розпланування та форму забудови, типові для певних 

культур або періодів розвитку, та занесене до Списку історичних населених місць [3]. Проте 

чітких критеріїв зарахування міст і, особливо, селищ міського типу до числа історичних 

місць не вироблено; не до кінця розв'язані питання адаптації українського законодавства до 

загальносвітових стандартів наукового освоєння, охорони та використання містобудівної 

спадщини [4]. В список історичних населених місць України (у ньому зазначено 401 

населений пункт України, подано відомості про дати їх заснування) занесено і 17 населених 

пунктів Закарпатської області, що мають статус малих міст. Одним із яскравих прикладів є 

селище міського типу Королево. Перша писемна згадка про Королево датується 1262 роком. 

В IX–X ст. на місці замку існувало поселення слов'ян, а в кінці XII ст. на городищі був 

побудований дерев'яний королівський мисливський будинок, від котрого Королево і 

отримало свою назву. 

У XIV ст. будують кам'яний замок, який отримав назву Замок Нялаб. В 1672 р. замок 

був зруйнований після придушення змови магнатів. До наших днів збереглися лише деякі 

фрагменти стін замку. 

В Королево унікальний клімат, тож не дивно, що первісні люди скористалися цим 

раєм на землі і на ній поселилися. Тут знаходиться Королевська стоянка – палеолітична 

стоянка, одна з найбільших і найдавніша людська стоянка в Центральній і Східній Європі, 

якій приблизно 1 млн. років, (різні історики називають різні дати, однак всі вони одностайні 

в одному: це найдревніше поселення людей в Європі) де знайдено знаряддя праці первісної 

людини з каменю (переважно з андезиту – вулканічної породи) – рубила, скребла, 

гостроконечники, різці, чопери, ножі. Об'єкт має глибину 12 метрів. Площа стоянки  – понад 

1 тис. кв. м. 

При розкопках виявлено 16 культурних шарів зі слідами матеріальної культури 

кількох палеологічних епох. Число знахідок сягає близько 100 тис. одиниць. Серед них є 

знаряддя праці кроманьйонців, неандертальців та пітекантропів. Як показав аналіз, 

виготовлялися наконечники списів, скребла, ножі, січки майже виключно із місцевого 

андезиту. Виявилося, що Королівське місцезнаходження протягом сотень тисяч років 

функціонувало як стоянка – майстерня з виготовлення кам’яних знарядь праці і зброї. Всі ці 

знахідки є важливим інструментом у дослідженні особливостей розвитку первісного 

виробництва, вивченні способи життя первісних людей, їх взаємодію з довкіллям тощо. 

Жили стародавні люди у мінливих кліматичних і природних умовах, які часом дуже 

відрізнялися від сучасних. Як показують королівські знахідки займалися найдавніші 

мешканці України полюванням і збиральництвом. Вони вміли добре обробляти камінь, 

дерево, кістку і шкіру. Очевидно, вони, як це показують знахідки з інших територій вже 

знали і використовували вогонь, оскільки нерідко клімат в той час був холодніший, ніж 

сьогодні [5]. 

На жаль, при проведенні всеукраїнської акції Сім Чудес Королівська стоянка не 

потрапила в число ста претендентів, хоча є не тільки унікальним об’єктом туризму як 

найдревніша стоянка первісних людей на території Стародавнього Світу, а є і неофіційним  

музеєм під відкритим небом. 

Як свідчить аналіз, потенціал малих міст області не використовується в повній мірі, 

від чого потерпає не тільки сфера туризму, але і соціально-культурний розвиток відповідної 

території [6-8]. Для виявлення проблем, перспектив розвитку туризму в малих історичних 

містах Закарпатської області нами проведено їх SWOT – аналіз (табл. 1). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%9D%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1672
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Таблиця 1 

SWOT – аналіз малих історичних міст Закарпаття 
 Сильні сторони  Слабі сторони 

 Значний природньо-ресурсний потенціал, екологічно 

чиста територія 

 Наявність унікальної історично-культурної спадщини 

 Традиція проведення заходів пов’язаних з історією і 

культурою 

 Кордон з чотирма країнами ЄС та наявність тісних 

історичних зв`язків 

 Низький рівень життя населення 

 Нерозвиненість інфраструктури 

 Неблагополучна демографічна ситуація 

 Низький рівень розвитку соціально-культурної сфери 

 Недостатній рівень індустрії розваг 

 Відсутність фінансових ресурсів 

 Можливості  Загрози 

 Розвиток прикордонної та транспортної 

інфраструктури 

 Розвиток транскордонного туристичного 

співробітництва 

 Участь в державних та міжнародних програмах по 

розвитку туризму 

 Залучення фінансових ресурсів приватно-державного 

партнерства по створенню бізнес-проектів 

 Нестабільна економічна ситуація 

 Низька кваліфікація і підготовка кадрів 

 Незадовільна транспортна і дорожня структура 

 Відсутність підприємницького досвіду у населення 

 Низький рівень розвитку інженерно- 

інфраструктурних об’єктів 

 Розвиток закордонного туризму в регіоні 

 

Як свідчить SWOT – аналіз малих історичних міст Закарпаття, обмеженість 

економічної бази, відсутність конкурентних переваг в залучені кадрів і інвестицій приводить 

до зростання безробіття, міграції за кордон і у великі міста молоді. Низький рівень життя 

населення малих міст, несприятлива демографічна ситуація, рівень розвитку охорони 

здоров’я, недостатній рівень розвитку соціально-культурної сфери та розвитку інженерної 

інфраструктури об’єктів стримує розвиток малих міст. 

Підтримка регіональної влади в забезпеченні самобутньої народної культури в малих 

містах, звичаїв, традицій, обрядів, охоплюючи культурну спадщину національних меншин, 

розробка і впровадження програм збереження історико-архітектурної спадщини дасть новий 

поштовх зростання економіки та добробуту населення малих історичних міст. 
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ИНВЕСТИЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В 

ЭКОНОМИКУ ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА 

 

INVESTMENTS OF THE EUROPEAN UNION IN 

THE ECONOMY OF THE BORDER REGION 

 

ІНВЕСТИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

В ЕКОНОМІКУ ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ 

 

В статье дано оценку общего объема привлеченных иностранных инвестиций в 

Закарпатскую область, их влияние на экономику региона. Проанализированы инвестиции, 

поступившие из стран Европейского Союза, в том числе из стран, которые 

непосредственно граничат с регионом – Венгрии, Польши, Румынии, и Словакии. 

Рассмотрены возможные причины, как уменьшения общих поступлений инвестиций, так и в 

разрезе видов экономической деятельности. Определены барьеры на пути привлечения 

иностранных инвестиций в экономику пограничных регионов Украины. 

Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиции, инвестиционная среда. 

 

The article gives an assessment of the total volume of attracted investments in the 

Transcarpathian region, their impact on the economy of the region. 

The purpose of our study is to analyze the flow of foreign investment into the 

Transcarpathian region, determine the features and trends of their impact on the economy of the 

border region. 

The investments from the countries of the European Union, including from countries that are 

on the border with the Transcarpathian region - Poland, Romania, Slovakia and Hungary - are 

analyzed. The analysis shows that the inflow of foreign direct investment has decreased in almost 

all types of economic activity. The Transcarpathian region is insignificant and their growth in 

certain types practically does not affect the increase in the efficiency of the economic sectors of the 

Transcarpathian region. The possible reasons for the decrease in investment income, the reduction 

of barriers to attracting investments in the economy of the border regions of Ukraine are 

considered. Activation of investment projects, development of institutional environment, 

improvement of regulatory policy. 

Keywords: investment climate, investment, investment environment. 
 

В статті дано оцінку загального обсягу залучених іноземних інвестицій в 

Закарпатську область, їх вплив на економіку регіону. Проаналізовано інвестиції, що 

надійшли з країн Європейського Союзу, в тому числі з країн, які безпосередньо межують із 

Закарпатською областю - Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини. Розглянуто можливі 

причини як зменшення загальних надходжень інвестицій, так і в розрізі видів економічної 

діяльності. Визначені бар’єри на шляху залучення іноземних інвестицій в економіку 

прикордонних регіонів. 

Ключові слова: інвестиційний клімат, інвестиції, інвестиційне середовище. 

 

Инвестиционно-экономическое сотрудничество является особенно важным для 

приграничных регионов, которые граничат со странами Европейского Союза, поскольку 

здесь существуют лучшие возможности для привлечения иностранных инвестиций. Ведь 

иностранные компании владеют значительными финансовыми ресурсами и готовы 

вкладывать их в привлекательные инвестиционные проекты. К тому же страны ЕС имеют
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богатый опыт и глубокие традиции успешной инвестиционной политики. Привлечение 

иностранного капитала способствует экономическому росту, уменьшению безработицы, 

повышению человеческого капитала. 

Исследование вопросов инвестиционного обеспечения развития экономики регионов 

постоянно находятся в поле зрения отечественных ученых-экономистов В. Артеменко, П. 

Беленького, З. Варналия, Т. Васильева, З. Герасимчука, Б. Данилишина, М. Долишнего, С. 

Захарина, О. Черевко и других. В тоже время в условиях нестабильности экономики вопросы 

привлечения иностранных инвестиций требуют постоянного внимания и мониторинга. 

Задача данного исследования: проанализировать привлеченные иностранные 

инвестиции в Закарпатскую область, определить пути улучшения инвестиционного климата  

в регионе. 

Европейский Союз проводит активную политику привлечения иностранных 

инвестиций, ориентированную на долгосрочные инвестиции, способствующие быстрому 

росту экономики и занятости, обеспечению прозрачности инвестирования через 

совершенствование их регулирования, улучшению доступа к рынку инвестиций, 

обеспечению равных условий ведение деятельности, как для внутренних, так и для 

иностранных инвесторов. [1,с.132]. Рассмотрим более подробно характер привлечения 

иностранных инвестиций в Закарпатскую область на примере стран-членов ЕС, обладающих 

наиболее развитой экономикой. Объём привлеченных с начала инвестирования прямых 

иностранных инвестиций в регион по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 317,7 

млн. дол. США. В расчёте на одного жителя области объём прямых иностранных инвестиций 

за весь период инвестирования составил 252,9 дол. Из стран Европейского Союза поступило 

245,3 млн. дол. инвестиций, что составляет 77 процентов общих поступлений, из других 

стран мира - 72,4 млн. дол. 

Таблица 1 

Прямые иностранные инвестиции из стран мира в экономике области 

(тис. дол. США) 

 Объем на 1 января На 31 

декабря 

2016 
1996 2001 2006 2011 2015 2016 

Всего 18051,4 92192,1 261287,3 364353,5 334226,3 311765,7 317690,6 

Европа 17282,5 74636,5 180490,9 245753,4 245685,2 231908 243822,6 

Польша 571,9 758,4 15904,5 32559,2 36422,7 35959 35760,9 

Румыния - - - 1802,5 1619,2 1459 1410,1 

Словакия 4671,9 9103 11476 10044,2 6711,5 6139,6 5558,4 

Венгрия 3190 16465,2 27238,4 31709 18275,6 15015,3 11141,9 

Составлено автором на основе [2]. 

 

Как видно из таблицы, за три года объем инвестиций сократился не только из стран 

мира, но и из Европы, а также из стран, с которыми граничит Закарпатская область (Венгрия, 

Польша, Румыния, Словакия). Следует подчеркнуть, что из общей суммы прямых 

иностранных инвестиций из этих стран 53,9 млн. дол. США приходится: на Польшу - 66,4 

процента, Венгрию- 20,7 процента, Словакию - 10.3 процента и на Румынию - 2,6 процента. 

Таким образом, удельный вес Польши превышает сумму инвестиций из Венгрии в 3.2 раза, 

Словакии - в 6,5 раза, Румынии - в 25,5 раза. Это свидетельствует о низкой заинтересованности 

иностранных предпринимателей к инвестированию в экономику Украины и ее регионов, и 

является следствием двух основных факторов: во-первых, высокого уровня риска; во-вторых, 

низкого уровня осведомленности заграничных инвесторов о перспективных объектах для 

инвестирования в пределах отдельного региона. 
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Анализ показывает, что на протяжении 2011-2016 гг. прямые иностранные инвестиции 

уменьшились на 46662,9 тис. дол. США практически во всех видах экономической 

деятельности. Все же незначительный рост привлеченных инвестиций отмечается в 

сельском, лесном, рыбном хозяйстве - на 275,9 тис. дол. США, в текстильном производстве, 

производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов - на 48 тис. дол. США, в 

производстве мебели, другой продукции; ремонте и монтаже машин и оборудования - на 

1211,3 тис. дол. США, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха - на 

2215,3 тис. дол., что практически не влияет на повышение эффективности работы отраслей 

экономики Закарпатской области. 

К основным барьерам на пути привлечения иностранных инвестиций в экономику 

пограничных регионов Украины следует отнести: 

 политическую нестабильность, которая определяется наличием дисфункциональных 

конфликтов в среде региональных элит; 

 забюрократизированность и непрозрачность разрешительной системы как на 

общегосударственном, так и на региональном уровнях; 

 низкий уровень защищенности прав инвесторов, неэффективность судебной системы, 

распространения рейдерства, которое сопровождается рядом конфликтов между иностранными 

инвесторами и представителями региональных элит, органов исполнительной власти и местного 

самоуправления в отдельных областях Украины; 

 отсутствие достаточного количества качественных инвестиционных предложений со 

стороны органов местного самоуправления и предпринимательских структур; 

 неудовлетворительное состояние коммунальной и транспортной инфраструктуры 
большинства регионов нашего государства, неподготовленность земельных участков, в 

частности в части обеспечения надлежащего качества их технической инфраструктуры; 

 недостаточное информационное обеспечение и низкое качество сопровождения 

инвестиционных проектов на региональном уровне [3, c.7]. 

Таким образом, активизация инвестиционных процессов в приграничных регионах 

является важным фактором обеспечения их развития и повышения конкурентоспособности в 

условиях усиления глобальной конкуренции. С другой стороны, для увеличения объемов 

привлеченных иностранных инвестиций, региональным органам власти приграничных 

регионов следует улучшать инвестиционный климат на основании развития 

институциональной среды, усовершенствования регуляторной политики и повышения 

качества человеческого капитала. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ 

АГРАРНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ 
Дем’ян Я.Ю., Росола У.В. 

 

MAIN DIRECTIONS OF INVESTING IN THE 

AGRICULTURAL SPHERE OF REGION 
Demyan Yaroslava, Rosola Ulyana 

 

В статті досліджено сучасний стан капітальних інвестицій в аграрну сферу 

Закарпатської області. Визначено, що інвестиції в цю сферу позитивно впливають на: 

оновлення та модернізацію матеріально-технічного забезпечення галузі, розширення 

виробництва, впровадження інновацій. Зазначено, що без притоку нового капіталу, аграрна 

сфера не в змозі позитивно розвиватись і забезпечувати сталий розвиток. Також наведено 

динаміку капітальних вкладень у сільське господарство регіону. Визначено, що позитивним 

напрямком є брендування сільськогосподарської продукції, яке в свою чергу пожвавить 

інвестиційний клімат Закарпатської області. Запропоновані основні напрями інвестування 

аграрної сфери Закарпатської області. Обгрунтовано, що пріоритетним напрямом 

вкладення інвестицій в аграрну сферу є вирощування плодовоягідних культур, садівництво, 

виноградарство. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційне забезпечення, аграрна сфера, сільське 

господарство 

 

The article investigates the current state of capital investments in the agricultural sphere of 

the Transcarpathian region. It has been determined that investments in this sphere have a positive 

effect on: updating and modernizing the material and technical support of the industry, expanding 

production, introducing innovations. It has been noted that without the inflow of new capital, the 

agricultural sphere is not able to develop positively and ensure sustainable development. Also, the 

dynamic of capital investments in the agricultural sphere of the region has been presented. The 

positive trend is the branding of agricultural products, which will revitalize the investment climate 

of the Transcarpathian region. The main directions of investments in the agricultural sphere have 

been proposed. It has been grounded that the priority direction of investing in the agricultural 

sphere is the cultivation of fruit and berry crops, gardening and viticulture. 

Keywords: investments, investment maintenance, agricultural sphere, agriculture 

 

Закарпатська область має чимало характерних рис, що відрізняє її від інших областей 

України, займає 2,1 % її території, і відноситься до малоземельних регіонів. Сільське 

населення становить 63%, що у свою чергу в два рази перевищує показник по Україні.
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Більше 90% земельних угідь находяться у приватному секторі, в наслідок чого тут 

функціонують 1,5 тис. фермерських господарств більше 100 сільськогосподарських 

підприємств, майже 300 тис. приватних селянських домогосподарств. Регіон 

характеризується чітко вираженою просторовою вертикальною зональністю, включаючи 

низинну, передгірну та гірську природно-кліматичну зони, що значно ускладнює ведення 

сільського господарства та має свою специфіку. 

Аграрне виробництво регіону та аграрна сфера відіграють важливу роль у соціально- 

економічному розвитку. Але вони характеризуються повільними тенденціями розвитку, 

обмеженими земельними ресурсами, значною мірою залежать від природно-кліматичних 

умов. Тому, інвестиційне забезпечення відіграє вирішальну роль у функціонуванні та 

розвитку аграрної сфери. 

Сучасні економічні умови зумовлюють необхідність до певних структурних зрушень у 

галузях економіки, особливо тих, що розвиваються на певних інноваційних елементах. З 

врахуванням цих вимог, важливе значення має і формування ринку сільськогосподарської 

продукції [1, с. 46]. 

Багато вчених приділяли увагу дослідженню питання інвестиційного забезпечення 

аграрної сфери. На думку Ліпського Р.В., переважна частина аграрних підприємств не в  

змозі виготовляти якісну та конкурентоспроможну продукцію, що ставить на порядок 

денний переорієнтацію традиційного господарювання на високоефективне інноваційне [2, c. 

156]. Ільків Л.А. [3, c. 87], Гончаренко О.В. [4, c. 159] звертають увагу, що саме інноваційний 

потенціал лежить в основі економічного потенціалу аграрних підприємств. Саме інновації є 

фундаментальною основою для розширення відтворення виробництва, для покращення 

матеріально-технічної складової виробництва, для вирішення соціально-економічних 

проблем. Але, враховуючи нестабільність процесу інвестування в аграрну сферу, це питання 

потребує додаткового дослідження. Метою нашого дослідження є визначення рівня 

капіталовкладень в аграрну сферу та визначення перспектив пожвавлення інвестиційної 

діяльності регіону. 

Сучасна політика держави в аграрній сфері зосереджена на розвитку 

сільськогосподарського виробництва, а розвиток неможливий без інвестицій. 

При розробці інвестиційної стратегії потрібно враховувати ряд показників зокрема: 

природно-кліматичні умови, соціально-економічні особливості, рівень підтримки з боку 

держави, які значною мірою впливають на конкурентоспроможність аграрної сфери та 

показники діяльності аграрних підприємств. 

Інвестиції в аграрну сферу сприятимуть модернізації матеріально-технічної бази 

виробництва, підвищенню продуктивності праці, здійсненню соціально-економічних 

перетворень на селі, а також прискорять запровадження інновацій у виробництво аграрної 

продукції. 

Щодо Закарпатської області, то станом на 01.01.2018 року з державного бюджету за 

програмою (КПКВ 2801030) «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі 

шляхом здешевлення кредитів» передбачено кошторисні призначення у сумі 600 тис. грн. 

Обсяг залучених пільгових кредитів у 2017 році у розвиток агропромислового комплексу 

становив 5,5 млн гривень, які спрямовувались на придбання пально-мастильних матеріалів, 

насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, ветеринарних препаратів, енергоносіїв, 

кормів та інгредієнтів для виробництва комбікормів. У 2017 році конкурсною комісією з 

визначення переліку позичальників прийняті відповідні позитивні рішення по 3-х 

підприємствах та частково відшкодовано підприємствам області відсоткову ставку за 

залученими кредитами у сумі 224,4 тис. грн. Разом з тим в органах Державної казначейської 

служби в Закарпатській області зареєстровано кредиторську заборгованість за видатками 

2012 року за програмою (КПКВ 2801180) «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому 

комплексі», згідно якої проводилось часткове відшкодування відсоткової ставки за 

кредитами, залученими сільгосптоваровиробниками у комерційних банках, у сумі 316,7 тис.
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грн. На даний час кошторисні призначення не затверджено та кошти для погашення 

кредиторської заборгованості не надходили [5]. 

Здійснений аналіз динаміки капітальних інвестицій у сільське господарство за 2013- 

2017 рр. свідчить про незначне їх зростання (табл.1, рис.1). Найбільший їх спад 

спостерігається за 2014 рік, а саме на 22087 тис. грн. порівняно з 2013 роком. Можна 

відмітити позитивну динаміку капітальних інвестицій в наступні досліджувані роки 

порівняно з 2013 роком, зокрема: 2015 р. - на 17800 тис. грн, 2016 р. - 33076 тис. грн, 2017 р. 

- 31156 тис. грн. 

Таблиця1 

Капітальні інвестиції у сільське господарство Закарпатської області [6] 
 2013 2014 2015 2016 січень-грудень 

2017 

млн 

грн 

% млн грн % млн грн % млн грн % млн 

грн 

% 

Усього, в тому 
числі (тис.грн): 

 

2645793 
 

2638670 
 

3778415 
 

4662988 
 

5256509 

Сільське, лісове 

та рибне гос- 

подарство 

 

79622 
 

3,01 
 

57535 
 

2,18 
 

97422 
 

2,58 
 

112698 
 

2,42 
 

110778 
 

2,11 

Сільське 

господарство, 

мисливство та 

надання 

пов’язаних  із 
ними послуг 

 

58139 
 

2,2 
 

41196 
 

1,56 
 

65551 
 

1,73 
 

84139 
 

1,8 
 

84475 
 

1,61 

 

Спад інвестицій 2014 року можна обґрунтувати загальним погіршенням економічної 

ситуації в Україні, воєнними діями на Сході, недосконалістю законодавчої бази. Все це 

негативно впливає на інвестиційний клімат регіону, відбувається їх відтік як із внутрішніх, 

так із зовнішніх джерел, про що свідчать статистичні дані. 
 

 

Рис.1. Динаміка капітальних інвестицій у сільське господарство Закарпаття 
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За даними Міністерства аграрної політики, питома вага Закарпатської області у 

загальному обсязі освоєних інвестицій у сільському, лісовому та рибному господарстві 

становить 0,2 %, область посідає останнє, 25 місце у загальному відповідному рейтингу. 

Щодо рейтингу регіонів у виробництві сільськогосподарської продукції за перший квартал 

2018 року (у постійних цінах 2010 року), то індекс сільськогосподарської продукції у 

відсотках до аналогічного періоду 2017 року становить 95,5%. А це, в свою чергу,- 21 місце у 

державному рейтингу. Рейтинг по виробництву сільськогосподарських культур показує, що 

Закарпаття має досить хороші результати по вирощуванню плодовоягідних культур – 5 

місце, натомість овочеві – 14 місце, картопля – 18 місце, соя – 19, зернові, зернобобові та 

соняшник – 24 місце. У рейтингу України за кількістю сільськогосподарської худоби 

Закарпатська область займає відповідні місця: ВРХ – 15, корови – 13, свині – 12, птиця – 22, і 

майже ідеальна ситуація в нашому регіоні з вирощування овець та кіз – 2 місце [7]. Незначне 

поступлення інвестицій в аграрну сферу призводить до падіння рейтингу Закарпатської 

області з виробництва сільськогосподарської продукції. 

Загальновідомо, що агропромисловий комплекс відіграє надзвичайно важливу роль у 

соціально-економічному розвитку як регіону, так і держави в цілому. Саме ця сфера 

забезпечує продовольчу безпеку. За останні роки в регіоні досить активно впроваджуються 

державні програми у сфері вирощування плодовоягідних культур, садівництва, 

виноградарства. Деяка сільськогосподарська продукція вже стає брендом для регіону. На 

нашу думку, першочерговим завданням для аграріїв області, є створення брендовості всієї 

аграрною продукції регіону, чому сприяє проведення щорічних фестивалів вина, бринзи. 

Один із шляхів досягнення цієї мети, є аграрні розписки, які являються одним із шляхів 

фінансування сільськогосподарських виробників, і виступають юридичними гарантіями для 

іноземних інвесторів-кредиторів. 

Таким чином, основними напрямами інвестицій в розвиток аграрної сфери, на нашу 

думку, можуть бути: 

- різні регіональні програми стимулювання залучення приватних інвестицій, що 

створить умови для ведення бізнесу та інвестування у всі компоненти аграрної сфери, а саме 

аграрне виробництво, аграрні послуги, людський капітал, аграрні ландшафти, сільські 

території, що, в свою чергу, забезпечить створення позитивного іміджу області та 

забезпечить прийняття участі у різних національних проектах; 

- створення вільних економічних зон, територій пріоритетного розвитку, що дасть 

вагомий поштовх соціально–економічному розвитку регіону, запровадженню податкових 

пільгових режимів, надання преференцій при оформленні митних платежів, створення нових 

робочих місць, залучення нових технологій; 

- придбання іноземними інвесторами акцій вітчизняних підприємств харчової 

промисловості, що дасть змогу провести реконструкцію та технологічне переоснащення 

підприємства; створення нової конкурентної, високотехнологічної продукції, що приведе до 

виходу на регіональні, міжнародні та світові продовольчі ринки, формування ефективної 

структури агропромислового комплексу країни; покращення умов праці; 

- страхування інвестицій від некомерційних ризиків, що нададуть іноземним 

інвесторам гарантії щодо захисту їх майнових прав, та прав всіх суб’єктів інвестиційних 

процесів від небажаних подій та у найкоротші терміни. 

Отже, інвестиційне забезпечення передбачає створення привабливих умов діяльності 

шляхом удосконалення законодавства, забезпечення прозорості у прийнятті рішень 

державною владою й органами місцевого самоврядування, дерегуляції підприємницької 

діяльності та інвестиційної активності, розвитку фінансового й інвестиційного ринків, 

поліпшення інформаційного забезпечення, розвитку наукової діяльності, удосконалення 

інвестиційної інфраструктури тощо [8, с. 178]. 

Інвестування у сільське господарство Закарпатської області є важливою умовою 

розвитку її господарської діяльності. Проведений аналіз свідчить, що аграрії відчувають  
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значний дефіцит коштів і відсутність джерел фінансування, а це, в свою чергу, веде до 

неможливості оновлення та заміни виробничого обладнання. Враховуючи географічне 

розташування, Закарпаття є інвестиційно привабливим регіоном. Запропоновані заходи щодо 

інвестицій в аграрну сферу області зможуть стабілізувати ті негативні тенденції, що 

відбуваються зараз. 

Поряд із пріоритетними напрямами залучення інвестицій в аграрну сферу національна 

та регіональна інвестиційна політика повинна бути спрямована на розвиток об’єктів 

соціальної інфраструктури: освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального 

господарства, транспорту і зв’язку. Всі ці заходи у кінцевому результаті забезпечать сталий 

економічний розвиток аграрної сфери та стануть подальшими напрямами наукових 

досліджень. 
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ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Зозуляк М. М. 
 

EVALUATION OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 

Zozuliak Marta 
 

Основною формою реалізації досягнень науково - технічного прогресу та прискорення 

відтворювальних процесів є інновації. В сучасних умовах розвитку та функціонування 

підприємств головним ресурсом є знання та інформаційно - інтелектуальні технології, що 

допомагають вирішувати проблему обмеженості природних ресурсів. Тому оцінка 

інноваційної політики підприємства посідає провідне місце в характеристиці його 

діяльності, визначенні показників ефективності роботи підприємства та розробці 

механізмів стимулювання інноваційної активності підприємства. 

Мета статті – здійснити оцінку інноваційної діяльності промислових підприємств за 

допомогою системи відповідних показників на прикладі інноваційної активності 

Закарпатської області. 

Аналіз наукових досліджень та статистичної інформації щодо інноваційної 

діяльності свідчить, що дослідження проводяться переважно у сфері промисловості та 

великого підприємництва. Поясненням такої тенденції є домінуюча роль великих 

промислових підприємств у впровадженні інновацій за рахунок багатьох факторів, зокрема: 

більшого рівня матеріальних, організаційних, технічних та фінансових ресурсів; наявність 

та можливість використання великих потужностей; а також підтримка з боку держави. 

У статті розглянуто сутність інноваційної діяльності промислового підприємства. 

Досліджено поняття інноваційної продукції. Визначено підходи до аналізу інноваційної 

діяльності підприємства та наведено систему показників для аналізу інноваційної 

діяльності. Здійснено огляд інноваційної активності підприємств Закарпатської області. 

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційна продукція, аналіз 

інноваційної активності. 

 

The basic form of the realization of scientific, technological progress and accelerate 

reproduction processes is innovation. In modern conditions of development and functioning of

https://carpathia.gov.ua/storinka/%20informaciya-shchodo-finansovoyi-zabezpechenosti-agrarnogo-sektoru-za-2017-rik
https://carpathia.gov.ua/storinka/%20informaciya-shchodo-finansovoyi-zabezpechenosti-agrarnogo-sektoru-za-2017-rik
https://carpathia.gov.ua/storinka/%20informaciya-shchodo-finansovoyi-zabezpechenosti-agrarnogo-sektoru-za-2017-rik
http://www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/invest/2017/%20cap_invest_2010-2016.pdf
http://www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/invest/2017/%20cap_invest_2010-2016.pdf
http://www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/invest/2017/%20cap_invest_2010-2016.pdf
http://minagro.gov.ua/%20monitoring?tid_hierachy=1210


258 

Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА». Випуск 24(1) 2018 
 

 

 

enterprises the main resource is the knowledge and information. In addition, the intellectual 

technologies that help to solve the problem of limited natural resources. Therefore, evaluation of 

innovative enterprise policy plays a leading role in the characterization of its activities,  

determining performance of the company and the development of mechanisms to encourage 

innovative activity of the enterprise. 

The purpose of the article is to evaluate innovation activity of industrial enterprises by 

means of a system of corresponding indicators on the example of innovative activity in 

Transcarpathian region. 

Analysis of the scientific research and statistical information on innovation activity shows 

that research is conducted mainly in the field of industry and large business. An explanation of this 

tendency is the dominant role of large industrial enterprises in the implementation of innovations at 

the expense of many factors, in particular: a greater level of material, organizational, technical and 

financial resources; availability and opportunity of using large capacities; as well as state support. 

In the article is considered the essence of innovation activity of the industrial enterprise .The 

concept of innovative products is explored. The approaches to the analysis of innovation activity of 

the enterprise are determined and the system of indicators for the analysis of innovation activity is 

given. An overview of innovative activity of the enterprises of Transcarpathian region is carried  

out. 

Keywords: innovations, innovation activity, innovative products, analysis of innovation 

activity. 

 

Основною формою реалізації досягнень науково–технічного прогресу та прискорення 

відтворювальних процесів є інновації. В сучасних умовах розвитку та функціонування 

підприємств головним ресурсом є знання та інформаційно-інтелектуальні технології, що 

допомагають вирішувати проблему обмеженості природних ресурсів. Тому оцінка 

інноваційної політики підприємства посідає провідне місце в характеристиці його діяльності, 

визначенні показників ефективності роботи підприємства та розробці механізмів 

стимулювання інноваційної активності підприємства. 

Сучасна економічна наукова думка налічує чимало науковців, які досліджували різні 

аспекти інноваційної діяльності, зокрема праці К. Балдіна, Н. Буняк, В. Вітлинського, С. 

Воробйова, Т. Головач, Л. Донець, І. Івченко, С. Ілляшенка, Н. Шпанковської, А. Савчук, В. 

Черкасова, Л. Шостак. Чималий вклад у розвиток теорії інновацій здійснили Ю. Бажал, В. 

Бридун, А. Гальчинський, Н. Гончарова, В. Гусєв, Б. Данилишин, С. Кіреєв, В. Онищенко, В. 

Семиноженко, а також такі зарубіжні дослідники, як Р. Акофф, Л. Водачек та О. Водачкова, 

П. Друкер, Р. Фостер, Й. Шумпетер. У своїх наукових дослідженнях вони аналізують 

теоретичні основи інноваційної складової бізнесу, ресурси для здійснення інноваційної 

діяльності, чинники інноваційного розвитку, сучасні тенденції розвитку світового ринку 

інновацій, розглядають питання державного регулювання інноваційно-інвестиційної 

діяльності тощо. Але в загальній проблематиці впровадження моделі інноваційного розвитку 

підприємництва залишається актуальною розробка системи взаємопов’язаних показників 

аналізу інноваційної діяльності підприємства, а також вивчення головних чинників 

стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання, що й 

зумовлює актуальність та вибір напряму дослідження. 

Мета статті – здійснити оцінку інноваційної діяльності промислових підприємств за 

допомогою системи відповідних показників на прикладі інноваційної активності 

Закарпатської області. Для досягнення поставленої мети було визначено ряд завдань, 

зокрема: розглянути сутність інноваційної діяльності промислового підприємства; дослідити 

поняття інноваційної продукції; визначити підходи до аналізу інноваційної діяльності 

підприємства; розглянути систему показників для аналізу інноваційної діяльності; здійснити 

огляд інноваційної активності підприємств Закарпатської області. 
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В сучасній науковій думці інноваційно активними вважаються такі підприємства, які 

займаються інноваційною діяльністю, під якою розуміють усі наукові, технологічні, 

організаційні, фінансові та комерційні дії, що реально приводять до здійснення інновацій або 

задумані з цією метою [1;2]. Під упровадженням інновацій розуміють введення у вжиток 

нового або значно вдосконаленого продукту (товару, послуги) або процесу, нового методу 

маркетингу чи нового організаційного методу в діяльності підприємства, організації робочих 

місць або зовнішніх зв’язків [3]. У свою чергу, інноваційна продукція – це продукція, яка є 

новою або значно вдосконаленою в частині її властивостей або способів використання [4]. 

Новими продуктами вважають товари та послуги, що суттєво відрізняються своїми 

характеристиками або призначенням від продуктів, що виготовлялися  підприємством 

раніше. Значні покращення можуть бути здійснені за рахунок змін у матеріалах,  

компонентах та інших характеристиках виробів, що покращують їхні властивості. Сюди 

включають значні вдосконалення в технічних характеристиках, компонентах і матеріалах, у 

вбудованому програмному забезпеченні та інших функціональних характеристиках [4]. 

Інноваційна діяльність підприємства розглядається на двох рівнях: на макрорівні та 

мікрорівні [3;5]. На макрорівні до сфери компетенції держави щодо регулювання 

інноваційної активності належить розробка та реалізація державної інноваційної політики як 

цілісної багаторівневої системи заходів щодо формування, збереження та поширення нових 

знань і технологій, розвитку та активізації інноваційного потенціалу. На мікрорівні роль 

підприємства полягає у розробці та впровадженні нових креативних технологій на основі 

власних наукових досліджень і в освоєнні інновацій, які пропонує ринок [3;5]. 

Наукові підходи до аналізу інноваційної діяльності підприємства багато в чому 

співпадають з оцінкою інвестиційної діяльності, проте, на думку вітчизняних науковців [5], 

мають певні відмінності, а саме: крім вирішення загальновизнаних аналітичних завдань, в 

аналізі інноваційної діяльності необхідно також здійснити оцінку інноваційної активності 

підприємства, що характеризується збільшенням частки інноваційної продукції, збільшенням 

частки залучених позикових коштів у інноваційні процеси. Перехід до інноваційного 

соціально–орієнтованого типу розвитку підприємства посилює вимоги до якості 

управлінських рішень щодо обґрунтування інноваційних стратегій розвитку. Для аналізу 

інноваційної діяльності підприємства використовується система взаємопов’язаних 

показників, яка представлена у таблиці 1 [5]. 

Таблиця 1 

Система показників інноваційної діяльності підприємства 

№ 

п/п 
Показники Призначення 

показників 

1 Обсяг інвестицій на інновації, кількість новітніх технологій 

виробництва, кількість нових видів продукції, обсяг виробництва 

інноваційної продукції в натуральному та вартісному вираженні, 
обсяг наукоємної продукції в натуральному та вартісному 

вимірюванні, обсяг експорту інноваційної та високотехнологічної 
наукоємної продукції в натуральних та вартісних величинах. 

Надання кількісної та 

вартісної 

характеристики 
інноваційної 

діяльності. 

2 Частка новітніх технологій в загальній їхній кількості, частка 

інноваційних видів продукції в загальному її обсязі, частка складної 

наукоємної продукції в загальному обсязі виробництва, показники 
якості конкретної продукції, частка інноваційної продукції в ємності 
ринку. 

Надання якісної 

характеристики 

інноваційної 
діяльності. 

3 Приріст фінансового результату, термін окупності інновацій, 
середня тривалість інноваційного процесу, частка робітників, у яких 

покращені умови праці. 

Оцінка ефективності 
інноваційної 

діяльності. 
 

Аналіз наукових досліджень та статистичної інформації щодо інноваційної діяльності 

свідчить, що дослідження проводяться переважно у сфері промисловості та великого
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підприємництва. Поясненням такої тенденції є домінуюча роль великих промислових 

підприємств у впровадженні інновацій за рахунок багатьох факторів, зокрема:  більшого 

рівня матеріальних, організаційних, технічних та фінансових ресурсів; наявність та 

можливість використання великих потужностей; а також підтримка з боку держави. 

Так, зокрема, за даними Державної служби статистики України, кількість інноваційно 

активних промислових підприємств у Закарпатській області у 2013 році становила 6,9% , у 

2014 році – 6,0%, у 2015 році – 10,1% від загальної кількості промислових підприємств. При 

цьому найбільше таких підприємств зафіксовано саме у переробній промисловості 

(виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів) – в середньому 8,0 – 11,5 % 

[6]. Другу позицію займають текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри та виробів 

зі шкіри, машинобудування, виробництво автотранспортних засобів – від 8,9 % до 25,0 % 

відповідно [6]. Як свідчать дослідження, загальна тенденція інноваційної активності 

підприємств області має спадний характер. Так, кількість промислових підприємств, що 

впроваджували інновації, за останні роки знизилася майже у два рази (показники, 

представлені у таблиці 2, наведені за даними Державної служби статистики України) [6]. 

Таблиця 2 

Кількість промислових підприємств, які впроваджували інновації 
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Усього: 23 - 12 - 12 - 11 - 

в т.ч.: 
впроваджували нові технологічні процеси, 

в т.ч. маловідходні, ресурсозберігаючі; 

впроваджували види продукції, 

з них нові   види машин, устаткування, 

прилади, апарати 

 

7 

1 

14 

 

1 

 

30,4 

4,3 

60,9 

 

4,3 
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41,7 

16,7 
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8,3 

42 
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7 

2 

6 

 

1 

 

63,6 

18,2 

54,5 

 

9,1 

Реалізували інноваційну продукцію 21 - 11 - 11 - 8 - 

 

Отже, за результатами даного дослідження було сформовано певні висновки. Існуюча 

методика оцінки інноваційної діяльності підприємства дозволяє використовувати різні 

кількісні параметри інноваційної складової технологічних процесів під час управління 

виробничою діяльністю підприємств промисловості, а також приймати більш обґрунтовані 

управлінські рішення у цій сфері. Кожному суб'єкту господарювання необхідно знати 

теоретичні основи, закономірності процесу формування, структуру, джерела зростання, 

методи оцінки й напрями ефективного використання інноваційного потенціалу. На 

перспективу врахування інноваційного чинника повинно бути однією з провідних умов 

подальшого розвитку не тільки великих, але й середніх та дрібних суб’єктів господарювання. 

Сьогодні існує чимало факторів, які перешкоджають якісному розвитку таких підприємств. 

Проте даний підхід зорієнтований на забезпечення ефективності господарської діяльності 

промислових підприємств та підвищення їх інноваційної активності, що важливо для 

досягнення стратегічних цілей підприємства. 
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УДК 658.8:005.936.3 

 

СУТНІСТЬ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

Королович О.О. 
 

 

 
Korolovych Oksana 

THE ESSENCE OF MARKETING ACTIVITIES 

AND IMPROVING ITS EFFICIENCY 

 

В даній статті розкрито сутність збутової політики. Розкрито актуальність однієї 

з економічних проблем, а саме удосконалення ефективності збутової політики на 

торгівельних підприємствах. Розглянуто основні поняття та теоретичні положення щодо 

результативності збутової діяльності торговельного підприємства, елементи стратегії 

збуту та виділені основні поняття. Проаналізовано основні функції збуту  та 

сформульовано сучасні засоби стимулювання збуту, наводиться їх коротка 

характеристика. Розроблені рекомендації щодо покращення роботи системи збуту на 

торговельному підприємстві, основним видом діяльності якого є роздрібна торгівля. 

Ключові слова: збут, стимулювання, збутова політика, торгівельне підприємство, 

ефективність, організація. 
 

This article describes the essence of marketing policy, which serves to determine the best 

ways and means to ensure the maximum efficiency of the product implementation process, in order 

to make a reasonable choice of organizational forms and methods of marketing activities that are 

oriented towards achieving the set final results. It is found that due to the right choice of sales 

policy and optimized marketing processes, you can fight for an increase in market share and 

competitive advantages in the form of reducing sales costs. Reveals the relevance of one of the 

economic problems, such as improving the efficiency of marketing policy on commercial 

enterprises. The basic concepts and theoretical positions regarding the effectiveness of sales 

activities of the trading company, elements of the strategy of sales were considered, as well as 

distinguished novel concepts. The basic functions of sales are analyzed and modern means of 

stimulation of sales are formulated, their short characteristic is given. Recommendations for 

improving the work of the sales system in a trading company, the main activity of which is retail 

trade, indicates the need to create a sales service at each trading company. 

Keywords: sales, promotion, sales policy, commercial enterprise, efficiency, organization. 
 

В сучасному світі питання збутової діяльності є надзвичайно актуальним для всіх 

підприємств та відіграє значну роль в системі виробничих відносин суспільства. Головним 

завданням у діяльності будь-якого підприємства є організація ефективної системи збуту, яка 

уможливлює забезпечення необхідної конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3715-17%20.%20%5bAccessed
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3715-17%20.%20%5bAccessed
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та збільшення власного прибутку. Саме система збуту є центральною на підприємстві, 

завданням якої є доводити товари до споживача в тому місці та в тій кількості і якості, які є 

затребуваними, а також максимально використовувати свої можливості для покращення 

обслуговування покупців з мінімальними затратами. 

Важливий внесок щодо питань формування та забезпечення ефективності 

функціонування збутової політики на підприємстві зробили такі вітчизняні та зарубіжні 

вчені, як: Л. В. Балабанова, Г. Болт, З.Л. Бандура, Л.С. Вейкрута, Дж. Ланкастер, Ф. Котлер, 

Ю.П. Митрохіна, М. Портер та ін. 

Метою даної статті є розкриття сутності систем збуту на сучасних торговельних 

підприємствах та способів їх покращення. 

Сьогоднішній динамічний розвиток економіки призводить до ситуації, коли 

підприємства та організації вимушені постійно вдосконалюватись та еволюціонувати, щоб не 

залишитися за бортом прогресу й бізнесу. Через абсолютну насиченість ринку, компанії 

змушені буквально «боротися» за покупців, що в результаті призводить до розуміння 

винятковості ролі збуту в діяльності будь-якого підприємства. Саме визначення функцій є 

основою побудови системи управління збутовою діяльністю, що в свою чергу забезпечує 

формування способів управлінського впливу на всіх етапах операцій із забезпечення збуту як 

процесу. Отже, вважаємо за доцільне управління збутовою діяльністю на підприємстві 

реалізовувати через застосування наступних функцій: 

1. Планування (підбір, класифікація та підготовка до використання інформації щодо 

розроблення стратегії збуту; оцінка та аналіз факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовищ; визначення стратегії розвитку збутової діяльності). 

2. Організація (створення структури управління збутом на підприємстві та 

внутрішньофірмових й посередницьких систем розподілу продукції). 

3. Мотивація (стимулювання учасників системи розподілу продукції: знижки, 

винагороди, преміювання, навчання персоналу). 

4. Контроль та регулювання (встановлення системи показників з метою оцінки 

результатів дієвості збутової системи) [7]. 

Враховуючи основні функції просування товару, кожне торговельне підприємство 

розробляє власну стратегію збуту, за допомогою якої воно реалізовувало б цілі, орієнтовані 

на потреби кінцевого споживача. Тому варто звернути увагу на визначення О. Проволоцької, 

згідно з яким управління збутовою діяльністю підприємства в умовах ринкової економіки з 

позиції маркетингу розглядається як процес планування, організації, мотивації і контролю 

збутової діяльності підприємств, який потрібен для формування та досягнення мети збуту 

[7]. З точки зору Н.М. Гудзенко [4], організація збуту залежить від потенціалу підприємства 

та обраної ним збутової політики, сукупності збутових стратегій маркетингу і комплексу 

заходів з формування асортименту товарної продукції та ціноутворення, стимулювання 

збуту, укладання договорів, транспортування та інших організаційних аспектів збуту. 

Відомий зарубіжний теоретик з проблем збуту Г. Дж. Болт порівнює організацію  збуту з 

його каркасом або засобом проведення в життя запланованої стратегії й тактики [3]. 

Беручи до уваги численні наукові підходи щодо управління збутовою діяльністю, 

першим провідним елементом збутової стратегії для торгівельних підприємств є організація 

інформаційного забезпечення, яка на основі маркетингу здійснюється за допомогою 

створення відповідних інформаційних потоків вторинних і первинних даних, отриманих як з 

внутрішніх, так і з зовнішніх джерел інформації [1]. 

Другим важливим елементом збутової стратегії є організація продажу. Від того, 

наскільки правильно буде здійснено відбір форм і методів продажу, способів доставки 

товарів, технології товароруху, організації інформаційно-диспетчерської служби, 

обчислювальних центрів тощо, залежить ефективність функціонування всієї системи 

управління збутом і розподілом. 
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Наступним елементом збутової стратегії є організація торгової комунікації, тобто 

передавання торгової інформації від однієї ланки іншій, метою якої є передача торгової 

інформації всіма каналами товароруху для формування сприятливого ставлення до цього 

торговельного підприємства [2]. 

Впровадження ефективної і цілеспрямованої збутової політики передбачає 

організацію і формування збутових мереж, спроможних охоплювати цільовий ринок, швидко 

й ефективно збувати обсяги продукції, адекватні виробничим потужностям. Збутова політика 

пов'язана з проблемами залучення посередників, договірними відносинами, визначення форм 

і типів збуту, пропозиції підприємства з огляду на специфіку продукції, умови конкретного 

цільового ринку та збутову політику конкурентів. 

Для визначення ефективності збутової діяльності підприємства використовують 

економічні показники збутової політики, які впливають на процес функціонування 

підприємства в цілому, а їх аналіз дозволяє виявити проблеми, що виникають у його 

діяльності. 

Корисним, з точки зору збутової політики є прагнення підприємств роздрібної торгівлі 

до певних стратегій, спрямованих на створення іміджу, з метою досягнення визначених 

ринкових цілей. Основні стратегії, що застосовуються в роздрібній торгівлі [7]: вартість, 

ефективність, обслуговування, оформлення: «портфель» видів діяльності. Враховуючи їх 

зміст, можна запропонувати наступні рішення удосконалення підсистеми планування збуту: 

більш чітке окреслення стратегії підприємства; визначення частки ринку підприємства; 

здійснення прогнозування обсягів продажів товарів, на основі сучасних методів та моделей; 

покращення роботи підсистеми кадрового забезпечення. Також підприємствам торгівлі 

необхідно розробити стандарти ефективності роботи менеджерів зі збуту та рекомендації з 

підвищення ефективності їх навчання за допомогою проведення тренінгів для підвищення 

кваліфікації; удосконалити підсистему організації збутової діяльності. 

Враховуючи вищесказане, можна зробити висновок, що збутова політика фокусується 

на підвищенні ефективності роботи торговельного підприємства, організація якої повинна 

бути частиною стратегії управління торговельним підприємством і формуватися у процесі 

складання виробничої програми підприємства. Це передбачає формування оптимальних 

партнерських відносин, маркетинговий аналіз, управління якістю та якісну рекламну 

політику торговельного підприємства. Впровадження в практику збутової діяльності 

торговельного підприємства запропонованих заходів сприятиме підвищенню ефективності 

управління збутової діяльності, а відтак і прибутковості діяльності в цілому та досягнення 

поставлених стратегічних цілей. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF FORMATION AND 

REALIZATION OF REGIONAL INDUSTRIAL POLICY 
Liba Natalia 

 

Стаття присвячена дослідженню особливостей формування та реалізації 

промислової політики України. Деталізовано інтеграційні зв’язки суб’єктів реалізації 

регіональної промислової політики та структурну схему механізму реалізації регіональної 

промислової політики. У статті наголошено на основних напрямах формування та 

реалізації регіональної промислової політики: формування раціональної структури 

промислового виробництва, підвищення науково-технічного рівня промислового виробництва 

в регіонах, удосконалення організаційних і господарських форм промислового виробництва. 

Ключові слова: органи регіональної влади, органи місцевої влади, суб’єкти 

господарювання промислового комплексу, регіональна промислова політика, промислове 

виробництво. 
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Regional policy has become a permanent factor without which full-fledged European 

integration is impossible, requiring the application of innovative approaches to regional 

development in Ukraine. 

The existence of significant disproportions in the socio-economic development of the regions 

complicates the implementation of an effective policy of socio-economic transformation, impedes 

the formation of the internal market of goods and services, exacerbates the economic crisis, and 

increases the differentiation of society. It is in solving such problems oriented regional policy of the 

state, its corresponding legal, organizational, economic mechanisms. 

The shifting of the central government policy focus to the regional level, which is 

accompanied by the transfer of power to local governments and regional governments, offers wide 

opportunities for ensuring balanced socio-economic development of the regions of Ukraine. This 

situation requires the development of new conceptual provisions of regional policy, the definition of 

its purpose, means and principles of realization, attraction of new methods of study of features of 

regional development and management mechanisms. 

The development of regional industrial policy is based on the organizational and economic 

mechanism for the formation and implementation of regional industrial policy. 

The purpose of the formation and implementation of regional industrial policy is to  

stimulate the effective use of the potential of the regional industrial complex to reduce the 

differentiation in the development of regions, and to create real conditions for improving the 

welfare of the population due to the release and implementation of competitive and high-quality 

products by enterprises of the region. 

The article is devoted to the study of the peculiarities of the formation and implementation of 

the industrial policy of Ukraine. The integration links between subjects of implementation of 

regional industrial policy and the structural scheme of the mechanism of realization of regional 

industrial policy are detailed. The article emphasizes the main directions of the formation and 

implementation of regional industrial policy: the formation of a rational structure of industrial 

production, increasing the scientific and technical level of industrial production in the regions, 

improving the organizational and economic forms of industrial production. 

Keywords: regional authorities, local authorities, business entities of the industrial complex, 
regional industrial policy, industrial production. 

 

Існування значних диспропорцій у соціально-економічному розвитку регіонів 

ускладнює проведення ефективної політики соціально-економічних перетворень, гальмує 

формування внутрішнього ринку товарів і послуг, загострює економічну кризу, підвищує 

диференціацію соціуму. Саме на вирішення таких проблем зорієнтована регіональна 

політика держави, відповідні її правові, організаційні, економічні механізми. 

Зміщення акцентів державної політики з централізованого управління на регіональний 

рівень, яке супроводжується передачею владних повноважень органам місцевого 

самоврядування та органам регіонального управління, відкриває широкі можливості для 

забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів України. Така 

ситуація вимагає розробки нових концептуальних положень регіональної політики, 

визначення її мети, засобів та принципів реалізації, залучення нових методів дослідження 

особливостей регіонального розвитку та механізмів управління [10]. 

Тобто й досі в реалізації регіональної політики відсутня чітка система дій, 

спрямованих на забезпечення регіонального розвитку на засадах комплексності та 

збалансованості. Тим часом саме такий розвиток регіонів є умовою стійкого економічного 

зростання і сталого розвитку країни в цілому, свідченням готовності до інтеграції в 

Європейську спільноту. 
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Проблемні аспекти механізму реалізації регіональної політики висвітлювалися в 

наукових працях багатьох вітчизняних учених, серед яких: Б. Данилишин, М. Долішній, В. 

Куйбіда, З. Варналій, Ю. Макогон, І. Бураковський, М. Їжа, А. Ткачук, М. Нікула. 

Проте, невирішеними залишаються проблеми, пов’язані з недосконалістю механізмів 

реалізації ефективної регіональної політики в Україні, які дозволять забезпечити органічне 

поєднання державних, регіональних і місцевих інтересів, сприятимуть повному 

використанню внутрішніх потенціалів регіонів та зменшенню впливу негативних наслідків 

територіальних соціально-економічних диспропорцій на регіональний розвиток. 

Метою дослідження є визначення пріоритетних підходів до формування та реалізації 

регіональної політики України. 

Перед регіональною політикою України нині постала низка викликів, належна 

відповідь на які принципово важлива для досягнення її дієвості та підвищення ролі 

регіональної політики в державній політиці загалом. По-перше, регіональна політика як 

система заходів впливу на розвиток регіонів отримала інституційного супротивника в 

«особі» децентралізації влади. Децентралізація вимиває ресурсну та інституційну 

спроможність регіонів, зміщуючи акцент на рівень місцевих громад, які інституційно- 

орієнтовані насамперед на просторовий розвиток. По-друге, регіоналістика досі не 

сформувала в Україні чіткого поняття регіону як предмету дослідження, об’єкта управління 

для регіональної політики та суб’єкта розвитку. По-третє, проблемою є надмірна кількість 

суб’єктів, які здійснюють управління регіонами. 

По-четверте, регіональна політика залишається переважно імпліцитною – вбудованою 

в систему усіх галузевих політик, тому – залежною від цих політик. Тривалий період 

«вторинності» регіональної політики та її підпорядкованості політичній доцільності 

інституціалізувався у вигляді укоріненого регіонального патерналізму, природний наслідок 

якого – орієнтація на централізоване державне фінансування, аргументована унікальністю 

властивостей регіону чи його проблем, проте – не потенціалу розвитку. 

По-п’яте, інформаційний супровід регіональної політики сконцентровано на питаннях 

децентралізації влади, що, серед іншого, пояснюється й пріоритетною увагою саме до цього 

процесу з боку інституцій ЄС. Натомість, реформа регіональної політики майже не береться 

до уваги. 

По-шосте, «гібридна» війна, що відбувається в Україні, вимагає застосування і 
«гібридних» інструментів впливу на непідконтрольні та анексовані території й 

постконфліктні регіони. Зокрема, найбільшої актуальності набувають питання окреслення 

соціально-економічних взаємовідносин з окремими районами Донецької та Луганської 

областей та формування схем реінтеграції господарства цих територій до національної 

економіки [8]. 

Послідовна імплементація Угоди про асоціацію України та ЄС та просування України 

до впровадження європейських управлінських моделей вимагає європейських принципів 

регіональної політики. Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 

року, ухваленою у 2014 р., а також ухваленим у 2015 р. Законом України «Про засади 

державної регіональної політики» надано низку важливих відповідей на сучасні виклики. 

Між тим, в рамках імплементації європейської концепції «нового регіоналізму» до завдань 

регіональної політики в Україні слід додати: 

 посилення ролі стратегування регіонального та територіального розвитку як на 

загальнодержавному, так і на регіональному рівнях; 

 розробку нових ефективних механізмів міжрегіональних відносин та зміцнення 

міжрегіональних зв’язків; 

 активізацію організаційно-інституційних ресурсів на міждержавному, державному 
та регіональному рівнях; 

 посилення ролі державних інституцій в регулюванні міжрегіональних зв’язків; 
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 активізацію потенціалу саморозвитку регіонів на основі формування в регіонах 

постіндустріальних чинників економічного зростання; 

 визначення регіональної моделі «smart-спеціалізації» регіонів України; 

 забезпечення моніторингу територіального впливу регіональної політики та 

інтегрованості трьох рівнів забезпечення регіонального розвитку: просторового розвитку на 

рівні регіональної громади, регіонального розвитку на рівні регіону й регіональної політики 

на загальнонаціональному рівні. 

Реалізація євроінтеграційних орієнтирів України та імплементації Угоди про 

асоціацію України та ЄС спонукає також до повнішого врахування складових європейської 

Політики зближення (Cohesion Policy), для чого необхідно: 

 визначити пріоритетні напрями, на яких буде зосереджено пряме фінансування 

регіональних проектів розвитку, причому йдеться про функціональний вимір пріоритетів; 

 встановити чіткі вимірювані цілі регіональної політики та інструменти моніторингу 

їх досягнення; визначити супутні реформи, які необхідно здійснити для досягнення 

максимальної ефективності фінансування регіональних проектів розвитку; 

 скоординувати в рамках єдиних регіональних стратегій розвитку виділення 

фінансових ресурсів декількома розпорядниками; 

 спростити процедури надання заявок, отримання та звітності за коштами, що 

спрямовуються на регіональні проекти розвитку, без зниження ефективності контролю 

завдяки впровадженню складових електронного врядування; 

 сприяти залученню місцевими громадами коштів європейських та інших 

міжнародних фондів; 

 виділити в окремі пріоритетні напрями розвиток транскордонної співпраці та 

розширення участі України у макрорегіональних стратегіях, що здійснюються Євросоюзом. 

Забезпечення практичного включення вищевказаних пріоритетів до управлінських 

документів на урядовому та відомчих рівнях потребуватиме внесення відповідних змін до 

Закону України «Про засади державної регіональної політики» та Державної стратегії 

регіонального розвитку [8]. 

Розвиток регіональної промислової політики базується на організаційно-економічному 

механізмі формування та реалізації регіональної промислової політики. 

Метою формування та реалізації регіональної промислової політики є стимулювання 

ефективного використання потенціалу регіонального промислового комплексу для 

зменшення диференціації у розвитку регіонів, та створення реальних умов для поліпшення 

добробуту населення завдяки випуску та реалізації конкурентоспроможної і  якісної 

продукції підприємствами регіону. 

Механізм реалізації політики слід розглядати як систему взаємозв’язаних елементів, 

підпорядкованих досягненню заданої мети [2, с. 150]. Тоді суть механізму реалізації 

регіональної промислової політики можна визначити як сукупність процесу розробки, 

ухвалення і реалізації управлінських рішень і комплексу цільових, функціональних і 

забезпечуючих підсистем, склад яких носить, певною мірою, типовий характер. При цьому 

процес розробки, ухвалення і реалізації рішень є стандартною процедурою, що передбачає 

проходження шести основних етапів [1, с. 54]: діагностика проблемної ситуації; визначення 

обмежень і критеріїв ухвалення рішення; розробка і виявлення альтернатив; оцінка 

альтернатив; вибір альтернативи як ухвалення рішення; реалізація рішення. 

Дана процедура по суті відображає процес управлінської діяльності і не вимагає 

спеціального коментаря. Відзначимо лише, що в даному випадку ми маємо справу з великою 

кількістю суб’єктів реалізації політики і відповідно ухвалення управлінських рішень. Це 

пов’язано з тим, що об’єктом регіональної промислової політики є суб’єкти господарювання, 

соціально-економічні процеси і ресурси (зокрема людські), лише незначна частина яких 

знаходиться під впливом органів регіональної та місцевої влади [3, с. 97]. 
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РЕГІОНАЛЬНА ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА 

 

Отже, як і показано на рис. 1, рис. 2 можна виділити, щонайменше, три суб’єктні 

блоки реалізації регіональної промислової політики, – це власне органи регіональної та 

місцевої влади, суб’єкти господарювання промислового комплексу, а також організації, що 

функціонують на території регіону як елементи економічної інфраструктури. 

Виділені суб’єкти за своїми завданнями реалізації регіональної промислової політики 

не рівнозначні. Зокрема, органи регіональної та місцевої влади виконують значно більше 

завдань, будучи не лише виконавцями, але і авторами змістовного наповнення політики 

легітимним відповідальним процесом [4, с. 32]. Як виконавець, вони, по-перше, створюють у 

рамках своєї компетенції умови, що стимулюють реалізацію політики, а по-друге – самі 

діють у цих умовах. 

Інші суб’єкти реалізації регіональної промислової політики є такими лише настільки, 

наскільки органам влади вдалося їх залучити до процесу реалізації такої політики, як через 

створення стимулюючих умов, так і іншими шляхами. Тут виникає проблема механізму 

залучення суб’єктів господарювання і громадськості в реалізаційний процес. Ключовим 

елементом механізму є блок цільових підсистем, який формується в розрізі основних 

напрямів регіональної промислової політики, визначених на етапі її розробки [5, с. 89]. 
 

 

 

 
Рис. 1. Інтеграційні зв’язки суб’єктів реалізації регіональної промислової 

політики [9] 
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Рис. 2. Структурна схема механізму реалізації 

регіональної промислової політики [9] 

 

Функціональні підсистеми включають основні складові управління, якими ми 

пропонуємо вважати: планування, організацію, реалізацію і контроль. Склад забезпечуючих 

підсистем зумовлений загальними вимогами до реалізаційного механізму і включає правове, 

організаційне, фінансове, кадрове, інформаційне, науково-інноваційне і соціальне 

забезпечення. Змістовне наповнення забезпечуючих підсистем зумовлюється специфікою 

промислового комплексу і владними повноваженнями регіонального рівня управління. 

Зокрема, правове забезпечення передбачає цілий комплекс заходів, направлених як на 

забезпечення легітимності самої політики, так і на створення нормативно-правових умов, 

стимулюючих і регламентуючих її проведення. Легітимність регіональної промислової 

політики забезпечується тим, що вона повинна бути змістовно сформульована, письмово 

зафіксована і прийнята рішенням виборного органу управління регіоном, оформленим 

відповідно до встановленого регламенту [1]. 

Важливим для забезпечення результативності реалізації промислової політики 

залишається при прийнятті управлінських рішень: 

СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Цільові підсистеми 

Розробка і реалізація управлінських рішень у сфері регіональної промислової політики 

Напрями реалізації регіональної промислової політики 
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а) використання системного підходу до формування інформаційно-методичного 

забезпечення; 

б) розробка середньострокових державних цільових програм (у тому числі і науково- 

технічних), які за своїм характером мають бути комплексними і спрямованими на вирішення 

як загальних проблем розвитку промисловості, так і її окремих галузей у містах та регіонах; 

в) вирішення комплексу проблем кадрового забезпечення системи управління 

розвитком базових галузей промисловості та залучення на підприємствах молодих 

кваліфікованих кадрів. Засвідчимо, що першочергове завдання розвитку великих 

промислових регіонів пов'язано з необхідністю усунення існуючих диспропорцій, 

використання основної частини наявного потенціалу для виробництва товарів тривалого 

користування, легкої промисловості та продовольства. Відновлення масштабів виробництва з 

багатьох позицій у таких галузях життєзабезпечення населення є дуже актуальним. 

У результаті має відбуватися відносне скорочення сировинної сфери економіки і 

відповідне збільшення частки в структурі валового внутрішнього продукту споживчих 

галузей, сфери послуг та інтелектуальної діяльності. Це потребуватиме вирішення питань із 

розподілу повноважень між рівнями державного управління, регіональним управлінням і 

місцевим самоврядуванням. 

По-перше, роль, завдання і статус місцевих органів управління регіонами істотно 

змінилися, підсилюється їхня економічна і політична самостійність. 

По-друге, змінилися роль і місце державного і регіонального суб'єкта в політичних і 
соціально-економічних відносинах у суспільстві. 

Аналіз законодавчих актів, що регулюють управління розвитком певного регіону, 

дозволяє зробити висновок про те, що незважаючи на проведені реформи, «де-факто», 

адміністративна система в Україні тяжіє до централізованого типу управління територіями: 

місцеві органи державної виконавчої влади інкорпоровані до вертикалі державної виконавчої 

влади і підлеглі центральному органу управління. Тому, особливої актуальності набувають 

завдання щодо вирішення питань із розмежування функцій державних адміністрацій і  

органів місцевого самоврядування та удосконалення законодавчого і нормативно-правового 

забезпечення [6]. 

У промисловій політиці на регіональному рівні можуть (і повинні бути) виділені 

наступні напрями її формування: економічний, структурний та інвестиційний, соціальний, 

екологічний, зовнішньоекономічний, охорони праці, інноваційний, управлінський аспект. Ці 

завдання ускладнюються і багатогалузевим характером промислового комплексу та 

багатоукладністю української економіки. Тому, регіональна промислова політика як 

складова державної промислової політики, що спрямована на зростання економічного 

потенціалу регіону, стимулювання роботи промислових підприємств усіх форм власності, 

підвищення науково-технічного рівня промислового виробництва в регіонах, удосконалення 

форм господарювання, має базуватися на певних принципах, основними з яких є [7]: 

 дотримання інтересів регіону, тобто центральні органи державної влади приймають 

рішення щодо функціонування й розвитку промисловості в конкретній області тільки з 

урахуванням умов і інтересів даної області і за узгодженням із її представницькими 

органами; 

 урахування особливостей і умов регіону – кліматичних, природних ресурсів, 

культурних, розмірів і стану виробничого апарату, спеціалізації підприємств і їх фінансового 

стану та інших характеристик; 

 державна підтримка – нормативно-правова, фінансова, інноваційна, матеріальна. З 

боку держави засобами реалізації промислової політики в регіонах має бути розвиток усіх 

систем життєзабезпечення. Для виконання такої форми державного регулювання є 

можливим: використання державного бюджету для перерозподілу фінансових ресурсів між 

регіонами; 
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 реалізація державних програм розвитку регіонів і окремих галузей з частковим 

державним фінансуванням; розміщення державних замовлень на забезпечення продукцією 

загальнодержавних потреб; 

 дотримання інтересів населення області, тобто державна підтримка, спрямовується в 

першу чергу на вирішення завдань загальнонаціонального значення, але ці заходи не повинні 

суперечити інтересам жителів області, на території якої намічено реалізувати заходи; 

 регіональні органи влади формують і реалізують свою промислову політику, 

опираючись і у згоді з представниками великого місцевого бізнесу – реальних учасників 

здійснення програм промислового розвитку регіону. Промисловий розвиток регіонів має 

відбуватися на основі розроблення і взаємозв’язку між собою цільових характеристик 

промислової політики різних адміністративно-територіальних утворень. Це дозволить не 

тільки забезпечити комплексність у реалізації промислової політики держави, розвиток 

регіонів на основі довгострокових стратегій та позитивних структурних змін, але і задавати 

якісні рамки і стимули суб'єктам промислового виробництва в регіонах, формуючи і 

впливаючи на поведінку економічних агентів, спрямовуючи їх на інвестиції до інновацій у 

знання і, далі, до нової техніки і технології [6]. 

Роль регіональної політики в умовах України має полягати у впровадженні комплексу 

інструментів активізації розвитку регіонів для визначення їх сучасної ролі в рамках 

міжрегіональної взаємодії. Через такі механізми регіональна політика поступово набуватиме 

нового сенсу – як політика активної участі регіонів у створенні умов для втілення стратегії 

власного розвитку через активне формування середовища та контрагентів її реалізації. 

Регіональна політика перетворилася на постійно діючий чинник, без якого неможлива 

повноцінна євроінтеграція, що вимагає застосування інноваційних підходів до регіонального 

розвитку в Україні. 

Основними напрямами формування та реалізації регіональної промислової політики є: 

формування раціональної структури промислового виробництва, підвищення науково- 

технічного рівня промислового виробництва в регіонах, удосконалення організаційних і 

господарських форм промислового виробництва. 
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УДК 658.27 

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

Максименко Д. В., Головачко В. М. 

 

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF FIXED ASSETS 

Maksymenko Diana, Golovachko Vasyl 

 

Будь-яка господарська діяльність потребує наявності та комбінації ресурсів. При 

створенні підприємства власні або запозичені кошти його засновників інвестуються в 

придбання засобів виробництва, необхідних для здійснення діяльності. Основні засоби 

відіграють величезну роль у процесі праці, вони в своїй сукупності утворюють виробничо- 

технічну базу і визначають виробничу потужність підприємства. 

Ключові слова: основні засоби, ефективність, показники ефективності. 

 

The financial condition, production and business activities are largely dependent on the 

availability of basic production facilities and their use. The problem is their preservation and 

upgrading for further work in the company. 

In the course of research include applied and special methods of cognition. Methods of 

observation and comparison used to conduct economic analysis of the entity. 

In conditions of competitive struggle between commodity producers to increase the  

efficiency of the use of fixed assets should be given special attention, since the rational use of fixed 

assets depends on the efficiency of the enterprise. 

That is why every company must constantly seek efficiency reserve assets. Detecting these 

reserves and monitoring the implementation of measures to mobilize and use them can only be 

through a deep systemic economic analysis. 

Among the areas for further research in the chosen subject can be identified improving 

analytical maintenance of fixed assets in terms of finding reserves of efficiency of their use. 

Keywords: basic means, efficiency, performance indicators. 

 

Фінансовий стан та виробничо-господарська діяльність багато в чому залежать від 

забезпеченості основними виробничими засобами та їх використання. Проблемою є їхнє 

збереження, переоснащення для подальшої роботи на підприємстві. Збільшення обсягу 

виробництва відбувається завдяки ефективному використанню основних засобів. Отже, 

проблемою стає ефективність, яка постає на перший план у процесі вивчення і дослідження 

роботи підприємств. 

Вагомий внесок у розробку теоретичних основ та методологічних підходів до 

проблеми аналізу основних засобів зробили провідні вчені-економісти: Білуха М. Т., 

Бутинець Ф. Ф., Голов С. Ф., Грінько А. П., Кузьмінський А. М., Лінник В. Г., Мосаковський 

В. Б., Огійчук Н. Ф., Пушкар М. С., Сопко В. В., Сук Л. К., Кір О., Янчева Л. М., Палій В. Ф., 

Соколов Я. В., Шеремет А. Д. 

Мета статті - висвітлення основних аспектів аналізу ефективності використання 

основних засобів. 
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В умовах конкурентної боротьби між товаровиробниками підвищенню ефективності 

використання основних засобів слід приділити особливу увагу, оскільки від раціонального 

використання основних засобів залежить ефективність діяльності підприємства. 

Починати аналіз основних засобів слід з ознайомлення зі складом у цілому на 

підприємстві і за окремими групами. При цьому виявляється рух і напрямок зміни основних 

засобів, питома вага промислових основних засобів, виробничих основних засобів в інших 

галузях і невиробничих основних засобів [1]. 

До показників, які характеризують ефективність використання основних засобів, 

належать: фондовіддача, рентабельність основних засобів, сума прибутку на одну гривню 

основних засобів. Абсолютним показником ефективності використання основних засобів є 

сума прибутку на одну гривню основних засобів [2]. 

Фондовіддача – це відношення обсягу промислової продукції до середньорічної 

вартості основних виробничих фондів підприємств. Цей показник показує, скільки 

вироблено продукції в розрахунку на 1 гривню вартості основних виробничих фондів. Її 

можна виразити формулою: 

ФО  
В

 
Ф 

 
(1) 

 

де ФО - фондовіддача, грн; 

В - випуск продукції, тис. грн; 

Ф - середньорічна первісна (відновна) вартість основних засобів, тис. грн. 

Фондомісткість - показник, зворотний фондовіддачі. Він відображає потребу в 

основних виробничих фондах і характеризує вартість основних засобів, що припадають на 

одиницю вартості продукції: 

ФМ     
1    

 
Ф

 
ФО В 

(2) 

Для визначення забезпеченості основними засобами та їх використання 

застосовуються також показники фондоозброєності та технічної озброєності праці. 

Фондоозброєність працівиражає відношення середньорічної вартості основних засобів 

до середньоспискової чисельності працівників. Її можна представити формулою 

ФВ  
Ф

 
ЧР 

(3) 

де ФВ - фондоозброєність, тис. грн; 

ЧР - середньооблікова чисельність працівників, чол. 

Вона відображає ступінь забезпеченості робітників засобами праці (основними 

фондами). 

Найбільш об'єктивну оцінку фондовіддачі (ФО) можна отримати, якщо розглядати 

показники фондовіддачі у взаємозв'язку з показниками продуктивності праці та 

фондоозброєності робітників: 

ФО  
ПТ

 
ПФ 

(4) 

де ПТ - продуктивність праці, тис. грн. 

Для підвищення фондовіддачі необхідно, щоб темпи зростання продуктивності праці 

випереджали темпи зростання її фондоозброєності. Для проведення аналізу ефективності 

використання основних засобів використаємо дані таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Показники ефективності використання основних засобів підприємства 

Показник Минулий рік Звітний рік Відхилення 
(+,-) 

Темп зростання, 
% 

Обсяг випуску 

продукції, тис. грн 91030 153520 +62490 168,64 

Середньорічна 
залишкова вартість 

основних засобів, 
тис. грн 

 
33445 

 
33497 

 
+52 

 
100,15 

Середньооблікова 

чисельність 
працівників, чол. 

 

1003 
 

1007 
 

+4 
 

100,39 

Фондовіддача, грн 2,99398 5,04141 +2,04743 168,38 

Фондомісткість, грн. 0,40414 0,24002 -0,16412 59,39 

Фондоозброєність, 
тис. грн 

36,6726 36,5689 -0,1037 99,71 

Продуктивність 
праці, тис. грн 

99,8141 167,5986 +67,7545 167,91 

 

Дані таблиці свідчать, що обсяг випуску продукції і вартість основних засобів у 

динаміці зросли: темп зростання обсягу випуску продукції склав 168,64%, а темп зростання 

залишкової вартості основних засобів - 100,15%. Таким чином, темп зростання обсягу 

випуску продукції вище темпів зростання вартості основних засобів, що вказує на їх 

ефективне використання [1]. 

Фондовіддача основних засобів зросла з 2,99 грн. до 5,04 грн. на 68,38%. Зростання 

фондовіддачі в даному періоді з'явилася внаслідок перевищення темпу росту продуктивності 

праці робітників над темпом зростання їх фондоозброєності. 

Наведені групи показників ефективності використання основних засобів дають змогу 

оцінити наявний технічний стан основних засобів та визначити інтенсивність їх оновлення, а 

також оцінити використання всієї їх сукупності, яка характеризує кінцевий результат їх 

використання. Серед напрямів подальших досліджень за обраною темою можна виділити 

вдосконалення аналітичного забезпечення управління основними засобами підприємства в 

аспекті пошуку резервів підвищення ефективності їх використання. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕПОЗИТНОГО 

РИНКУ УКРАЇНИ 

Михальчинець Г.Т. 

 

MODERN DEVELOPMENT TRENDS ON THE DEPOSIT 

MARKET OF UKRAINE 

Michalchinets Galina 
 

У статті проаналізовано основні сучасні тенденції та перспективи розвитку 

депозитного ринку України. Охарактеризовано структуру депозитного та кредитного 

банківського сектору фінансового ринку України. Висвітлено динаміку зміни ставок за 

депозитними внесками. Наведено напрями збільшення обсягу депозитних ресурсів банків. 

Ключові слова: ринок депозитів; депозитні внески; депозитні ресурси; ставки за 

депозитами, індекс UIRD. 

 

The article analyzes the main current trends and prospects for the development of the  

deposit market in Ukraine. The structure of the deposit and credit banking sector of the financial 

market of Ukraine is characterized. The dynamics of changes in rates on deposit deposits is 

highlighted. The directions of increase of deposit resources of banks are given. 

Keywords: deposit market; deposit deposits; deposit resources; deposit rates, UIRD index. 

 

На сьогоднішній день, під впливом економічної та політичної ситуації в країні, рівень 

довіри населення до банківської системи суттєво знизився. Ефективність діяльності банку та 

обсяг його можливостей напряму залежать від його ресурсної бази. Враховуючи те, що 

основну частину ресурсів банків формують залучені кошти, левову долю яких становлять 

депозити, сьогодні в Україні між банками ведеться боротьба за вільні кошти населення. Тому 

актуальність досліджень ринку депозитів не викликає сумнівів. 

У розробці теоретичних, методологічних та практичних підходів до питань 

формування ресурсної бази комерційного банку значний внесок зробили такі вчені, як: М. Д. 

Алексеєнко, А. М. Герасимович, В. М. Кочетков, І. О. Лютий, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, 

Л. О. Примостка, І. М. Парасій-Вергуненко, М. І. Савлук, І.В. Сало та інші. В їх працях 

висвітлено основні теоретичні засади банківської діяльності, механізм формування основних 

складових банківського капіталу, розкрито методику аналізу пасивів і активів банку та 

забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку, розглянуто захист прав та 

інтересів учасників банківської діяльності, проаналізовано основні складові банківського 

маркетингу. Невирішеними залишаються питання щодо сучасних тенденцій та перспектив 

розвитку ринку депозитів в Україні. 

Метою дослідження є аналіз тенденцій і динаміки ринку депозитів в Україні та 

перспектив його розвитку і завоювання. 

Сучасні економічні реалії свідчать, що розвиток економіки країни спричиняє 

необхідність динамічного розвитку фінансового ринку, зокрема депозитного ринку як 

фінансової площини акумульованих фінансових ресурсів. 

Однією з основних функцій банківської системи є спрямування їх у кредитно- 

інвестиційний процес через раціональний розподіл фінансових ресурсів шляхом 

акумулювання тимчасово вільних коштів суб’єктів господарювання і населення. Проте без 

достатнього обсягу ресурсів банківські установи не можуть у належних обсягах забезпечити 

будь-яке кредитування та фінансувати інвестиційні проекти. Міжнародні банки, враховуючи 

політично-економічну нестабільність в Україні, знизили обсяги кредитування вітчизняних
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банків, що проявляється у недостатності обсягів ресурсів на внутрішньому банківському 

ринку. За таких умов, важливого значення та актуальності набуває питання організації 

продуманої та ефективної ресурсної політики, в основі якої лежить депозитна політика, що є 

запорукою стабільного розвитку банків та банківської системи загалом [6]. 

За даними Національного банку України, населення у 2013 р. мало 116 млрд грн 

заощаджень, які могли перетворитися на депозитні внески у банках України. Враховуючи, 

що депозитні внески відіграють важливу роль у формуванні ресурсної бази банку, а станом 

на 01.10.2014 розмір коштів фізичних осіб у банках становив 411 млрд грн, необхідно 

відмітити значний потенціал для банківського ринку України [2]. 

Левова частка в розбудові ринкової економіки та розвитку кредитного ринку належить 

саме депозитним ресурсам залученим фінансовими установами у різний спосіб. Зокрема, 

депозитний ринок і, зокрема, депозити фізичних осіб відіграють важливу роль в насичені 

економіки фінансовими ресурсами. 

Будь-який банківський стратегічний менеджмент побудований на цілі долучення та 

зростання депозитних вкладів населення. 

Останні зрушення в доларовій політиці НБУ та загальна тенденція рівня економіки 

суттєво знизила довіру до депозитних вкладів населення, що спричинило значний розрив між 

кредитними та депозитними ставками (Табл.1). 

Таблиця 1 

Динаміка вартості строкових депозитів та вартості кредитів за даними 

статистичної звітності банків України за період 01.01.2012- 01.01.2018рр., 

(середньозважена за день вартість в процентах річних, %)* 

 
Станом на 

гривня іноземна валюта 

вартість 

депозитів 

вартість 

кредитів 

вартість 

депозитів 

вартість 

кредитів 

01.01.2012 19,2 19,7 7,8 14,3 

01.01.2013 21,7 26,0 8,2 11,0 

01.01.2014 19,1 22,7 8,1 6,5 

01.01.2015 20,4 26,6 9,1 14 

01.01.2016 20,8 32,5 8,4 - 

01.01.2017 17,2 30,5 5,7 - 

01.01.2018 14,0 27,0 3,4 - 

*складено авторкою на основі звітних даних банківських установ України [8] 

 

Значний темп приросту вартості кредитних ресурсів у національній валюті за період 

2012-2017 рр. у розмірі 37 % в порівнянні з темпом падіння вартості депозитів  у 

національній валюті за той же період на 27 % підтверджує незбалансованість дій НБУ та 

уряду щодо стабілізації грошово-кредитної політики (Рис. 1). 

Підвищення курсу долара США спричинило відмову банківських установ від 

доларових кредитів, при цьому ставка по депозитах і іноземній валюті впала на 5,6 % станом 

на 01.01.2018 р. в порівнянні з 2012 р. 

За даними моніторингу Bankografo топ-25 найбільших банків, тільки один банк 
підвищив ставки за 12-місячним гривневим строковим депозитом протягом місяця [2]. 

Сім банків знизили ставки на 0,4-2 процентних пункти. Решта залишили ставки 

незмінними. Середня ставка за депозитами з можливістю розірвання договору знизилася до 

рівня 2011 року. 
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Рис.1. Динаміка вартостей кредитно-депозитних активів 

в Україні в період 2011-2017рр* 
*складено авторкою на основі звітних даних банківських установ України [8] 

 

Основними трендами депозитного ринку є виникнення вперше на ринку депозитів 

пропозиції 0% або 0,01% річних за залишок на ощадному рахунку. Так підтримує австрійські 

традиції «Райффайзен банк аваль». Кілька банків дають за ощадні рахунки 0,01%, а певні 

іноземні банки пропонують стільки ж за доларовими строковими вкладами [10]. 

На депозитному ринку спостерігаються також негативні зміни в асортименті 

продуктних активів, зокрема зникнення і спрощення асортименту пропозицій. Так, зникають 

депозити з можливістю розірвання – десять банків з 25 найбільших гравців ринку 

відмовилися від таких продуктів. Лише кілька банків пропонують цю опцію і лише для 

однорічних договорів. Звісно, ставки там нижчі. Це спричинило хвилю проблеми з 

накопичувальними депозитами в іноземних банках. 

Зникають пропозиції щодо розміщення валютних ощадних вкладів з можливістю 

вільного зняття коштів з рахунку. 

Переформатування ринку, зокрема консолідація «Альфа банк» і Укрсоцбанк, закриття 

ряду банків, з різних причин, спричинило ряд негативних тенденцій, що вплинули на 

пониження відсоткових депозитних ставок. Зокрема уніфікація лінійки депозитів та ставок за 

ними. 

Інтернет онлайн-інтерфейси з невідомих причин не дають можливості швидко 

порівняти цінові пропозиції щодо вибору банку для депонування. Так звана діджиталізація 

депозитних продажів спричиняють ряд незручностей, а тому і зміну психології вкладників. 

Важливу роль для розвитку депозитного ринку відіграє динаміка українського індексу 

ставок по депозитам фізичних осіб. 

Український індекс ставок по депозитам фізичних осіб (англ. Ukrainian Index of Retail 

Deposit Rates, скор. UIRD) – індикативні ставки, розраховані компанією Thomson Reuters по 

методиці, розробленій в сумісництві з НБУ. Розрахунок проводиться на основі номінальних 

ставок депозитів фізичних осіб, що оголошені основними учасниками українського ринку 

банківських депозитів — 20 лідерами комерційних банків України [4]. 

Для розрахунку індексу використовують номінальні ставки банку по «класичному» 

депозиту для стандартних сум на відповідні строки. «Класичним» вважається депозит 

фізичної особи - нового вкладника без права поповнення до кінця терміну, з виплатою 

відсотків в кінці терміну. 

http://thomsonreuters.com/
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Оскільки Індекс UIRD розраховується на основі депозитних ставок, що оголошені 

банками на строки 3,6,9,12 місяців у валютах: гривня, долар США, євро на стандартні 

депозити, якими вважаються суми депозитів прийняті в якості бази для вибору ставок в 

українській гривні – 100000,00 грн., в доларах США -10000,00 одиниць даної валюти, в євро 

– 10000,00 одиниць, то ж дані ставки відображають реальний рівень відсоткових ставок по 

яким банки- учасниці на поточний момент готові приймати депозити фізичних осіб. 

Станом на 01.01.2018 р. індекс UIRD складає за 12 місяців 14,33 % у гривні, 3,68% у 

доларах, що свідчить про «особливий» підхід до курсоутворення в Україні (Табл. 2). 

Таблиця 2 

Індекс ставок по депозитам фізичних осіб (UIRD) станом 

на 01.09.2017-01.01.2018, % річних* 

 

Строки 

депозитів 

Індекс ставок по депозитам 

фізичних осіб 

(UIRD) в українській 

гривні 

Індекс ставок 

по депозитам фізичних 

осіб (UIRD) в дол. США 

Індекс ставок 

по депозитам 

фізичних осіб 

(UIRD) в євро 

12 місяців 14,33 3,68 2,58 

9 місяців 14,09 3,20 2,16 

6 місяців 14,40 3,13 1,96 

3 місяці 13,57 2,49 1,59 
*складено авторкою на основі звітних даних банківських установ України [8] 

 

Динаміка українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб також доводить 

невідповідність зміни курсу НБУ гривні до долара США та українського індексу ставок за 

депозитами фізичних осіб (Табл.3). 

Таблиця 3 

Динаміка українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб за період 

2011-2017рр. (за даними агентства «Thomson Reuters»), % річних[2] 
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Індекс UIRD, 
гривня 

15,32 19,38 17,24 20,47 20,93 17,74 14,33 

Індекс UIRD, 
долар США 

6,95 7,83 7,31 9,16 8,11 5,68 3,68 

Індекс UIRD, 
євро 

5,04 6,69 5,86 7,96 7,15 4,84 
2,58 

Курс НБУ 

гривня /долар 

США 

 

7,993 

 

7,993 

 

7,993 

 

15,7796 

 

23,7836 

 

26,2867 

 

28,0677 

Курс НБУ 
гривня /євро 

10,0474 10,8233 10,8497 18,2826 27,4229 28,8275 34,7897 
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Рис 2. Динаміка зміни українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб у 

порівнянні з курсом НБУ за період 01.01.2012- 01.01.2018рр.* 
*складено авторкою на основі звітних даних банківських установ України [8] 

 

Зростання курсу НБУ гривня/дол США за 2015-2016 р. на 10,52% відповідає падінню 

Індекс UIRD в доларах США т.б. на 11,5%, а зниження курсу НБУ гривня/дол США за 2016- 

2017р на 6,78 відповідає падінню Індекс UIRD в доларах США на 35,4%, що свідчить про 

неврегульовану грошово-кредитну політику НБУ на сучасному етапі (Рис.2). 

Аналізуючи структуру обсягів депозитних коштів банківського сектору України 

станом на 01.01.2018 р., відмітимо, що співвідношення строкових коштів між фізичними 

особами та суб’єктами господарювання зросло в порівнянні з 01.01.2017 р. на 12%, проте 

наявність строкових коштів інших фінансових установ в структурі капіталу банку скоротився 

на 25,9 %, що свідчить про кардинальну зміну в банківській політиці управління капіталом 

(Рис.3). 
 

Рис. 3. Структура строкових зобов’язань банків України 

за період 01.01.2016-01.01.2018рр.* 
*складено авторкою на основі звітних даних банківських установ України [8] 
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В структурі обсягів кредитних коштів банківського сектору України станом на 

01.01.2018 р., також майже не змінилось співвідношення розмірів операцій між фізичними 

особами та суб’єктами господарювання в порівнянні з 01.01.2017р. Заслуговує на увагу різке 

зниження операцій по кредитуванню державних органів влади та небанківських фінансових 

установ. Натомість комерційні банки активно приймають участь у формуванні власного 

інвестиційного портфелю та забезпечення резервів по активним операціям (Рис.4). 

При цьому умови роботи на вітчизняному банківському ринку останні 2 роки є дуже 

жорсткими. На цей факт вплинули три речі: 

1. Втрата державою контролю над частиною території призвела до втрати банками 

контролю над частиною позичальників і застав. В середньому, це 15 – 20 % від всього 

кредитного портфелю [2]. 

Девальвація гривні більш ніж в 3 рази зробила обслуговування валютних кредитів 

майже нереальним. Навіть для тих позичальників, які хочуть їх погашати. 

 

Рис 4. Структура активних операцій банківських установ України за період 

01.01.2016-01.01.2018рр.* 
*складено авторкою на основі звітних даних банківських установ України [8] 

 

 
позик. 

Спад  реальної економіки  і зростання  безробіття  негативно  впливають  і на кількість 

 

Тому в даних умовах є лише два фактори впливу на надійність банку, а отже і  на його 

стабільну та обґрунтовану депозитну політику: можливість і бажання вкладати кошти 

вкладниками та акціонерами для порятунку в комерційні банки. 

Оцінку наведених факторів найкраще зробити, поділивши банківські установи на 
групи:  

1. Іноземні (великі банківські групи). 

2. Державні українські. 

3. Приватні українські (в т. ч. оформлені на офшори). 
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Великі іноземні банківські групи зарекомендували себе найкращим чином на 

українському ринку. Проте навіть в цій групі існує велика проблема, що виникає з бажання 

майже всіх європейських установ продати свої українські активи. При цьому, в минулому, 

продаж українським або російським власникам вже призводив до банкрутства через кілька 

років (прикладами є банки Форум та Кредитпромбанк). Зміна акціонерів - перша ластівка  

про негативну тенденцію та бажання згорнути свою діяльність в Україні. 

Не меншою проблемою серед іноземних банків є проблема країни походження, а саме 

Росії, Греції та Кіпру. Росія анексувала частину території України, перебуває під 

міжнародними санкціями та потерпає від різкого падіння цін на енергоносії та девальвації 

власної валюти [7]. 

Греція перебуває у економічній кризі вже протягом занадто тривалого, за сучасними 

мірками, періоду часу і вводила влітку 2015 р. дуже серйозні обмеження на банківські 

операції для своїх громадян. Кіпр у 2013 році провів чистку депозитів у 2 найбільших банках 

країни, замінивши частину коштів вкладників акціями, які майже нічого не коштують [7]. 

До банківської групи з російським капіталом входять: Укрсоцбанк, Промінвестбанк, 

Сбєрбанк Росії, Альфа-банк, ВТБ банк, ВіЕс банк, банк Форвард. Установам з Греції та 

Кіпру належать: Універсал банк, Піреус банк МКБ, Марфін банк. Тому, напевне, можливість 

банків з цих країн допомагати українським дочірним підрозділам в майбутньому здається 

неможливим. 

Інші 4 банки працюють лише з великими корпоративними клієнтами: ІНГ, Сіті, 

Дойчебанк, СЕБ банк. 

Лише, Райффайзен банк Аваль, Укрсиббанк (BNP Paribas), ОТП банк, Креді Агріколь 

банк, Кредобанк (PKO BP), Прокредит банк, Правекс банк (Intesa), Ідея банк (Getin), що 

належать європейським групам працюють з будь-яким клієнтом, в т. ч. і фізичними особами. 

Це пояснює їх поведінку щодо встановлення нижчих ставок по депозитам, покликану 

зберегти репутацію на європейському ринку [10]. 

Крім того стійкість європейських банків та їх депозитної політики, роздробленість 

географічної структури і помірна концентрація системи, перехід до класичних рівномірних 

вкладень не залежних від ресурсів роздрібних вкладників, підтримка материнської структури 

позитивно впливає на діяльність українських банків. 

Отже, ефективність банківської роботи із залучення додаткових грошових коштів та 

забезпечення його конкурентоспроможності на фінансовому ринку залежать від 

впровадження банківськими інститутами нових депозитних продуктів. Однак важливим є 

поєднання традиційного обслуговування клієнтів з сучасними інноваційними системами та 

продуктами. 

Постійний моніторинг, впровадження та підтримка ефективної депозитної політики 

дозволить підвищити надійність національних банків та розширить шляхи євроінтеграційних 

перетворень цілої банківської системи України. 

Таким чином, сучасна депозитна політика вітчизняних банків потребує постійного 

вдосконалення. Основними напрямками підвищення ефективності вважаємо: 

1. Посилення захисту депозитних коштів фізичних та юридичних осіб, через 

удосконалення та посилення жорсткості у питаннях законодавчого та нормативно-правового 

регулювання. 

2. Втілення у систему відкриття та обслуговування депозитних рахунків принцип 

простоти, надійності, доступності та лояльності. 

3. Посилення контролю щодо правдивості, своєчасності та доступності інформації 

про фінансовий стан банків через контролюючі та регулюючі органи банківської системи. 

4. Зміна підходу до якості обслуговування клієнтів через запровадження та оновлення 

сучасних нових інформаційних технологій у банківській сфері, а також підвищення 

кваліфікації працівників банку. 
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5. Підтримка програм в межах маркетингової політики відносно цінових та нецінових 

методів залучення щодо депонування фізичних та юридичних осіб з метою пропозиції 

індивідуальним вкладникам більший комплекс високоякісних послуг, покращення якості 

обслуговування, підвищення зацікавлення фізичних і юридичних осіб у розміщенні своїх 

коштів на депозитних рахунках банку. 

Отже, найважливішим у реалізації депозитної політики банківських установ 

залишається підвищення рівня економіки в країні, що визначає рівень життя та 

підприємницьку активність, а також відновлення та зростання рівня довіри населення до 

банківської системи України. 
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УДК 338.48(477) 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ 

СИСТЕМИ КРАЇНИ 

Папп В.В., Бошота Н.В. 

 

FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE TRAVEL 

SYSTEM OF THE COUNTRY 

Papp Vasyl, Boshota Nelia 
 

У статті висвітлено теоретико-методичні засади функціонування та розвитку 

туристичної сфери країни як системи. Проаналізовано організаційно-економічні чинники 

розвитку системи туристичних послуг. Визначено специфіку впливу сукупності факторів на 

формування та розвиток туристичної системи з урахуванням сучасних економічних 

процесів. 

Ключові слова: туризм, система, розвиток, економіка, чинник, туристичний ринок, 

туристична послуга. 
 

The current development of the world tourism market and its globalization show that tourism 

is an integral part of the life of any civilized society. The tourism industry is a holistic reproductive 

system that has an integral effect. International tourism has a huge impact on the world economy. 

Effective sector activities contribute to the development of the economy and job creation in many 

parts of the world. It is therefore extremely important for countries to encourage policies that 

contribute to the steady growth of tourism, including travel, human resources development and 

sustainability. 

The purpose of the article is to study the factors that have a decisive influence on the 

dynamism of the development of the tourist system in modern conditions. 

At the present time, tourism is considered one of the most advanced sectors of the economy, 

taking into account the following factors: creation of new jobs, economic and social development of 

the tourism sector, creation of new tourist services, increase of local incomes, accelerated 

development of centers of folk art, attraction of foreign tourists, financial receipts to the budget. 

Keywords: tourism, system, development, economy, factor, tourist market, tourist service. 

 

Немає сумніву, що сучасний туризм став однією з найбільших в світі сучасних галузей 

економіки. Крім того, туризм може не тільки покращити транспортну інфраструктуру та 

більшість громадських об'єктів у країні, але й поліпшити місцеву сферу послуг (сфера  

розваг, розміщення, харчування тощо). Тобто туризм стимулює зростання місцевої 

економіки. У зв’язку з цим, велика кількість організацій та урядів в даний час інвестують 

значні ресурси в цю галузь. 
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Дослідженням розвитку туристичної системи країни займається багато вітчизняних 

науковців, зокрема Задорожнюк Н.О. та Кващук Ю.О. [1], Корсак Р.В. [2], Левицька І.В. [3], 

Мальська М.П. та Занько Ю.С. [4], Софійчук К.К. [5] та ін. 

Проте, у зв’язку з динамічним розвитком галузі низка питань щодо ефективності 

функціонування туристичної системи як на макро-, так і на мікрорівні потребують 

подальших досліджень. 

Метою статті є дослідження чинників, які здійснюють вирішальний вплив на динамізм 

розвитку туристичної системи в сучасних умовах. 

Однією з головних переваг туризму є те, що розвиток туристичної індустрії може 

стимулювати економіку популярних туристичних районів. За даними ВТО, 12 мільйонів 

туристів відвідують Оттаву і витрачають 128 мільйонів доларів щороку. Більше того, 

розвиток туризму призводить до отримання доходів місцевими органами влади в розмірі 45 

мільйонів доларів на рік. Крім того, зростання цін на продукцію, що продаються на 

Близькому Сході та в Європі під час новорічних канікул, зростає на 15% у порівнянні з 

їхньою щоденною ціною. Індустрія туризму може збільшити доходи людей і рівень 

зайнятості. За твердженням Девіда Кемерона, якщо туристична індустрія Великобританії 

зможе залучити на 0,5% більше міжнародних туристів, це може призвести до створення 50 

000 нових робочих місць для місцевих громадян [6]. 

Таким чином, туризм безпосередньо підвищує рівень зайнятості, оскільки такі галузі, 

як проживання, екскурсії, туристичні послуги тощо, можуть забезпечити велику кількість 

можливостей для працевлаштування місцевого населення. Ці господарські операції незмінно 

генерують значні доходи країни. Тому більшість країн або інвесторів здійснюють великі 

інвестиції в індустрію туризму через його потенціал для посилення економічного зростання. 

Таким чином, розвиток туристичної індустрії є основним стимулом для активізації місцевої 

економіки. 

Туризм відіграє важливу роль у підвищенні рівня життя місцевих жителів шляхом 

вдосконалення інфраструктурних об'єктів та послуг громади. Немає сумніву, що така 

інфраструктура та об'єкти будуть вигідні для місцевих жителів та покращать їх рівень життя. 

Крім того, транспортні та громадські послуги впливають на індустрію туризму, що також 

впливає на рівень життя місцевого населення та саму галузь туризму. До прикладу, для того, 

щоб Пекін зміг прийняти Олімпійські ігри, уряд Китаю вніс положення про поліпшення 

навколишнього середовища та ремонт туристичних об’єктів, покращення громадських 

послуг. У період проведення Олімпіади десять мільйонів туристів відвідали Пекін, і не було 

скарг чи незадоволення готелями та громадськими службами. Якщо об'єкти або послуги не 

поліпшуються і призводять до багатьох незручностей для туристів, це призведе до їх відмови 

від своїх туристичних поїздок. 

Також туризм дає можливість захистити місцеву культуру та спадщину. ВТО оцінює 

зростання культурного туризму щорічно на 15%. Більшість туристів готові витрачати кошти, 

щоб дізнатися про культуру та звичаї різних країн. Прикладом є європейська туристична 

індустрія, де більша частина туристів вважають за краще відвідувати Європу, особливо 

Італію, Францію, Іспанію. Головна причина полягає в тому, що уряди цих країн розуміють 

важливість культурно-історичної спадщини країни. Уряд готовий витратити кошти на 

реконструкцію та відновлення історичних об’єктів, щоб залучити більше туристів до 

популярних туристичних районів. Як уряд, так і туристична індустрія несуть 

відповідальність за збереження місцевої спадщини та культури. 

На даний час туризм вважається одним із найбільш розвинених секторів економіки, 

враховуючи наступні чинники (рис. 1). 
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Рис. 1. Соціально-економічні чинники розвитку туристичної системи 

 

Ринок туристичних послуг характеризується своїми функціями, виконання яких 

передбачає досягнення основних цілей його розвитку (рис. 2). 
 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Основні цілі туристичного ринку 

 

Однак, по-перше, слід визнати, що туризм також приносить багато незручностей. 

Безсумнівно, найбільш очевидним недоліком є те, що туризм негативно впливає на місцеве 

середовище та екосистему. Наприклад, добре відомо, що Гавайська екосистема є 

найрізноманітнішою у світі. Тим не менше, завдяки розвитку індустрії туризму було 

побудовано велику кількість об’єктів інфраструктури, таких як готелі та ресторани, що 

призвело до погіршення місцевого середовища. Крім того, 60% видів тварин і рослин на 

Гаваях зникають. Очевидно, що багатьох бізнесменів не хвилює, чи стає навколишнє 

Туристична 

система 

 

Фінансові надходження 

до бюджету 

 

Проліферація життєвих 

стандартів 

 

Залучення іноземних 

туристів 

 

Прискорений 

розвиток діяльності 

центрів народної 

творчості 

 

 
Збільшення 

місцевих доходів 

 

Створення нових 

туристичних послуг 

 

Економічний і 

соціальний розвиток 

туристичної сфери 

 

Створення нових 

робочих місць 

Туристичний ринок 

 

Економічний ефект 

 

Організація процесу 

надання туристичного 

продукту 

 

Собівартість і вартість 

туристичних послуг 



288 

Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА». Випуск 24(1) 2018 
 

 

 

середовище поганим, вони просто розглядають можливості заробляти кошти. Таким чином, 

місцеве середовище погіршується та негативно впливає на екосистему. 

По-друге, туризм здійснює поганий вплив на суспільство та культуру популярних 

туристичних районів. Наприклад, добре відомо, що Індонезія - це особлива країна, що має 

особливу культурну історію. Однак, щоб залучити більше туристів та задовольнити їхні 

потреби, деякі автентичні звичаї змінилися, оригінальні пам’ятки архітектури сьогодні 

переповнені туристами. Крім того, здається, що ці культурні та соціальні зміни не тільки 

впливають на місцевих жителів, але також можуть призвести до того, що місцеве населення 

забуває оригінальну культуру через комерційні впливи. 

По-третє, хоча розвиток туризму має чимало переваг, проте це часто призводить до 

неетичної поведінки місцевих жителів та суб’єктів бізнесу. Наприклад, коли вони не мають 

працівників у піковий сезон, деякі готелі та ресторани набирають низькокваліфікованих осіб. 

Також багато нелегальних мігрантів працюють у сфері туризму та гостинності. Найм 

працівників, які мають низьку кваліфікацію вигідна компаніям лише тому, що вони 

отримують низьку заробітну плату. Власне, це не дуже зручно для туристів, тому що 

спричиняє проблеми, оскільки ці працівники не є компетентними. Все це створює 

некомфортні умови для туристів, що призводить до гальмування розвитку туристичної 

індустрії, а також створює негативний імідж цих туристичних районів. 

Отже, розвиток туристичної індустрії може мати великі переваги, якщо уряди та 

компанії враховуватимуть місцеве середовище. Крім того, якщо всі туристи дотримуються 

місцевих правил та культури, культурно-історичні пам'ятки не будуть занедбані.  Більше 

того, якщо кожна людина усвідомлює важливість захисту історії та культури, туристична 

індустрія може розвиватися краще, і все більше і більше людей зможуть мати можливість 

вивчити історію популярних туристичних районів. Немає сумніву, що розвиток туристичної 

індустрії є важливим, і однією з причин цього є те, що люди можуть більше дізнатись про 

цей світ. Тому кожна людина несе відповідальність за захист історії, культури та екології 

популярних туристичних районів. 
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INFLUENCE OF INNOVATION DEVELOPMENT ON 

THE ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY 
Proscura Volodymyr, Lyzanets Anzhela 

 

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ЕКОНОМІЧНУ 

БЕЗПЕКУ КРАЇНИ 
Проскура В. Ф., Лизанець А. Г. 

 

An important direction of realization of Ukraine's national interests in providing economic 

security in modern conditions is the activation of business innovation activity. The current state, 

factors of formation and development of innovative entrepreneurship and organization of the 

technology transfer infrastructure in Ukraine are analyzed in the article. 

Innovative entrepreneurship is based on finding new creative ways of development that is 

fundamentally different from the reproductive, classical type of business activity. However, the 

current model of functioning and state regulation of the economy does not provide adequate 

conditions for the creation and development of high-tech industries in Ukraine. Only 6.4% of 

enterprises are engaged in innovations in Ukraine, while those in Germany, the USA, France and 

Japan are ranging from 70% to 82%, in Sweden, Italy - about 50%, and in the Russian Federation - 

9.1%. 

Inflation, corruption, political instability, high tax rates, complicated access to finance, 

inefficient state bureaucracy, currency market regulation, restrictive regulation of the labor market, 

inappropriate quality of infrastructure, etc. are the negative factors for doing innovation activity in 

our country. Ukrainian export mainly consists of intermediate goods with a relatively low 

technological component: the share of high-tech products in export amounted only 5.5 percent of 

the total volume of Ukrainian export in 2016. 

The directions of growth and increase of innovative potential usage efficiency are 

substantiated in the article. Ukraine has the prospect of becoming a full-fledged competitor in the 

global market for innovations and high technologies. This goal is achievable, first of all, due to the 

usage of integrated approach to the implementation of state innovation policy, creating favorable
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conditions for the development of innovative entrepreneurship by developing innovative 

infrastructure and creating innovative clusters. 

Keywords: innovative business, technology transfer, economic security of the country, 

innovative activity of enterprises, innovative potential. 
 

У статті здійснено аналіз сучасного стану, факторів формування і розвитку 

інноваційного підприємництва та організації діяльності інфраструктури трансферу 

технологій в Україні. Визначено вплив інноваційної діяльності на економічну безпеку країни. 

Обґрунтовано напрямки нарощування та підвищення ефективності використання 

інноваційного потенціалу як умови забезпечення конкурентоспроможності української 

економіки на світових ринках. 

Ключові слова: інноваційне підприємництво, трансфер технологій, економічна 

безпека країни, інноваційна активність підприємств, інноваційний потенціал. 

 

Innovation development is one of the main priorities that determine the effectiveness of 

resource potential realization, ways of its further development and the economic security strategy of 

the country. Under the country's economic security we mean the condition which ensures 

sufficiently high and stable economic growth; effective satisfaction of economic needs; state control 

over usage of national resources; the protection of economic interests of the country at the national 

and international levels. 

Some modern economists believe that the national economy can be oriented towards the 

transition to the innovative way only after achieving economic security through financial 

independence, energy self-sufficiency and stability, mainly by achieving technological progress 

through the development of fundamental and applied science. However, the present stage of 

economic relations development makes it possible for many countries to use technology transfer as 

the mean that enables to combine business and science and obtain economic benefits from the sale 

of research results and advanced technologies, as well as buying modern technologies that are 

offered for sale by other countries. This approach enables to combine the potential of internal 

innovation development with the external innovation market opportunities and to use it for 

accelerating economic strengthening of the state. Consequently, the problem of the development of 

innovative entrepreneurship as one of the directions determining the Ukraine’s economic security 

strategy is extremely relevant. 

Theoretical basis of formation and functioning of national innovation infrastructure are 

formed by such scientists as: O. I. Amosha, V. M. Heyets, E. S. Godunova, V. P. Ilychuk, I. O. 

Irtyshcheva, A. I. Sidorova, V.P. Semynozhenko, V.P. Solovyov, M.G. Chumachenko and others. 

Despite the depth of the theoretical studies, there is currently no effective innovative 

entrepreneurship and technology transfer infrastructure in Ukraine, which negatively affects the 

Ukraine’s economic security level. 

The aim of the article is to analyze the current state and development of innovative 

entrepreneurship and organization of the technology transfer infrastructure in Ukraine, as well as to 

identify its influence on the national economic security. 

At present, due to the global economic crisis, the national economic system of Ukraine, as 

well as systems of many countries, is in difficult situation taking into account the main indicators 

and criteria of economic security. The innovative entrepreneurship is considered to be an important 

direction to improve the economic viability of society and its economic security. 

Innovative entrepreneurship is the type of commercial activity aimed to generate profit 

through the creation and active diffusion of innovations in the national and world economies. 

Innovative entrepreneurship is based on finding new creative ways of development that is 

fundamentally different from the reproductive, classical type of business activity. It includes the 

creation of new products, technologies, materials, search of new markets, forms of management or 

new innovation-oriented business structures. 
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Observing the state of innovative development of the Ukrainian economy we can make 

conclusion of the urgent necessity to increase the innovative activity of the business sector and to 

create effective mechanisms for commercialization of the intellectual activity results as a way to 

increase its economic security. 

In Ukraine, according to the World Economic Forum (WEF) information, despite the 

adoption of a number of strategic directions of innovation sector development [3], the economy has 

not become innovative, although it has strengthened its competitiveness. 

World Economic Forum published The Global Competitiveness Report 2017-2018 ranking 

the economies of the countries due to the Global Competitiveness Index. The Global 

Competitiveness Index consists of more than 100 indexes, combined in 12 pillars of 

competitiveness, which are grouped into 3 major sub-groups [3]. Covering 137 economies, the 

Global Competitiveness Index 2017–2018 measures national competitiveness defined as the set of 

institutions, policies and factors that determine the level of productivity. 

Already traditionally, the rating was headed by Switzerland. Top ten most competitive 

economies included the United States, Singapore, the Netherlands, Germany, Hong Kong, Sweden, 

the United Kingdom, Japan and Finland. 

Ukraine this year ranked the 81th place among 137 countries, having improved its position 

by four points. (Georgia – the 67th place, Turkey - the 53th; Russia – the 38th; Poland - 39th). 

According to the results of WEF research, Ukraine has worsened its position in 4 out of 12 

key indicators. Most of all was lost by the pillar «Labor Market Efficiency» (minus 13  points). 

Also, Ukraine suffered losses in the estimation of the innovation component of the Index (minus 9 

points), infrastructure (minus 3 points) and the component that represents higher education and 

training (minus 2 points). 

Despite the slight improvements, this year our country still demonstrates the worst positions 

in the strength of the banks (130th place), the regulation of stock exchange (134th place), the 

quality of roads (130th place), inflationary changes and the ability of the country to hold talents 

(129th place), the protection of property rights (128th place) [3]. 

Negative factors for doing business in our country are determined to be (in order of 

decreasing): inflation, corruption, political instability, high tax rates, complexity of tax legislation, 

instability of government, complicated access to finance, ineffective state bureaucracy, currency 

market regulation, lack of employees education, bad workforce ethics, lack of innovate ability, 

restrictive regulation of the labor market, inappropriate infrastructure quality, crime and theft, poor 

health protection quality. 

Only 6.4% of enterprises and organizations are engaged in innovations in Ukraine, while 

those in Germany, the USA, France and Japan are ranging from 70% to 82%, in Sweden, Italy - 

about 50%, and in the Russian Federation - 9.1% [4]. 

One of the main reasons for reducing the share of high-tech products in the total volume of 

exports is the low level of innovation activity in the business sector. Nowadays the Ukrainian export 

mainly consists of intermediate goods with a relatively low technological component. The share of 

high-tech products in export amounted only 5.5 percent of the total volume of Ukrainian export in 

2016. At the same time in advanced countries the share of high-tech products in export is 20-40%. 

At present, there is a need to update technological processes at Ukrainian enterprises in order to 

gradually transform the Ukraine's economy into more innovative and knowledge-based one and, as 

a result, more competitive at the world markets [1]. 

Computing, information and communication equipment, high precision machines take a 

minimum share in Ukrainian export nowadays. Comparison of this indicator shows a significant 

backlog of the national business sector by the level of innovation activity. The situation may be 

improved through breaking stereotypes of national economic processes state management. The 

main emphasis should be done on creating favorable conditions for the innovative processes 

activation in Ukraine as the basis of positive socio-economic transformations. As practice shows, in 
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Ukraine, as in any other state, there can’t be any other way of development, but the formation of 

innovative knowledge-based economy, in which the intellectual capital plays the decisive role. 

If this circumstance is underestimated, in the nearest future Ukraine will be pushed out of the 

high-tech products market at all. That will eventually lead to negative consequences: won’t allow 

raising the population living level up to modern international standards and ensuring the safety of 

the national economy and the state as a whole. 

The current model of economy functioning and state regulation does not provide adequate 

conditions for the creation and development of high-tech industries in Ukraine. At present high-tech 

industries form only 6% of GDP and 5.5% of export. The science-intensive GDP (expenditure on 

research as a share of GDP in Ukraine) is only 0.77% [2]. 

In general, Ukraine's economy is oriented towards production of traditional industrial 

products with low gross value added, which are realized on saturated, hopeless for further 

development markets. Scientific institutions researches mainly serve interests of the raw material 

economy. The technological gap between Ukraine and advanced countries is deepening every year. 

One of the most important factors causing the activation of innovation production is the 

attraction of creative people into business. 

Ukraine ranks the 31st point by the level of human capital development [3], which 

corresponds to advanced countries, but by the level of GDP per capita our country has the 105th
 

position. The discrepancy between the human capital development and living standards leads to the 

outflow of highly skilled specialists abroad. The main reasons to this are the lack of opportunities to 

realize themselves for youth and professionals and low social guarantees for scientists and highly 

skilled specialists. 

Innovative entrepreneurship and technology transfer promote further small and medium 

business growth as the basis for socio-economic society development. This is mainly due to the fact 

that, unlike big business, the most important advantages of small and medium enterprises are 

flexibility, ability quickly to adapt to new environmental requirements and susceptibility to 

scientific and technological progress. 
According to the analysis conducted by experts of the World Bank Ukraine climbed in the 

ranking on 3 points (from 83rd to 80th place) during the last year. By the degree of favorable 
conditions for business activity, the country takes place between San Marino and Bosnia and 
Herzegovina. However, it should be noted that this year, the authors of the research changed the 

methodology and listed according to it the last year's figures. As a result, it turned out that Ukraine 

occupied in 2016 not 83rd but 81st place, therefore, taking into account new data, the overall ranking 

of the country has improved only to one position (from 81st to 80th places). Over the past year, 

Ukraine has improved its business conditions in only four of the ten indicators considered in the 
given research. 

According to the indicator of easiness of business registration, the country occupies the 20 th 

place in the world (in 2016 - 24th place); according to the easiness of obtaining permits for 

construction - 140th place (in 2016 - 137th place); the possibility of connection to the power supply 

system – 130th place (in 2016 – 140th place); the easiness of property rights registration – 63th place 

(in 2016 – 62th place); the possibility of lending - 20th place (in 2016 - 19th place); the level of 

protection of investors – 70th place (in 2016 – 101th place); by the level of taxation - 84th place (in 

2016 - 83th place); on the level of international trade - 115th place (in 2016 - 110th place); by the 

level of enforcement of contracts - 81 place (in 2016 – 93th place); according to the simplicity of 

liquidation of enterprises - 150th place (in 2016 - 148th place) [5]. 
By the way, the introduction of new technologies has always been a complicated task. 

Different countries choose different ways of solving it. For example, in the United States, most of 

the federal scientific researches are carried out through contracts and grants by non-governmental 

organizations. 

Germany was originally guided by the experience of the USA in the field of high 

technologies. But here were also used the experience of the development of US incubators,
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functioning of science and technology parks in the UK, France and Japan. However, since the early 

1980’s, the emphasis was done on the creation of the regional innovation funds network with the 

gradual shift of the center of innovation activity gravity to small and medium-sized enterprises. 

Japan, as well as the new industrialized countries of South-East Asia have concentrated their 

resources on buying up promising high-tech innovations at the last (pre-rational) stage. In this case, 

it was only necessary to organize a final elaboration of the innovation and its launch into production 

with subsequent implementation in the market [4, p. 234]. 

Thereby, the most important factors capable to exert significant influence on strengthening 

the national economy security are innovation activity, innovative entrepreneurship and technology 

transfer. Full-scale usage of innovative potential for economic system security is possible only with 

the conscientious fulfillment of the goals and objectives of the innovation policy, which is carried 

out at the state level. 

Further innovative entrepreneurship development in Ukraine makes it necessary to create a 

favorable innovation infrastructure. Many of its elements are created, but they do not support the 

innovative process from appearance of idea, commercialization and to the introduction of 

innovations in a proper way. This means that many organizations are already using innovation at 

their base, but this usage remains limited; there is no opportunities for it diffusion. Business 

processes in such organizations, of course, acquire minor improvements, but they are not able to 

«pull» all production to a qualitatively new level. 

Favorable conditions for the sustainable economic development of the national economy can 

be created by innovation clusters. Innovation clusters are a kind of «base» on which the continuous 

interaction of financial and intellectual capital is carried out. In addition the innovation clusters 

ensure the quality, efficiency and speed of innovation processes. Besides, the members of the 

cluster gain such advantages and qualities as the susceptibility to innovations, productivity growth, 

and rationalization of business processes. 

To summarize, one of the main tasks of ensuring economic security of Ukraine is to develop 

the innovative entrepreneurship and technology transfer infrastructure. The main objective of this 

infrastructure will be the formation of high-tech competitive industries that allow the national 

economy to become less dependent on the export-raw material orientation. Despite the negative 

situation in this sphere, Ukraine has prospects for development and becoming a full competitor in 

the global innovations and high technologies market. This goal is achievable, first of all, due to the 

usage of integrated approach to solving the tasks, as well as due to the presence of not only political 

will, but also the consistent actions of the national government. Thereby, the main prerequisite for 

the realization of Ukraine's national interests in the system of ensuring economic security is the 

intensification of the innovation activity of the national economy, its branches and the main 

economic entities. 
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WPŁYW UBEZPIECZEŃ NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

Pukała Ryszard 
 

ВПЛИВ СТРАХУВАННЯ НА ОПЕРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

Пукала Р. 
 

INFLUENCE OF INSURANCE ON ENTERPRISES OPERATIONS 

Pukala Richard 
 

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wpływu ubezpieczeń na działalność 

przedsiębiorstw, które w ramach swojej działalności narażone są na szerokie spektrum ryzyk, 

mogących zdestabilizować ich funkcjonowanie, a w skrajnym przypadku doprowadzić do ich 

upadłości. Jedną z metod finansowania ryzyka jest ubezpieczenie, które ze względu na swoją 

skuteczność oraz niski koszt jest optymalnym z punktu widzenia przedsiębiorstwa sposobem 

transferu ryzyka. Popyt na ubezpieczenia jest wyrazem przezorności ubezpieczeniowej 

przedsiębiorców oraz konsekwencją określonego poziomu świadomości ubezpieczeniowej. Pomimo 

swojej atrakcyjności, sam fakt wykorzystywania przez przedsiębiorstwa ochrony ubezpieczeniowej 

nie determinuje roli ubezpieczeń w procesie zarządzania przez nie ryzykiem. Bardzo ważny jest w 

tym przypadku właściwy dobór ochrony ubezpieczeniowej, aby była w jak najlepszym stopniu 

dostosowana do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. 

Słowa kluczowe: ryzyko, przedsiębiorstwa, zarządzanie ryzykiem, finansowanie ryzyka, 

ubezpieczenia. 

 

У статті представлені питання, що стосуються впливу діяльності страхових 

компаній щодо їх діяльності піддаються впливу широкого спектра ризиків, які могли б 

дестабілізувати їх функціонування, а в крайніх випадках привести до їх банкрутства. Одним 

з методів фінансування ризику є страхування, яке через його ефективність та низьку 

вартість є оптимальним способом передачі ризику з точки зору компанії. Попит на 

страхування є вираженням страхового прогнозування підприємців та наслідком певного
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рівня обізнаності про страхування. Незважаючи на свою привабливість, сам факт 

використання компаніями страхового захисту не визначає роль страхування в процесі 

управління ризиками. У цьому випадку правильний вибір страхового захисту є дуже 

важливим, тому він найкращим чином адаптується до індивідуальних потреб компанії. 

Ключові слова: ризик, підприємства, управління ризиками, фінансування ризиків, 

страхування. 

 

The article presents the questions related to the influence of insurance companies' activities 

on their activities exposed to a wide range of risks that could destabilize their functioning, and in 

extreme cases lead to their bankruptcy. One of the methods of financing a risk is insurance, which, 

because of its efficiency and low cost, is the best way to transfer risk from the point of view of the 

company. The demand for insurance is an expression of insurance forecasting of entrepreneurs and 

a consequence of a certain level of insurance awareness. Despite its attractiveness, the very fact of 

the use of insurance companies does not determine the role of insurance in the process of risk 

management. In this case, the right choice of insurance coverage is very important, so it is best 

adapted to the individual needs of the company. 

Keywords: risk, enterprises, risk management, risk financing, insurance. 
 

Współczesna gospodarka rynkowa stwarza działającym w jej ramach przedsiębiorstwom nie 

tylko określone warunki działania, na bazie których mogą realizować swoje cele strategiczne, ale 

również wymagania, których spełnienie jest warunkiem funkcjonowania. Otoczenie, w którym 

funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa, podlega ciągłym zmianom i staje się coraz bardziej 

złożone, narzucając im przy tym konieczność przystosowania się. Wzrasta liczba podmiotów 

gospodarczych i instytucji, które wpływają na funkcjonowanie poszczególnych przedsiębiorstw, 

zauważa się też ustawiczne poszerzanie zakresu powiązań przedsiębiorstw z otoczeniem. 

Analizując tendencje gospodarcze w XXI wieku, możemy wyróżnić trzy główne siły, które  

w znaczny sposób determinują wszelkie aspekty funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw na 

rynku. Pierwszą z nich jest globalizacja, czyli liberalizacja wymiany wszelkich dóbr i usług wraz z 

wiedzą i transferem ludzi. Drugą cechą charakteryzującą gospodarkę opartą na wiedzy jest 

gwałtowny postęp technologiczny, który niesie z sobą bardzo dużo wyzwań i dylematów. Trzecim 

wyróżnikiem jest wzrost znaczenia kapitału intelektualnego [1, s.143]. 

Przedsiębiorstwa działające w ramach gospodarki rynkowej narażone są na szerokie 

spektrum ryzyk, które mogą zdestabilizować ich funkcjonowanie. Dlatego ważnym aspektem w ich 

działalności jest podejmowanie działań ukierunkowanych na eliminację lub przynajmniej 

ograniczenie ryzyka, poprzez wdrożenie mechanizmów zarządzania ryzykiem. Skuteczne i 

zintegrowane zarządzanie ryzykiem wymaga wkomponowania procesu zarządzania ryzykiem w 

proces zarządzania przedsiębiorstwem [2, s.321]. 

Mówiąc o zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie należy rozważyć sposoby jego 

finansowania w przypadku materializacji ryzyka. Taką metodą może być ubezpieczenie, które przez 

wielu przedsiębiorców jest postrzegane jako substytut procesu zarządzania ryzykiem. 

Ubezpieczenie, ze względu na swoją skuteczność, niski koszt oraz ewentualne dodatkowe korzyści, 

jest optymalnym z punktu widzenia przedsiębiorstwa sposobem transferu ryzyka. Jednak, sam fakt 

wykorzystywania przez nie ochrony ubezpieczeniowej nie determinuje roli ubezpieczeń w procesie 

zarządzaniu ryzykiem. Bardzo ważny jest w tym przypadku właściwy dobór ochrony 

ubezpieczeniowej, aby była w jak najlepszym stopniu dostosowana do indywidualnych potrzeb 

przedsiębiorstwa. 

Ryzyko jest nieodłącznym elementem działalności każdego przedsiębiorstwa. Nie wdając się 

w szczegółową jego charakterystykę, najogólniej rzecz biorąc, oznacza niepewność, zagrożenie dla 

osiągnięcia zamierzonych przez podmiot celów, działanie o nieznanych skutkach. Często 

definiowane jest także, jako możliwość osiągnięcia sukcesu, niepowodzenia oraz porażki. 

Przedsiębiorstwo, działając w warunkach ryzyka, powinno wziąć pod uwagę możliwość, że
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inicjowane przedsięwzięcie może się nie udać. W tej płaszczyźnie ryzyko definiowane jest, jako 

możliwość wystąpienia zdarzenia, które będzie miało negatywne oddziaływanie na realizację 

założonych celów. 

Spektrum ryzyk, na które jest narażone przedsiębiorstwo jest bardzo duże. Kluczowe ryzyka 

działalności przedsiębiorstw zostały przedstawione na poniższym Wykresie 1. 

Wykres 1. Dziesięć głównych ryzyk przedsiębiorstw w 

Europie w latach 2016 i 2017 [9] 

 
Jak wskazują przedstawione dane, kluczowym ryzykiem zagrażającym przedsiębiorstwu jest 

przerwa w jego działalności, obejmująca m.in. zakłócenia łańcucha dostaw. Może ona zaburzyć 

cały proces jego funkcjonowania i doprowadzić do upadłości. Należy podkreślić, iż może się to 

odbyć w trzech obszarach: 

1. Materializacja ryzyka (np. szkoda żywiołowa) następuje wewnątrz przedsiębiorstwa i 

powoduje zaburzenie jego zdolności produkcyjnych. 

2. Zdarzenie występuje u kluczowego poddostawcy, co zaburza proces produkcji w 

przedsiębiorstwie. 

3. Przerwa w działalności przedsiębiorstwa może skutkować wypowiedzeniem umów ze 

strony głównych kontrahentów, egzekwowaniem przez nich kar umownych  oraz  długotrwałą 

utratą relacji handlowych. 

Przedsiębiorstwo powinno więc podejmować działania, których celem jest ograniczenie 

negatywnych konsekwencji zaistnienia zdarzenia skutkującego zaburzeniem jego działalności, 

wykorzystując w tym zakresie dostępne narzędzia: 

 wdrożenie mechanizmów zarządzania ryzykiem w celu jego monitorowania i 

niezwłocznego podejmowania działań w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości lub 

zaistnienia zdarzenia, 

 transferu ryzyka na podmioty zewnętrzne (m.in. dostawców, klientów, zakłady 

ubezpieczeń). 

Majątek polskich firm jest wart 2,8 bln zł. Przedsiębiorcy posiadają maszyny i budynki o 

wartości 1,8 bln zł. Do tej kwoty należy doliczyć ponad 1 bln zł środków obrotowych w postaci 

zapasów, należności i inwestycji krótkoterminowych, które
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również mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową. Wartość ubezpieczonego majątku polskich 

organizacji sięga 1,7 bln zł. To prawie 60 proc. całego majątku zgromadzonego przez 

przedsiębiorstwa. Pożar, uderzenie pioruna, powódź, ale też kradzieże czy zakłócenia produkcyjne 

to główne ryzyka dla aktywów i działalności firm. Ubezpieczając majątek i działalność 

produkcyjną, unikają one przestojów w produkcji, zwolnień pracowników, a nawet bankructwa [9]. 

Zachowanie płynności finansowej to wyzwanie dla każdego przedsiębiorstwa. Głównym 

zagrożeniem w tym zakresie są zaległości w płatnościach ze strony kontrahentów. Opóźnienia w 

należnościach to główny problem polskich firm. Dlatego też priorytetem przedsiębiorstw, oprócz 

zwiększenia zysku (52%), jest utrzymanie płynności finansowej (37%) [3]. 

Polskie firmy miały w 2016 r. przedawnione należności na ponad 2 mld zł. Dla wielu z nich 

to bardzo duże obciążenie, wpływające na zachwianie płynności finansowej i w konsekwencji 

zagrożenie upadłością. 

Koszty spowodowane opóźnieniami w płatnościach mają duże znaczenie dla działalności 

przedsiębiorstwa. Są one różne dla różnych branż – vide poniższy Wykres 2. 

 

Wykres 2. Koszty powodowane opóźnieniami w 

płatnościach według branży w 2016 r (%) [4] 

 

Ubezpieczenie należności deklaruje już 22% dużych przedsiębiorców przebadanych przez 

Deloitte. To pozwala firmom uniknąć zaciągania kolejnych kredytów, które wpędzają firmę w 

spiralę zadłużenia i grożą bankructwem. W 2016 r. polscy przedsiębiorcy zabezpieczyli obrót 

swoich firm u ubezpieczycieli na ponad 460 mld zł, niwelując ryzyko w swojej działalności. 

Gwarancje ubezpieczeniowe pomogły zrealizować tysiącom firm projekty ze środków unijnych. 

Niemal każdy przetarg, w który zaangażowane są unijne pieniądze, zawiera wymóg zabezpieczenia 

oferty gwarancją przetargową, natomiast podpisanej umowy – gwarancją zabezpieczenia należytego 

jej wykonania [9]. 

W ostatnich latach zauważalny jest dynamiczny wzrost cyberataków na infrastrukturę 

krytyczną w przedsiębiorstwach lub utrata cennych danych. Stanowią one poważne zagrożenie dla 

działalności podmiotów i może zakłócić ich działalność. 

Przeciętny roczny koszt cyberprzestępstw przypadający na jedną międzynarodową firmę jest 

szacowany na 12,6 mln zł. Według danych Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – 

Państwowego Instytutu Badawczego w 2016 r. było w Polsce 723 tys. prób phishingu, czyli prób 

wyłudzenia różnymi sposobami od internautów poufnych danych, takich jak loginy, hasła, numery 
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kart kredytowych. Największy problem w zakresie zabezpieczeń jest w segmencie małych i 

średnich przedsiębiorstw, spośród których około 90% firm nie ma wprowadzonych podstawowych 

procesów chroniących dane klientów i kontrahentów. Trzeba mieć nadzieję, że ta liczba w 

najbliższym czasie obniży się, ze względu na wdrożenie z dniem 25 maja 2018 roku unijnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakłada na wszystkich uczestników 

rynku stosowania podejścia risk based approach, czyli podejścia uwzględniającego ryzyko. 

Przedsiębiorca będzie zobowiązany samodzielnie przeanalizować, jakimi danymi osobowymi 

dysponuje, co konkretnie się z nimi dzieje i jakie ryzyko się z tym wiąże – a ostatecznie dobrać 

optymalne środki, które zminimalizują ryzyko nieuprawnionego uzyskania tych danych i ich 

ochrony. Za regulacjami idą bardzo wysokie kary dla przedsiębiorców nieprzestrzegających 

wymogów rozporządzenia, sięgające nawet 20 mln euro. Niewątpliwie będzie to wymuszało na 

przedsiębiorstwach dostosowanie się do nowych uregulowań oraz stosowanie rozwiązań 

ograniczenia ryzyka, np. w postaci ubezpieczeń [9]. 

Branża ubezpieczeniowa dokonując akumulacji środków finansowych w postaci rezerw i 

funduszy ma wpływ na finanse państwa, przedsiębiorstw i obywateli. Wiąże się to z uwolnieniem 

środków np. przedsiębiorców i wprowadzeniem ich do obrotu w formie inwestycji czy konsumpcji, 

bądź gromadzeniem w formie oszczędności. Popyt na ubezpieczenia jest wyrazem przezorności 

ubezpieczeniowej przedsiębiorców oraz konsekwencją określonego poziomu świadomości 

ubezpieczeniowej. Determinuje go szereg czynników o charakterze makro-, jak i 

mikroekonomicznym [5, ss.81-101]: 

a) czynniki makroekonomiczne to przede wszystkim: 

• koniunktura makroekonomiczna; 

• poziom edukacji ekonomicznej, ubezpieczeniowej oraz prawnej społeczeństwa; 

• skala stosowanego przymusu prawnego w stosunku do podmiotów (zakres ubezpieczeń 

obowiązkowych); 

• zachęty podatkowe; 

b) czynniki mikroekonomiczne obejmują: 

• cele działania przedsiębiorstwa – deklarowane często przez przedsiębiorców: 
• płynność i rozwój w długim okresie, których realizacja jest utrudniona, gdy majątek i 

procesy będące elementami prowadzonego przedsięwzięcia nie są zabezpieczone poprzez 

odpowiednie działania właścicieli (prewencja, ubezpieczenie, samoubezpieczenie); 

• aktywność przedsiębiorstw w zakresie inwestycji w kapitał rzeczowy; wzrost wartości 

majątku wymaga doubezpieczenia go w ramach obowiązujących umów ubezpieczenia oraz analizy 

ryzyk, których pojawienie się związane jest bezpośrednio lub pośrednio z wprowadzaniem nowych 

rozwiązań technicznych i organizacyjnych; 

• kierunek rozwoju przedsiębiorstwa, który w zależności od deklaracji właścicieli ma 

charakter pracochłonny lub kapitałochłonny i stanowi zasadniczy czynnik w decyzjach dotyczących 

zabezpieczania ryzyk najbardziej prawdopodobnych dla prowadzonej działalności (dotyczących 

bądź zasobów ludzkich, bądź majątku); 

• sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, od jej subiektywnej oceny przedsiębiorcy 

uzależniają poziom wykorzystywanej ochrony ubezpieczeniowej; 

• nawyki ubezpieczeniowe przedsiębiorców, ich motywacje do ubezpieczania majątku i 

procesów; 

• umiejętność oceny ryzyka w przedsięwzięciach prowadzonych przez przedsiębiorców; 

• świadomość rozwiązań w zakresie ochrony ubezpieczeniowej dostępnych dla MSP, 
szczególnych warunków tworzonych na rzecz przedsiębiorców przez ubezpieczycieli; 

• poziom zaufania do instytucji rynku ubezpieczeniowego; 

• świadomość szczególnej roli pośredników w tworzeniu oferty najkorzystniejszej z punktu 

widzenia dostosowania do potrzeb indywidualnego przedsiębiorcy; 

• kontakt z pośrednikiem, którego rola sprowadza się w dużej mierze do określenia ryzyk 

charakteryzujących daną działalność i zaproponowania stosownych rozwiązań na rzecz 
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ograniczenia ryzyk (bez konieczności orientowania się przez klienta w zakresie oferty rynkowej czy 

też rozwiązań prawnych); współpraca z pośrednikiem to nie tylko źródło wiedzy o aktualnych 

rozwiązaniach dla danego przedsiębiorcy, ale również okazja do edukowania go w zakresie 

identyfikacji ryzyk i warunków ubezpieczeń w ogóle, czy skali możliwych do prowadzenia działań 

prewencyjnych; 

• zakres działań prewencyjnych, stosowanych przez przedsiębiorstwa w wyniku obowiązku 

ustawowego, zawartych umów handlowych czy też innych motywów skłaniających podmioty do 

samodzielnego ograniczania skutków potencjalnych zdarzeń losowych. 

Ubezpieczenie jest usługą finansową zapewniającą pokrycie przyszłych potrzeb 

majątkowych związanych z likwidacją ujemnych skutków zdarzeń losowych. Ochrona 

ubezpieczeniowa polega na przejęciu przez ubezpieczyciela odpowiedzialności za mające powstać 

szkody w zamian za zapłaconą składkę. Ubezpieczenie jest instrumentem gospodarczym, którego 

celem jest wyeliminowanie lub ograniczenie skutków zdarzeń losowych wpływających negatywnie 

na zasobność przedsiębiorstwa [6, s.57]. 

Posiadanie przez przedsiębiorstwa ochrony ubezpieczeniowej wywiera bezpośrednio lub 

pośrednio pozytywny wpływ na ich kondycję finansową. Analizując, dla przykładu, fakt posiadania 

ochrony w zakresie ubezpieczenia należności, dla przedsiębiorstwa oznacza: 

1. Ułatwienie planowania finansowego: 

• zamiana niepewnych warunków otrzymania należności (wpływów kasowych) na pewny 

wpływ od zakładu ubezpieczeń, 

• możliwość podejmowania większego ryzyka biznesowego, 

• większa pewność siebie przy podejmowaniu decyzji biznesowych, 

2. Wzrost obrotów i obniżenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy: 

• wprowadzenie konkurencyjnych warunków płatności, 

• możliwość zdobywania nowych rynków i pozyskiwania nowych kontrahentów. 

• możliwość podejmowania szybkich decyzji. 

3. Obniżenie kosztów działalności: 

• korzystniejsze warunki kredytu bankowego, 

• zmniejszenie kosztów obsługi kredytu, 

• redukcja kosztów windykacji należności. 

Spektrum potencjalnych zdarzeń skutkujących materializacją ryzyka związanych z 

funkcjonowaniem przedsiębiorstw jest dużo większe, niż tylko należności. Obejmuje wszystkie 

obszary ich działalności [7, s.136]: 

• personel (związane z utratą lub czasowym wyeliminowaniem kluczowych dla 

przedsiębiorstwa pracowników), 

• mienie (szkody związane z budynkami, maszynami, materiałami do produkcji, 

półfabrykatami, składowaną produkcją), 

• przychody (bardzo wrażliwe ze względu na zmiany obrotów), 
• odpowiedzialność cywilna (każdy produkt lub usługa ze względu na swoje wady może 

wywołać konieczność wypłaty odszkodowań), 

• zbyt niskie kapitały lub małe doświadczenie i konieczność korzystania z gwarancji. 
W tym kontekście należy podkreślić, iż celem nadrzędnym polisy ubezpieczeniowej jest 

minimalizowanie strat związanych z zaburzeniem procesu działalności przedsiębiorstwa i wsparcie 

w zakresie optymalizacji kosztów jego funkcjonowania. Dla przedsiębiorstwa posiadanie ochrony 

ubezpieczeniowej [8, s.78]: 

• zwiększa poczucie bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej, 

• zwiększa konkurencyjność firmy a także ekspansję rynkową dzięki transferowi części 

ryzyka na ubezpieczyciela, (np. przez wykorzystanie ubezpieczenia należności handlowych, 

gwarancje należytego wykonania kontraktu itp.), 

• zwiększa wiarygodność i poprawia wizerunek wobec partnerów biznesowych, 
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• poszerza dostęp do źródeł finansowania takich jak: kredyt bankowy, leasing, faktoring, 

środki unijne, pożyczki z funduszy pożyczkowych (przez wykorzystanie ubezpieczeń finansowych 

w tym ubezpieczeń kredytu, leasingu, gwarancji ), 

• jest często niezbędnym warunkiem przystąpienia do przetargu (gwarancja zapłaty 

wadium). 

Spektrum ochrony ubezpieczeniowej oferowanej przez ubezpieczycieli podmiotom 

gospodarczym jest bardzo duże, a oferowane przez nich produkty są coraz bardziej wyrafinowane i 

coraz częściej „szyte na miarę”. Sprzyja temu zaostrzająca się konkurencja na rynku, rozwój 

nowoczesnych mechanizmów zarządzania ryzykiem po stronie klienta i zakładu ubezpieczeń oraz 

transfer, w wymiarze globalnym, know-how pozwalający na oferowanie programów w 

największym stopniu spełniających oczekiwania przedsiębiorstwa. 

Bezpieczeństwo działalności przedsiębiorstw obejmuje bardzo szerokie spektrum zagadnień 

związanych z ich funkcjonowaniem, oraz stosowanych przez nie mechanizmami zarządzania 

ryzykiem. Należy podkreślić, iż jest to proces ciągły, uzależniony od warunków działania 

przedsiębiorstw w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych. Przedsiębiorstwa powinny 

uwzględniać w swojej aktywności mechanizmy zarządzania i finansowania ryzyka ich 

funkcjonowania. Duże znaczenie w tym procesie ma zastosowanie ubezpieczeń, które pozwalają na 

transfer ryzyka do ubezpieczyciela i zapewnienie sobie możliwości rekompensaty potencjalnych 

strat w przypadku jego materializacji. Podejmowane w tym zakresie inicjatywy powinny mieć 

charakter ciągły i być dostosowane do wewnętrznych warunków funkcjonowania pomiotów oraz 

uwzględniać zmieniające się czynniki zewnętrzne. Kompleksowość podejmowanych w tym 

zakresie działań niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania 

przedsiębiorstw w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych. 
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The development of market relations depends on its scientific and technological 

process. Therefore, the use of recent advances decisively influences the state of the economy. 

The article deals with budgeting as a management company by providing technology relationship 

with budgeting strategy. 

Keywords: budgeting, enterprise strategy, budget process. 

 

У статті обґрунтовано перелік принципів впровадження бюджетування на 

підприємстві та сформульована сутність кожного з них. Обґрунтування здійснювалося 

шляхом: по-перше, проведення аналізу існуючих поглядів на перелік та сутність принципів 

бюджетування; по-друге, проведення аналізу та узагальнення типових помилок при 

впровадженні бюджетування на підприємствах; по-третє, формулювання вимог щодо 

впровадження бюджетування на підприємстві; по-четверте, формування переліку та 

розкриття сутності принципів бюджетування, які б ураховували як позитивний, так і 

негативний досвід впровадження бюджетування на підприємствах. 

Окрім того вирішено проблему удосконалення бюджетування як управлінської 

технології підприємства шляхом забезпечення взаємозв’язку бюджетування зі стратегією 

підприємства. Практична реалізація перерахованих пропозицій забезпечить виконання 

бюджетуванням основних функції управління підприємством та взаємозв’язок 

бюджетування зі стратегією підприємства. 

Ключові слова: бюджетування, стратегія підприємства, бюджетний процес. 

 

An objective requirement for the development of a modern economy is a critical rethinking 

of management priorities. The business strategy of the 21st century is not interested in the 

cumbersome array of comprehensive accounting information that characterizes the "yesterday." 

Modern management, while in the dynamic economic sphere, needs urgent operational data with a 

high degree of relevance, oriented towards the achievement of strategic goals and ensuring long- 

term survival in the market. 

A special importance in the enterprise has the planning of finance or budgeting in financial 

management. This topic touches upon all authors who are investigating the problems of production, 

finance and management. 

E.A. Utkin notes that "... during the period of transition to market relations planning turned 

out almost half-forgotten. But nonetheless, it is one of the most important functions of managing  

any business» [1, p. 202]. A. M. Podderyogin emphasizes that effective financial management is 

possible only with forecasting and planning, that is, it is necessary to "... analyze, predict, make 

managerial decisions and control their implementation" [2, p. 248]. N.G. Vyhovskaya [3, p. 361] 

defines financial planning "... as one of the most important tools for changing the direction of 

financial flows in an enterprise". O. P. Kraynik and Z. V. Klepikova consider that "... the budget is a 

useful means of informing the leaders about the effectiveness of their work in achieving the goals 

set. It helps the company identify potential problems associated with specific action programs and 

plan measures that would help to avoid these problems "[4, p. 40]. 
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To coordinate different activities there is a specific function of management. The enterprise 

management system is formed through a set of managerial functions: forecasting, planning, 

organization, regulation, accounting, control and analysis. 

The planning begins the creation and operation of the enterprise. The underestimating the 

planning of entrepreneurial activity in the market conditions, minimizing it, ignoring or incompetent 

practical implementation often leads to large, unjustified economic losses and ultimately to 

bankruptcy. This is proved by the many years of experience of foreign companies and domestic 

enterprises. 

In modern economic conditions the planning through the construction of a budget system is 

actual. The term "budget" in Ukraine is mainly associated with the financial management at the  

state level, but also modern encyclopedias and publication of the Soviet period, indicating that it is 

appropriate to talk about budget companies, organizations, firms [5, p. 94]. 

The control system based budgeting came to Ukraine from the West, so work on budget 

planning methods are mainly represented by foreign authors In Western practice, referring to the 

financial plans usually operate on the word "budget." 

In the special sources, the definition of the Institute of Chartered Accountants for the 

management accounting of the United States has been quite widespread, according to the budget of 

the quantitative plan in terms of money, prepared and adopted for a specified period, indicating the 

planned amount of income to be achieved and expenses. It should be reduced during this period,  

and the capital that must be attracted to achieve this goal [6, p. 86]. A similar view is maintained by 

R. Anthony and J. Rees, defining the budget as a plan, expressed in quantitative, usually monetary, 

indicators, covering a given period of time, as a rule, a year [7, p. 898]. 

Thus, I.O. Blank notes that "the budget is an operational financial plan, which is usually 

developed within one year and reflects the costs and receipts of funds in certain areas of economic 

activity, individual types of operations, individual investment projects" [8, p.490]. 

Thus, most authors understand the term "budget" about the same: the quantitative (financial) 

expression of the organization's plans. More rarely, the budget is understood not by the plan itself, 

but by the planning method. The budget is a method of distribution of resources, characterized in 

quantitative form to achieve the goal, also presented quantitatively. The terms "budget" and 

"budgeting" are not synonymous. K.V. Schyborsch explicitly argued that "the budget is a document 

rich in quantitative indicators, according to which the enterprise carries out its economic activity. 

Budgeting is a process of drafting and implementing this document in the practical activities of the 

company " [9, p. 8]. Therefore, it is worthwhile to introduce the concept of "budget management" 

(technology of budgeting) as a set of principles, methods, tools and management tools based on the 

budget. Budgeting technology is implemented in practice in the budget process (directly in 

budgeting). The budget process is a periodic, systematic conclusion, approval and analysis of 

budget execution This budget process is not a separate process, and provides a systematic approach 

to optimizing business management system as a whole. In our view, all the functions of budgeting 

ultimately reduced to three: planning, control and motivation. Budgeting, like any management tool 

has its advantages and disadvantages, awareness directly determines the efficiency of budgeting for 

any enterprise (Table 1). 



303 

Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА». Випуск 24(1) 2018 
 

 

 

Table 1 

Advantages and disadvantages of budgeting 

Advantages Disadvantages 

Allows you to coordinate the work of the 
company as a whole. 

Different perceptions budgets of different people. 

It has a positive effect on staff motivation. The complexity and high cost of implementation 

Budget analysis allows to make corrective 

changes in a timely manner. 

Budgets require high productivity of employees, 

which often leads to prevention and reduces 

efficiency. 

Gives the opportunity to learn from the 
experience of budgeting past periods. 

The contradiction between the reach of the goals 
and their stimulatory effect. 

Allows new employees to understand the 

"direction" of the company, thus helping them 

adapt to the new team. 

If the budgets are not brought to each employee, 

then they have virtually no influence on the 

motivation and results of work, but are perceived 

only as a means for assessing the work of 

employees and tracking mistakes. 

Enables to improve the resource allocation 
process. 

 

Promotes communication processes  

Helps managers understand their role in the 
organization. 

 

It serves as a tool for comparing the achieved 
and desired results. 

 

 

Borrowed from western theory and practice and adapted to the conditions of functioning of 

domestic business entities, the methodology of budgeting does not meet specific requirements, in 

particular, to improve the efficiency of enterprises. That is, the proposed budgets do not target the 

staff of the enterprise for the economical use of resources and spending. 

Also, under budgeting it is proposed to understand the administrative technology of 

budgeting, which allows to link the activities of the company with its strategic goals, plan, organize, 

monitor and motivate the implementation of budgets in the enterprise, that is, to implement the 

process of enterprise management, aimed at achieving the goals set by the enterprise. 

A thorough and generalized description of the process of setting budgeting is provided only 

in the work [10]. It allocates three stages of setting budgeting: 1. The technology of budgeting. 2. 

Organization of budgeting. 3. Automation of budgeting. The author agrees with Khrutsky V. Ye. 

and Gamayunov V.V. [10] that full budgeting, as management technology, should include three 

interrelated components: technology, organization and automation of financial calculations (Pic.1). 

The object of budgeting is an enterprise, which is a complex of socio-economic system, and 

therefore the process of budgeting as a modeling and reflection of the economic activity of the 

enterprise should be based on a systematic approach. The system approach, as experts point out, is a 

form of application of the theory of cognition and dialectics to the study of processes occurring in 

nature and in the society. Its essence lies in the implementation of the requirements of the general 

theory of systems, according to which each object in the process of its study is considered as a large 

and complex system, and at the same time, as an element of an even larger system. 
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- goals and objectives; 

- principles of budgeting; 

- system of controlled 

indicators ; 

- methods of budgeting; 

- budget formats; 

- types of budgets; 

- consolidation schemes 

- financial structure; 

- distribution of responsibilities 

between the levels of management; 

- step of financial planning; 

- schedule of workflow; 

- motivation of performance of 

controlled indicators; 

- the system of organizational- 

distributional and internal 

documents; 

- budgeting and budget control 

regulations 

- requirements for initial 

information; 

- requirements for computer 

programs 

 

Pic.1. Management components of budgeting 

 
That is, the budgeting system is necessary to predict the future of the enterprise, to predict 

possible changes in the conditions of activity through advance planning and control. The budgeting 

system should cover, as a whole, the organization, including the production, sale, distribution, 

financing, and subdivisions engaged in certain types of financial, economic and production 

activities. 
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ІННОВАЦІЙНА РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТІВ ТРЕТЬОГО ВІКУ 

В РОЗВИТКУ СРІБНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

Халецька А.А., Горбовий А.Ю. 

 

INNOVATIVE ROLE OF THE THIRD AGE’S UNIVERSITIES IN THE DEVELOPMENT 

OF THE SILVER ECONOMY IN UKRAINE 

Khaletska Alina, Horbovy Artyr 

 
В статті проаналізовано основи формування університетів «третього віку» в Україні 

в умовах розвитку «срібної» економіки; концептуальні засади соціальної політики в Україні; 

міжнародний досвід та розглянуто проблеми формування срібної економіки в Україні. 

Ключові слова: пенсіонер, молода людина, активне довголіття, щасливе старіння, 

срібна економіка, соціальне залучення, економічне залучення, політичне. 

The article analyzes the foundations of the formation of «third-year» universities in Ukraine in 

the conditions of development of the «silver» economy; conceptual foundations of social policy in 

Ukraine; international experience and problems of the formation of the silver economy in Ukraine are 

considered; social and economic development. The forms of working with elderly people are defined: 

voluntary civic inclusion (seniors bureau, seniors association, mentoring, etc.); trainings and creative 

projects; target apartment buildings for single elderly people with well-organized infrastructure;
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education using information technology, electronic forums and many others. Innovative approaches 

to the social, psychological and economic attraction of the elderly are considered based on a well- 

known example all over the world are considered – the development of so-called universities of the 

«third age», but in terms of disability management, legal literacy in the context of the «silver 

economy», age management and marketing, social tourism and entrepreneurship, sustainable 

development of universities of the «third age», social management, business modeling and financial 

planning. 

Keywords: pensioner, young man, active longevity, happy aging, silver economy, social 

inclusion, economic inclusion, political. 

 

Філософи усіх часів знаходилися в пошуках відповідей на незворотність плинності 

часу. Ще в далекі часи люди обіймалися проблемами, що виходили з тривалості їхнього 

життя. В епоху палеоліту тривалість життя людини була 15-20 років, в Древньому Римі – 20- 

32 роки, а в XVI-XVII ст. людина, яка доживала до 40 років, вважалася старою. На початку 

XX ст. середня тривалість життя становила 30-40 років. Тривалість життя сучасної людини 

становить в середньому 70 років. Наприкінці XIX ст. та в XX ст. відбулися видатні відкриття 

в галузі біології (набули розвитку біохімія та біофізика) та медицини (були відкриті 

антибіотики, антисептики, гормональні препарати; сформувалися науки дієтологія та 

трансплантологія; було визначено роль гіпоталамусу). Все вищезазначене, а також багато 

інших видатних винаходів науково-технічної революції, мало свій вплив не тільки на 

збільшення тривалості життя, але й започаткувало еру докорінних змін у свідомості людства 

по відношенню до старості. Відбулося переосмислення ролі і функцій людей літнього віку в 

суспільстві та розширення їх можливостей щодо соціального, економічного та політичного 

залучення. 

Кількість людей на планеті продовжує збільшуватися і в 2012 році досягла 7 

мільярдів. Частка людей у віці 60 років і більше зростає швидше, ніж в будь-який інший 

віковій групі. У період з 1970 по 2025 рік зростання становитиме 694 мільйонів. В 2025 році 

буде в цілому близько 1,2 мільярда чоловік у віці старше 60. До 2050 року кількість людей 

цієї вікової категорії складатиме 2 млрд., зокрема 80 відсотків з них живуть в країнах, що 

розвиваються. Фонд Організації Об'єднаних Націй в області народонаселення розробив 

масштабну кампанію «Сім мільярдів дій», з тим, щоб запобігти негативним наслідкам цих 

процесів, а реалізувати певні дії, щоб ця частка населення мала можливість робити свій 

внесок у сталий розвиток суспільства [1]. 

Для соціального та економічного розвитку України на сьогодні вбачають декілька 

чуттєвих для суспільства загроз. Україна належить до 30 країн світу з найстарішим 

населенням. За прогнозом, у 2061 р. частка дітей у населенні України становитиме 14,9%, а 

осіб у віці 60 років і старше — 31,2% (у 2013 р. — 21,4%). За прогнозом вікова структура має 

три чітко означені групи (0–28, 29–59 та 60 і більше), частка яких становитиме відповідно: 

частка вікової структури населення від 0–28 років складає 30,2%, від 29–59 років — 38,6% і 

60 років і більше — 31,2%, тобто осіб у віці 60 років і більше зростатиме у порівнянні з 

дітьми та молоддю. За середнім варіантом прогнозу (Інститут демографії та соціальних 

досліджень імені М.В. Птухи НАН України), до 2061 р. в Україні навантаження літніми 

людьми на працездатних (65+/15-64) зросте з 22% до 45%, відповідно коефіцієнт потенційної 

підтримки (15-64/65+) зменшиться з 4,6 до 2,3 (за міжнародними стандартами). Українські 

реалії – це звуження вікового інтервалу до 20-59 років. Як результат – індикатор 

навантаження (60+/20-59) сьогодні становить 36%, до кінця прогнозованого  періоду зросте 

до 65%, коефіцієнт потенційної підтримки (20-59/60+) зменшиться з 2,8 до 1,5 [2]. 

Очевидно, що вікова структура формувалася за умов більш «молодого» населення, а 

наразі стала більш «старою». Як результат, прогнозується розбалансування стосовно: 

скорочення обсягів робочої сили; можливого уповільнення розвитку економіки; збільшення 

соціальних видатків для осіб літнього віку за рахунок інших вікових груп; зростання
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фіскального навантаження; скорочення заощаджень; зростання пенсійних видатків: 

подальшого підвищення пенсійного віку, скорочення традиційних розподільчих пенсійних 

схем, обчислення розміру пенсій, інші «непопулярні» для населення реформи. 

В найближчій перспективі збільшення контингенту пенсіонерів і скорочення 

чисельності зайнятого населення та платників податків здебільшого буде обумовлювати 

залежність стану пенсійної системи та якості життя населення від економічної ситуації. 

Також на сьогоднішній день перегляд балансу між трудовим та пенсійним життям, а також 

відмова від застарілої політики обов'язковості виходу на пенсію чи інших обмежувальних 

заходів по відношенню до зайнятості людей старше певного віку (МОП) вже відбуваються. 

Спеціалісти вважають, що вихід в соціальному та економічному залученні людей, так 

званого, «третього віку» віку. Головною особливістю сучасності стало прискорення 

історичного процесу. Протягом одного покоління декілька разів змінюється спосіб мислення. 

Відчувається, як прискорюється життя. Зростає швидкість інформації, впроваджуються нові 

технології. Молода людина не поспіває повною мірою опановувати «новинки», це також 

стосується людей «третього» віку. Але незалежно від віку в сучасному суспільстві 

збільшуються можливості людини: 

 в соціальному контексті – це інформаційне суспільство, цифрова економіка, 

технології, що допомагають (уразі, якщо вміти їх опановувати та використовувати); 

 в психологічному контексті – це розвиток особистості, подолання негативних 

наслідків старіння, управління стресом та конфліктами, діалог між поколіннями; 

 в економічному контексті – це співпраця різних учасників щодо створення 

принципово нових робочих місць для людей літнього віку; залучення суспільства до 

інноваційних курсів, які зорієнтовано на адаптацію до змін, зокрема: менеджмент 

працездатності (як зберегти життєві сили та здоров’я в передпенсійному та пенсійному віці), 

правові аспекти трудових відносин у житті людини передпенсійного віку, віковий 

менеджмент та інші [3]. 

Люди «третього віку» живуть у різноманітному культурному та соціальному 

середовищі. Вплив міжнародних та міжнаціональних інститутів на життя людей літнього 

віку у світі зростає. Суспільство «ризиків» створює нові форми небезпеки для людей 

передпенсійного та пенсійного віку в умовах пенсійної реформи, реформи охорони здоров’я, 

автоматизації робочих місць, швидких змін на ринках праці. Разом з тим, так звана «срібна 

економіка» розвиває суспільство «можливостей», створює нові інститути для самоосвіти та 

самореалізації людей літнього віку. Водночас реакція на зміни повинна бути адекватною 

швидкості змін, що відбуваються. Скільки б суспільство не мотивувало пенсіонерів 

працювати після виходу на пенсію, статистика свідчить, що в Україні лише 20-30% людей 

бажають працювати після виходу на пенсію: основний мотив для них – фінансово 

підтримати молодих членів родини. Також спеціалісти відмічають відсутність мотивації до 

перенавчання, підвищення кваліфікації, отримання «другої кар’єри» у людей 

передпенсійного віку, тому це – не швидкий шлях і потребує поступових перехідних 

моделей. 

Інноваційні підходи до соціального, психологічного та економічного залучення літніх 

людей засновані на вже відомому прикладі в усьому світі – розвитку так  званих 

університетів «третього віку», але у напрямі питань управління працездатністю, правової 

грамотності в умовах «срібної економіки», вікового менеджменту та маркетингу, соціального 

туризму та підприємництва, сталого розвитку університетів «третього віку», соціального 

менеджменту, бізнес-моделювання та планування фінансової діяльності. 

Важливим напрямом досліджень у визначенні концептуальних засад соціальної 

політики в Україні стали наукові праці М.М. Білинської, В.Г. Бодрова, Т.А. Заяць, С.Г. 

Кузьменка, В.І. Куценко, Е.М. Лібанової, Л.М. Ліпіч, В.С. Толубяка та інших. Завдяки їх 

науковим розробкам можна стверджувати, що сьогодні наукова думка має чимало здобутків, 

зокрема щодо виявлення особливостей функціонування сфери послуг для людей літнього
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віку в умовах переходу до постіндустріального інформаційного суспільства, формування 

соціально орієнтованої ринкової економіки та розбудови соціальної держави й ефективної 

системи соціального захисту населення. 

На думку авторів публікації, серед сучасних українських учених істотний внесок у 

розробку проблеми формування засад срібної економіки в Україні зробили А.О. Дєгтярь, 

Н.Г. Диденко, Л.М. Івашова, Д.В. Карамишев, І.О. Кірнос, О.Ф. Новікова та інші. 

Аналіз літератури свідчить про те, що різноманітні сторони взаємодії держави й 

економіки на різних етапах історії їх розвитку достатньо обґрунтовано та змістовно 

проаналізовано й вивчено. Разом з тим питання системної організації університетів «третього 

віку» та визначення концептуальних основ державного антикризового регулювання в умовах 

демографічного старіння населення потребують подальших досліджень. 

Сформований поколіннями соціально-демографічний потенціал є базовим елементом 

національного багатства. Внаслідок істотного постаріння населення в нашій країні 

депопуляція населення, яка охопила всю територію України ще у 1991 році й відбувається 

надзвичайно високими темпами, негативно впливає на багато процесів, зокрема на пенсійну 

систему, ринки праці, стан здоров’я. Старіння населення, як процес збільшення частки осіб 

старшого віку, спостерігається в багатьох країнах світу. Найінтенсивніше ці процеси 

відбуваються в країнах Західної Європи. В Італії, Німеччині, Японії частка населення 60 

років і старше складає четверту частину. В Угорщині, Іспанії, Естонії, Україні (усього 9 

країн) цей показник коливається від 21 до 23 відсотків; Великобританії, Білорусії, Данії в 

межах 18-20 відсотків; Ірландії, Словаччині, Польщі – 15-17 відсотків [4]. 

Типовою тенденцією останніх десятиріч в Європі є зростання тривалості життя разом 

з низькою і зменшуваною народжуваністю. Все це призводить до таких негативних наслідків 

як порушення фінансової стійкості пенсійних систем. З іншого боку, розвивається так званий 

срібний менеджмент і маркетинг, а також срібна економіка. І це на сьогоднішній день є 

крапками зростання. 

Процеси інтеграції нашої держави в ЄС потребують гармонізації підходів до 

вироблення соціальної політики в Україні. Українське законодавство перебуває на етапі 

постійних і природних змін та доповнень у результаті змін у внутрішньому та зовнішньому 

контурах соціально-економічного розвитку. Ухвалюються нові законодавчі акти, 

нормативно-правові документи, які забезпечують юридичні основи для розв’язання 

різнопланових соціально-економічних та політичних проблем. Все це зумовлює необхідність 

забезпечення відповідних стандартів життя населення України як пріоритету державної 

соціальної політики. 

Загальна мета статті – проаналізувати основи формування університетів «третього віку» 

в Україні в умовах розвитку «срібної» економіки. 

Старіння населення та інші демографічні зміни у сучасному світі зумовлюють 

зростання ролі трудового потенціалу літніх людей. Хронологічний вік, що часто слугує 

критерієм старості, безпосередньо не впливає на фізичне функціонування і  когнітивні 

здібності особи. Але він значною мірою визначає характер взаємодії між людьми і реалізацію 

їхніх можливостей у соціально-економічному житті. Працівники, які відносяться до «третього 

віку», мають низку вагомих переваг, що становлять основу їхньої конкурентоспроможності на 

ринку праці — передусім кваліфікацію, практичні навички та досвід. Поняття «третього віку» 

трактується як початок періоду «активної зрілості» (частіше 50+), в якому можна знайти 

можливості для пізнавального туризму (подорожування); різноманітних занять (культурних, 

фізичних, інтелектуальних та мистецьких), розвитку додаткових професійних навичок, 

волонтерської праці, клубної діяльності, проведення вільного часу в гуртках. Ці можливості 

відрізняються в залежності від країни чи континенту і часто пропонуються організаціями, 

причетними до забезпечення потреб людей літнього віку. 

Водночас існують стійкі упередження щодо несхильності літніх людей до навчання та 

сприйняття нового, які формують підґрунтя для вікової дискримінації на ринку праці.
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Особливо уразливі до такої дискримінації літні жінки. Рівень зайнятості літніх людей в Україні 

— один з найнижчих у Європі, що зумовлено низьким порогом пенсійного віку та загалом 

низьким рівнем економічної активності населення. А ефективна зайнятість – це передусім 

якість життя. Якість життя – може базуватися на суб’єктивній оцінці (в якій мірі 

задовольняються матеріальні, культурні,  духовні потреби людини) і на об’єктивній, або 

зовнішній. Ця зовнішня оцінка (порівняння) здійснюється в системі координат фактичного 

рівня задоволення потреб із базовим рівнем, а також з міжнародними стандартами. Такі 

стандарти розроблені Всесвітньою організацію охорони здоров’я, яка пропонує оцінювати 

якість життя за наступними параметрами: фізичні (енергійність, утома, фізичний дискомфорт, 

сон і відпочинок); психологічні (самооцінка, концентрація, позитивні емоції, негативні 

переживання, мислення); ступінь незалежності (повсякденна активність, працездатність, 

залежність від ліків  і лікування); життя в суспільстві (повсякденна активність, соціальні 

зв’язки, дружні стосунки, суспільна значущість, професіоналізм); навколишнє середовище 

(житло і побут, безпека, дозвілля, доступність інформації, екологія: клімат,  забрудненість, 

густо населеність); духовність і особисті переконання. Змістовно пов’язаний з такими 

стратегічними підходами, насамперед із інтелектуальним зростанням, та прийнятий до 

впровадження Мадридський міжнародний план дій з проблем старіння населення. В межах 

цього плану активізується діяльність університетів «третього віку». Швидкі зміни в економіці, 

науці, техніці та суспільстві спонукають людей літнього віку до включення в систему освіти 

впродовж життя, яка вже є не привілеєм, а необхідністю. Тому основним завданням 

університетів «третього віку» для людей у віці 50+ в Європі та Україні є надання їм якісної 

освіти, а також надихання до всебічного розвитку [5]. 

В сучасній міжнародній практиці виділені дві основні моделі навчальних закладів для 

літніх людей: інтеграційна (спеціалізовані установи в складі вищого навчального закладу) і 

сегрегаційна (автономні установи для літніх). Найбільш поширеними є пропозиції освітніх 

послуг для людей літнього віку на державному, громадському, релігійному і 

підприємницькому рівнях. Як кажуть науковці, за ступенем інституціоналізації установ 

зазначеної системи їх розділяють на формальні, неформальні та інформальні. Існує також 

критерій змісту освіти літніх людей. Це три основні області: професійна (вдосконалення 

професійних знань і умінь в нових умовах); соціальна (освіта, заснована на добровільній 

діяльності в самоорганізованих політичних і соціальних представництвах); культурно-творча 

(особистісна освіта). 

Існують найрізноманітніші форми роботи з літніми людьми: добровільне 

громадянське включення (бюро сеньйорів, асоціації сеньйорів, наставництво та ін.); тренінги 

і творчі проекти; цільові багатоквартирні будинки для одиноких літніх людей з 

організованою інфраструктурою; освіта з використанням інформаційних технологій, 

електронні форуми і багато інших. Всі форми роботи можуть застосовуватися в різних 

установах освіти дорослих. Найбільш ефективними є групи методів міжпоколінного, 

комунікативного і біографічного навчання. 

В Україні вперше питання доцільності створення Університетів «третього віку» 

постало в 2008 році на засіданні круглого столу з ініціативи Міністерства праці і соціальної 

політики України, Фонду народонаселення ООН у рамках проекту UKR1P41A «Підтримка 

виконання  Мадридського  Міжнародного  Плану Дій  щодо  Старіння  в  Україні»  за темою: 

«Університети третього віку: старше покоління в сучасному інформаційному середовищі». 

Цей та багато інших інноваційних проектів реалізовували та продовжують реалізувати один 

із найважливіших принципів навчання – навчання впродовж всього життя. У 2008 році 

відкрито перший в Україні університет «третього віку» на базі територіального центру 

соціально-побутової реабілітації (м. Ковель, Волинська область). В тому ж році відкрито 

другий університет «третього віку» на базі Кременчуцької філії Дніпропетровського 

університету економіки і права (м. Кременчуг), а в 2009 році такі університети відкрито у 

Дніпрі,  Києві та Євпаторії.  Наказом  Міністерства соціальної політики  України від 25.08.11 
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№326 «Про впровадження соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку» 

здійснено перехід від декларації до реалізації принципу навчання людей пенсійного віку 

впродовж всього життя з метою підтримки їх фізичних, психологічних та соціальних 

здібностей. 

Станом на кінець 2017 року за даними Мінсоцполітики в Україні працює понад 300 

таких закладів. І понад 25 тисяч слухачів уже розширили свій світогляд, закінчивши 

університети «третього віку». Студентами університету є люди літнього віку - пенсіонери, 

які хочуть отримати нові знання, розширити свій світогляд та власні можливості. Сучасні 

університети «третього віку» в Україні - це заклади, в яких літні люди здобувають нові 

знання, зокрема щодо: процесу старіння та його особливостей; сучасних методів збереження 

здоров’я; набуття навичок самодопомоги; формування принципів здорового способу життя; 

основ законодавства стосовно людей похилого віку та його застосування на практиці; 

формування та розвитку навичок використання новітніх технологій, насамперед 

інформаційних та комунікаційних; потенціалу та можливостей волонтерської роботи; 

підвищення якості життя людей похилого віку, завдяки забезпеченню доступу до сучасних 

технологій та адаптації до технологічних перетворень; формування практичних умінь і 

навичок; можливість для розширення кола спілкування та обміну досвідом [6]. 

В умовах, коли розвиток установ для освіти «третього віку» та надання соціальних 

послуг для людей літнього віку набуває ознак сталості, в Україні формуються освітні 

установи різноманітних видів: академії, народні школи, народні університети третього віку, 

дискусійні клуби, агентства, проектні групи, «розмовні кафе», курси, консультативні 

установи, творчі майстерні, технічні, спортивні, оздоровчі, реабілітаційні, комп'ютерні 

центри, лекторії, спеціалізовані інститути підвищення кваліфікації, перепідготовки для літніх 

співробітників та інші. Освітні програми можуть реалізовувати вузи, середні спеціальні 

навчальні заклади, міські та сільські школи, релігійні громади, політичні партії, ветеранські 

організації, культурно-освітні установи та організації, благодійні фонди, ЗМІ. 

Нажаль, негативні характеристики старшого покоління зменшують його значення в 

житті суспільства. Поняття «успішного старіння», яке в усьому світі асоціюється з низькою 

ймовірністю захворювань або інвалідності, високою здатністю до навчання і фізичної 

активності, активною участю в житті суспільства не сприймається в Україні, що пояснюється 

в основному наступними причинами: по-перше, в цілому ситуацією в країні (низьким рівнем 

соціально-економічного розвитку та політичної системи, незадовільним станом 

навколишнього середовища, недоброзичливими до старості традиціями, менталітетом тощо); 

по-друге, особистим ставленням кожної окремої людини до старіння (індивідуальні 

особливості, спосіб життя, минулий досвід, бажання або небажання підтримувати соціальні 

відносини з людьми в молодших вікових групах). 

Важливим завданням для розвитку університетів «третього віку» є забезпечення 

методологічної та організаційної підтримки її сталого функціонування, розробка і 

впровадження нових та інноваційних послуг та продуктів, підвищення стандартів сервісів і 

якості послуг, забезпечення розширення їх асортименту в соціальному та економічному 

контексті. Актуальними завданнями при розробці навчальних програм постають такі, що 

дають відповіді на питання: як адаптуватися до глобальних демографічних та соціально- 

економічних змін; які відомі практики існують у менеджменті та маркетингу «срібної 

економіки»; як використовувати особливості та виклики «срібної економіки» в соціальному 

підприємництві та соціальному туризмі (мобільності); чому децентралізація та розвиток 

територій потребують участі дорослого населення; як створити ефективні комунікації у 

громадах та залучити людей старшого віку для участі у розвитку громадського суспільства; 

як сформувати нові компетенції, набути корисних навичок; як управляти працездатністю, 

забезпечити ефективну зайнятість та активне довголіття; як досягти конвертації бізнес- 

моделей в умовах «срібної економіки». 
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Важливе значення має й міжнародний досвід підтримки людей старшого віку в 

контексті активного довголіття. Концепція щасливого старіння та активного довголіття - це 

процес оптимізації можливостей для підтримки здоров'я, участі в суспільному житті та 

забезпечення безпеки з метою підвищення якості життя людей в зрілому віці. Приходить 

розуміння, що збереження власних сил в зрілі роки та в похилому віці – це не прояв егоїзму, 

а піклування про оточуючих. 

В Україні на сьогоднішній день відбулося розповсюдження знань про освіту «третього 

віку» серед академічної спільноти, системи соціального захисту населення та в 

громадянському суспільстві. Попри створення Університетів «третього віку» в різних 

форматах майже відсутній аналіз діяльності цих інституцій, не розроблені індикатори 

забезпечення їх сталого розвитку. Недостатнім є розповсюдження інформації про їх роботу. 

Майже відсутнє ресурсне забезпечення їх діяльності, бракує контролю якості та моніторингу, 

вдосконалення потребує організація навчального процесу. 
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СТАН ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Чучка І.М., Гаврилець О. В. 

 

STATE OF TRANSPORT AND LOGISTIC PROCESSES 

IN THE EUROPEAN UNION 

Chuchka Іvan, Gavrilets Olesya 
 

В статті визначено роль та значення логістичної співпраці прикордонних областей 

України та Європейського Союзу у розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіону. 

Обгрунтовано необхідність формування нових підходів до логістичної співпраці в 

прикордонні як ефективний засіб розвитку інноваційної діяльності України та ЄС. 

Інтеграція транспортно-дорожнього комплексу України в європейську та світову 

транспортні системи вимагає досліджень на рівні національної мережі транспортних 

коридорів. 

Ключові слова: єврологістика, транспортно-логістична система, транспортні 

комунікації, логістичні термінали. 

 

The article has defined the role and significance of logistic cooperation between the border 

regions of Ukraine and the European Union in the development of foreign economic activity in the 

region. The necessity of forming new approaches to logistic cooperation at the border as an 

effective means of development of innovation activity of Ukraine and the EU has substantiated. The 

integration of the Ukrainian transport and road complex into the European and world transport 

systems requires research at the level of the national network of transport corridors that can be 

integrated into the international system, as well as research on the development of logistics centers 

and the possibilities of constructing new more expedient ones. 

In connection with the development of integration processes in the EU, it is proposed to 

intensify research in the direction of the development of a special type of Eurointegration - Euro 

logistics or logistics in the European dimension, which reflects the process of forming a pan- 

European transport and logistics network with the creation of appropriate communications and 

logistic terminals. 
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Використовуючи вигідне геополітичне розташування Закарпаття з країнами сусідами 

– Угорщиною, Словаччиною, Польщею та Румунією, Україна має значний потенціал не 

тільки для збільшення обсягів транзитних вантажів, але і для формування нових 

інституційних форм та механізмів щодо формування розгалуженої мережі  складових 

системи міжнародних транспортних коридорів. П’ятий транспортний коридор з’єднує 

південні європейські країни та через територію України виходить на Транссибірську 

магістраль (Росія) і таким чином з’єднує Західну Європу з Далеким Сходом та Китаєм, 

перетинає держкордон України в Закарпатській області. У нашій області, яка входить до 

країн-членів Карпатського Єврорегіону, важливого значення набуває регіональна та 

міжнародна логістика, оскільки тут поєднуються (з угорської сторони - області Саболч- 

Сатмар-Берег, словацької – Кошіцький край та район Сату-Маре Румунії) – залізничний, 

автомобільний, повітряний та річковий транспорти. 

І тому логістична співпраця в прикордонних областях України та Європейського 

Союзу відіграє важливу роль у розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіону. 

Формування нових підходів до логістичної співпраці в прикордонні є ефективним засобом 

розвитку інноваційної діяльності України та ЄС. Інтеграція транспортно-дорожнього 

комплексу України в європейську та світову транспортні системи вимагає досліджень на 

рівні національної мережі транспортних коридорів, які можуть інтегруватись в систему 

міжнародних, а також проведення досліджень щодо розвитку логістичних центрів та 

можливостей побудови нових більш доцільних. 

Об’єднана Європа в особі Європейського Союзу нині інтенсивно працює над 

створенням Пан’європейської транспортно-логістичної системи, яка, з одного боку, має 

забезпечити зростаючі потоки вантажів та пасажирів у межах розширеної до 28 країн-членів 

Спільноти, а з іншого – надійно зв’язати країни ЄС з сусідніми країнами та регіонами світу, з 

якими здійснюються зростаючі обсяги торгівлі товарами та послугами, міжнародних 

інвестицій. 

З розвитком інтеграційних процесів у ЄС виник окремий напрям євроінтеграції – 

Єврологістика, або логістика в європейському вимірі, що відбиває процес формування 

загальноєвропейської транспортно-логістичної мережі зі створенням відповідних 

комунікацій і логістичних терміналів [1]. 

Кінцевими результатами Єврологістики є скорочення витрат на експортно-імпортні 

поставки, на послуги при перетині кордонів у пунктах митного контролю,  скорочення 

запасів у дорозі та на підприємствах. Формування інтегрованої мережі транспортно- 

логістичних комунікацій у ЄС має відповідне політично-правове підґрунтя, оскільки 

транспорт у більшості європейських країн належить до сфери державного регулювання. 

Концепція єдиної європейської територіально-логістчної системи (ТЛС) формувалася з 

початку розвитку інтеграційних процесів у Західній Європі. Так, ще в Римському договірі 

про заснування Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС, 1957 р.) йшлося про 

необхідність створення Європейської мережі транспортних шляхів. Невідкладна потреба 

формування єдиної європейської транспортно-логістичної системи була зазначена в 

Маастрихтському договорі про Європейський Союз (1992 р.). Політичні рішення були 

підкріплені публікацією «Білої книги», що проголосила про створення і розвиток 

транс’європейської мережі транспортної, телекомунікаційної та  енергетичної 

інфраструктури шляхом об’єднання 15 національних мереж і виділення 26 пріоритетних 

проектів у транспортному секторі. З 1993 року формувався спільний ринок транспортно- 

логістичних послуг, у межах якого логістичні оператори країн-членів ЄС могли вільно 

пропонувати свої послуги без будь-яких прикордонних обмежень [2]. 
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Для реалізації концепції транс`європейської транспортно-логістичної системи було 

проведено конференції з транспорту в Празі (1993р.), на о. Крит (1994р.) і в Гельсінкі (1997 

р.), на яких розглянуто питання створення мережі міжнародних транспортних коридорів 

(МТК). У 2000 р. Радою міністрів з транспорту ЄС у Празі було заслухано звіт про хід 

створення мережі транспортно-логістичної системи Євросоюзу, а в 2001 р. видану «Білу 

книгу» ЄС з транспортно-логістичної політики, в якій викладено план реалізації програми 

ТЕN (Транс`європейські мережі – Trfns-EuropeanNetwork), визначено строки і шляхи 

розв’язання основних завдань щодо формування європейської ТЛС на подальші 10-15 років 

[3]. 

Також важливу роль у формуванні інтегрованої Пан`європейської ТЛС відіграють 

сполучення з країнами-сусідами Євросоюзу. У цьому контексті важливим є укладення Угоди 

Між Швейцарією та ЄС про нові альпійські залізничні сполучення у Швейцарії, територія 

якої характеризується дуже високою інтенсивністю перевезень. У Західних Балканах основні 

проекти стосуються Дунаю. У стуктурі Пан`європейської ТЛС важливу роль відіграє мережа 

внутрішніх водних шляхів міжнародного значення. Пан`європейські транспортні зони 

представлені морськими басейнами і включають Чорноморську, Баренцеву, Євроарктичну та 

Середземноморську мультимодальні територіально-транспортні зони, які мають певний 

характер геопросторової організації та комплексно-пропорційного розвитку транспортно- 

логістичної діяльності [4]. 

У 2002 р. на засіданні Європейської ради в Копенгагені визначено необхідність 

поліпшення транспортно-логістичної інфраструктури з метою транспортного сполучення із 

сусідніми країнами, в тому числі з Україною, а також прийнято програму щодо залучення до 

процесу транспортно-логістичної системи Європи перетворилась у важливий напрям 

проведення транспортної політики ЄС. Основний чинник цього феномену полягає в тому, що 

в умовах посилення процесу економічної інтеграції підвищується ступінь економічної 

взаємодії країн ЄС, посилюються транспортно-економічні зв’язки і транскордонний 

товарообмін, зростають обсяги вантажообігу, що зумовлює необхідність об’єднання ТЛС 

держав і впливає на розвиток процесу ЄТЛІ (Європейської транспортно-логістичної 

інтеграції). 

Друге пояснення Єврологістики – це великі територіальні відмінності в розвитку 

основних видів транспорту між країнами ЄС та всередині країн. Так, в Італії кращий стан із 

транспортними шляхами на півночі, а у Швеції, Фінляндії – на півдні. Значні територіальні 

відмінності спостерігаються й щодо розвитку окремих видів транспорту. Найвищий рівень 

розвитку автотранспорту та його інфраструктури характерний для Німеччини, Франції 

Великої Британії, найнижчий – для Ірландії. Найбільші обсяги вантажообігу залізничного 

транспорту – в Німеччині, Франції, Італії, Фінляндії, найменші – у Греції, Ірландії, 

Люксембурзі. Інфраструктура повітряного транспорту найкраще розвинута в Німеччині, 

найгірше – у Фінляндії, Греції, Швеції та Ірландії. Перевезення внутрішніми водними 

шляхами пропонують 9 країн ЄС, з них найкраще відповідна інфраструктура розвинута в 

Бельгії, Німеччині, Нідерландах. Найбільші торгові флоти й морські порти мають Велика 

Британія, ФРН, Швеція, Нідерланди, Греція. Трубопровідний транспорт найкраще 

розвинутий у Франції, Німеччині, Італії, Великій Британії, Фінляндії, Швеції. Отже, одне із 

важливих завдань Єврологістики – вирівняти рівень розвитку транспорту між країнами ЄС, 

сприяти усуненню «білих плям» з карти транспортно-логістичної інфраструктури об’єднаної 

Європи. 

Активізація участі України в процесах єврологістики має бути спрямована на те, щоб 

значна частина цього транзитного потоку товарів пройшла через транспортну систему нашої 

країни, що може принести додатково до бюджету України 7 млрд долорів США. 

У проектах єврологістики України відводиться важливе місце через її надзвичайно 

вигідне транзитне положення. Це підтверджує найвищий серед країн Європи транзитний
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рейтинг. Визначаються наступні напрямки участі України у Європейській транзитно- 

логістичній інтеграції: 

1. Пан`європейські транспортні коридори (ПЄК); 

2. Трансконтинентальні транспортні коридори (ТКТК); 

3. Пан`європейські транспортні зони (РЕТrА); 

4. Міжнародні логістичні термінали (МТЛ) [5]. 
На інтеграцію України в Європейську транспортно-логістичну систему, визначену як 

стратегічний напрямок розвитку держави, орієнтують такі державні документи: «Програма 

створення і функціонування національної мережі МТК в Україні» (1998), «Комплексна 

програма утвердження України як транзитної держави у 2001-2010 роках» (2001), 

«Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий 

період до 2020 року» (2001), а також «Програма формування мережі логістичних центрів у 

системі міжнародних транспортних коридорів України», що нині розробляється. Згідно цих 

документів визначена мета створення мережі ПЄК та ТКТК, яка передбачає розроблення 

територіальної схеми ПЄК та ТКТК в Україні та пропозиції щодо створення 45 логістичних 

центрів у системі міжнародних транспортних коридорів України. 
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