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Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені! 

 

Вища школа, як і вся система освіти, покликана ефективно сприяти 

створенню в суспільстві умов для пізнання людиною себе і світу, розвитку і 

самореалізації особистості в сучасному суперечливому і динамічному 

соціально-економічному середовищі. Виконання цих завдань неможливе без 

діалектичного поєднання процесів глобалізації й індивідуалізації, інтеграції і 

диференціації в діяльності закладів вищої освіти. Двадцять перше століття – це 

століття освіти, і з огляду на це виникає об’єктивна необхідність створення 

системи інноваційної  освіти, початковим  пріоритетом якої повинне стати 

формування вільної і відповідальної особи, здатної конструктивно працювати в 

проблемних ситуаціях, поєднуючи професійну компетентність з цивільною 

відповідальністю. Саме тому Мукачівський державний університет 

започаткував випуск Збірника наукових праць студентів, аспірантів та молодих 

вчених – "Наука майбутнього". 

Сьогодні серйозної уваги потребують проблеми кадрового забезпечення 

навчального процесу вищої школи. Студенти, аспіранти, молоді науковці 

економічних, природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук 

матимуть змогу на сторінках збірника друкувати наукові  розвідки з 

найважливіших питань галузі, оприлюднювати результати науково-дослідної, 

дослідно-експериментальної, винахідницької та творчої діяльності. 

Будемо сподіватися, що публікації у збірнику не просто дадуть 

можливість сформувати за роки навчання і праці у вищому закладі освіти 

фахівця високого рівня, а й популяризувати різні галузі наук в університеті, 

розвивати інноваційну діяльність, надавати організаційну допомогу 

керівництву університету в оптимізації наукової та навчально-методичної 

роботи. 

Запрошуємо до активної співпраці з новим виданням сучасних, 

енергійних, активних і цілеспрямованих студентів, аспірантів, молодих учених, 

усіх, кому притаманне бажання розвиватися і самовдосконалюватися. 

Переконана, що Збірник буде забезпечувати рівень опублікованого матеріалу й 

оперативне його доведення до наукової спільноти та студентів. 

У цьому контексті слід вітати і підтримати видання Збірника, який, 

сподіваємося, швидко знайде своє місце на терені активної розбудови нової 

системи вищої освіти в Україні. 

 

З повагою,  

ректор МДУ проф. Тетяна Щербан 
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ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ 
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В статті розглядається історія становлення бібліотек, бібліотечної 

справи з часів античності і до ХХ століття. Розкрито основні етапи 

становлення бібліотекознавства та бібліографії.  

Ключові слова: бібліотеки, клинописи, монахи, хранителі бібліотек, 

книги. 

 

Історія створення бібліотечної справи розпочалася з появою перших 

бібліотек, їх поступовим розвитком, вдосконаленням.  

Перші бібліотеки з`явилися ще в часи античності. Спочатку це були 

коробки з папірусом (XVIII-XVII ст. до н.е. ); колекція глиняних табличок 

(храм в м. Ніппуре, 2500 д.н.е.). Найбільша бібліотека глиняних табличок була 

заснована у 668-627 р. д.н.е. у м. Ніневія. Фонд бібліотеки нараховував від 

5 000 до 25 000 табличок з глини. Тексти на табличках були написані 

декількома мовами: ассирійською, вавилонською, шумерською. Заснував 

бібліотеку асирійський правитель Ашшурбаніпал. Він надавав великого 

значення упорядкуванню та комплектуванню фонду бібліотеки:  відряджав 

писців у різні регіони своєї держави для виготовлення копій всіх текстів, на які 

вони натрапляють; замовляв з усіх великих храмових архівів копії текстів. 

Значне поповнення фонду бібліотеки здійснювалось за рахунок захоплених під 

час військових походів клинописів. Хранителі бібліотек дбали про 

удосконалення роботи бібліотеки, а саме - досліджували зміст табличок, 

зберігали, поповнювали її фонд та вдосконалювали роботу з відвідувачами 

бібліотеки. Вже в той час хранителі книг надавали великого значення 

упорядкуванню табличок за номерами, назвами табличок та серіями. На 

табличках зазначалися імена переписувачів  та штемпель бібліотеки, на якому 
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записано «Палац Ашшурбаніпала, царя воїнів і царя народів, царя країни 

Ассур, котрому бог Набо і богиня Гасмита дарувала чутливі вуха і зірки очі, 

щоб розшуковувати творіння письменників мого царства». Ідеї тих часів 

реалізовані в роботі бібліотек залишаються актуальними і в наш час.  

Історія бібліотек, вже більш схожих за своїм фондом, розпочалась в 

Середньовіччі з того часу, коли для письма в Китаї почали використовувати 

папір. Так, у IV – VIст. з`являються бібліотеки при монастирях. Вони були 

дуже маленькі і поміщалися навіть в сундучку. Згідно з правилами роботи 

бібліотеки (уставом) монахи зобов`язані були займатися не тільки фізичною 

працею, а й читанням і переписуванням книг. У їх фонді релігійна, художня 

література, деякі з них збереглися і до нашого часу. Перша печатна книга 

«Алмазна сутра» появилась в Китаї у 868 р. Найбільш відомою бібліотекою 

початку ІІІ ст. д.н.е. є Александрійська бібліотека (заснована при 

Александрійському музеї). Книжковий фонд бібліотеки складався з грецької та 

східної літератури. Це була найбільша бібліотека того часу, її фонд формувався 

з награбованих архівних документів, які були знайдені на іноземних суднах. 

Першим бібліотекарем цієї книгозбірні був давньогрецький філолог та 

граматик Зенодот (325-200 д.н.е.). Зенодот вніс значний внесок у розвиток 

бібліотек, бібліотечної справи. Він вперше запровадив розміщення книг в 

різних кімнатах. Це була систематизація літератури за предметом (галузями), 

всередині кімнати (відділу) фонд розміщений за першою літерою імені (за 

авторським знаком). Цією методикою користуються і в роботі сучасних 

бібліотек. Александрійська бібліотека приваблювала своїм фондом багатьох 

вчених: Аристарха, Самоського, Евкліда, Герофіла та інших, оскільки в 

бібліотеці зберігались цінні видання, які були зручно розміщені для пошуку.  

За літописними свідченнями першою бібліотекою Київської Русі була 

Бібліотека Ярослава Мудрого (1037р). Мало відомостей про те, де спочатку 

була розташована книгозбірня, про її кількісний і якісний стан фонду. Фонд 

бібліотеки містив книги церковного спрямування, потреба в них диктувалась 

поширенням на Русі християнства. Очевидно, поряд з церковними були і книги, 

які містили відомості зі світової історії, географії, астрономії, філософські та 

юридичні тракти, публіцистичні твори. Проте, це не точні дані, адже бібліотека 

згоріла і визначити зміст фонду бібліотеки того часу неможливо.  

Вже починаючи з ХІ ст. зростання торгівельних зв`язків, розвиток 

ремесел, розвиток міст зумовило відкриття установ, які давали б відповідні 

знання, створювались університети. При університетах були відкриті 

бібліотеки. Вони створені не тільки з метою зберігання книг, а й відкриті для 

користувачів.  
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З середини ХV століття, разом з винаходом книгодрукування та 

розвитком культури, виникають нові за структурою і змістом роботи 

університетські бібліотеки (Сорбони, Гейдельберзького і т. д.). Поступово 

склалась і структура бібліотеки, що поділялася на дві частини: «велика 

бібліотека» (читальня) і «мала бібліотека» (зберігались дублетні документи, які 

можна було брати під заставу додому).  

Своїми книжковими фондами славилися бібліотеки Ірдландії, Англії, 

Франції, Німеччини. В кінці XVI століття тільки в Англії було 160 церковних і 

монастирських бібліотек. В Англії був складений загальний каталог книг, що 

враховував фонди всіх 160 бібліотек. Бібліотеки вже перестають бути архівами, 

стають самостійними установами, які виконують функції, притаманні 

бібліотекам. Вже у XVIІ – XVIІІ століттях з`явились бібліотеки, які мають 

світове значення: Бодлі в Оксфорді, Королівська бібліотека в Берліні, 

Бібліотека Британського музею в Лондоні та ін. 

Кінець ХІХ - початок ХХ століття був початком розвитку бібліотек і 

бібліотечної справи. Американський бібліотекар і бібліограф МевілДьюі 

придумав все те, без чого неможливо уявити сучасну бібліотеку: каталоги, 

систематизоване розташування книг у книгосховищі, нумерація, яка полегшує 

пошук літератури. Дьюі першим висловив думку, що бібліотеки повинні бути 

доступні для людей і працювати допізна, щоб люди могли приходили в них по 

закінченню робочого дня, розробив систему видачі книг, штрафів за 

несвоєчасне повернення книг. Для систематизації книг Дьюі запропонував 

десяткову класифікацію, згодом на її основі була створена універсальна 

десяткова класифікація УДК. Вже у 1879 році видатний бібліотекар здійснив 

спробу впорядкувати та організувати систему професійного навчання 

бібліотекарів. В цей час теоретичні знання бібліотекарі здобували самостійно, а 

практичні навички - на базі потужних бібліотек, але така освітня модель не 

зустріла схвалення Американської бібліотечної асоціації. Були створені 

бібліотечні школи. Першу Школу бібліотечної економіки очолив Мелвіл Дьюі у 

січні 1887 року. На першому курсі було 20 студентів : 3 чоловіків, 17 жінок.  

Початковий період розвитку бібліотекознавчої думки в Україні 

пов`язаний з ім`ям видатного бібліотекознавця Хавкіної Л.Б. – непересічної 

особистості, вітчизняного бібліотекознавця кінця ХІХ - початку ХХ ст. ЇЇ 

науковий доробок і внесок у розвиток бібліотечної справи мають вагоме 

значення. Більшість її ідей не реалізовані, однак залишаються актуальними і в 

наш час, зберігаючи свою перспективність і на майбутнє [1]. 

Досліджуючи історію розвитку спеціальності, дійшли висновку, що 

розвиток бібліотечної спеціальності залежав від розвитку суспільства, розвитку 

бібліотек, зростання їх значення для суспільства, що  постійно розвивається.  
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У статті розглянуто етапи розвитку літератури ХХ століття в Англії 

під впливом соціальних, політичних та економічних аспектів розвитку. 

Проаналізовано зображення у творах нагальної для тогочасного суспільства 

реальності. 

Ключові слова: позитивізм, екзистенціалізм, теорія елітарності, 

соціально-політичний стан. 

 

Без сумніву соціально-політичний, економічний та науково-технічний 

стан розвитку суспільства впливає і на літературу, адже саме за допомогою 

друкованого слова письменники та поети виражали свої протести, захоплення 

чи розчарування сучасним  для них  ходом речей у суспільстві. Світова 

література ХХ століття представлена багатьма унікальними та несхожими один 

на одного митцями-представниками  різноманітних  течій та напрямів 

літератури  модернізму. 
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Метою даної статті є звернення уваги на перипетії тогочасного 

суспільства та шляхи їх подолання, а також аналіз особливостей 

функціонування та розгалуження  літературних  течій та їх вплив  на погляди  

сучасників. 

Активізація протестних настроїв, падіння монархій, світові війни, 

загострення зовнішньополітичних стосунків між державами, ствердження 

комуністичної та соціалістичної ідеології, індустріалізація виробництва, а 

також багато інших факторів стали причинами утворення в літературі, 

соціології, філософії  різноманітних  течій та поглядів. 

Популярними в цей період стають вчення Шопенгауера, Ясперса, 

К'єркегора, Хайдегера, Ніцше, Канта та багатьох інших. В основі світоглядних 

поглядів Огюста Канта лежить філософія  позитивізму, яка справила значний 

вплив на розвиток літератури і представлена творами таких  письменників, як 

Оноре де Бальзака, Флобера, Стендаля. Розвиток цього  філософського вчення 

продовжили такі англійські вчені, як Джон Стюарт Мілль та Герберт Спенсер. 

Ця філософська теорія базувалася на принципах привернення  уваги 

суспільства до позитивних фактів дійсності, а також відкидала класову 

боротьбу за рівність і приймала боротьбу за існування, як таку що існує і у 

людському суспільстві, відповідно до вчень Чарльза Дарвіна. 

Не менш популярною була і філософська концепція Артура Шопенгауера. 

Згідно цього вчення світ – це творіння вищої духовної сили, ірраціональної та 

невідворотної долі, фатуму. Ідеї Шопенгауера знайшли відображення і у вченні 

Фрідріха Ніцше, який розробив власну теорію елітарності, основним концептом 

якої виступало поняття «надлюдини». Згідно з його баченням існують люди, які 

покликані керувати натовпом [4]. 

Найбільшого поширення знайшли теорії екзистенціалізму, 

представниками якого виступають Карл Ясперс, Серен К'єркегор та Мартін 

Хайдегер. Екзистенціалізм проголошував невідворотність долі, приреченість 

людського існування. К'єркегор вважав, що людина не здатна до пізнання, тому 

що вона обмежена у своїх можливостях, а основною метою її існування є 

смерть [1]. 

Не менш знаковими для літератури були і інші фактори розвитку 

суспільства, як наприклад соціально-економічний та політичний. Наприкінці 

ХІХ століття Англія розпочала інтенсивний розвиток промисловості, в 

результаті чого відбувався приплив нової робочої сили. Такі швидкі темпи 

спровокували страйки, виникнення незалежної робітничої (лейбористської) 

партії та в результаті – кризу буржуазного суспільства. Всі ці соціальні 

перипетії знайшли своє відображення у творах таких відомих майстрів слова як 

Діккенс та Теккерей. На початку XX ст. міжнародні  позиції Англії 
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погіршилися. В умовах  загострення  боротьби  імперіалістів  за ринки й колонії 

було поставлене питання про їхній переділ, що загрожувало насамперед Англії 

як найбільшій колоніальній державі. Різко погіршилися англо-німецькі 

відносини, посилилося військово-морське суперництво обох  держав, 

торговельна  конкуренція, боротьба за колонії. До того ж США почали з  

великими  темпами  нарощувати  свій  авторитет  на  політичній арені. У 1871-

1913 рр. виробництво  промислової  продукції  в країні збільшилося лише в 2,2 

рази, тоді як у США воно зросло в 9, Німеччині - у 6, а у Франції - у 3 рази. 

Наприкінці XIX ст. англійська індустрія посідала вже не перше, а третє місце у 

світі. Частка Великої Британії  у  світовій  торгівлі  скоротилася  з  22 %  у  1870 

р. до  15 %  у  1913 р. [4]. 

Утрата промислової  монополії  і загострення  конкуренції на світовому 

ринку наклали відбиток на зовнішню політику Великої Британії. Одним з 

головних її завдань стає зміцнення і розширення колоніальної імперії. 

Невтримні загарбання втягнули Англію в гострі конфлікти з усіма великими 

державами і погіршили її міжнародне становище. У 1898 році англо-французьке  

колоніальне  суперництво в Африці ледь не призвело до війни між двома  

країнами. 

Прикладом опису соціально-політичного стану суспільства можуть 

слугувати  такі  рядки з  твору  Чарльза  Діккенса  «Пригоди  Олівера  Твіста», 

як:  

«Серед громадських закладів одного міста, яке з багатьох причин я краще 

не називатиму ні його справжньою, ні  вигаданою назвою, є заклад, що  

віддавна  існує  майже  у всіх  містах, великих  та малих, а саме - робітний дім; і 

в цьому робітному домі, дня, місяця й року, що їх я теж не збираюся 

повідомляти, бо для читача вони, принаймні поки що, не мають ніякого 

значення, народився  смертний, чиє  ім'я ви бачите у назві цього  розділу [3]». 

«Цілий тиждень після того, як Олівер Твіст учинив свій блюзнірський і 

ганебний злочин - попросив дати ще каші, - його, згідно з мудрою і 

милосердною ухвалою ради, тримали під замком у темному карцері [3]». 

Своє зображення в літературі знайшло і зовнішньополітичне становище 

ХХ століття, зокрема Джордж Орруел у своїх творах «1984» та «Ферма тварин» 

описав соціально-комуністичне суспільство.  

У творі «Ферма тварин» письменник у саркастичному напрямі зображує 

соціально-комуністичний лад. Наприклад, «у квітні Скотоферму було 

проголошено Тваринною Республікою, а відтак належало обрати Президента. 

На цю посаду висунувся лише один претендент — товариш Наполеон, якого й 

було обрано одностайно. Того ж дня стало відомо, що виявлено нові 

документальні дані про ганебні подробиці злочинних зв’язків Сніжка з паном 
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Джоунсом. З’ясувалося, що, всупереч попереднім уявленням, Сніжок не лише з 

властивою йому підступністю намагався унеможливити перемогу тварин у 

Битві під Корівнею, але й відкрито воював на боці пана Джоунса» [2]. 

Показав Орруел і падіння ідей марксизму-ленінізму на прикладі того 

факту, що сім заповідей, які тварини вигадали собі були врешті замінені 

однією: 

«Всі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших» [2]. 

Отже, політичні, економічні та соціальні зміни, що відбувалися у 

англійському суспільстві ХХ століття справили вирішальне значення на 

літературу і створили безліч напрямів та течій, які по-різному зображували 

тогочасну дійсність. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ 

ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

У статті розглянуто теоретичні аспекти розвитку художньо-творчої 

обдарованості дітей дошкільного віку. Обґрунтовується феномен поняття 

«обдарованість» та «художньо-творча обдарованість». Розкрито 

компоненти, що забезпечують розвиток художньо-творчої обдарованості. 

Ключові слова: виховання, здібності, геніальність, обдарованість, 

творчість, художнє виховання, художньо-творча обдарованість дитини 

дошкільного віку. 

 

Досвід та успіхи найбільш розвинених країн світу у галузі науки, 

виробництва, розвитку технологій, культури та освіти свідчать про необхідність 

створення умов для обдарованої дитини вільно проявляти свої особливості, 

розвиватися відповідно своїм нахилам як унікальної особистості.  

Незважаючи на значний досвід роботи з обдарованими  дітьми, у 

світовій науці немає єдиного підходу, по-перше, до  визначення самого поняття 

«обдарованість», а по-друге, до розробки загальноприйнятої концепції 

обдарованості. На сьогодні існує більше ста визначень поняття 

«обдарованість». Довгий час головним показником обдарованості визнавався 

здебільшого  інтелект.  

Обдарованість розвивається у процесі виховання, навчання, трудової 

діяльності. Розвиток обдарованості людей залежить від умов матеріального 

життя суспільства, його культури, панівних у ньому суспільних відносин.  Слід 

зауважити, що обдарованість неможливо сформувати тільки шляхом 

зовнішнього впливу, тому виховання потрібно будувати так, щоб спонукати 

дитину до самовиховання. Відповідно, мистецтво виховання - мистецтво 

пробудження у вихованця його власних сил.  

Обдарованість як феномен досліджується у багатьох напрямах: 

психологічні основи та структура обдарованості (Дж. Гилфорд, Ж. Піаже, 



18 

 

Г.Холл, Р. Уайт, Л. Венгер, Н. Лейтес, О. Матюшкін, В. Моляко, 

А.Петровський, К. Платонов, С. Рубінштейн та інші); сфери та види 

обдарованості (С. Гончаренко, Ю. Гільбух, М. Гнатко, В. Степанов та інші); 

питання виявлення і розвитку обдарованості учнів (І. Аверина, Г. Айзенк, Ю. 

Бабанський, В. Крутецький, О. Кульчицька, Б. Тєплов та інші). 

Мета статті – на основі аналізу наукових досліджень розкрити 

теоретичні аспекти розвитку художньо-творчої обдарованості дітей 

дошкільного віку. 

Зважаючи на те, що «обдарованість» належить до трансдисциплінарних 

понять, є багатозначним і до кінця не визначеним, його необхідно досліджувати 

комплексно на різних наукових рівнях, зокрема, на психофізіологічному, 

психологічному, соціально-психологічному, педагогічному [1, с. 68]. Вивчення 

індивідуальних особливостей на психофізіологічному рівні дозволяє 

вимірювати природні передумови, що входять до структури здібностей. 

Зокрема, вчені вважають, що обдарованим дітям притаманна висока біохімічна 

й електрична активність мозку, їх відрізняє високий енергетичний рівень та 

коротка тривалість сну тощо. 

Психологічний рівень вивчення обдарованості характеризується 

визначенням індивідуальних особливостей пізнавальних процесів - 

сприймання, пам’яті, мислення, мовлення, а також особистісних властивостей 

темпераменту і характеру. Обдаровану особистість вирізняє висока 

концентрація уваги, наполегливість у досягненні результату в сфері, яка її 

приваблює, глибока зануреність у проблему, яка вивчається, інтуїція, 

надзвичайна здатність до абстрагування, пошуково-дослідний стиль діяльності, 

креативне мислення.  

Соціально-психологічний рівень передбачає визначення успішності 

діяльності за тривалий період, вивчає характер міжособистісних стосунків та 

індивідуальний стиль діяльності. У сфері психо-соціального розвитку 

обдарованим людям притаманні: загострене почуття справедливості, значуща 

особистісна система цінностей, неможливість чітко розмежувати реальність і 

фантазію, добре розвинене почуття гумору, надзвичайна чутливість до 

невербальних проявів почуттів оточуючими, егоцентризм як проекція власного 

сприймання й емоційних реакцій на явища і всіх оточуючих тощо.  

Педагогічний рівень дослідження передбачає розробку концептуальних 

моделей розвитку обдарованості, створення освітніх та виховних програм, 

відбір ефективних засобів, форм і методів роботи, спрямованих на її розвиток. 

Феномен обдарованості, на думку О. Антонової потребує дослідження 

на рівні цілого комплексу наук. А оскільки сутність та природа обдарованості 

не може бути пояснена з позиції однієї наукової дисципліни, для цього явища 
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характерним є існування значної кількості теоретичних підходів до його 

вивчення [1, с. 69]. 

Як зазначає В. Моляко, поняття «обдарованість» не можна розглядати 

відірвано від понять «задатки» та «здібності». Зокрема, актуальною 

залишається проблема розподілу акцентів у ланцюгу «здібності - обдарованість 

- талант - геніальність» [5, с. 11]. 

У дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців (Б. Ананьєв, Д. 

Богоявленська, А. Богуш, І. Бондарев, Л. Виготський, Н. Гавриш, Т. Комарова, 

Т. Котик, О. Кульчицька, Л. Морозова, В. Сухомлинський, Б. Тєплов, Р. 

Чумічова та ін.) стверджується, що основою для розвитку художньо-творчої 

обдарованості є дошкільний вік, оскільки саме в цьому віці починається 

становлення особистості дитини, розкриваються потенціали і здібності, в тому 

числі і художні.  

На думку В. Зіньківського, дитинство насичене естетичними 

переживаннями, поривами до естетичної творчості, воно як би забарвлене 

естетичною радістю, захопленнями, що доходять до екстазу. Дитя ніколи не 

може обмежитися естетичним сприйняттям, дитя незмінно прагне до творчості, 

користуючись усіма доступними формами. Користується будь-яким приводом, 

щоб творити, творча енергія ніби шукає свого виходу. 

З точки зору творчого потенціалу індивіда до проблеми обдарованості 

підходить О. Матюшкін у своїй роботі «Концепція творчої обдарованості» [4]. 

Творчість розуміється науковцем як механізм, умова розвитку, як 

фундаментальна властивість психіки. Домінуючу роль в структурних 

компонентах обдарованості він бачить у пізнавальній мотивації і послідовній, 

творчій активності, що виражається у виявленні нового, у постановці і 

вирішенні проблем. Дослідницька активність, на його думку, повинна 

стимулюватися новизною, яку обдарована дитина сама бачить і знаходить в 

навколишньому світі. Вчений підкреслює, що в основі обдарованості лежить не 

інтелект, а творчий потенціал. 

Тєплов Б. говорить про необхідність раннього залучення дітей до 

творчої діяльності, яка корисна для їхнього загального розвитку. Вчений 

зазначає, що в процесі художньо-творчої діяльності у дітей дошкільного віку 

розвивається самостійна творчість: літературна, музична, театральна. 

Виготський Л. вважає, що художня творчість виникає з гри і спочатку є 

синкретичною, тобто усі види художнього прояву дитини виступають в одній 

цілісній художньому дії. Цей синкретизм вказує на той спільний корінь, з якого 

роз'єдналися всі окремі види дитячого мистецтва. Цим загальним коренем є гра. 

Автор виділяє вікове чергування підвищеної захопленості дітей тим чи іншим 

видом художньої творчості. У дошкільнят переважає прагнення до музично-
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драматичних або словесних імпровізацій, танцювальним рухам, особливо до 

колективних, хоча вже до кінця дошкільного віку помічається переважаючий 

інтерес до образотворчої художньої творчості [2,с.17]. Ми поділяємо точку зору 

вченого, що саме в цей період формуються якості дитини, необхідні для 

розуміння себе, осмислення нових соціальних зв'язків, норм і правил поведінки, 

тому вже у дошкільному дитинстві необхідно цілеспрямовано розвивати 

системні якості особистості дитини. Дитячий дошкільний вік - період 

становлення здібностей, особистості і бурхливих інтеграційних процесів в 

психіці. Рівень і широта інтеграції характеризують формування і зрілість 

самого явища - обдарованості. 

Дошкільний вік представляє найбільш сприятливі можливості для 

розвитку різних форм образного мислення, в поєднанні з інтенсивним 

розвитком уяви це забезпечує розвиток творчих здібностей. Виготський Л. 

показує, що уява отримує найбільший розвиток в дошкільному віці, починає 

складатися в ігровій і отримує подальший розвиток і втілення в самих різних 

видах дитячої творчої діяльності - образотворчій, музичній, театральній та ін. 

Уява є показником яскраво виражених художньо-творчих здібностей.  

Фльоріна Є. зазначає: «За допомогою мистецтва розвивається творча 

особистість дитини. У грі, малюванні, ліпленні, розповіданні дитина вчиться 

ставити перед собою цілі, визначати свої бажання, передбачити шляхи їх 

здійснення і результати. Перетворюючи дійсність за власним задумом, дитина 

розвиває творчу ініціативу, волю, витримку, зосередженість, вміння довести 

задум до кінця. Мистецтво є найбільшим засобом спілкування і 

взаєморозуміння, зближує і об'єднує дітей в спільних переживаннях і діях». 

Вона висуває наступні принципи художнього виховання дітей: 

- прагнення до єдності емоційного і пізнавального;  

- вивчення своєрідності сприйняття дитиною естетичного і творчого; 

- повноцінність, багатство і різноманітність;  

- наочність;  

- увага до дитячої ініціативи і самостійності;  

- правильне поєднання колективного та індивідуального керівництва.  

На думку Фльоріної Є., роль педагога в розвитку творчості повинна 

полягати у наступному: «Нашим прагненням є не вирішувати за дитину її 

творчу задачу, але надавати всіляку допомогу її пам'яті, озброювати очі, 

допомагати аналізом, визначенням, нагадуванням» [7, с.10]. 

Розвиток художньо-творчих здібностей дітей у різних видах діяльності 

відображено в дослідженнях H. Ветлугіної, Т. Комарової.  

Комарова Т. розуміє під художньою творчістю дошкільнят створення 

суб'єктивно нового (значущого для дитини, перш за все) продукту (малюнок, 
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ліплення, розповідь, танець, пісенька, гра); створення (вигадування) до 

відомого раніше ще не використовуваних деталей, які по-новому 

характеризують створюваний образ (в малюнку, оповіданні і т.п.), різних 

варіантів зображення, ситуацій, рухів, свого початку, кінця, нових дій, 

характеристик героїв і т.п.; застосування засвоєних раніше способів зображення 

або засобів виразності в новій ситуації (для зображення предметів знайомої 

форми - на основі оволодіння мімікою, жестами, варіаціями голосу і т.д.); прояв 

ініціативи у всьому. У творчій діяльності дитини Т. Комарова пропонує 

виділяти три основних етапи, кожен з яких може бути деталізований: 

виникнення, розвиток, усвідомлення та оформлення задуму; процес створення 

зображення і аналіз результатів [3,с. 35]. 

 Зацепіна М., Комарова Т. висловлюють думку про те, що розвиток 

художньо-творчих здібностей в одному виді діяльності може сприяти більш 

успішному розвитку і в іншому виді діяльності, що визначається спільністю 

основних психічних процесів, на яких базується будь-яка художня діяльність. 

У спеціальній літературі немає єдиної думки на психологічну природу 

художньо-творчого обдарування. Опираючись на дослідження Л. Трубайчук, є 

підстави говорити, що розвиток художньо-творчої обдарованості забезпечують 

чотири компоненти: емоційний, гносеологічний, аксіологічний та діяльнісний 

[6, с.15]. 

Емоційний компонент у розвитку художньої обдарованості передбачає 

чуттєво-емоційний розвиток дитини, забезпечення умов для розвитку 

естетичної емпатії та естетичної рефлексії в процесі спілкування з 

образотворчим мистецтвом і створенні творчих продуктів у художній 

діяльності.  

Гносеологічний компонент містить умови для розширення естетичних 

уявлень дошкільнят на основі сприйняття, що визначають естетичне пізнання 

дітей, розширення їхнього художнього кругозору.  

Аксіологічний компонент сприяє формуванню естетичних потреб 

дитини, мотивації у пізнанні естетичних цінностей.  

Діяльнісний компонент забезпечує створення умов для творчого 

саморозвитку дитини в процесі її художньої діяльності. 

При визначенні творчого саморозвитку дитини як одного з критеріїв 

прояву художньо-творчої обдарованості дитини дошкільного віку ми 

опираємося на дослідження М. Грибанової, Т. Комарової. Під творчим 

саморозвитком розуміється реалізація індивідуальності дитини у творчій 

діяльності, самозміна учасника творчої діяльності. Беручи до уваги 

дослідження вчених, можна визначити наступні показники творчого 

саморозвитку дошкільника: багатство асоціацій при сприйнятті творів 
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мистецтва; самостійність в експериментуванні; швидкість, точність, гнучкість і 

творча оригінальність у продуктивній діяльності (прагнення до варіацій, 

імпровізації); усвідомлення дитиною унікальності особистісного творчого 

продукту. 

Художньо-творча обдарованість найяскравіше проявляється в 

дошкільному віці, оскільки дитина, володіючи образним мисленням, краще 

запам'ятовує все яскраве, виразне (саме цими властивостями наділене 

мистецтво) і охочіше прагне реалізувати себе в художньо-творчій діяльності. У 

даному віці обдарованість проявляється як загальна, і лише в наступні вікові 

періоди вона може бути вибірковою до будь-якої творчої діяльності. Характер 

розвитку художньо-творчого обдарування в дошкільні роки - це завжди 

результат складної взаємодії спадковості (природних задатків) і 

соціокультурного середовища, опосередкованих діяльністю дитини (ігрова, 

художня, трудова), а також особистісної активності самої дитини, її здатності 

до саморозвитку. Кращі досягнення дитини дошкільного віку в області 

засвоєння навколишнього життя говорять про те, що її знання з'являються в 

результаті співпраці з більш компетентними дорослими. 

У рамках нашого дослідження дитина, яка володіє художньо-творчою 

обдарованістю, проявляє самостійність, ініціативу, допитливість при 

розгляданні і обстеженні творів мистецтва, дає оцінку основним естетичним 

характеристикам, відображає розуміння вибору засобів виразності художника, 

відповідно до задуму, у змісті суджень. Така дитина демонструє в мові, жестах 

естетичні почуття, є ініціатором мистецтвознавчої бесіди, із захопленням 

займається творчою (музика, театр, образотворче мистецтво, хореографія) 

діяльністю. Художньо-творчо обдарована дитина працює самостійно, пропонує 

свої ідеї, вільно входить у нестандартну ситуацію, охоче експериментує, легко 

обирає необхідні для здійснення задуму образотворчі і технічні засоби, відчуває 

задоволення від естетичної діяльності, знає, як зробити роботу ще краще. 

Таким чином, у нашому дослідженні під художньо-творчою 

обдарованістю ми розглядаємо сукупність творчих здібностей, спрямованих на 

засвоєння дитиною досягнень культури і мистецтва, на створення персональних 

унікальних продуктів художньої творчості, через вираження індивідуальності, з 

урахуванням моральних цінностей соціуму. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО РОЗВИТКУ 

ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ 

ТВОРІВ ЖИВОПИСУ 

 

У статті окреслено особливості професійної підготовки педагогів до 

роботи з розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку засобами творів 

живопису. Досліджено проблеми професійної підготовки майбутніх 
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вихователів до проведення різних форм роботи з розвитку зв’язного мовлення 

дітей дошкільного віку засобами творів живопису та шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: професійна підготовка, зв’язне мовлення, твори 

живопису, мовленнєва діяльність дошкільників. 

 

Підготовка майбутніх фахівців у сфері дошкільної освіти - це складний, 

багатогранний процес, в якому важливу роль відіграють як особистісні якості, 

так і рівень професійних знань і вмінь. 

До проблеми підготовки майбутніх фахівців для професійної діяльності 

науковці зверталися неодноразово, зокрема свої праці цій проблемі присвятили: 

Т. Комарова, Л. Семушина (проблеми готовності до педагогічної діяльності); Л. 

Артемова, Г. Бєлєнька, М. Ісаєв, Н. Кузьміна (про роль вихователя і його місце 

в педагогічному процесі); Л. Савінова, С. Тарасова, Г. Шевченко (про зміст 

підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти); А. Богуш, Н. 

Гавриш, Ф. Сохин, Н. Стародубова, О. Струніна (про мовленнєвий розвиток 

дошкільників і мовленнєву підготовку вихователів ДНЗ); Л. Зданевич (розвиток 

зв’язного мовлення засобами творів живопису та підготовка майбутніх 

вихователів до роботи з розвитку мовлення) та ін. 

На сьогоднішній час заклади дошкільної освіти (ЗДО) потребують 

спеціалістів, які здатні бачити та розуміти особливості мовленнєвого розвитку 

кожної дитини, а також, враховуючи ці особливості здатні обирати найбільш 

ефективні шляхи впливу на мовлення дітей дошкільного віку, а точніше: спосіб 

взаємодії з дитиною, спрямований на вирішення дидактичних завдань; 

відбирати зміст мовленнєвого матеріалу для спілкування, орієнтуючись на 

потреби дітей; не тільки використовувати відомі методи та прийоми розвитку 

мовлення дошкільників, але й створювати свої оригінальні способи управління 

мовленнєвим розвитком дитини.  

Свідоме осмислення майбутніми педагогами сучасних державних 

документів сприяє формуванню у них переконаності, що основною метою 

модернізації дошкільної освіти є цілісний розвиток дитини як особистості, 

оскільки в центрі освітньої діяльності є дитина, розвиток якої знаходиться у 

прямій залежності від рівня інтенсивності та змісту її власної активної 

діяльності. 

Конституція України, як основний закон нашої держави, гарантує вільний 

та всебічний розвиток особистості кожного громадянина, а в Законах України 

«Про освіту» (1991), «Про дошкільну освіту» (2001), в Національній Доктрині 

розвитку освіти України у XXI столітті (2002) підкреслюється, що основні 

завдання дошкільної та шкільної освіти полягають у її спрямованості на 

всебічний гармонійний розвиток дитини як особистості та найвищої суспільної 
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цінності й створення умов для творчої самореалізації особистості кожної 

дитини у навчально-виховному процесі [2]. 

Підготовка фахівця з дошкільного виховання передбачає оволодіння 

студентами інформаційним та діяльнісним компонентом навчальних дисциплін 

з метою засвоєння основ професійної діяльності педагога з розвитку зв’язного 

мовлення дітей дошкільного віку засобами творів живопису. На основі 

прийняття фахівцями та розуміння цінності та пріоритетності даного напрямку 

педагогічної діяльності, їх активного залучення до самостійної пізнавальної 

діяльності дозволить підготувати фахівця високої кваліфікації [3].  

Мобільність, конструктивність, творчість, відповідальність та 

передбачуваність наслідків взаємодії з дитиною повинні слугувати базисною 

основою для розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку в діяльності 

майбутнього вихователя. При цьому вихователь має виявляти активну життєву 

позицію, бути не байдужим та сприятливим до інноваційних здобутків у галузі 

дошкільного виховання, а також у галузі мовленнєвого розвитку дошкільників. 

Не менш важливою ця позиція є і для ефективного вирішення проблеми 

розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку засобами творів живопису 

[4]. 

Твори живопису є ефективним засобом розвитку зв’язного мовлення дітей 

дошкільного віку, оскільки вони викликають у дітей бажання поговорити про 

зображену ситуацію, природу, персонаж, що наштовхує їх на розповідь, 

активізує досвід, у дітей з’являється потреба висловитись, розповісти про свої 

спостереження, враження. Відбувається складна розумова діяльність, у якій 

мають місце аналіз, синтез, порівняння, умовивід. Мовчазне розглядання творів 

живопису є неможливим, тому що, розглядаючи репродукцію картини, дитина 

весь час говорить, передаючи свої враження у мові. Картина – один із головних 

атрибутів навчального процесу на етапі дошкільного дитинства. Навчання дітей 

розповіді за картиною позитивно впливає на поведінку дітей, на вироблення у 

них якостей, потрібних для успішного навчання в школі. Є.І. Тихеєва радить 

частіше розмовляти з дітьми за змістом картин, це навчить їх самостійного 

розповідання [1]. 

Вивчення й аналіз роботи ЗДО свідчать про те, що на даний час недостатня 

увага приділяється саме проблемі розвитку зв’язного мовлення дітей 

дошкільного віку засобами творів живопису. Для визначення рівня 

усвідомленості даної проблеми педагогами було проведено ряд анкетувань та 

бесід з вихователями ЗДО (15 вихователів), а також із студентами другого та 

четвертого курсів спеціальності «Дошкільна освіта» ОС «Бакалавр», на базі 

Мукачівського державного університету (45 студентів). Результати проведених 

анкетувань та бесід показали недостатній рівень усвідомлення учасниками 
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анкетування значення творів живопису для розвитку зв’язного мовлення дітей 

дошкільного віку. Найскладнішим для них виявилося практичне використання 

творів живопису як засобу розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку. 

Отже, результати анкетування виявили нагальну потребу закріпити та 

поглибити знання студентів із розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного 

віку засобами творів живопису, формувати інтерес студентів до використання 

творів живопису для розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку, 

навчити студентів застосовувати отримані теоретичні знання у практичній 

діяльності.  

Для реалізації зазначених завдань необхідно використовувати такі форми 

організації роботи: проведення лекційних та практичних занять, семінарських 

занять, семінарів-практикумів, круглих столів, бліц-вікторин, консультацій. Ці 

форми роботи можуть бути використані як у закладі вищої освіти у роботі зі 

студентами, так і у ЗДО при організації методичної роботи з вихователями. Їх 

використання сприятиме формуванню готовності педагогів до проведення 

різних форм роботи з розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку 

засобами творів живопису; сприятиме оволодінню майбутніми педагогами 

теоретичними та практичними знаннями та уміннями, необхідними для 

здійснення цілеспрямованого та систематичного навчання дошкільників. 

Отже, саме професіоналізм вихователя, знання методик, використання 

нових наукових розробок, постійна самоосвіта та самовдосконалення є 

головною запорукою розвитку зв'язного мовлення. У методиці навчання 

розповіданню дітей за творами живопису постійно з’являються нові розробки 

педагогів-практиків, творчі знахідки, методи та прийоми керівництва 

мовленнєвою діяльністю дошкільників. Для досягнення найбільшої 

ефективності впливу творів живопису на розвиток зв’язного мовлення 

дошкільників важливим є правильний добір вихователем творів живопису за 

тематикою, доцільних для використання у різних вікових групах ЗДО.  
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 У статті розглядається питання про засоби формування професійних 

навичок студентів, передача змісту художнього образу, значення комплексу 

диригентської техніки. 

 Ключові слова: диригент, техніка диригування, хоровий колектив, творча 

робота з колективом. 

 

 Виховання високо професійного диригента – одна із складних проблем 

сьогодення, яка зумовлена тим, що диригентське мистецтво є чи не 

наймолодшим, хоч і має свою багатовікову історію та є однією із важливих 

навчальних дисциплін формування майбутніх фахівців-диригентів. 

 Якщо вже для сформованого музиканта головним завданням в процесі 

навчання диригуванню є набуття спеціальної техніки диригування, то для 
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молодого виконавця, диригування є перш за все засобом його музичного 

виховання. Центр ваги в заняттях з диригування переміщається в такому 

випадку із засвоєння специфічних технічних знань і умінь в сторону розвитку 

загальної музикальності в самому широкому розумінні цього слова. Кінцевою 

метою педагога, його основним завдання є виховання диригента-музиканта, 

який відповідав би високим вимогам сучасного мистецтва, керівника хорового 

колективу Нової української школи, що відповідає вимогам сучасного 

суспільства. 

Диригування – це таке саме виконавське мистецтво, як спів, гра на 

музичних інструментах та інші, але різниця в тому, що диригенти в своїй 

практиці мають справу із «живим музичним інструментом» – хоровим 

колективом, тобто велику кількість різних індивідуальностей, які він мусить 

об’єднати в одну цілість, в один спаяний колектив так, щоб він зазвучав під 

його руками, як добре налаштований інструмент. Тому кандидат на диригента 

мусить відзначатися специфічними диригентськими здібностями, які дозволили 

б йому з успіхом віддаватися цьому дуже складному індивідуальному і 

відповідальному мистецтву. 

Обов’язком диригента є правильна передача ідеї та змісту, керування 

емоційною стороною виконання, організація структурно-ритмічної сторони, 

правильне визначення темпів і динаміки, характеру руху музики, фразування, 

нюансів.  

В наш час сучасна шкільна програма з музичного мистецтва, включає 

таку форму співацького виховання дітей як хоровий спів і тому необхідно, щоб 

майбутні вчителі музичного мистецтва отримали якісну диригентсько-хорову 

підготовку, в яку входить хоровий спів, диригування, методика роботи з хором 

та інші. Завданням дисципліни «хорове диригування» - є формування 

професійних знань та навиків, що дозволятимуть здійснити вокально-хорову 

роботу в загальноосвітній школі, яка допоможе підготуватися студентам до 

самостійної діяльності в якості вчителя музичного мистецтва, керівника хору. 

Практика показує, що недостатня увага до навчального процесу - байдуже 

ставлення до навчання, а також недостатнє опрацювання питань, пов’язаних з 

початковою постановкою диригентського апарата, не дозволяють виявити 

технічний і творчий потенціал майбутнього керівника хору, привити йому 

природну диригентську майстерність, де важливою складовою є те, що 

вокально-виконавське мистецтво хорового колективу знаходиться в прямій 

залежності від мануальної техніки. 

Практична діяльність керівника хору складається із двох складових: 

хормейстерської (робота з хором) та диригентської (керування виконанням 

творів), що ставить цю професію в категорію самих складних виконавських 
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спеціальностей. Обидві складові повинні відповідати високому рівню розвитку, 

гармонійно виховані, не прирівняти їх, або взаємо замінювати. Слух, мануальна 

техніка та емоції- три елементи («три кити»), на яких базується техніка 

керівника хору. Правильне виховання цих елементів має первинне значення для 

її розвитку. Контролером цього процесу є свідомий контроль над своїми 

відчуттями при виконанні тих чи інших рухів. З цього фактично починається 

оволодіння технікою диригування. Першим завданням є «вслухатися» в свої 

відчуття; необхідно навчитися перевіряти кожну позицію, позу, положення, рух 

[4]. 

Диригування – складний, багатогранний творчий процес управління 

колективом, який опирається на широкий комплекс диригентської техніки – 

складної системи жестів, яка включає в себе техніку рук, корпуса, голови, 

міміку, дихання, за допомогою яких диригент здійснює керування музичним 

колективом. Водночас, диригування – це складний психологічний процес, який 

включає в себе як внутрішні переживання, так і емоційну віддачу, уміння 

підпорядковувати своїй волі дії виконавців, розкривати образний зміст твору, 

його музичну красу, виховувати любов до цієї професії. Формувати професійні 

якості виконавців – це один із найскладніших видів музичного виконавства, 

управління хоровим колективом у процесі вивчення та публічного виконання 

ними музичного твору. За визначенням І. Маркевича, “...диригування є ... 

мистецтво, наука і управління” [3], яке складається із спеціально 

відпрацьованих схем жестів. Віддаючи належне мистецтву диригування, 

необхідно приділяти увагу теорії диригування, яка покликана пояснити цей 

феномен, перш за, все як управління. Диригування здійснюється за допомогою 

спеціальних дій, жестів, які передають інформацію від диригента до 

виконавців. Це своєрідний переклад музики на мову жестів, уміння за 

допомогою набутої техніки диригування, міміки впливати на колектив, 

передавати їм свої виконавські наміри”. 

У наш час майбутній диригент – це високоосвічена, з високим 

інтелектуальним рівнем загального та музичного розвитку, насамперед, володіє 

умінням пропагувати найкращі музичні зразки вітчизняної і світової музичної 

культури, розкривати зміст твору, бути професійним інтерпретатором, а також 

наставником-вихователем творчого колективу. 

Важливою навчальною дисципліною у вихованні майбутнього диригента 

є «Методика викладання диригування», яка навчає студента теоретичним та 

методико-практичним засадам постановки, вирішення художніх завдань, 

ознайомлення із усіма засобами та способами диригування, виховання 

естетичних якостей виконавців. 
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Теорію диригування можна порівняти із мовною грамотою. Для того, щоб 

навчитися добре писати і читати, потрібно знати правила правопису і практику 

їх використання. Для того, щоб навчитися професійно диригувати, потрібно 

знати не тільки теорію диригування, але і вміло її поєднувати з практикою. 

Знання теорії диригування не є самоціллю, а необхідною умовою 

вдосконалення диригентської практики. Диригування – це один із 

найскладніших видів музичного виконавства. Диригентом можливо стати лише 

у процесі систематичної, щоденної, кропіткої праці. 

Майбутній диригент повинен опанувати низку навчальних дисциплін: 

елементарну теорію музики, сольфеджіо, гармонію, поліфонію, 

інструментування, читання партитур, методику роботи з оркестром, аналіз 

музичних творів, історію музики, педагогіку, етику, естетику, психологію, 

історію, літературу та інші дисципліни, які йому допоможуть орієнтуватися у 

складних питаннях, що виникають у процесі роботи. Ці та інші дисципліни 

студент – майбутній диригент професійно опановує у ВНЗ. 

Для кожного диригента потрібні правильна постановка диригентського 

апарату, вільний, пластичний рух рук. 

Щоб підготовка в класі диригування була ефективною, необхідно щоб 

заняття відбувалися спочатку під супровід концертмейстера (фортепіано), а 

потім лише в оркестровому колективі. Час для занять студента в класі із 

концертмейстером чітко визначений і його необхідно навчитися раціонально 

використовувати та грамотно розподіляти, щоб за максимально короткий 

часовий відрізок відпрацювати основні завдання уроку й набути максимум 

знань, умінь та навичок диригування. Саме на таких заняттях в класі з 

диригування у майбутніх диригентів “... проявляється індивідуальність і можна 

побачити справжнє злиття композиторської і виконавської думки” [1]. 

Результативність підготовки майбутнього диригента значною мірою 

залежить від спільних дій викладача, студента і концертмейстера. Заняття в 

класі з диригування із концертмейстером передбачає основну мету – 

забезпечення студента навичками підготовчого, передрепетиційного етапу з 

оркестром. На цьому етапі навчання поведінка майбутнього диригента, робота 

за пультом, уміння демонструвати жестами покази та зняття фермат мають 

супроводжуватися поглядами в бік оркестрових груп або окремих солістів. 

Специфіка роботи з творчим колективом вимагає від майбутнього 

диригента уміння: 

1) спланувати репетицію; 

2) підготувати нотний репертуар (оркестрова партитура і партії); 

3) підготувати приміщення до занять; 

4) встановити з ними творчий контакт; 
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5) чути оркестрову партитуру і корегувати помилки у процесі 

виконавства (точно і лаконічно давати зауваження і виправляти помилки). 

Така практика диригентської підготовки має відбуватися згідно з планом. 

Тому необхідно, щоб у чітко визначений час на заняттях з «Хорового класу» 

працювали студенти-випускники над вивченням творів і вдосконалювали 

професійні диригентські навички в роботі з творчим колективом. Отже, 

висвітлення та акцентування на проблемних питаннях підготовки майбутніх 

диригентів в інституті мистецтв дадуть змогу покращити їх якість навчання. У 

цьому випадку велика відповідальність лягає на плечі як студента, який 

вирішив стати диригентом, присвятити себе диригентській професії, а також і 

на його педагога, який має обов’язок виховати майбутнього 

високопрофесійного диригента. Пройти курс диригування у навчальному 

закладі ще не означає, що майбутній диригент уже став професіоналом. Він 

лише отримує основи диригентської техніки, які потрібно буде надалі 

розвивати і вдосконалювати у процесі клопіткої творчої роботи з колективом. 
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Музична Україна, 1981. – 208 с. 

3. Ольхов К. О дирижерском жесте и его элементах / К.О. Ольхов // Хоровое 

искусство. – Л., 1967. – С. 42-75. 
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Феномен влади проявляється в пануванні: підкоренні і контролюванні 

людської поведінки. Захист особи від посягань на простір власної свободи – це 

уникання влади іншого над собою. Але в природі живої істоти є й зворотній 

момент: для виживання вона потребує влади як контролю над іншим. «Все це, –

  простір, надію, контроль і намір знищення, – можна назвати справжнім тілом 

влади чи просто владою» [3]. 

Панування в силу відданості особі володаря та його ласці, інакше харизмі, 

здійснюється насамперед внаслідок її  героїзму, сили духу та слова, яке ми 

бачимо в особі Старшого Брата з роману  «1984». 

Очевидно, що одна з головних функцій влади як загальносуспільного 

явища – приведення до стану єдності  групи, спільноти, суспільства в цілому. 

Розширення систематичних владних стосунків за межі приватної сфери і 

перехід їх у сферу публічного життя  поступово призвело до виникнення такого 

соціального явища як політика. Політика спрямована на досягнення і 

реалізацію влади, яка розповсюджується на все суспільство. 

Державу можна вважати інституційним «уособленням» політичної влади 

як влади публічної. У межах своєї території кожна держава зберігає за собою 

монополію на насильство. У історії соціально-політичної і філософської думки 

влада частіш за все або ототожнювалась з насильством, або ж розглядалась як 

невід’ємно пов’язаною з ним. Прикладом такого підходу є позиція того ж таки 

М. Вебера, який розумів владу як відносини панування, що спираються на 
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насильство як засіб. З часом держава монополізувала цей засіб, оголосивши 

себе єдиним джерелом «права» на насильство [1]. 

Суспільство характеризується особливою системою влади, котра 

функціонує як механізм всеохоплюючого контролю, діє постійно й прагне до 

максимальної ефективності. Нові технології влади поступово складались у 

різних сферах суспільного життя і однією з важливих технологій була і є 

дисципліна. Влада дисциплінарного типу тяжіє до знищення 

індивідуальності,  відведення особам свого певного місця в обмеженому 

просторі, де кожного  завжди можна знайти й проконтролювати його поведінку. 

Видимими втіленнями такої влади є солдатська казарма, клініка, психіатрична 

лікарня, в’язниця для злочинців, класний принцип навчання дітей тощо. В усіх 

закладах такого типу людина не є вільною, навіть архітектура цих закладів 

відповідає потребі нагляду й контролю. 

Джордж Оруел показує, як живе середня людина в тоталітарній державі. 

Уїнстон Сміт – чиновник. Однак його життю не позаздриш. Ліфт у будинку не 

працює – діє режим економії. Немає натуральних продуктів – люди харчуються 

сурогатами. Холод, убозтво, напівтемрява. Казармений порядок – така 

обстановка життя головного героя. Побут людей в Англії 1984 влаштований 

так, що ніхто не може бути сам собою. У стіну вставлений телеекран, який 

стежить за кожним рухом людини, що знаходиться в кімнаті, і який не можна 

вимикати. Усюди мікрофони, підслуховуючі пристрої. І як символ підозрілості, 

зведений у ранг державної політики, – на кожній сходовій площадці 

зображення людини років сорока п’яти з написом: «Старший Брат дивиться на 

тебе». 

 «Не виключено, що слідкували за кожним – і цілодобово. В будь-якому 

випадку, підключитись могли коли завгодно. Доводилось жити – і ти жив, за 

звичкою, яка перетворилась в інстинкт, – з розумінням того, що за кожним 

твоїм словом і кожним твоїм рухом, доки не погасло світло, спостерігають [4]. 

 Так здійснюється партійний ідеал: «… країна воїнів і фанатиків, які 

крокують в єдиному строю, думають одну думку, кричать одне гасло, невпинно 

трудяться, б’ються, торжествують, карають – триста мільйонів чоловік, і всі на 

одне обличчя » [4]. 

Чоловік і жінка були зобов’язані виробляти потомство, але так, щоб при 

цьому не відчувати ніякої радості. Радість любові каралася смертю. 

Твердженням однодумності служить новомова – «єдина на світі мова, чий 

словник з кожним роком скорочується». 

 Дисциплінарний характер влади у романі, звичайно, не обмежується 

зазначеними специфічними закладами, стихія такої влади виходить за межі суто 

дисциплінарних інститутів і поступово охоплює все суспільство, всі види 
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міжлюдських стосунків. «Відбувається, – писав Фуко, – поширення 

дисциплінарних процедур, і не лише у формі закритих закладів, а і як осередків 

контролю, що  розкидані по всьому суспільству» [6]. 

 Фуко М. багато в чому відмовляється від традиційних уявлень про владу. 

В одному з своїх інтерв’ю він говорив: “Визначаючи вплив влади як 

придушення, виходять суто з юридичної концепції такої влади, ототожнюють 

владу з законом, який каже “ні”; влада розглядається, перш за все, як щось таке, 

що несе силу заборони. Нині можна вважати, що це цілком негативна, вузька, 

схематична концепція влади, котра, як не дивно, широко розповсюджена. Якби 

влада була тільки репресивною, якби вона не робила нічого іншого, а лише 

говорила “ні”, невже ви дійсно вважаєте, що можна було б примусити їй 

підкорятися? Те, що дозволяє владі триматися, що вимушує її приймати, є те, 

що вона не просто тисне на нас як сила, котра говорить “ні”, а те, що вона є 

продуктивною, вона викликає задоволення, формує знання, продукує дискурс. 

Її необхідно розглядати скоріш продукуючою владою, що простягається через 

усе соціальне тіло, аніж як негативну інстанцію, чиєю функцією є 

придушення”[8]. 

 «1984» – це роман про технології знищення суб’єктивності людини. 

Джордж Оруел виходив з тези про самоцінність влади при тоталітарних 

режимах, які не мають ніяких інших цілей або цінностей, крім самої влади, 

володіння нею, досягнення та утримання її, захвату нею. Тоталітаризм в його 

розумінні спрямований насамперед на контроль свідомості, а не тільки на 

примус до  зовнішньо лояльної і слухняної поведінки. У такій системі 

панування не висувалось, на його думку, ні завдань реалізації  ідеологічних 

проектів і програм, ні внесення релігійних цінностей, ні національного 

будівництва. Вся суть соціальної системи Океанії зводиться до технології 

відтворення самої системи ритуалам влади і підпорядкування. Головне 

завдання режиму – профілактика інакомислення або ухилення від курсу 

керівництва, кара за порушення будь-яких норм запропонованого порядку, 

навіть дрібних правопорушень, і демонстративне знищення відступників. 

Роман в цьому плані не розгортає  сюжет або історію життя, а являє собою 

пояснення подібної системи, садистський процес театральної гри влади з самою 

собою. 

Ворог у цій системі – один з найважливіших елементів організації 

репресивного режиму. Тут є напівміфічний зовнішній супротивник (війна 

ведеться з якимось із могутніх, але далеких держав, головним чином десь на 

околицях країни, хоча ознаки воєнного стану постійно дають про себе знати не 

тільки в передачах з екранів, але і видовищем убитих від вибухів ракет, що 

відбуваються час від часу в периферійних кварталах міста). Але головний ворог 
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– внутрішній, колишній лідер і організатор партії, зрадник,  що представляється 

на телеекрані лише під час регулярних зборів – «двохвилинок ненависті», або 

на огидних плакатах під час «Тижня ненависті», завжди на тлі нескінченних 

маршируючих колон азіатських солдатів ( «глухий розмірений тупіт 

солдатських чобіт акомпанував бекання Голстейна»). Його промови під час цих 

ритуальних ганьблень представляли собою карикатурний, абсурдний виклад 

усього, що підлягало забороні та контролю поліції думок.  

 Гостра сатира на «капіталістичний лад» червоною ниткою проходить 

крізь весь сюжет роману. Ерік Артур Блер, який прославився під псевдонімом 

Джорджа Оруела, поділяв в молодості соціалістичні переконання, «прозрів» 

лише після подій громадянської воїни в Іспанії, в якій він брав участь, і відтоді 

вельми песимістично дивився на дійсність, яка його оточувала,  в тому числі і 

англійську, пророкуючи наступ «АНГСОЦу».   

 У статті 1941 року «Література и тоталітаризм» Джордж Оруел писав: 

«Згадавши про тоталітаризм, одразу згадую Німеччину, Росію, Італію, але, 

думаю, треба бути готовим до того, що це явище зробиться всесвітнім. 

Очевидно, що часи вільного капіталізму йдуть до кінця … »[5].  «Мій роман не 

спрямований проти соціалізму або британської лейбористської партії (я за неї 

голосую), але проти тих збочень централізованої економіки, яким вона схильна 

і які вже частково реалізовані в комунізмі і фашизмі. Я не переконаний, що 

суспільство такого роду обов’язково повинно виникнути, але я переконаний 

(враховуючи, зрозуміло, що моя книга – сатира), що щось в цьому роді може 

бути. Я переконаний також, що тоталітарна ідея живе у свідомості 

інтелектуалів скрізь, і я спробував простежити цю ідею до логічного кінця. Дію 

книги я помістив в Англію, щоб підкреслити, що англомовні нації нічим не 

краще за інших і що тоталітаризм, якщо з ним не боротися, може перемогти 

всюди» [7]. 

Для Оруела, ключем до успіху тиранії було психологічне поневолення. У 

1984 він докладно описує, як державі вдалося переконати своїх громадян 

підкоритися абсолютній владі.  

Історія, культура, саме людське єство – лише перешкоди, що заважають 

тоталітарній ідеї здійснитися в її справжній повноті. Поки зберігається хоча б 

кволий паросток неофіціозної думки, не можуть вважатися вічними самовладдя 

лідера Океанії, названого умовним ім’ям Старший Брат, і диктат цілком йому 

підконтрольної організації, яку позначають настільки ж умовним словом 

«партія». Завдання не в тому, щоб добити супротивників, бо вони уявні. Вона в 

тому, щоб зникла можливість незгоди, нехай суто теоретична і ефемерна. 

Навіть як абстрактна концепція всяка індивідуальність повинна зникнути 

навіки. 
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Роман закінчується песимістично і  тоталітарний лад здобуває перемогу 

над людиною: «Він [Уїнстон] зупинив погляд на велетенському обличчі. Сорок 

років пішло у нього на те, щоб зрозуміти, яка усмішка ховається за чорними 

вусами. О, жорстока непотрібна сварка! О, впертий, примхливий утікач, який 

відірвався від люблячих грудей! Дві присмачені джином сльози прокотилися по 

крилах носа. Але все добре, тепер все добре, боротьба закінчилася. Він здобув 

над собою перемогу. Він любив Старшого Брата» [4]. 
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 В статті висвітлено проблему практичної підготовки майбутнього 

вчителя музики. Проаналізовано роль педагогічної практики на формування 

професійних навичок педагога по вокалу, показано, що педагогічна практика є 

важливим чинником у формуванні професійних якостей.  

 Ключові слова: майбутній педагог, практика, музичне мистецтво, 

професійна підготовка, навчальний процес. 

 

Входження України в Європейський простір передбачає підготовку 

фахівця здатного до творчого саморозвитку, професійного вдосконалення, 

педагогічної творчості. Педагогічна практика – важливий напрямок практичної 

підготовки фахівця, входження його в майбутню професію. 

Питання практичної підготовки фахівців музичної освіти, зокрема вокалу, 

вивчали В.А. Багадурова, С.Н. Гладка, І.І. Левідова, Е.М. Малініна, А.Т. 

Менотені, Г.П. Стулова, В.С. Попова, В. Семисенко, Н. Гузій, С. Сисоєва, О. 

Рудницька та ряд інших дослідників. У роботах Ю.Б. Алієва , В.В. Ємельянова, 

Г.П. Стулова, М.З. Чернової розглядаються шляхи підвищення ефективності 

професійної підготовки майбутніх вчителів музики. Науковці зазначають, що 

однією з умов підвищення рівня вокальної підготовки майбутнього вчителя є 

взаємозв`язок теоретичних знань, практичних, методичних умінь.  

Мороз О., Падалка О., Юрченко В. в своїх дослідженнях стверджують, 

що «саме педагогічна практика є однією з провідних подій у професійно-

спрямованому житті студента педагогічного навчального закладу, важливим 

щаблем особистісного зростання майбутнього вчителя, студент розпочинає 

самостверджуватися в новій статусно-рольовій позиції педагога» [1]. 

Праці О. Щолокової та Г. Падалки звертають нашу увагу на те, що 

необхідною складовою забезпечення якісної підготовки майбутнього вчителя 

вокалу є педагогічна практика. 
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 Поняття «практика» в соціологічних словниках трактується як: 

 діяльність людей, пов’язана з впливом на природу і суспільство; 

 звичай, звичка; 

 тренування, прийоми; 

 навички у будь-якій діяльності, професії; практична професійна 

діяльність [2]. 

Педагогічна практика студентів вищих навчальних закладів є 

невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки фахівців, метою якої є 

озброєння студентів системою педагогічних знань, підготовка до практичної 

роботи у освітніх закладах, формування в майбутніх спеціалістів уміння 

застосовувати в педагогічній діяльності науково-теоретичні знання, практичні 

навички, здобуті при вивченні загально-педагогічних і фахових дисциплін, 

розвиток у майбутніх педагогів музичних спеціальностей інтересу до 

професійної діяльності. 

Професійна підготовка майбутніх педагогів-музикантів у вищій школі 

спрямована на вивчення комплексу гуманітарних та суспільних наук, проте 

домінантою в підготовці є практична підготовка фахівців. 

Фахова підготовка музиканта передбачає, насамперед: оволодіння 

ґрунтовними знаннями з музичної педагогіки; теорії та методики музичного 

виховання; історії та теорії музики; сольфеджіо, гармонії, поліфонії; аналізу 

музичних форм; вокально-хорової педагогіки; знання з питань хорознавства, а 

також формування професійних виконавських вмінь та навичок. 

Для майбутнього фахівця з музичного мистецтва педагогічна практика 

продовжує залишатися дуже складним етапом на шляху до професії. Перед 

науково-педагогічними працівниками ВНЗ постає завдання вибору найбільш 

результативних методів навчання, які, в силу різних обставин, здатні 

забезпечити індивідуалізовану підготовку майбутніх фахівців з музичного 

мистецтва до практичної діяльності.  

Щоб стати справжнім майстром своєї справи, необхідно дуже багато 

працювати над собою, особлива увага при цьому приділяється практичним 

навичкам. Педагогічна практика студентів музично-педагогічних 

спеціальностей спрямовується на оволодіння ними найвищим рівнем музично-

педагогічної діяльності, на удосконалення загальнопедагогічних та фахових 

знань, формування творчих умінь та навичок в реальних умовах сучасного 

навчально-виховного процесу і передбачає інноваційно-творчий підхід до її 

організації. Це, безсумнівно, надає можливість розглядати її як дієвий засіб 

формування досвіду творчої діяльності майбутнього вчителя музики. Саме в 

період практики студентами усвідомлюються пріоритети, гуманістичні засади 

майбутньої професійної діяльності вчителя музики, її духовно-практичне 
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значення, що формує їх ціннісне ставлення до майбутньої професії, визначає 

особистість дитини як найвищу цінність життя. У процесі практики 

створюються умови комплексного застосування студентами фахових знань під 

час проведення пробних занять в дошкільних навчально-виховних закладах, 

пробних уроків музичного мистецтва в загальноосвітній школі, відкриваються 

можливості інтегративного підходу до оперування художніми знаннями, що 

забезпечує розвиток професійно-мистецької освіченості та особистісної 

культури студента. Тільки в процесі практики ґрунтовні знання 

перетворюються на особистісні переконання. 

Активне застосування студентами на практиці музичних умінь доводить 

їх іманентно-творчий характер і реалізується у вирішенні питань художньої 

інтерпретації твору, створенні акомпанементу до пісень, підбиранні на слух, 

аранжуванні, власній музичній та педагогічній імпровізаціях. У процесі 

практики розкриваються уміння художньо-педагогічного спілкування студента 

з особистістю учня, вміння розкрити красу композиторського задуму. 

Отже, педагогічна практика – це важливий етап у процесі навчання 

студента, становлення його як фахівця. Проходження практики дозволяє 

студенту визначитись, який саме напрямок вибрати, що необхідно для 

вдосконалення природних творчих здібностей.  
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В статті вивчено стан проблеми соціально-особистісного розвитку 

дошкільника на сучасному етапі, проаналізовано сучасні теоретичні концепції 
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Численні дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених доводять той 

факт, що дошкільний вік є фундаментальним періодом цілеспрямованого 

розвитку базових якостей, тому необхідно забезпечити інтелектуальний, 

особистісний, фізичний і соціальний розвиток дитини; здійснити необхідну 

корекцію відхилень у її розвитку; долучити дітей до загальнолюдських 

цінностей для повноцінного розвитку дитини - «досягнення означених завдань 

дошкільної освіти забезпечується реалізацією освітнього процесу, підвищення 

якості якого визначено як пріоритетний напрямок» [2], що підтверджує аналіз 

нормативних актів та документів стратегічного характеру в галузі освіти 

України. 

Протягом всього періоду дошкільного дитинства дитина постійно прагне 

до активної діяльності, взаємодії з іншими дітьми і дорослими, і важливо 

сприяти подальшому її розвитку. Чим багатша і різноманітніша діяльність 

дітей, чим вона більш значуща для дитини і відповідає її природі, тим 

успішніше розвиток дошкільника. Тому цінне значення мають різні види ігор та 

активне спілкування з оточуючими - з дорослими і однолітками. 

У теорії і практиці дошкільної освіти соціально-особистісний розвиток 

дітей дошкільного віку вважається однією з головних складових гармонійного 

розвитку дитини, що сприяє її подальшій успішності і результативності власної 

діяльності (Т.І. Бабаєва, Т.М. Бабунова, В.Г. Гогоберидзе, М.А. Іваненко, С.А. 
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Козлова, Л.В. Коломійченко, М.В. Крулехт, В.І. Логінова, В.Г. Нічаєва, О.В. 

Токар та ін.) . 

Детальний аналіз поняття «соціально-особистісний розвиток» дозволяє 

виділити загальні моменти, відзначити деякі його відмінності. Так, Т.М. 

абунова і Л.Р. Салаватуліна, С.В. Батуєва [1], Є.К. Орликова, Л.В. Трубайчук та 

ін. розглядають соціально-особистісний розвиток як «процес», як сукупність 

послідовних і взаємопов'язаних дій педагога і дитини для досягнення певних 

цілей, який дозволяє перетворювати якості дітей і розвивати особистість. 

Дослідники, Бабаєва Т.І., Іваненко М.А., вважають, що соціально-

особистісний розвиток - це якась «характеристика», «здатність» дитини, що 

дозволяють йому орієнтуватися в соціумі, враховуючи необхідні норми, 

реагувати на дії інших людей, сприймати себе як повноправного члена 

суспільства [3]. 

Бабунова Т.М. і Салаватуліна Л.Р., Іваненко М.А. трактують дане поняття 

як процес соціального розвитку, що сприяє більшою мірою адаптації дитини в 

соціумі, налагодженню відносин з оточуючими людьми. Батуєва С.В., Юсупова 

Т.Г. роблять акцент на особистісному розвитку, а Бабунова Т.М. і Салаватуліна 

Л.Р., Іваненко М.А., Трубайчук Л.В. - на формуванні особистісних якостей. 

Значний внесок у вивчення проблеми соціального розвитку та соціалізації 

дітей дошкільного віку внесла Коломійченко Л.В. На думку автора, 

«соціалізація» - це процес ознайомлення людини з різними аспектами 

соціальної культури, її інтеріоризації, трансляції та творчості.  

Адаптація людини до соціуму, його відповідність прийнятим і 

схвалюваним формам і способам взаємодії з іншими людьми забезпечується за 

рахунок залучення до культурних цінностей. Коломійченко Л.В. вважає, що 

умовою соціалізації дітей дошкільного віку є змістовна характеристика 

соціокультурної ідентифікації, динаміка якої визначається різними аспектами 

соціальної культури. Варто відзначити значиме положення в концепції автора 

про те, що успішність соціальної сторони розвитку дитини буде залежати від її 

творчої соціалізації та індивідуалізації, так як це є цінним в соціально-

особистісному розвитку дитини дошкільного віку. 

Мудрик А.В. в своїх працях відзначає, щоб стати повноправним членом 

суспільства, суб'єктом соціалізації, людина засвоює соціальні і культурні норми 

і цінності. На кожному віковому етапі, протягом усього життя, людина вирішує 

певні завдання, що забезпечують успішність її розвитку. Автор умовно виділяє 

три групи завдань, які людина вирішує на певному віковому етапі соціалізації: 

природно-культурні, соціально-культурні та соціально-психологічні [4]. 

Розглянемо їх в аспекті соціально-особистісного розвитку дитини 

дошкільного віку. 
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Природно-культурні завдання спрямовані на досягнення певного рівня 

фізичного і гендерного розвитку. І в цьому сенсі слід вважати, що дитина 

засвоює елементи етикету, усвідомлює своє фізичне «Я», що впливає на 

становлення адекватної самооцінки, формування самосвідомості, впевненості в 

собі, а також позитивне ставлення до життя. Соціально-культурні завдання 

включають в себе моральні, ціннісні, пізнавальні аспекти входження в соціум, 

що визначаються найближчим оточенням дитини. Дошкільник долучається до 

певного рівня суспільної культури, розширює свої знання, вміння та навички, 

підвищує рівень сформованих цінностей. Соціально-психологічні завдання 

визначають становлення самосвідомості особистості, її самовизначення в житті, 

самореалізацію і самоствердження. 

Таким чином, комплексне вирішення представлених задач дозволяє 

дитині не тільки адаптуватися в суспільстві, орієнтуватися в найближчому 

оточенні, але також самовизначитися в якості повноправного члена суспільства, 

виконання певної соціальної ролі і моделювання власної поведінки, тим самим 

перетворити реальну дійсність, підвищити свою загальну культуру. 

Дошкільник вчиться діяти, згідно з соціальним статусом, на основі духовно-

моральних і соціокультурних цінностей, соціальної ситуації, що склалася, 

враховуючи психологічну комфортність. Успішне вирішення даної групи 

завдань буде залежати від узгодженості дій суб'єктів освітнього процесу, які 

супроводжують процес соціально-особистісного розвитку дитини дошкільного 

віку - педагогів. 

Важливо відзначити, що розвиток особистості є процесом її закономірної 

зміни в результаті соціалізації, яка є процесом і результатом засвоєння і 

активного відтворення людиною соціального досвіду, здійснюваного в 

спілкуванні і діяльності. Для успішного розвитку особистості дитини цінним є 

ранній період, вік до 6-7 років. Це у власному розумінні слова «персоногенез», 

тобто становлення та індивідуальний розвиток особистості. На думку Токар 

О.В., актуальність проблеми соціально-особистісного розвитку обумовлена 

потребою суспільства у вихованні людини, що демонструє соціальну поведінку 

в дусі демократичних цінностей і норм. З огляду на дослідження Мухіної В.С., 

можна позначити основні якості, які дозволяють визначати соціально-

особистісний розвиток дітей дошкільного віку: 

1) позитивний «Образ Я», заснований на ідентифікації з власним ім'ям, 

зовнішнім виглядом, психологічним часом життя; позитивне самоставлення, 

позитивна самооцінка і адекватний рівень домагання; усвідомлення своєї 

приналежності до соціальних спільнот за сімейними, статевими, національними 

ознаками; освоєння соціального простору через знаходження свого місця в 

суспільстві однолітків і дорослих; 
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2) соціальна компетентність дитини дошкільного віку, що складається з 

трьох компонентів: мотиваційний компонент виражає відношення дитини до 

іншої людини як до найвищої цінності, проявляється через добру, уважне, 

дбайливе ставлення; когнітивний компонент полягає в пізнанні іншої людини, 

здатності зрозуміти її особливості, інтереси, потреби, побачити зміни настрою, 

емоційного стану; поведінковий компонент реалізується у виборі адекватних 

способів спілкування, етично цінних зразків поведінки. 

На цій підставі слід зробити висновок про те, що організація різних видів 

діяльності, створення умов для міжособистісного спілкування в період 

дошкільного дитинства сприятиме соціалізації дитини, збагачення його 

життєвого досвіду. Крім того, даний період в житті дошкільника дозволяє 

закласти основи соціально-особистісного розвитку, формувати особистісні якості. 

Соціально-особистісний розвиток дитини включає в себе усвідомлення та 

засвоєння необхідних цінностей суспільства, які дозволяють їй орієнтуватися, 

діяти і пристосовуватися до мінливої обстановки, формувати ставлення до 

природи, людей, дошкільного закладу, своєї сім'ї [1].  

Таким чином, спираючись на дослідження Бабаєвої Т.І.  і  Трубайчук Л.В., 

ми будемо розглядати соціально-особистісний розвиток дітей дошкільного віку 

як цілеспрямований процес входження дитини в світ соціальних відносин, що 

дозволяє отримати їй особистий досвід в способах пізнання, спілкування і 

діяльності, заснований на соціокультурних нормах, традиціях і сприяє 

задоволенню потреби дошкільника в позитивних емоційних контактах зі світом, 

собою, іншими людьми, формування себе як суб'єкта соціальних відносин і 

становлення «самості». 

Значна роль в соціально-особистісному розвитку відводиться вихованню 

культури спілкування, поведінки і діяльності у дітей дошкільного віку, які 

визначають соціальну затребуваність особистості здатної до самостійної 

культурно-орієнтованої діяльності; співпраці і взаємодії з оточуючими людьми; 

успішної адаптації до соціально-культурних умов сучасного життя, що 

змінюються [4].  

Починаючи з дошкільного віку відбувається формування базису 

особистісної культури, визначаються основи культурного відношення дитини до 

природи, рукотворного світу і власного життя. Дошкільник вчиться спілкуванню 

з однолітками і дорослими, яке сприяє розвитку гуманного ставлення до 

оточуючих людей, прояву турботи, підтримки. Цілеспрямована діяльність 

педагога по вихованню культури спілкування, поведінки і діяльності, що включає 

комплекс заходів, дозволяє формувати і розвивати у дитини особистісні якості: 

відповідальність за свої дії, допитливість, активність, ініціативність та ін. 
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Варто відзначити точку зору Іваненко М.А. про те, що соціально-

особистісний розвиток дитини в ДНЗ включає в себе розвиток її інтелекту, 

стійкості до стресів, емоційної сфери, впевненості в собі, прийняття себе, 

поглиблення позитивного ставлення дитини до світу і прийняття інших, прояв 

самостійності і автономності при необхідності, мотивації до самоактуалізації і 

самовдосконалення [3]. Автор справедливо вказує на те, що в процесі 

соціально-особистісного розвитку дитини важливо не тільки формувати 

систему ціннісних орієнтацій, ставлення до себе і до оточуючих, а й навчати 

цілепокладання, раціональному розподілу свого людського ресурсу, розвивати 

мислення. 

Таким чином, мета соціально-особистісного розвитку - це адаптація до 

навколишнього середовища за умови участі в різних видах діяльності, набутті 

знань, практичних умінь і навичок, що забезпечує розвиток власних рис 

характеру, виявляючи індивідуальні особливості психіки і поведінки. Іваненко 

М.А. [3] робить акцент на взаємодії дитини з навколишнім світом, її соціальної 

адаптації, розвитку соціальної компетентності, що розуміється нами як 

здатність дитини адекватно оцінювати ситуацію, соціальну ситуацію. 

Узагальнюючи вищесказане, можна зробити висновок, що в процесі 

соціально-особистісного розвитку дитини відбуваються значні кількісні і якісні 

зміни, які дозволяють їй орієнтуватися в різних соціальних ситуаціях, 

домагатися позитивної самореалізації шляхом набуття власного досвіду, 

засвоєння і прийняття норм, традицій суспільства, навичок взаємодії з 

навколишнім світом. Педагог створює умови для організації самостійних видів 

дитячої діяльності, що дозволяють удосконалювати набуті дітьми знання, 

вміння і навички, які необхідні для подальшого їх розвитку як повноправних 

членів суспільства. 

Вивчення питання соціально-особистісного розвитку дітей доводить, що 

основна мета дорослого полягає в тому, щоб допомогти дітям увійти в сучасний 

світ, складний у всіх відносинах, постійно мінливий, що характеризується 

великою кількістю негативних явищ. І в цьому сенсі для нас і нашого 

дослідження важлива точка зору Бабунова Т.М. про можливість розробки і 

впровадження в освітній процес педагогічних технологій соціально-

особистісного розвитку дітей дошкільного віку, що охоплюють два компонента 

- виховання і навчання. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Батуева, С.В. Социально-личностное развитие дошкольника в условиях 

детской театральной студии: автореф. дисс. на соиск. ст. канд. пед. наук: 

13.00.07 / С. В. Батуева – Екатеринбург, 2007. – 23 с. 



45 

 

2. Богуш А.М. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного 

віку та молодшого шкільного віку : монографія / А.М. Богуш, Л.О. Варяниця, 

Н.В. Гавриш та ін. ; наук. ред. А. М. Богуш ; за заг. ред. Н. В. Гавриш. – 

Луганськ: Альма-матер, 2006. – 368 с.  

3. Иваненко, М.В. Педагогическое сопровождение социально-

личностного развития / М.В. Иваненко // Дошкольное воспитание. – 2004. – № 

4. – С. 97-99. 

4. Мудрик, А.В. Общение в процессе воспитания: учебное пособие / А.В. 

Мудрик. – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 320 с. 

5. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: навчальний посібник / Т.І. 

Поніманська - К.: Академвидав, 2006.- 456 c. 

6. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная 

деятельность, развивающие занятия / авт.-сост. Т.Д. Пашкевич. – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 123 с. 

 

The article examines the state of the problem of social and personal 

development of the preschool child at the present stage, analyzes contemporary 

theoretical concepts and describes the features of the socio-personal development of 

the preschool child. 

Key words: social development, socialization, social and personal development, 

preschooler. 

 

 

УДК 373.2.091.113:17.022.1(045) 

Ільницька М.В. 

студентка І курсу, спеціальності «Дошкільна освіта», ОС «магістр»,  

Мукачівський державний університет 

Попович О. М. 

кандидат педагогічних наук, старший викладач,  

Мукачівський державний університет 
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У статті окреслено ознаки професійного іміджу керівника закладу 

дошкільної освіти. Узагальнено фактори і стадії формування іміджу 

керівника, його значення в оптимізації різних видів діяльності. 
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Динаміка розвитку суспільства та поява можливостей для розкриття 

професійного потенціалу сучасного керівника вимагає від управлінця не тільки 

знання економічних і політичних механізмів ринку та законів розгортання 

нових форм діяльності, але й здатності до самовдосконалення, створення 

власного іміджу. Для здійснення управлінського впливу керівнику необхідно 

мати відповідні ресурси, до яких, поряд із формальними повноваженнями, що 

надає посада, відносяться і ресурси, які залежать від особистості керівника. У 

зв’язку з цим проблеми формування позитивного іміджу керівника, у якому 

будуть відображені та підкреслені особливі, сильні, надзвичайні та актуальні 

якості менеджера освіти, є завданням з високим рівнем практичної значущості. 

Професіоналізм та імідж керівника є предметом дослідження за різними 

напрямами: фундаментальні положення і принципи соціально-психологічної 

науки щодо психологічних механізмів міжособистісного сприймання 

(О. Бодальов, Г. Оллпорт, Б. Сарасон, Дж. Фрасер) та самопрезентацію 

особистості (Р. Баумейстер, П. Дракер, О. Леонтьєв); сучасні підходи 

управлінської психології до ролі особостості керівника та його іміджу 

(В. Шепель, Г. Почепцов, Г. Щокін, Дж. Ягер та ін.); теорії управлінських 

якостей (Л. Кудряшова, В. Лебедєв, Р. Кричевський та інші); а також ведучі 

методологічні принципи (детермінізм, розвиток, єдність свідомості та 

діяльності), що дозволяють розглядати імідж як динамічне утворення, яке 

формується у професійній діяльності у єдності з розвитком особистості 

(Б. Ананьєв, А. Леонтьєв, С. Рубінштейн). 

Поняття «імідж» трактується як публічне «Я» людини, що складається з 

комплексу цілісних, узгоджених між собою характеристик різного змісту: 

зовнішніх (вербальних, кінетичних, середовищних, речових), та внутрішніх 

(темперамент, характер, мотивація, спрямованість, інтереси, здібності, 

самооцінка тощо), окремі риси яких узгоджені між собою [1]. 

Ефективне управління дошкільним навчальним закладом як специфічним 

соціальним соціумом не може відбуватися без урахування іміджу того, хто за 

своїм посадовим положенням покликаний цим займатися. Керівник сучасного 

дошкільного навчального закладу у своїй діяльності виходить щонайменше на 

чотири соціальні групи: дітей дошкільного віку, педагогів, технічний персонал і 

батьків. Йому необхідно також уміло підтримувати зв’язок із громадськістю 

свого району. Виходячи з такого великого і неординарного соціального 

плацдарму, на якому працює керівник дошкільного навчального закладу, 

сьогодні дуже складно йому підтримувати привабливий і авторитетний імідж. 

Розуміючи усе це, багато керівників закладів освіти наполегливіше виявляють 

ділову цікавість до іміджу як особового інструментарію, за допомогою якого 
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вони можуть ствердитись в соціальному середовищі свого спілкування, 

формувати довірчі стосунки із дітьми, батьками і працюючим у ДНЗ 

персоналом. Зрештою закріпити свою професійну репутацію і особистий 

авторитет. 

Практика сучасного керівництва навчальним закладом свідчить про те, 

що ділові якості і здібності директора дають найбільшу віддачу, якщо він має 

позитивний діловий імідж, тобто позитивне уявлення, яке керівник створює про 

себе у своїх колег, батьків, представників громадськості. Саме діловий імідж 

формує перше враження про людину як про керівника. Чим привабливіший 

діловий імідж, тим вищий професійний авторитет керівника, тим успішніша 

навчально-виховна діяльність школи, гідна громадська репутація школи [2]. 

Широкий спектр використання іміджу керівника, його значення в 

оптимізації різних видів діяльності, у тому числі, професійного, роблять 

необхідним свідомий підхід до його формування. Виділяють первинну та 

вторинну стадії формування іміджу керівника. Первинна стадія включає такі 

елементи: первинну інформацію про особистість, перше враження і галоефект 

(ефект ореолу), які є пов’язаними між собою. Елементи первинної інформації в 

процесі цілеспрямованого формування іміджу комплексно входять в структуру 

самопрезентації. Вторинні фактори утворення іміджу активуються 

безпосередньо під час взаємодії управлінця з оточуючими (так зване лідерство 

«обличчя до обличчя»), відбивають характерні риси фахової та управлінської 

діяльності і включають такі елементи: – професійні іміджеутворюючі фактори, 

які залежать від фахової підготовки, досвіду (у тому числі і управлінської 

діяльності), професійних досягнень. Базовою складовою професійних 

іміджеутоврюючих факторів є стиль керівництва, який може бути доповнено 

такими професійними характеристиками як індивідуальний стиль прийняття 

рішень, стиль розв’язання конфліктів, звична манера поведінки при вирішенні 

професійних завдань.  

Ковальова О.О. виділяє найбільш суттєві ознаки, які можуть 

детермінувати імідж керівника навчального закладу: 

1) особливості особистості, як: цілеспрямованість, рішучість, сила волі, 

емоційна стійкість, правдивість, наявність почуття гумору, інтелектуальний 

потенціал, оптимізм, інтуїція в ухваленні рішень; 

2) професійно-спеціалізовані якості: володіння ораторським мистецтвом, 

уміння уникати конфліктів, уміння сперечатися, відповідність обіцянок 

вчинкам, хазяйновитість, працьовитість, відкритість у спілкуванні, уміння 

взаємодіяти з органами влади, уміння підбирати кадри і керувати ними, 

професійний досвід; 
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3) соціальні ознаки: популярність, респектабельність, частота згадування 

в засобах масової інформації, правильний спосіб життя, прихильність до 

спорту, сімейність, сексуальність, зовнішній вигляд, матеріальне благополуччя 

[3, с.8]. 

За вираженістю ознак, що детермінують імідж Ковальова О.О. умовно 

визначає чотири вірогідних типи іміджу керівника закладу освіти: 

збалансований, суперечливий, інертно-напружений, спонтанно-інертно-

пасивний. Розглядаючи характеристику виділених типів слід зазначити, що 

збалансований тип вирізняється з-поміж інших високою вольовою регуляцією, 

цілеспрямованістю мети, впевненістю, рішучістю, сміливістю, високим рівнем 

домагань, оптимістичністю, адекватною самопрезентабельністю, 

комунікабельністю [3, с. 11].  

До загальних ознак професійного іміджу керівника навчального закладу 

С. Болсун відносить: образ керівника має бути правдоподібним і вірогідним. 

Доречні стримані висловлювання, інформація без гіперболізації, нав’язливості 

та зайвої емоційності, демонстрування успіхів, щира зацікавленість, вагома 

аргументація тощо; образ має бути яскравим і конкретним; образ має бути 

доступним для розуміння навіть неспеціалістів із певної галузі. Завдяки цьому, 

інформацію про об’єкт легко та просто засвоїти та швидко запам’ятати. У 

результаті вдається уникнути небажаних наслідків; образ має бути цікавим для 

соціуму (дітей) [4]. 

Болсун Л. зазначає, що імідж – явище багатогранне. Професійний імідж, 

передбачає створення сукупного образу – синтез професійних якостей і 

компетентностей та особистісних якостей і зовнішності особистості. Всі 

складові професійного іміджу взаємозв’язані та взаємообумовлені без надання 

переваги жодній із них. Вона вважає, що для того, щоб створити привабливий 

образ потрібно мати: незалежну природну поведінку; грамотне, культурне 

мовлення; спокійну реакцію на похвалу і критику; гідні, шляхетні манери; 

знання етикету й їхній ефективний вияв на практиці; досконалі рухи, жести, 

міміку та пантоміміку; привабливий зовнішній вигляд тощо. Складовими 

привабливого образу керівників навчальних закладів є: уміння регулювати свій 

психофізичний стан, адекватно виявляти його через поведінку в соціумі; уміння 

оптимально спілкуватися з будь-якою категорією людей, в тому числі з дітьми, 

колегами, адміністрацією тощо; наявність та оптимальний вияв емпатійних 

здібностей; наявність і вияв у взаємодії ерудиції та професійної компетентності; 

адекватний вияв творчих здібностей; уміння здійснювати фасилітативний вплив 

(полегшувати, сприяти, створювати сприятливі умови); вияв гуманістичного 

спрямування тощо [4]. 
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Таким чином, імідж керівника має бути достатньо привабливим, оскільки 

від рівня його сформованості залежить професійний успіх цієї особистості. 

Саме тому необхідно спеціалістам будь-якого фаху, в тому числі педагогам і, 

зокрема керівникам навчального закладу, наполегливо працювати над його 

створенням. Вміння впливати на людей справою передбачає здатність 

керівника впливати на інших своїм ставленням до людей, справ, подій, 

здатність передавати це ставлення, «заразити» ним інших; логічна 

переконливість впливу словом та ділом, вміння довести логічну послідовність у 

мовленнєвій та практично-діяльній формах; практично-діяльна форма впливу 

виявляється в тому, що менеджер сам показує, як виконати справу, яку він 

доручає іншим, розпочинає її, включається в неї у важкі моменти, діє 

особистим прикладом; впевненість у своїх силах, велика віра у справу, у 

можливість її здійснення, оптимізм, бадьорість духу; здатність правильно та 

швидко обрати момент вирішального впливу, сміливість, наполегливість у 

важкій ситуації, здатність піти на ризик тощо.  
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СТИЛІ БАТЬКІВСЬКОГО ВИХОВАННЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА 

СТАНОВЛЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДИТИНИ 

 

  У статті розглянуто аналіз теоретичних джерел щодо вивчення впливу 

батьків на емоційну сферу дитини, методологічні засади емпіричного 

дослідження впливу батьків на емоційну сферу дитини, психологічна корекція 

симптомокомплексів емоційної сфери дитини через формування нового типу 

сімейного спілкування у виховному процесі. 

    Ключові слова: емоційна сфера, емпіричні дослідження, психологічна 

корекція, сімейне спілкування, батьківські відносини, дитячо-батьківські 

відносини. 

 

Формування і розвиток емоційної сфери людини – одна з актуальних 

проблем психологічної науки в цілому і педагогічної психології зокрема. 

Значний внесок у вирішення питання про природу, механізми виникнення, 

функції, класифікації емоцій внесли багато вітчизняних і зарубіжних 

дослідників (В. К. Вілюнас, Б. І. Додонов, К. Е. Ізард, Л. І. Куликов, П. В. 

Симонов, П. Фресс, П. М.Якобсон та ін.) 

Емоції відіграють у житті людини надзвичайну роль. Останні 

дослідження американських вчених свідчать про те, що навіть розумові 

здібності людини не так важливі, як рівень її емоційного розвитку. 

  Неможливо переоцінити те значення, яке мають емоції для 

індивідуального розвитку людини, становлення особистості дитини та її 

соціалізації. Не випадково практично всі автори, які пишуть про емоції, 

відзначають їх мотивуючу роль, пов'язують емоції з потребами та їх 

задоволенням (Ф. Є. Василюк, В. К. Вілюнас, Б. І. Додонов, Е. П. Ільїн, Р. 

Лазарус та ін.) Встановлено, що соціальна поведінка дітей залежить від 

загальної соціальної ситуації і, особливо, від емоційного комфорту у 

відносинах з близькими дорослими і однолітками (А. А. Бодальов, Л. І. 

Божович, Г. М. Бреслав, Л. С. Виготський, Н. А. Кряжева та ін.) для маленької 

дитини. 
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  Для дитини її сім'я – це цілий світ, в якому він живе, діє, робить 

відкриття, вчиться любити, ненавидіти, радіти, співчувати. Будучи її членом, 

дитина вступає у певні відносини з батьками, які можуть чинити на нього як 

позитивне,  так  і  негативний  вплив. Внаслідок  цього  дитина   росте  або 

доброзичливим, відкритим, товариським, або тривожним, грубим, брехливим. 

           Батьківські відносини – це система різноманітних почуттів до дитини, 

поведінкових стереотипів, практикованих у спілкуванні з ним, особливостей 

сприйняття і розуміння характеру й особистості дитини, її вчинків. 

           Для розвитку позитивних дитячо-батьківських відносин дорослі повинні 

володіти певним рівнем знань з проблеми виховання і взаємини з дитиною. 

           Таким   чином,  сімейне   виховання,  як  будь-який організований  

процес передбачає певну цілеспрямованість, постановку конкретних    завдань. 

             Головною  метою  виховання  дітей  у  будь-якій  сім'ї  становить  

всебічний розвиток особистості, що поєднує в собі духовне багатство, моральну 

чистоту і фізичну досконалість. Досягнення цієї мети необхідно досягати і в 

неповних сім'ях, кількість яких в даний час постійно зростає. 

        На підставі тверджень вчених психологів, можна сказати, що сім’я є 

складовою суспільства. В родині сімейне життя наповнене емоціями, 

інтимністю, а його якість залежить від здатності членів сім’ї до розуміння та 

підтримки один одного, що в свою чергу впливає на сімейне виховання. Стилі 

виховання відіграють найважливішу функцію формування психічного та 

емоційного розвитку дитини і на цій основі йде подальший розвиток 

особистості в суспільстві.  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Боришевський М. Сімейне виховання як гарант морального становлення 

особистості / М. Боришевський // Початкова школа. -  1995. - № 4. - С. 4 - 

9. 

2. Бреслав Г.М. Психология эмоций / Г.М. Бреслав. – М.: Смысл; 

«Академия», 2004 – 544 с. 

3. Бреслав Г.М. Проблема эмоциональной регуляции у дошкольников /  

Г.М. Бреслав // Вопросы психологии – 1984. – № 3. – С. 53-59. 

4. Буянов М.И. В кабинете детского психиатра / М.И. Буянов - К.: Здоровье, 

1990. – 224 с. 

5. Былкина Н.Д. Развитие представлений детей об эмоциях в онтогенезе / 

Н.Д. Былкин., Д.В. Люсик // Вопросы психологии. – 2000 – № 5 – с. 38-48. 

6. Варга В.С., Пащенко Т.В. «Моя сімя та Я»: програма корекції емоційно-

вольової сфери дітей у контексті дитячо-батьківський стосунків / В.С. 



52 

 

Варга, Т.В. Пащенко – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2011. 

– 144 с.  
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ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

 

  У даній статті представлено результати дослідження студентів вищого 

навчального заклад, де визначено умови творчих здібностей особистості 

майбутнього фахівця. 

    Ключові слова: творчість, особистість, здібності, творча особистість, 

креативність, самоактуалізація. 

 

    На сучасному етапі демократичного розвитку українського суспільства 

особливої гостроти й актуальності набуває проблема формування творчої 

особистості, здатної глибоко сприймати та цілеспрямовано примножувати 

матеріальні й духовні цінності. Вища школа готує випускників до різноманітної 

творчої діяльності: професійної, соціально-культурної, громадської і формує не 

просто конкретні знання визначеного діапазону і обсягу, а фундамент 

соціальної ініціативи, здатність працювати за обраним фахом та з людьми. 

Головним завданням сучасного вищого навчального закладу є розвиток творчої 

самостійності майбутніх фахівців. 
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 Метою статті є емпіричне дослідження та обґрунтування діагностичного 

інструментарію для дослідження умов розвитку творчих здібностей особистості 

майбутнього фахівця. 

 Психологічні дані свідчать про те, що творча особистість за складом і 

характером притаманних їй психічних якостей є дуже складним для вивчення 

утворенням. Дослідники характеризують творчу особистість, перелічуючи різні 

якості, кількість яких дуже велика. 

 Богоявленська Д.Б. визначає творчу особистість через її інтелектуальну 

ініціативність; при цьому вона розрізняє поняття інтелекту й творчих 

здібностей, які вважає похідними від особистісної активності. Загвязинський 

В.І. розглядає творчу особистість через її ставлення до навчально-пізнавальних 

завдань; Кузьміна Н.В. — через зв’язок творчої особистості із 

самовдосконаленням професійної діяльності; Клейн Д., Колвейт В., Нойнер Г. 

визначають творчу особистість через творчі процеси мислення та діяльності; 

Маслоу А., Роджерс  К. визначають творчий розвиток особистості через її 

здатність до самореалізації; Кравчук П.Ф. визначає творчу особистість через її 

творчий потенціал тощо. Розглядаючи особистість та її діяльність як 

внутрішньо пов’язані та спираючись на твердження, що спеціальна організація 

провідного типу діяльності є умовою впливу на особистість, на формування в 

неї в процесі такої діяльності необхідної ієрархії потреб і мотивів, а також на 

те, що індивідуальні властивості людини зумовлені суспільними відносинами, 

опосередкованими через її внутрішній світ, Н.В. Киричук визначає творчу 

особистість через її інтелектуальну активність, творче мислення та творчий 

потенціал [5]. 

 У дослідженні, мета якого полягала виявити умови творчих здібностей у 

структурі особистості майбутнього фахівця, було протестовано 94 студенти за 

спеціальностями: “Дошкільна освіта” та “Туризм”.  

 Перша методика «Визначення рівня самоактуалізації особистості» 

(САМОАЛ). 

 Аналізуючи результати даної методики було отримано такі показники: 

студентам групи Т-31-41 притаманний середній рівень самоактуалізації. При 

цьому найбільш високі показники виявлені за шкалою «Потреба в пізнанні» та 

«Креативність», що говорить про спроможність до миттєвого пізнання — 

безкорисливе бажання нового, інтерес до об’єктів, не пов’язаного прямо зі 

задоволенням різних потреб. Високий рівень креативності свідчить про 

наявність невід’ємного атрибуту самоактуалізації, який можна назвати творчим 

ставленням до життя. 

Середній рівень спостерігається за такими шкалами: «Цінності», «Погляд 

на природу людини», «Автономність», «Спонтанність», «Саморозуміння»,  
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«Аутосимпатія», «Контактність», «Гнучкість в спілкуванні». Це означає, що 

студенти поділяють цінності особи, яка самоактуалізується, а саме такі, як 

істина, добро, краса, цілісність, унікальність, самодостатність. Також 

проявляється середній рівень схильності до взаємно-корисних і приємних 

контактів з іншими людьми, адекватне самовираження у спілкуванні та 

спроможність до саморозкриття. 

Найбільш низькі показники отримала шкала «Орієнтація в часі». 

Студентам групи ДО-31- 41 характерний високий рівень самоактуалізації 

особистості. При цьому найбільш високі показники шкали «Орієнтація в часі»  і 

«Цінності», це говорить про підвищену схильність особистості жити 

справжнім, тобто перепроживати справжні моменти свого життя у всій його 

повноті, а не відкладати своє життя "на потім" і не намагатися знайти притулок 

в минулому. Підвищена потреба в пізнанні; підвищений рівень креативності, 

спонтанності поведінки; середній рівень автономності, саморозуміння, 

аутосимпатії, контактності, гнучкості в спілкуванні.  

 Отже, за допомогою даної методики, яка направлена на з’ясування 

загального рівня реалізації особистості її потенційних можливостей та рівня 

самоактуалізації, нами було виявлено, що найвищий показник спостерігається у 

студентів групи ДО-31-41, що говорить про наявність високого прагнення до 

якомога повнішого виявлення і розвитку своїх особистісних можливостей. А 

студентам групи Т-31-41 притаманний середній рівень самоактуалізації, що 

також є досить непоганим показником. 

Аналізуючи результати методики «Діагностика організаторських 

здібностей» (КОС2), було отримано такі показники: у студентів групи Т-31-41 

найвищий показник отримала шкала «Комунікативні схильності», це свідчить 

про високий рівень прояву комунікативних здібностей у студентів. Вони не 

розгублюються в нових ситуаціях, швидко знаходять друзів, прагнуть 

розширювати круг своїх знайомих. 

Найнижчий показник отримала шкала «Організаторські схильності», що 

є показником того, що для студентів характерний середній рівень прояву 

організаторських здібностей. Вони прагнуть до контактів з людьми, відстоюють 

своє, але потенціал їхніх схильностей не відрізняється високою стійкістю. 

У студентів групи ДО-31-41 проявляється протилежна тенденція, 

найвищий показник отримала шкала «Організаторські здібності», що говорить 

про швидку орієнтацію у складних ситуаціях, невимушену поведінку в новому 

колективі. Вони більш ініціативні, приймають самостійні рішення, відстоюють 

свою думку, легко почуваються в незнайомій компанії, люблять і вміють 

організовувати різноманітні ігри, колективні справи. 
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Нижчий показник отримала шкала «Комунікативні здібності», що означає 

середній показник прагнення до контакту з людьми, не обмежуючи коло своїх 

знайомств, відстоювання своєї думки.  

Отже, за допомогою даної методики, нами було виявлено, що у студентів 

напрямку «Туризм» найбільше проявляються комунікативні здібності, що є 

досить добре, адже вміння і навички спілкування з оточуючими людьми, 

взаємодія з ними дуже важлива для реалізації професійної діяльності, а для 

студентів напрямку підготовки «Дошкільна освіта» найбільш характерні 

організаторські здібності, які проявляються у здатності розумно планувати і 

впорядковувати свою діяльність. У студентів велике бажання займатись 

організаційною діяльністю та спілкуванням з людьми.  

Аналізуючи результати методики «Ваш творчий потенціал» (А.Н. Лук) 

було отримано такі результати: у студенців групи Т-31-41 середній рівень 

творчого потенціалу, це говорить про те, що студенти мають вміння, які дають 

змогу займатися творчістю, але в них є проблеми, що гальмують творчий 

процес. 

У студентів групи ДО-31-41 значно виражений творчий потенціал, який 

дає багатий вибір творчих можливостей. Якщо у них є умови до застосування 

здібностей, то студентам доступні найрізноманітніші види творчості, що є дуже 

важливим компонентом їх подальшої професійної діяльності.  

Отже, за допомогою даної методики ми визначили, що у студентів групи 

ДО-31-41 значно виражений творчий потенціал, вони швидко включаються в 

роботу і засвоюють новий матеріал. З легкістю готові до прийняття нетипових 

рішень, сповнені рішучості, впевнені, що з будь-якої проблемної ситуації є 

вихід, а будь-яке завдання чи задача може мати декілька способів розв’язання А 

студенти групи Т-31-41 мають середній рівень творчого потенціалу, що 

говорить нам про те, що вони мають необхідні творчі сили, проте не 

використовують їх повною мірою. Певні психологічні бар’єри, комплекси, або 

ж просто лінощі стоять на заваді повної самоактуалізації. Вони не прагнуть 

виділятися серед інших, хоча відчувають в собі творчі здібності.  

За результатами опитувальника «Особистісної схильності до творчості» 

було отримано такі дані: у студентів Т-31-41 середній рівень пізнавальної 

активності, це свідчить про наявність схильності до творчої поведінки у 

повсякденному житті. Як і дівчата так і хлопці мають середні показники по 

методиці, це є досить не поганими результатами. Студенти володіють 

відчуттям гармонії, прагненням до ризику, прийняття безладу і потребу в 

активності, містять в собі ознаки креативності, бачать майже у всьому красу.  

А студентам групи ДО-31-41 притаманний високий рівень пізнавальної 

активності, який характеризується інтересом і прагненням не тільки 
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проникнути глибоко в суть явищ та їх взаємозв'язків, але й знайти для цієї мети 

новий спосіб, студенти проявляють сильний інтерес до теоретичного 

осмислення явищ і процесів, що вивчаються; до самостійного пошуку 

розв'язання проблем, що виникли в процесі пізнавальної і практичної 

діяльності. Характерна особливість цього рівня активності – прояв високих 

вольових якостей студента, завзятість і наполегливість у досягненні мети, 

широкі й стійкі пізнавальні інтереси.  

Отже, за допомогою даної методики нами було виявлено, що студентам 

ДО-31-41 притаманний високий рівень пізнавальної активності, що виступає як 

показник ставлення до пізнання в конкретній навчальній ситуації, і як якість 

особистості, що має соціальне значення. Вона виражається через запитання, 

прагнення мислити, пізнавальну самостійність процесах сприйняття, 

відтворення, розуміння, творчого застосування. Ознаками сформованості 

активності особистості виступають: ініціативність, характеристика діяльності, 

енергійність, інтенсивність, ставлення до діяльності, добросовісність, інтерес, 

самостійність, усвідомлення дій, воля, наполегливість в досягненні мети та 

творчість. А студентам групи Т-31-41 притаманний середній рівень 

пізнавальної активності, це свідчить про наявність схильності до творчої 

поведінки у повсякденному житті. 

Аналізуючи методику «Визначення рівня сформованості загальних  

творчих здібностей особистості» було отримано такі результати:  у студентів    

двох спеціальностей середній рівень сформованості загальних творчих 

здібностей, що є хорошим показником для нас. Це говорить нам про те, що у 

студентів велике прагнення досягнути висот. Вони гнучкі в спілкуванні та 

наполегливо йдуть до своєї мети. 

Отже, як студенти ДО-31-41 так і студенти Т-31-41 мають середній рівень 

сформованості творчості особистості, що говорить нам про те, що вони мають 

необхідні творчі сили. Вони не прагнуть виділятися серед інших, хоча 

відчувають в собі творчі здібності. Якщо починають робити певну справу, то 

роблять це творчо, з натхненням, доводячи розпочату справу до кінця. Такі 

студенти відповідальні, самостійні, можуть взяти на себе організаційну роль, 

здатні до самоуправління. 

Отже, ми бачимо, що результати, отримані за допомогою різних методик,  

не лише не суперечать один одному, а й підтверджують теорію та зроблені 

нами висновки. Респонденти з високою вербальною креативністю отримали 

також високі результати за узагальненим показником образної креативності, та 

навпаки. Методики показали досить високі результати у досліджуваних групи 

ДО-31-41 і середні показники у групи Т-31-41, що говорить нам про те, що 

студенти прагнуть йти до самореалізації, мають бажання вдосконалюватись та 
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розвиватись у творчому напрямку. Деякі студенти отримали дуже низькі 

результати по методиках, що є приводом для подальшої розробки досліджень. 

Перспективу подальшого дослідження ми вбачаємо в розробці тренінгів, 

корекційних програм, та визначенні основних напрямів консультування для 

творчих здібностей особистості майбутніх фахівців. 
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  XVIII- XIX СТ. 

 

В статті розглянуто історичний аспект становлення музичної культури 

ХVІІ-XVІІІ ст. в навчальних закладах. Висвітлена роль видатних музикантів 

даного періоду. Приділено увагу впливу української літератури на розвиток 

музичного мистецтва. 

 Ключові слова: українські музиканти, братські школи, колегіуми, 

композитори, музичне мистецтво. 

 

Вивчення історичного досвіду минулих поколінь є важливим внеском для 

розвитку та реформування мистецької освіти, відродження національно-

культурних традицій. Історичний підхід дозволить виявити найцінніші і 

найпрогресивніші здобутки в музичній галузі, а також стане ґрунтовною базою 

для подальшого розвитку професійної музичної освіти на сучасному етапі. 

Питання історії музикальної освіти XVIII-XIX ст. вивчалися в багатьох 

дослідженнях вчених. Не зважаючи на численні дослідження, пов’язані з 

історією української музики XVIII-XIX століття, нажаль, цей період є 

малодосліджений. 

Окремі питання історії української музики, а саме відомості  про 

українських музикантів розглядав Федір Стеценко. У XIX столітті сформувався 

український музичний романтизм, особливості якого ще майже не вивчені. 

Його прояви в галицько-українській музиці останнім часом досліджувала Л. 

Кияновська [1]. 

Друга половина XVIII - перша половина XIX століття музична культура 

України розвивалась у досить складних умовах. Основними концертними 

осередками були поміщицькі маєтки. В Україні у міському побуті різних верств 

населення розвивалося домашнє музикування. У домашньому музикуванні 

використовували бандури, скрипки і клавішні інструменти. Популярними на 

той час інструментами були: клавікорд, клавіцимбали, клавесин, а наприкінці 

XVIII ст., на зміну клавішних інструментів, приходить фортепіано. 
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У розвитку музичного мистецтва XVIII-XIX ст. значну роль відігравали  

освітні осередки – приходські та братські школи, колегіуми. У братських 

школах підвищеного типу крім читання, лічби, письма та хорового співу, 

вивчалися "сім вільних мистецтв". На високому рівні вивчали предмети 

тривіуму: граматику, риторику, діалектику; предмети квадривіуму вивчалися на 

дещо нижчому рівні, крім музики. Остання виступала одним із основних 

навчальних предметів. В Києво-Могилянському колегіумі, згодом академія, 

навчали нотної грамоти й церковного співу. У другій половині XVIII ст. 

музичну освіту  в Києво-Могилянській академії  отримали такі талановиті 

композитори-музиканти як М. Березовський, А. Ведель, який став диригентом 

академічного хору. 

  Музики також  навчали в сотенних та полкових школах. У 1652 році 

Богдан Хмельницький видав універсал про організацію при кобзарських цехах 

шкіл з підготовки кобзарів, лірників і взяв їх під свою опіку. Це були, по суті, 

перші музичні школи на Україні. Учителями працювали козаки-кобзарі, що за 

віком чи з інших причин не могли володіти зброєю. Заняття з учнями 

проводились індивідуально. Лише тоді, коли юнак міг самостійно створити 

мистецький твір, він діставав право співати людям. Тому кобзарі часто були і 

поетами, і композиторами. Підготовка їх мала велике значення для козацького 

війська. Гра піднімала запорожців на бій з ворогом, кобзарі і лірники розносили 

славу про подвиги козаків по всій Україні [2]. 

Значну роль у розвитку музичної освіти відіграли школи-колегіуми. У 

1700 році було відкрито. Чернігівський колегіум. Тут навчали  грі на 

українських музичних інструментах, співу по нотам, оволодінню широким 

колом теоретичних знань та виконавських вмінь. У 1738 році був заснований 

Харківський колегіум, який розмістився в приміщенні Покровської церкви, 

тому цей колегіум відомий під назвою Харківського Покровського училища або 

Харківської слов’яно-латинської академії. За своєю учбовою програмою та 

навчальним планом заклад наближався до вищої школи і був створений під 

впливом Києво-Могилянської академії. Педагогічний склад колегіуму 

налічував багато відомих музикантів та діячів науки і культури. (Г. Сковорода, 

А. Ведель, І. Двигубський, М. Концевич, Л. Калиновський та ін.). Випускники 

цього колегіуму були прекрасними співаками і не раз одержували запрошення 

до Придворного хору в Петербурзі [3]. 

Важливу роль у освітній музичній справі цього періоду відігравали також 

архієрейські школи, які готували церковних півчих. 

У ХVIII ст. в козацько-гетьманській державі склалися досить сприятливі 

умови для піднесення освіти, зокрема спеціальної, професійно зорієнтованої – 

музичної. В цей час була заснована Глухівська школа, яка близько сорока років 
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утримувала статус центру виховання фахівців у галузі музичного мистецтва. У 

цьому музичному навчальному закладі сформувалися традиції, що сприяли 

закладенню фундаментальних основ вітчизняного вокально-хорового 

виховання. «Стрімкий злет Глухівської школи за недовгий період її існування 

став можливим завдяки надзвичайно розвинутій культурі України того часу, 

зокрема завдяки прекрасним традиціям початкової музичної освіти у церковно-

приходських школах, вродженій музикальності народу» [4]. Але  наприкінці 

XVIII ст. школа  занепадає. Важливими центрами  музичної освіти другої 

половини  XVIII ст. є  міста: Київ, Харків Одеса, Полтава, Львів, що  мали свої  

особливі музичні традиції. 

Українська музика першої половини ХVIII ст. розвивалася в складних 

умовах, національних утисках та заборонах, а вже в другій половині  XVIII 

початку XIX ст. вона має вагомі здобутки, які стали класикою української 

музичної культури. В попередні роки в музиці домінуючою була хорова 

церковна музика, а вже в період з XVIII по XIX ст., набирає обертів світська  

музика, і розвиваються всі її жанри, наявні на той час у європейській музиці 

(опера, симфонія, камерно-інструментальна, та камерно-вокальна). 

Українська музична культура цього періоду стала на новий професійний 

рівень, адже у цей час її створювала плеяда професійних митців.  Становлення 

музичної культури пов'язане, насамперед, з іменами С. Гулака-Артемовського, 

П. Ніщинського, М. Аркаса. Помітний внесок у розвиток української музики 

означеного періоду зробили М.М. Аркас, П.І. Ніщинський, В.І. Заремба. 

Микола Лисенко своєю різнобічною діяльністю та наполегливістю багато 

зробив для розвитку української культури. Він підсумував усі здобутки 

тогочасної музичної культури і зумів зародити розвиток нової епохи в музичній 

культурі. 

Композитори О. Лизогуб і Й. Витвицький були зачинателями української 

фортепіанної музики. Ними створені прекрасні варіації на теми українських 

народних пісень. В музиці цих композиторів б'є джерело народного життя, але 

в силу цілого ряду об'єктивних причин, професійні якості їх творчості ще не 

піднялися на рівень європейської культури. Більшість з композиторів того часу, 

не маючи відповідної професійної підготовки, залишалися на аматорському 

рівні, їх музична мова спиралася передовсім на мелодику побутового романсу, 

інтонації народної пісні, традиції побутової комічної опери. Помітною 

постаттю в українській музичній культурі XIX ст. був композитор, фольклорист 

і культурно-громадський діяч П.П. Сокальський, один із організаторів одесь-

кого «Товариства аматорів музики» і музичної школи при ньому. У своїх 

операх на теми з історії українського народу («Майська ніч», «Облога Дубна»), 

у фортепіанних п'єсах, у цілому ряді романсів П. Сокальський широко 
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використав багатство мелодій українських народних пісень. Крім того, він 

відомий як сумлінний збирач і дослідник української, російської та білоруської 

народної музики.  Водночас, в українській музиці пробиваються паростки 

професійної творчості, виникають такі жанри, як опера. Композиторів також 

цікавила не тільки народна, але й лірико-психологічна тематика. 

Велике значення для розвитку музичного мистецтва цього періоду  мала 

нова українська література, засновником якої став Іван Котляревський. 

Композитори охоче створювали музику  на твори  «Наталка Полтавка» і 

«Москаль-чарівник», твори Г. Квітки-Основ'яненко та Є. Гребінки. 

Складні умови історичного розвитку на початку XIX ст. не давали 

повною мірою розкритися усім музичним жанрам, музична творчість створена 

у цей період майже не збереглася. Історичний досвід минулих поколінь є 

важливим внеском для розвитку мистецької освіти, є її фундаментом для 

подальшого розвитку професійної музичної освіти на сучасному етапі. 
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Проблема музичного виконавства та ролі музиканта-інтерпретатора в 

музичному мистецтві завжди було актуальним. Завдання та функції музиканта-

виконавця, зокрема диригента-хормейстера, в процесі передачі музичного 

матеріалу слухачам, «виконавство» та «артистизм», специфіка мистецтва 

керування хором у контексті музичного виконавства, всі ці питання давно були 

і залишаються актуальними для мистецтвознавців та творчих діячів. 

Музикознавці вважають, що проблема виконавства в музиці з’явилася в 

кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. Насправді ця проблема виникла набагато 

раніше і пов’язана не лише з диференціацією композиторської та виконавської 

діяльності, а й з цілим комплексом процесів у європейській музичній культурі 

протягом кількох століть [3, с. 7]. 

Починаючи з 20-х рр. ХХ ст., музичне виконавство залишається об’єктом 

гострих дискусій, зокрема у 30-х роках особливо гострою була дискусія про 

роль та значення інтерпретатора в музичному мистецтві. Гатті Г., Мантеллі Г. 

та Пульятті С. захищали право виконавця на повну свободу, інші – відводили 

виконавцю роль «техніка», слухняного та покірного розпорядженням 

композитора. Виконавство, на думку італійського музикознавця А. Паренте, не 

може вважатись художньою діяльністю, мистецтвом; його функція – 

практично-технічна. Треті вважали, що музика живе завдяки обом, 

композитору та виконавцю. Особливо на це звертав увагу С. Пульятті, відомий 

своїми роботами в галузі музикознавства та юриспруденції. Відомий диригент 

Б. Вальтер говорив про важливість відчуття виконавської творчості в процесі 
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інтерпретації тому, що як зауважила Н. Корихалова, так званий об’єктивний 

стиль, тобто бездушне виконання, нашкодить будь-якому музичному твору [3, 

с. 34–36]. 

Проблеми інтерпретації в музичному мистецтві, а особливо в мистецтві 

керування хором дуже широкі і вимагають детального дослідження як з боку 

диригента, так і з боку виконавців. Різні  рівні музичного виконавства для 

диригента-хормейстера та специфіка цієї галузі наштовхує на нове осмислення 

ролі керівника хоровим колективом, оскільки в сучасних умовах розвитку 

освіти Нової української школи вимоги роботи із учнями та молоддю вимагає 

суттєво нового підходу до роботи. Охарактеризувати особливості роботи 

диригента, як інтерпретатора та керівника групами виконавців замало. Її 

необхідно апробувати та виявити найбільш ефективні засоби впливу на 

виконавців та творців художнього образу музичних творів. 

Проблеми підготовки сучасного вчителя первинне та вирішальне. 

Професійні виконавці з’явились та прозвучали в Єгипті набагато раніше, ніж 

професійні композитори. 

Музика розпочинається з ритуалу. Безсловесне спілкування, вміння 

захоплено налаштувати душу. В давні часи існувала аксіома, що діти, які не 

підготовлені релігійно, не можуть потрапити на навчання до консерваторії, які 

існували лише при церквах. Музикознавець В. Медушевський зазначив, що 

теорія виконавства починається з етики поведінки та етики ставлення до 

моральних цінностей надбання народу. Основним предметом онтології є буття, 

яке визначається як повнота та єдність усіх видів реальності. Розуміння 

людського світу та виконавства в ньому має неабиякий вплив на слухача. 

Виконуючий музику – завжди виконавець та не завжди артист. Виконавство – 

поняття вужче, ніж артистизм, хоча це ідеальний початок. Людина – ідеальне 

створіння; душа – посередник між духом та тілом. Психологія виконавства – це 

система тих якостей, якими має володіти кожен професійний виконавець. 

Естетика виконавства вимагає особливого зосередження розуму та серця до 

Вищого, до Нього (безсловесне спілкування з Богом) – екстаз. Виконавство 

потребує втілення. Перша онтологічна заповідь – це кантилена – лірика, 

захоплення. 

Ще років двадцять-тридцять музиканти відстоювали розуміння 

виконавської діяльності як творчої. «Виконавець – посередник, але посередник-

творець. Виконавець, насамперед, творець... Виконавець – не раб, не кріпак... 

Без нього музика, записана в нотах, мертва. Виконавець пробуджує її до життя» 

[3, с. 36]. 

Особливо гостро питання виконавства стоїть перед диригентом-

хормейстером, адже диригент – це керівник колективного виконання музики. 



64 

 

Він проводить підготовчу репетиційну, педагогічну роботу з виконавцями, а під 

час концерту чи спектаклю творчо організовує та надихає їх. Натхненний 

художніми образами твору, диригент за допомогою різних засобів впливу на 

колектив (жест, погляд, а на репетиціях також слово, показ) втілює через нього 

свій творчий задум – уявну «модель» виконання. В процесі управління 

диригент вказує музикантам (співакам) темпи, нюанси, вступи, фразування і 

т.д., керує ансамблем, динамікою, а в хорі – строєм і співочим процесом. 

Диригент – музикант-інтерпретатор, який володіє глибокими спеціальними 

знаннями, розвиненим слухом – висотно-тембровим і об’єктивним (умінням 

слухати «з боку»), бездоганним ритмом, музичною пам’яттю, почуттям форми 

та стилю, художнім смаком. Ентузіазм, творча і організаторська ініціатива – 

неодмінні якості повноцінного диригента. Як вихователь колективу він має 

бути глибоко освіченою людиною, чуйним психологом, педагогом, знати 

специфіку голосів та інструментів, вміти професійно читати партитури. 

Володіння точністю і пластикою жесту, належною осанкою та витримкою. 

Проблеми підготовки сучасного вчителя вимагає від диригента 

відповідної фізичної підготовки. Кожен диригент має свою індивідуальну 

техніку; його жест має бути спонтанним. Воля, витримка, швидкість реакції, 

розвинена увага (сконцентрована та розподілена), творча контактність із 

виконавцями та слухачами, як і володіння диригентською технікою, – якості, 

необхідні для втілення художніх намірів [4, с. 58]. 

Диригування – мистецтво управління колективним виконанням музики. В 

результаті взаємодії виконавців на чолі з диригентом створюється «живий 

інструмент», що дозволяє творчо інтерпретувати твір. Мистецтво диригування 

засновано на історично розвиненій системі жестів, що базуються на 

загальнозрозумілих, які зустрічаються в життєвій практиці, рухах. 

Найважливішим, специфічним диригентським жестом, що забезпечує єдність 

виконавства, є так званий ауфтакт. Система ауфтактів оформлена в спеціальних 

циклічних рухах – диригентських схемах [4, с. 58–59]. Ауфтакт – попередній 

замах, жест-імпульс, специфічний диригентський жест, що попереджує і 

організовує передачу характеру, темпу, ритму, динаміки, штриху, початку та 

закінчення, фермат; в співі ще – показ дихання перед атакою звуку. Щоб 

забезпечити одночасність дихання в хорі, початок ауфтакту необхідно 

попередити невеликим, неімпульсивним рухом руки у вигляді «коми», «петлі» 

[4, с. 16]. Окрім ауфтактових (попереджуючих, ритмічно оформлених) рухів, 

диригент використовує інші, наприклад, супроводжуючі та різні умовні жести. 

Велике значення при диригуванні мають також погляд, міміка, поза і взагалі 

весь образ диригента. Сукупність диригентських засобів спрямована на 

втілення виконавцями творчого задуму диригента; при цьому важливу роль 
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виконує і так званий зворотній зв’язок – сприйняття диригентом свого 

управління. 

Оскільки диригування – специфічний вид виконання (не безпосередньо, а 

через інших виконавців, співаків), вирішальне значення для такої діяльності 

має здібність диригента впливати на виконавців, тобто - диригентська воля. 

В народному мистецтві сумісний спів здавна направлявся однією 

особистістю – заспівувачем. У Стародавній Греції це був попередник хору – 

корифей, що стукав ногою. В ті часи, а потім і в Середньовіччі, розвинулось 

мистецтво хейрономії. Хірономія (хейрономія) – старовинний спосіб 

управління хором за допомогою системи умовних рухів рук і пальців. 

Використовуючи міміку та рухи головою, диригент указував темп, метр, ритм, 

напрям мелодії (вверх, вниз), відтінки. Хірономія виникла до н.е. на Сході, 

розвинулась в Стародавній Греції; в Середньовіччі була широко 

розповсюджена в церковній вокальній музиці західноєвропейських країн і 

Візантії. З розвитком сучасного нотного письма хірономію змінили інші форми 

диригування. Втім і зараз, займаючись з хором-початківцем, диригенти в цілях 

наочності використовують окремі хірономічні прийоми. Для показу руху 

мелодії, інтервалів, тривалості та особливо при управлінні строєм [4, с. 195]. 

Створений композитором твір, викладений на папері у вигляді партитури, 

може в такому «постійному» вигляді існувати вічно, то продукція виконавця 

зникає в момент свого реального звучання. І жоден звукозапис не може точно 

зафіксувати все те, що пов’язано з безпосереднім сприйняттям.  

Відомий хоровий диригент В. Живов, розглядаючи основні теорії 

хорового виконавства, акцентує увагу на проблемах виконавської інтерпретації 

музики. 

Живов В. приходить до висновку: «...якщо в практичному плані 

орієнтація багатьох дисциплін, що вивчають на музичних факультетах 

педагогічних вузів, на виконавство досить яскраво виражена, то в музичній і 

музично-педагогічній теорії думка про виконавство до цього часу не 

затвердилась як наука, яка має свої закономірності, принципи естетичних 

узагальнень, насамперед, як галузь естетичного мислення, що впливає на 

практику... Специфіка виконавства полягає не лише в розумінні музики, а й в 

передачі її виконавцям у живому звучанні» [2, с. 3]. 

Хорове виконавство є одним із різновидів музичного виконавства, в 

основі якого лежать закономірності, характерні для будь-якого іншого 

виконавського мистецтва; зокрема хорове мистецтво є вторинна музична 

діяльність, яка проявляється в формі художньої інтерпретації як здійснення 

задуму композитора; виконавці впливають на слухача за допомогою 

специфічних виконавських засобів музичної виразності: темпо-ритмічних, 
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агонічних, інтонаційних, тембрових, динамічних, різних засобів 

звукоутворення, у виконавській інтерпретації [5, с. 17]. 

Тому, коли ми говоримо про вокально-хорове виконавство, то тріада 

«композитор – виконавець – слухач» буде розширена до «поет – композитор – 

диригент – виконавці – слухачі». І диригент, і колектив, яким він керує, повинні 

спочатку зрозуміти, відчути та пережити твір, а вже потім передати його 

слухачам [5, с. 18]. 

Виконавець, неодмінно, повинен класифікувати засоби артистизму, він 

має чітко визначити, якими резервами потрібно володіти. Мистецтво музики, як 

відомо, це завжди мистецтво музично-виконавське, та вимагає постійного 

оновлення в живому звучанні, музика потребує виконавця. Звертаючись до 

твору та інтерпретуючи його, музикант-виконавець продовжує йому життя, 

дозволяє зберегти своє місце в системі художніх цінностей суспільства           

[3,с. 207]. 
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ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗДО 

 

У статті проаналізовано особливості використання засобів медіаосвіти в 

освітньому процесі, розкрито сутність основних дефініцій. Проведено аналіз 

останніх досліджень і публікацій, які стосуються обґрунтування важливості 

та необхідності впровадження засобів медіаосвіти в освітній процес ЗДО.  

Ключові слова: медіаосвіта, медіазасоби, медіакомпетентність, 

медіакультура, засоби масової інформації. 

 

Сучасна соціокультурна ситуація в Україні й у світі вирізняється швидким 

розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та системи мас-медіа, 

особливої актуальності набувають питання, пов'язані з впливом засобів масової 

комунікації на виховання молодого покоління, зокрема дітей.  

З раннього віку сучасна дитина постійно знаходиться в оточенні 

медіазасобів (радіо, преса, телевізор, комп’ютер, мобільні телефони), які 

зробили наше сприйняття світу значною мірою залежним від того, як його 

подають ці медіа. Цей вплив є постійним, надзвичайно потужним та 

суперечливим. З одного боку, медіа можуть бути джерелом потрібної та вагомої 

інформації для виховання особистості. З іншого – тотальна доступність 

інформації будь-якої якості, у тому числі низькопробної та шкідливої, яка може 

спричинити негативний вплив, унаслідок чого в дітей усе частіше з’являється 

агресія, роздратування, жорстокість тощо. 

Вивчення питань теорії і практики медіаосвіти в сучасному педагогічному 

дискурсі свідчить про актуалізацію зазначеної проблеми. Так, різні аспекти її 

дослідження представлено в працях, присвячених вивченню мас-медіа в цілому, 

моделей і методів медіаосвіти (Д. Бекінгем, Л. Зазнобіна, М. Маклуен, Л. 

Мастерман, С. Пензін, Ю. Усов, Р. Хоббс та ін.); психолого-педагогічним 

дослідження з питань медіаосвіти (О. Бондаренко, О. Волошенюк,  В. Іванов,  

Ю. Рабінович, О. Спічкін, О. Федоров, С. Черепинський та ін.); теоретико-
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методичним засадам використання засобів медіа в освіті (Р. Гуревич, О. Журін, 

І. Захарова, А. Новикова, Л. Шевченко); формування інформаційної 

грамотності старших дошкільників, проведення занять з використанням 

комп’ютерної техніки (Л. Босова, Ю. Горвіц, А. Горячев, О. Зворигіна, Ю. 

Первін); ідеї використання ІКТ в освітньому процесі закладу дошкільної освіти 

та можливості формування комп’ютерної грамотності дітей (Ю. Горвіц, А. 

Горячев, О. Зворигіна, В. Моторін, Ю. Первін, Т. Поніманська) тощо. 

Враховуючи все вищезазначене, метою даної статті є теоретичне 

обґрунтування актуальності використання засобів медіаосвіти в освітньому 

процесі. Висвітлення сутності основних термінологічних дефініцій 

дослідження. 

XXI століття – «століття глобального інформаційного суспільства», у 

якому освіта, знання, інформація й комунікація становлять основу розвитку й 

благополуччя людської особистості. Саме тому з кожним роком медіа 

відіграють усе більшу роль у житті людей узагалі та в освітньому процесі 

різних освітніх закладів зокрема [5]. 

Зростання інтересу до проблем медіаосвіти стало передумовою створення 

та схвалення в 2010 році «Концепції впровадження медіаосвіти в Україні», 

головною метою якої є розбудова ефективної системи медіаосвіти заради 

всебічної підготовки дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії із 

сучасною системою медіа. Згідно з цією «Концепцією» медіаосвіта є частиною 

освітнього процесу, спрямованою на формування в суспільстві медіакультури, 

підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною 

системою мас-медіа [4]. 

Розглядаючи поняття «медіаосвіта», необхідно, насамперед, визначити 

сутність поняття «медіа» (від лат. «media» – засіб) та з’ясувати змістовні 

характеристики цієї дефініції: поняття «медіа» найчастіше вживається як 

аналог термінів ЗМК – засоби масової комунікації та ЗМІ – засоби масової 

інформації; терміни, що відбивають будь-яке явище або процес, пов’язаний з 

використанням медіа в системі сучасної освіти, будуть мати складник медіа 

(наприклад, медіаосвіта, медіакультура, медіакомпетентність тощо). 

Медіаосвіта – частина освітнього процесу, спрямована на формування в 

суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної 

взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані 

видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередковане 

спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій [6].  

Виокремлюється також поняття медіакомпетентність, під яким розуміється  

здатність аналізувати й оцінювати зміст мультимедіа, добирати, створювати та 
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передавати зміст медіа текстів різних форм та жанрів, мистецькі та освітні 

проекти, володіння навичками самопрезентації і, якщо потрібно, вміння 

критично оцінювати власну медіа-активність [4]. 

У сучасній «Енциклопедії освіти» зазначається, що медіаосвіта – це 

«технічні засоби створення, запису, копіювання, тиражування, зберігання, 

розповсюдження, сприйняття інформації та обміну її між суб’єктом (автором 

медіатексту) і об’єктом (масовою аудиторією), а саме: друк, фотографія, радіо, 

кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні комп’ютерні системи, 

включаючи Інтернет» [3]. А основним завданням медіаосвіти, на думку С. 

Гончаренка, є підготовка нового покоління до життя в сучасних інформаційних 

умовах, до сприймання й розуміння різної інформації, усвідомлення наслідків її 

впливу на психіку [1].  

Аналіз наукових джерел і поглядів науковців показав, що існує безліч 

класифікацій засобів медіаосвіти, проте нами було виокремлено найбільш 

доцільні засоби медіаосвіти для використання в роботі з дітьми дошкільного 

віку, а саме: за способом передачі інформації (телебачення, відео, радіо); дитяча 

преса (друковані видання «Малятко», «Пізнайко»); іконічні знаки (фотографії, 

малюнки); новітні технології (слайд-шоу, мультимедійні фотоальбоми, 

презентації, комп’ютерні ігри); мобільні технології, Інтернет-сайти для дітей, 

мультиплікація/анімація та ін.  Проте, найпопулярнішими в дошкільників є 

телебачення, відео, DVD. Телевізор сприймається дітьми як найбільш 

доступний, щоденний засіб інформації та розваги, постає як інформатор про 

поточні події, як кінотеатр, як нянька, як вірний співрозмовник і порадник. 

При використанні засобів медіаосвіти в роботі з дошкільниками, 

безумовно, треба враховувати характер дитячого сприймання, основними 

властивостями  якого є: емпіричність,  пов’язана з недостатністю особистісного 

досвіду та незасвоєнням критеріїв аналізу й оцінки поведінки, підвищена 

нецілеспрямована активність сприймання, зосередження основної уваги на 

дієвому початку в поведінці героя, результативність сприймання тощо. Крім 

того, сприйняття дітей дошкільного віку є емоційним і некритичним. Своє 

внутрішнє «Я» вони легко ототожнюють з «Я» - персонажем, тобто 

відбувається ідентифікація з образом [2, с. 142 – 157]. 

Зауважимо, що використання засобів медіаосвіти в процесі навчання і 

виховання дітей сприятиме активізації наочно-чуттєвого сприйняття, 

забезпеченню більш легкого й міцного засвоєння знань у їх образно-понятійній 

цілісності та емоційній забарвленості, істотно впливатиме на формування 

світогляду, стимулюватиме розвиток абстрактно-логічного мислення та значно 

скоротить час на навчання.  
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За допомогою дидактичних відеоматеріалів можна: представляти 

різноманітну інформацію, ілюструвати пояснення педагога або доповнювати 

його розповідь, виступати в якості основного джерела знань, розширювати 

кругозір в тій чи тій галузі знань; формувати уявлення про об’єкт вивчення, 

явища, події та ін. 

Таким чином, використання засобів медіаосвіти в освітньому процесі 

закладів дошкільної освіти відкриває великі можливості для розвитку дитини, її 

інтелектуального і творчого потенціалу, здібностей, самостійного мислення; 

формує вміння орієнтуватися в сучасних інформаційних потоках, виховує 

компетентного медіаспоживача; підвищує рівень медіаграмотності.  

 Актуальним завданням  системи  вищої  освіти  стає  підготовка  нової  

формації медіаобізнаних педагогів, які зможуть орієнтуватися в некерованому 

та постійно зростаючому потоці інформації та інтегрувати медіатехнології в усі 

форми організації освітнього процесу ЗДО.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у характеристиці доцільних 

форм і методів використання засобів медіаосвіти в навчанні й вихованні дітей 

дошкільного віку. 
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ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ ЯК УМОВА АКТИВІЗАЦІЇ РОЗУМОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА 

 

У статті розглядається роль проблемного навчання як засобу 

активізації розумової діяльності молодших школярів на уроках 

природознавства. Розкрито види та прийоми використання проблемних 

ситуацій на уроках природознавства.  

Ключові слова: проблемна ситуація, розумова діяльність, проблемне 

навчання, урок природознавства.    

 

Нині головним ресурсом розвитку країни стають сама людина, її 

освіченість і професійна компетентність, моральні і вольові якості. Тому 

важливим завданням шкільної освіти стає формування творчої особистості, її 

підготовка до продуктивної праці, переосмислення мети, основних завдань і 

принципів освіти. Знання, набуті у процесі репродуктивного навчання, яке ще й 

досі посідає значне місце у загальноосвітніх навчальних закладах, є 

малопродуктивними, оскільки швидко забуваються і не виконують істотної ролі 
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у практичній діяльності людини. Ефективне навчання можливе лише за умови, 

якщо учень у процесі навчальної діяльності і життєвої практики використовує 

знання, здобуті ним самим. У зв’язку із цим у педагогічній практиці стало 

широко застосовуватися проблемне  навчання. Засноване на конструюванні 

творчих навчальних завдань, що стимулюють пізнавальний процес і 

підвищують загальну активність учнів, проблемне навчання формує 

пізнавальну активність учнів, сприяє виробленню психологічної установки на 

подолання пізнавальних труднощів, розвитку творчих здібностей.  

 Вагомий внесок у розвиток теорії і методики розв’язання питань 

проблемного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах зробили такі 

вітчизняні вчені у галузі педагогіки і психології, як А. Алексюк, Н. Буринська, 

А. Бут, В. Герасимчук, В. Корнєєв, С. Максименко, Л. Момот, В. Паламарчук, 

О. Пометун, А. Сиротенко, О. Стадник, М. Топузов та ін. Вони обґрунтовували 

проблемність у навчанні та дидактичні основи формування мислення учнів, 

розглядали питання проблемного підходу до навчання, розробляли творчо-

розвивальні технології та започаткували проблемно-пошукові методи у процесі 

викладання навчальних предметів. 

У своїй статті ми ставимо за мету розглянути роль проблемної ситуації в 

активізації розумової діяльності молодших школярів на уроках 

природознавства.  

Організація проблемного навчання сприяє створенню сприятливих умов 

для формування таких якостей особистості, як пізнавальний інтерес, розумова 

активність і самостійність. Проблема – складне питання, що потребує 

розв’язання, це  суперечність, усвідомлення якої учнями зумовлює виникнення 

у них потреби відкривати нові знання, способи, умови виконання дії і спонукає 

до діяльності. 

Центральною ланкою проблемного навчання виступає проблемна ситуація, 

за допомогою якої пробуджується думка, пізнавальна потреба, активізується 

мислення, створюються умови для формування правильних узагальнень. 

Проблемну ситуацію визначають як особливий психічний стан учня, який 

характеризується інтелектуальним або духовним утрудненням під час взаємодії 

суб’єкта і об’єкта навчання і прагненням розв’язати пізнавальні суперечності 

[1]. Створення проблемних ситуацій є необхідною умовою організації процесу 

навчання, що сприяє розвитку продуктивного мислення дітей, їхніх творчих 

здібностей. 

За допомогою проблемної ситуації у дітей пробуджується думка, 

пізнавальна потреба, активізується мислення, створюються умови для 

формування правильних узагальнень. Під час проблемного навчання вчитель не 

повідомляє знання у чистому вигляді, а ставить перед учнем завдання 
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(проблему), зацікавлює його, викликає в нього бажання знайти спосіб її 

розв’язання. 

Рубінштейн С. зазначав, що «відношення невідомого, заданого, шуканого 

до вихідних даних проблеми, визначає напрямок розумового процесу. Єдність 

цього напрямку обумовлює єдність розумового процесу, спрямованого на 

вирішення певної проблеми» [2, с. 53]. Тому, щоб створити проблемну 

ситуацію, потрібно перед дитиною поставити таке завдання, під час виконання 

якого місце невідомого будуть займати знання, що підлягають засвоєнню. 

Проблемні ситуації на уроках створюються з метою активізації розумової 

діяльності учнів, навчати їх не окремим операціям у стихійному порядку, а в 

системі розумових дій, спрямованих на вирішення нестандартних завдань, що 

вимагають застосування творчої розумової діяльності.  

Процес проблемного навчання складається із двох необхідних етапів:  

– етап постановки практичного або теоретичного завдання, що створює 

проблемну ситуацію;  

– пошук невідомого у проблемній ситуації або шляхи самостійного 

дослідження учнів, необхідні для розв'язку поставленої проблеми [3, с. 66]. 

У дидактико-методичній літературі та педагогічній практиці виділяються 

різні загальні прийоми створення проблемних ситуацій. Т. Байбара [4, с.162] 

виділяє такі: 

1. Повідомлення інформації, яка містить у собі пізнавальне 

протиріччя. Наприклад, учитель повідомляє, що у пустелях Африки бідний 

рослинний світ, хоча світла і тепла достатньо. 

Учні під керівництвом учителя залучаються до аналізу. Актуалізовані 

опорні знання та уміння дозволяють усвідомити протиріччя, що містяться в 

поданій ситуації і висловити гіпотезу у вигляді проблемного питання.  

2. Створення невідповідності між знаннями учня про предмети, явища 

природи, їх взаємозв’язки і новими фактами, що їх характеризують. 

Наприклад, при вивченні теми «Кругообіг види в природі» учням 

подається інформація про те, що літнього жаркого дня можуть випасти опади у 

вигляді льоду. Однак, на основі засвоєних знань про стани води в природі та 

причини перетворення води з одного стану в інший, в учнів виникає 

протиріччя, яке усвідомлюється і формулюється у формі проблемного 

запитання: «Чому вода перетворилася у твердий стан, якщо на вулиці тепло?». 

Створюється невідповідність, адже у досвіді дитини недостатньо знань про рух 

повітряних мас, причини швидкого висхідного руху повітряної маси та ін.  

3. Створення невідповідності між новими і засвоєними способами 

діяльності, які необхідні для досягнення визначеної мети. Проблемна ситуація 

може виникнути, якщо учні не володіють способами пізнання, які необхідні для 
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розв’язання проблеми. Наприклад, при вивченні теми «Властивості води» 

основним методом розв’язання проблемної ситуації має бути творчий дослід. 

Якщо учні не володіють уміннями їх виконувати, то і проблемна ситуація не 

буде розв’язана самостійно. 

4. Пред’явлення учням проблемного завдання. Т. Байбара наголошує 

на тому, що сформульоване вчителем проблемне завдання спочатку не є 

проблемою для учнів. Щоб воно перетворилося в проблему, діти повинні 

проаналізувати це завдання, усвідомити ціль, яку необхідно досягти і 

переконатися в тому, що в їхньому досвіді немає потрібної відповіді. Внаслідок 

такої розумової діяльності осмислюється зміст протиріччя, яке лежить в основі 

завдання. Тільки після цього воно приймається як суб’єктивна проблема у 

сформульованому вчителем вигляді або переформульованому самими учнями 

[4, С.163]. 

Наприклад, у процесі ознайомлення з природою Африки, учні отримують 

інформацію про те, що вершини Кіліманджаро вкриті снігом. Тут доцільно не 

просто повідомити учням інформацію, а спонукати учнів до усвідомлення і 

переосмислення того, що у жаркій Африці є постійний льодовиковий покрив. 

Внаслідок такого міркування осмислюється зміст протиріччя, яке лежить в 

основі завдання: жаркий клімат – постійний льодовиковий покрив. На цьому 

етапі вона проявляється як проблемна ситуація. 

Загалом предмет «Природознавство» у початковій школі має всі 

передумови для створення проблемного навчання. Серед критеріїв, які 

особливо вирізняють його від інших освітніх галузей є «вибір змісту». За 

означеним критерієм Т. Байбара виділила такі види проблемних завдань: 

1. Проблемні завдання на засвоєння ознак, властивостей, які для свого 

вивчення вимагають зміни предметів, явищ чи умов їх існування. У таких 

випадках проблемна ситуація створюється на основі протиріччя між 

опосередкованим зовнішнім виявленням ознак, властивостей і неможливістю їх 

безпосереднього сприймання у звичайних умовах. У природознавстві це 

стосується змісту, який вивчається експериментально, тобто за допомогою 

дослідів. 

2. Проблемні завдання на засвоєння нових понять про предмети і явища 

природи. В основі завдань цієї групи лежить протиріччя між новими фактами 

про природознавчі об’єкти і недостатнім понятійним запасом школярів, який не 

дозволяє їх пояснити. 

3. Проблемні завдання на встановлення взаємозв’язків між об’єктами 

природи. Найбільш важливими на початковому етапі, складними, але 

доступними для молодших школярів є причинно-наслідкові зв’язки між 

об’єктами живої і неживої природи. 
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Проблемні ситуації створюються шляхом порівняння знань про предмет, 

явище або їх групу в умовно-початковому стані й новому після впливу на них 

різних причин: зміни умов існування, будови, певних обставин, дії інших 

об’єктів тощо. 

Результатом розв’язання цього типу завдань буде встановлення 

адекватних, істинних причин тих змін, які відбулися з природними об’єктами 

під впливом різних факторів. 

Матеріал для порівняння в одних випадках засвоюється в різних логічно 

завершених частинах змісту однієї теми, а в інших – одна частина засвоюється 

в новій темі, а інша – вже засвоєна – актуалізується. 

4. Проблемні завдання на засвоєння нових знань про способи діяльності 

та умінь їх здійснювати. Суть проблемної ситуації полягає у протиріччі між 

відомими способами дій і уміннями їх виконувати і новими, які необхідні для 

досягнення визначеної цілі. У процесі виконання завдань цього типу діти 

оперують засвоєними знаннями та уміннями. Вони застосовують їх у нових 

ситуаціях, цілеспрямовано конструюють нові комбінації з уже відомих дій та 

операцій [4, с.168]. 

Отже, можна виділити такі переваги використання проблемних ситуацій 

на уроці природознавства: висока самостійність учнів під час виконання 

дослідів, спостережень, практичних робіт; формування пізнавального інтересу 

або особистісної мотивації учня у процесі опанування новими знаннями та 

уміннями; розвиток розумових здібностей учнів. 
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Розвиток міжнародних зв’язків України, вхід у європейський простір, 

нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії вимагають 

радикальних змін у галузі навчання іноземних мов, статус яких у нашій країні 

постійно зростає [1]. За таких умов проблема створення ефективної методики 

викладання англійської мови представляється вкрай важливою. Сучасна 

методика викладання іноземних мов перебуває в пошуку нових підходів до 

навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах [2].  

Успішність навчання учнів значною мірою залежить від учителя, його 

компетентності, досвіду педагогічної діяльності, творчих та особистісних 

якостей, вміння працювати самостійно. Учитель іноземної мови, окрім 

володіння знаннями зі своєї дисципліни, повинен побудувати навчальний 

процес таким чином, щоб досягти високої ефективності процесу навчання. 

Серед професійних умінь вчителя іноземної мови варто зазначити уміння 

враховувати особливості особистості учня, раціонально використовувати на 

уроці різноманітні засоби, які сприяють ефективній організації навчального 

спілкування, активно впроваджувати види діяльності, створювати сприятливий 

психологічний клімат, який дозволяє учням розкривати свої індивідуальні 

можливості, знаходити шляхи і способи удосконалення роботи в класі, бути 

конкурентоспроможними. Отже, ефективність навчального процесу залежить 

від уміння вчителя раціонально організовувати педагогічне спілкування на 

уроці, вміння використовувати навчальний та науковий матеріал, 
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використовуючи світовий і вітчизняний досвід. Найбільш ефективним в 

підготовці до занять сучасного педагога є періодичні видання: провідні фахові 

журнали, газети, які висвітлюють передовий досвід.  

Оволодіння навичками самостійної роботи сприяє початковому 

формуванню професійних компетенцій, які будуть реалізовуватися протягом 

усього навчального процесу в університеті й у подальшій професійній 

діяльності. Оволодіння іноземною мовою у великій мірі залежить від 

ефективності самостійної роботи студентів вдома, в бібліотеці, лінгафонному 

кабінеті, комп’ютерному класі. Для більшості студентів в процесі вивчення 

іноземної мови виникають певні труднощі. Тому наукові бібліотеки 

університету намагаються максимально забезпечити студентів і викладачів 

провідними фаховими періодичними виданнями, науковою та навчальною 

літературою, доступом до повнотекстових документів світових бібліотек та 

вільного доступу до друкованих інформаційних ресурсів бібліотеки таких як: 

лексичні та граматичні таблиці, тематичні картини, сюжетні малюнки, 

аплікаційний матеріал, альбоми малюнків і фотографій, набори 

транскрипційних знаків (букв алфавіту), карта країн англійської мови, 

комплекти дидактичних роздаткових матеріалів та інші види друкованих 

посібників англійської мови, які випускаються в комплекті з навчально-

методичним матеріалом (книгою для вчителя, серіями грамплатівок, таблиць і 

картин, аплікаційними матеріалом, діафільмами, кинофрагмента і 

кінокольцовкамі). У методичних матеріалах для вчителя визначено 

призначення всіх цих посібників, їх місце в навчальному процесі, послідовність 

і взаємозв'язок прийомів використання їх на уроці.  

Отже, високий рівень підготовки конкурентоспроможного спеціаліста 

забезпечують ретельне планування викладачем позааудиторної роботи й 

активізація самостійної роботи студента під час опанування ним навчального 

матеріалу. Активна, цілеспрямована й самокерована пізнавальна діяльність 

сприяє формуванню важливих професійних якостей особистості, а саме: 

самостійності, самоорганізованості, відповідальності, цілеспрямованості, 

креативності тощо. Отже, сформовані професійні компетенції під час 

опанування різних видів самостійної роботи з мови професійного спрямування 

впливають, у першу чергу, на успішність подальшої професійної діяльності 

майбутніх фахівців [3]. 
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Глобальний характер англійської мови сприяє щоденному поповненню її 

словника. Найшвидшими темпами відбувається входження нових лексичних 

одиниць з різноманітних професійних сфер, вікових груп, де найбільшим 

творцем нової лексики є молодь. Різноманітність сленгу, його направленість та 

тематика залежать від популярності того чи іншого поняття в даному 

суспільстві. 

У статті досліджується лексема гроші як універсальне поняття для 

сленгоутворень у будь-якій мові, де гроші є повсякденним явищем, за 

виключенням, хіба що племен або народів, які не користуються валютою, а 

мають натуральний товарообмін або бартерну систему. 

В нашому житті гроші грають неабияку роль, часто вони стають не лише 

засобом досягнення якоїсь цілі, але й самою ціллю. Саме тому постійно 

з’являються нові слова для позначення грошових одиниць. Гроші різняться у 

своїй вартості, кількості, значимості, способі їх отримання, матеріалі, з яких 

вони виготовлені, тому і лексеми, що їх позначають різні за своїм характером 

[1].  

Метою статті є дослідити місце лексеми «гроші» у сучасному 

англійському сленгу. Було проаналізовано 145 одиниць лексики, пов’язаних з 

найменуванням грошей, що становить матеріал дослідження.  

Номінал банкнот є першим пунктом аналізу. Однодоларові, або 

банкноти номіналом у один фунт стерлінгів складають 16,5 % від загальної 

кількості грошової лексики. Для їх позначення в англійському слензі 

використовуються такі слова та словосполучення: ace, bar, berry, Bradbury, 

buck, caser, clam, cracker, fiddley-did, Fisher, greenback, iron man, jim, nicker, 

oncer, Oxford scholar, plunk, quid, rock, saucepan lid, sheet, single, sob, William. 

4 % лексики складають лексеми на позначення банкнот номіналом у 5 

доларів (5 фунтів стерлінгів); серед них такі як: fin, finnip, flim, nickel note, 

pound, spinnaker. 

1,3 % проаналізованої лексики – банкноти номіналом у 1000 доларів –

 gee, grand; так само як і 100-доларові – century, ton, та 20-доларові –

 score, double sawbuck; менш ніж 1 % у купюр номіналом в 10 та 25 доларів –

 sawbuck і pony відповідно. 

Загалом паперові гроші становлять 28 % лесичного матеріалу, що був 

об’єктом дослідження. 

Що стосується монет, то їх значно менше, ніж паперових грошей. 

Монети складають 7,5 % від загальної кількості лексичних одиниць грошового 

сленгу – clod, jingle, Joey,  meter, ogg, red cent, rivets, scane, swy, woodennickel, 

wrongo, zac. 
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Існує багато способів створення грошових сленгізмів. Нові слова 

з’являються майже кожен день, переходячи з однієї сфери вжитку до іншої, 

змінюючи своє первинне значення або форму слова, чи просто асоціюючись з 

певними поняттями чи явищами [2]. 

В англійській мові лексема «гроші» має яскраво виражений масовий 

характер, через те, що гроші є невід’ємною складовою частиною нашого 

щоденного життя, ми маємо велику кількість слів-синонімів для їх позначення, 

така лексика має свій особливий колорит, так як кожне поняття виділяє якусь 

окрему рису. 

Отже серед способів утворення даних лексичних одиниць сленгу, 

використовувались наступні: 

1. Іншомовні запозичення. Найбільша частка найменувань грошей в цій 

групі – назви грошових одиниць у інших 

країнах: dinero, el cheapo, doubloons – іспанська валюта, gelt – на 

німецькій мові гроші називаються “das Geld”, shekels – єврейські монети. 

Також спостерігаються слова, запозичені з інших мов для позначення 

грошей в англійському слензі – finnip – єврейська вимова німецького 

слова “fünf”, hoot – «компенсація» на мові Маорі, loot – від індійського 

слова «грабіж», swy – з німецької “zwei”. 

2. Римування. На відміну від української, в англійській мові досить добре 

поширений римований сленг. У випадку з грошима, прикладами цього 

можуть служити такі лексичні одиниці: bees and honey – які є римованим 

сленгом до слова “money”, Oxford scholar – “dollar”, saucepan lid – “quid”. 

3. Усічення. Fin – скорочений варіант від “finnip”, gee – скорочений варіант 

зі зміненою фонетикою від “grand”, jim – від “Jimmy O’Goblin”, Mex — 

“Mexican money”. 

4. Ономатопія або звуконаслідування. Прикладами можуть бути такі слова: 

“jingle” – слово утворилось від звуку монет, так само як і 

“splosh”, “nicker”, “plunk”, “bomb” – гроші, які несподівано звалилися на 

голову. 

5. Метафоризація. Гроші часто ототожнюються у населення з певними 

поняттями, предметами, явищами, тому це є ще однією причиною 

поповнення лексичного складу, переважно сленгізмами. 

Наприклад bread – метафоричне значення полягає у потребі в грошах, як в 

хлібі; словом chicken-feed позначають дуже малу кількість грошей, 

буцімто достатньої лише для того, щоб нагодувати курчат; dough – 

ототожнюється з тістом, — з тіста можна виліпити будь-що, за гроші 

можна також отримати будь-що; слово green отримало значення «гроші» 

через зелений колір банкнот, kale – через колір а також через наявність 
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великої кількості листків, як у капусти; та ж сама ситуація зі 

словом lettuce; pony – монета в 25 фунтів стерлінгів, отримала свою назву 

через розмір порівняно з монетою номіналом в 50 фунтів стерлінгів 

(паралелі простежуються, якщо таким же чином порівнювати коня з 

поні); poppy – порівнюється з маком, через його наркотичні властивості – 

до грошей звикаєш і їх с кожним разом хочеться більше й більше; potato – 

причина цього сленгізму полягає в життєвій необхідності вживання цього 

продукту; quid – пояснюється тим, що до грошей так само швидко 

звикаєш, як і до тютюну; rag – подібність у формі та матеріалі; rivets – 

схожість з монетами за формою та матеріалом. 

6. Метонімія. Цей спосіб утворення нових лексичних одиниць є так само, як 

і метафоризація, дуже продуктивним. Словом bottle позначається велика 

кількість грошей; brass – гроші отримали таку назву через матеріал, з 

якого виготовлені; така ж ситуація зі словами caser (видозмінена форма 

слова “silver”), clod – зі значенням «мідна монета»; greenback – назва 

походить від заднього боку банкноти; long green – метонімічний характер 

вираз отримав від подібності довжини та кольору з доларами; oncer – 

походить від «один долар», «фунт»; packet – велика кількість грошей, 

похідний варіант від фрази «пакет грошей»; pound – в значенні «куча 

грошей», single – однодоларова купюра, swy – походить від азартної гри, в 

яку грають, використовуючи монету, roll – зв’язка грошей, свиток. 

7. Алюзія. Деякі найменування для грошей носять чиєсь ім’я або є 

відсилкою до якогось персонажу. До цієї категорії словотворення 

належать такі приклади: Bradbury – походять від прізвища секретаря 

державної скарбниці Дж. Бредбері, чий підпис стояв на купюрах у 1914-

1928 рр.; Fisher – назва банкноти в 1 фунт стерлінгів, в честь міністра 

фінансів в 20-30 рр. ХХ ст.; Joey – монета, номіналом в 3 пенси, походить 

від чоловічого ім’я; William – банкнота отримала таку назву через 

омонімічність скороченого варіанту імені “Bill” зі словом “bill”. 

8. Афіксація. В українській мові цей спосіб утворення нових слів грає значну 

роль, в англійській мові він не настільки популярний, але все ж має місце 

в словотворі. Грошові лексичні одиниці, утворені таким способом, 

використовуються зазвичай у щоденному спілкуванні, як правило 

молоддю: наприклад слово dropsy сформувалося від дієслова “drop”, і 

відповідно має значення «гроші, які дають в якості хабара». 

9. Телескопія. Цей шлях словотворення може бути проілюстрований таким 

прикладом: “nuppence” – слово, яке є похідним від двох основ — “no” і 

“tuppence”. 
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При дослідженні сленгових лексичних одиниць, можна виявити деякі 

закономірності їх формування. Певні фактори відіграють значну роль у 

створенні сленгізмів, і вони залежать від менталітету народу, стереотипів та 

сприйняття дійсності [4]. 

Велику частку складають асоціації з кольором. Існує два домінуючих 

кольори – зелений (який зумовлений американською валютою) та коричнево-

червоний (головним чином асоціюється з міддю). 

Загалом до цієї групи належать такі найменування грошей: 

сaser – гроші, видозмінене слово зі значенням «срібло»; 

clod – монета кольору міді; 

green – гроші, мовою сленгу «зелені»; 

greenback – банкнота, долар; 

iron – гроші, від «залізного» кольору монет в минулому; 

long green – ще одна назва «зелених», американської валюти; 

red cent – мідна монета, коричнево-червоного кольору. 

Нерідким явищем є також найменування грошей, яке залежить від 

номіналу банкнот, або так чи інакше поняття пов’язані з числами. 

Дану групу складають такі слова: 

century – 100-доларова купюра; 

double sawbuck – 20 доларів, слово «sawbuck» має значення «козел для 

пиляння дров», через його форму і схожість з римською цифрою «Х», так 

називали 10-доларові банкноти, відповідно тепер словосполученням «double 

sawbuck» називають купюру номіналом в 20 доларів; 

finnip – походить від єврейської вимови німецького слова „fünf“; 

flim – банкнота номіналом у 5 фунтів стерлінгів, походить з 

шотландського діалекту, значення «5»; 

grand – має значення «велике число», частіше всього «тисяча»; 

oncer – значення «один» і позначає купюру номіналом в один долар або 

один фунт стерлінгів; 

squillion – видозмінене слово «мільйон»; 

swy – монета номіналом в два шилінга, назва взята з німецької мови 

„zwei“ і означає в перекладі «два»; 

ton – в англійській мові слово «тонна» асоціюється з числом «100». 

Назви грошей можна також класифікувати за принципом їх отримання. 

1. Бонусні або додаткові гроші: bunce, cred, gravy, rent. 

2. Гроші, отримані нечесним шляхом: dropsy, drop-in, take; в азартних 

іграх: pay-off, stake; 

3. Фальшиві гроші: funny money, queer, slush, wooden nickel, wrongo. 

4. Гроші для екстрених ситуацій: fall money, mad money. 
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За розміром або кількістю грошовий сленг можна розподілити на дві 

групи: 

1. Лексичні одиниці, які позначають велику суму грошей. 

bomb – куча грошей; 

heavy sugar – велика сума грошей; 

megabuck – неймовірна кількість грошей; 

packet – сила-силенна грошей; 

poultice – велика грошова сума, хабар; 

squillion – дуже велике число грошей. 

2. Лексичні одиниці для позначення малої суми грошей, або взагалі їх 

відсутності. 

chicken-feed – незначна сума; 

cracker – наймізерніша кількість грошей, яку тільки можна уявити; 

jingle – дріб’язок; 

nuppence – повна відсутність грошей. 

Слід зазначити, що сленг використовують не лише для найменувань 

грошей. Для визначення матеріального статусу людини користуються 

різноманітними атрибутивними словами та словосполученнями [5]. 

Людина, чий стан оцінюється як матеріально забезпечений, 

характеризується наступними словами: financial, heeled, squillionaire, stakey, 

butter-and-egg; якщо її фінансове положення в тяжкому становищі, то її 

називають: bunk, nuppence, stony-broke. 

Всього було досліджено 145 одиниць лексики. Після проведення аналізу 

номіналу банкнот, було встановлено, що паперові гроші складають 28% від 

загальної кількості грошової лексики; з них 16,5% — однодоларові або 

банкноти в один фунт стерлінгів, 4% — номіналом у п’ять доларів (фунтів 

стерлінгів), 1,3% — тисяча, сто та двадцять доларів (фунтів стерлінгів), та менш 

ніж по 1% у купюр номіналом в 10 та 25 доларів. Монети складають 7,5% від 

кількості лексичних одиниць грошового сленгу. Звідси випливає загальне 

співвідношення частки паперових грошей до монет: 3,5 : 1. 

Серед шляхів утворення даних грошових найменувань найбільш 

продуктивними є метафоризація та метонімія, тобто способи словотворення, які 

пов’язані з образним сприйняттям носіїв мови. Важливе місце має також 

римування, яке, на відміну від української, є досить поширеним явищем в 

англійському слензі. Найменш продуктивними є такі способи, як телескопія та 

афіксація, які, навпаки, в слов’янських мовах є потужним джерелом утворення 

нової лексики. 

Аналіз сленгової лексики виявив деякі закономірності у формуванні 

лексичних одиниць зі значенням «гроші»: на фоні загальної кольорової гами 
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два кольори є домінуючі – зелений та коричнево-червоний; деякі види 

номінацій пов’язані з числами і можуть мати або іншомовне походження, або 

діалектне, архаїчне. 

За кількістю грошову лексику можна класифікувати у дві групи – слова 

та словосполучення для позначення великої суми грошей та для позначення 

невеликої або мізерної їх кількості. 

За принципом отримання грошей та їх призначенням існує чотири 

найбільш визначні групи – гроші, отримані нечесним шляхом; фальшиві гроші; 

додаткові або легкі гроші та гроші для екстрених ситуацій. 

Грошовий сленг використовується не лише для позначення грошей, а й 

для характеристики людей згідно з їхнім матеріальним статусом та положенням 

в суспільстві. 

Отже, з’ясувавши причини появи сленгізмів зі значенням «гроші» ми 

прийшли до висновку, що на дану лексику значний вплив має культура та 

менталітет носіїв мови, світоглядна картина населення, і навіть клімат (у 

випадку з метафоричними назвами, пов’язаними з рослинами) та історія. 
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ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ 

 

В статті розглядаються теоретичні аспекти організації менеджменту 

в освітньому закладі. Здійснено аналіз підходів до визначення сутності 

освітнього менеджменту. Охарактеризовано елементи освітнього 

менеджменту (функції, принципи, методи). Визначена важливість 

інформаційного забезпечення менеджменту у загальноосвітньому навчальному 

закладі.  

Ключові слова: менеджмент, освітній заклад,  елементи  освітнього 

менеджменту, інформаційне забезпечення менеджменту. 

 

Ефективне функціонування будь-якої освітньої системи залежить від 

управління нею. Особливої актуальності проблеми удосконалення управління 

освітніми організаціями набули в останній час у зв’язку реформуванням 

системи освіти України. Управління, яке базується на традиційних засадах, не 

відповідає вимогам сьогодення і потребує докорінних змін. Доведено, що 

збереження анахронічних підходів в управлінні освітніми системами є 

головною причиною повільних темпів їхнього реформування та адаптації до 

вимог сьогодення, нагальною є потреба використання теорії і практики 

освітнього менеджменту [1]. 

Проблема сучасного освітнього менеджменту має різні аспекти і завжди 

була об’єктом вивчення багатьох українських вчених та практиків: В. Бобров 

[4], В.Гуменюк [5], Калініна Л.М. [6], В. Кремень, В. Луговий, М. Поташник, Є. 

Хриков [7], І. Лікарчук та ін.  

Метою нашого дослідження є обґрунтування сутності, функцій, 

принципів та методів освітнього менеджменту навчального закладу, 

охарактеризувати напрями інформаційного забезпечення в навчальному 

закладі. 
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На сьогодні у науковій літературі з позиції освітнього менеджменту 

досить ґрунтовно представлені теоретичні основи наукового управління 

освітою, на підставі яких слід розглядати розвиток освітніх систем, якість 

освіти, систему управління розвитком освіти, системно-цільове управління 

навчальними закладами, теоретичні основи та технології педагогічної освіти, 

теоретичні основи безперервної освіти тощо [4].  

Вивчення наукових джерел виявило різні підходи до інтерпретації 

поняття «освітній менеджмент» [2]. Так, соціологічний підхід розглядає 

освітній менеджмент в руслі теорій соціальних систем як управління 

цілеспрямованими відкритими і комплексними системами з метою освіти 

людини, що володіє професійною компетентністю, критичним мисленням і 

здатністю до активних дій в соціальному середовищі. Інституціональний підхід 

визначає освітній менеджмент як управлінську діяльність в освітніх установах і 

організаціях різного типу. Процесний підхід визначає освітній менеджмент як 

професійне управління всіма рамковими умовами, а також кадровими, 

інформаційними та організаційними ресурсами, що дозволяють успішно 

ініціювати, планувати, організовувати, контролювати і аналізувати освітні 

процеси. При дидактичному підході терміни «освітній менеджмент» і 

«педагогічний менеджмент» виступають як синоніми, що відображають 

комплекс принципів, методів, організаційних форм і технологічних прийомів 

управління навчальним процесом. Комплексний підхід виділяє в освітньому 

менеджменті взаємопов'язані складові: педагогічний менеджмент, що 

фокусується на управлінні та дидактико-методичному супроводі освітніх 

процесів; управлінський менеджмент, що полягає в ефективному управлінні 

освітніми системами і установами; соціальний менеджмент, під яким 

розуміється управління соціальними процесами і відносинами засобами освіти, 

спрямоване на розвиток персоналу та організації в цілому. 

Важливим поняттям освітнього менеджменту є поняття про його функції, 

що відображають основний зміст управлінської діяльності, а точніше – 

закінчений цикл визначених дій у сумі і складових управлінської діяльності у 

цілому. Іншими словами, функція – це особливий вид управлінських дій (з 

позицій суб’єкт-об’єктних відносин – управлінських впливів) на об’єкт 

менеджменту чи особливі види дій суб’єкта менеджменту з інформацією [9] . 

На основі зіставлення розуміння функціонального складу менеджменту у 

вітчизняній і зарубіжній науці, можна виділити ряд методологічних підстав для 

визначення цього складу стосовно менеджменту освіти з урахуванням сучасної 

специфіки управління освітньою організацією. Такими підставами можуть 

виступати: 
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- системна підстава – розуміння освітньої організації як сукупності 

взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів, орієнтованих на досягнення 

конкретних цілей в умовах постійно мінливого середовища; 

- процесна підстава - припускає, що управління освітою є безперервна 

система взаємопов’язаних управлінських функцій; 

- інформаційна підстава - на перший план виходять проблеми 

забезпечення керівників і виконавців необхідною інформацією для прийняття 

рішень; 

- комунікаційна підстава - розглядає в якості стрижневого аспекту 

управлінської діяльності в освіті створення каналів і організацію взаємодії для 

обміну інформацією і між суб’єктами освітнього процесу; 

- координаційна підстава - важливість створення і розвитку системи 

ефективної взаємодії елементів різних ієрархічних рівнів освітньої системи; 

- мотиваційна, що стимулює процес підтримки активності суб’єктів 

освітнього процесу в діяльності, орієнтованої на узгоджене досягнення 

особистих цілей і цілей організації. 

Наведені вище підстави є достатніми для визначення складу і змісту 

функцій управління освітньою організацією з урахуванням її специфічних 

особливостей як соціально-педагогічної системи. Серед таких виділено: 

інформаційно-аналітична; мотиваційно-цільова; планово-прогностична; 

організаційно-виконавська; контрольно-діагностична; регулятивно-корекційна. 

Принципи управління освітнім навчальним закладом – це вихідні, 

визначальні ідеї, положення, які складають організаційну основу управління 

процесом навчання. Принципи управління процесом навчання є те, на чому 

базуються його формування, динаміка та дія. Всі принципи здійснюються у 

тісному взаємозв’язку і взаємодоповнюють один одного. До принципів 

управління в освітньому менеджменті належать: принцип поваги і довіри до 

людини; принцип цілісного погляду людини; принцип педагогічної 

цілеспрямованості і цільової гармонізації; принцип співробітництва; принцип 

науковості; принцип гуманності; принцип ефективності; принцип 

економічності; принцип інтегральності; принцип соціальної справедливості; 

принцип індивідуального підходу в управлінні; принцип збагачення роботи 

педагога; принцип особистого стимулювання; принцип єдиного статусу; 

принцип участі в управлінні і делегування повноважень; принцип консенсусу; 

принцип постійного оновлення [2]. 

У сучасній теорії управління виділяють наступні методи управління: 

1) адміністративні - механізми влади, дисципліни і стягнень: 

організаційні дії; розпорядчі дії; дисциплінарна відповідальність і стягнення; 
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матеріальна відповідальність і стягнення; адміністративна відповідальність і 

стягнення; 

2) економічні - спосіб здійснення цілеспрямованих впливів па 

персонал з метою досягнення цілей організації, що спирається на використання 

законів економіки: планове ведення господарства; господарський розрахунок; 

оплата праці; робоча сила; ринкове ціноутворення; цінні папери; податкова 

система; форми власності; фази суспільного відтворення; фактори виробництва; 

3) соціологічні - побудовані на способах громадського впливу на 

персонал і дозволяють визначити соціально-трудову та соціометричну позицію 

працівника в колективі, здійснити стимулювання персоналу у взаємозв’язку з 

цілями організації, вибудувати і підтримувати ефективні комунікації і успішно 

управляти конфліктами в колективі: соціальне планування, методи 

дослідження, особистісні якості, мораль, партнерство, змагання, спілкування, 

переговори, конфлікт; 

4) психологічні, сутністю яких є різні підходи організаційної 

психології та психології управління: психологічне планування, галузі 

психології, типи особистості, темперамент, риси характеру, спрямованість 

особистості, інтелектуальні здібності, методи пізнання, психологічні образи, 

способи психологічного впливу, поведінку, почуття, емоції, стреси . 

Отже, відзначимо, що застосування різних за типом і змістом методів 

управління в їх самих різних поєднаннях залежить від умов функціонування, 

професійної компетенції керівника освітньої організації, конкретних обставин. 

Завдання менеджера освіти полягає в тому, щоб з урахуванням конкретних 

умов вибрати найбільш ефективні методи. 

Управлінська діяльність керівника навчального закладу містить у собі 

обробку великих обсягів інформації. Для того, щоб ця інформація дійсно 

допомагала приймати правильні управлінські рішення, вона повинна бути 

об’єктивною, надходити вчасно, відображати динаміку змін в об’єкті 

управління. Крім того, потрібні технології, за допомогою яких керівник зможе 

здійснити обробку інформації швидко і точно, з мінімальними витратами часу і 

сил.  

Новий якісний етап у розвитку освіти можливий лише за умови 

інтенсивного запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 

управлінську та навчально-виховну діяльність загальноосвітнього закладу. 

Можна визначити два напрями цієї роботи:  

- впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність 

освітнього закладу;  

- комп’ютеризація навчального процесу та виховної роботи закладу. 
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Перший із зазначених напрямів передбачає вивчення оптимальних умов 

автоматизації робочих місць учасників освітнього процесу та використання 

ними програмного забезпечення, що допоможе систематизувати роботу 

керівників закладів, їх заступників, секретарів, психологів, соціальних 

педагогів, бібліотекарів тощо.  

Другий напрям – це апробація та впровадження в навчальний процес 

електронних засобів навчання, розробка та застосування електронного 

супроводу навчальних занять, робота з текстовими програмними засобами та 

тими, які можна використовувати в позакласній та виховній роботі [5]. 

Необхідною умовою управління навчальним закладом є її інформаційне 

забезпечення. Інформаційне забезпечення управління закладом полягає у 

виборі і відповідній обробці даних, що характеризує стан її освітньої системи. 

Основні функції інформаційного забезпечення в управлінні навчальним 

закладом полягають у наступному:  

− задовольняти потреби учнів, учителів, адміністрацію школи і інших 

структурних підрозділів у інформації, необхідної для забезпечення взаємодії 

між всіма учасниками навчально-виховного процесу;  

− інформувати про стан освітнього процесу в навчальному закладі, про 

забезпеченість засобами навчання, про рівень навчальних досягнень учнів, про 

професійну кваліфікацію вчителів;  

− передавати учням, учителям, адміністрації навчального закладу дані і 

документи, які стосуються їх діяльності;  

− систематично виявляти рівні розвитку інтелекту, емоційно-психічного і 

фізичного здоров’я, освітні потреби учнів;  

− інформувати педагогічних працівників про залучення батьків у процес 

виховання і навчання своїх дітей, інформувати про труднощі, з якими 

стикаються батьки.  

Інформаційне забезпечення управлінських рішень повинно сприяти 

підвищенню якості освітнього процесу, так як розвиток навчального процесу в 

сучасних умовах розглядається як процес змін, підвищення якості освіти [6]. 

Отже, освітній менеджмент розглядається як специфічний вид і 

мистецтво управлінської діяльності, що включає в себе комплекс принципів, 

методів, організаційних форм і технологічних прийомів управління освітніми 

системами різних типів і видів, спрямованих на їхнє становлення, ефективне 

функціонування і розвиток.  
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The article deals with the theoretical aspects of management organization in 
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РОЛЬ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ПІДЛІТКІВ У СУЧАСНОМУ 

ПРОСТОРІ 

 

У статті розглянуто психологічні особливості самоствердження та 

його роль в особистісному розвитку дітей підліткового віку. Створення 

спеціальних умов позитивного самоствердження для дітей  є одним із 

актуальних завдань сучасної психології. 

Ключові слова: самоствердження, підлітковий вік, особистість, 

деприваційна ситуація. 

 

Досить повно і глибоко потреба людини в особистісному 

самоствердженні висвітлена у працях Ю. Гана, І. Беха, М. Цибри. Вони у своїх 

дослідженнях вказують на те, що людина, перебуваючи в обставинах, які 

динамічно змінюються, побоюється втратити свій статус у суспільстві, загубити 

досягнутий рівень поваги й самоповаги, що постійно стимулює її 

самостверджуватися, відстоювати своє «Я» в соціумі. Варто відзначити, що 

зокрема М. Цибра розглядає самоствердження як «персоніфіковану» потребу, 

яка забезпечує активність особистості в системі соціальних зв'язків. З погляду 

Ю. Гана, самоствердження являє собою потребу людини ствердити себе у світі, 

прагнення до життєвого успіху, до утвердження гідності в самоцінності своєї 

особистості. Бех І. під самоствердженням розуміє престижно-статусну потребу, 

яка виражається в реалізації первісних потенцій конкретної особистості, 

утвердження свого «Я» завдяки досягненню певного статусу в соціальній сфері. 

Подібне трактування висуває Н. Іщенко, вказуючи, що самоствердження - це 

потреба людини постійно турбуватися про зміцнення свого соціального 

статусу. Зокрема, А. Сущенко метою самоствердження вважає свідому 

об'єктивацію сутнісних сил особистості, спрямовану на отримання високої 

оцінки від себе та від інших людей [2ст.146]. 

У підлітковому віці починає формуватись доросла особистість. В 

розвитку особистості в підлітковому віці значну роль грають судження інших 

людей, і насамперед оцінка батьками, педагогами, однолітками, на основі якої 



92 

 

починається формування самосвідомості. Як вказує А. Фурман, особливо 

важливими на початкових стадіях формування самосвідомості є контакт із 

значущими людьми (мати, батько, дідусь, бабуся, брат, сестра), які первинно 

визначають уявлення дитини про саму себе. Важливою стороною 

самосвідомості підлітка виступає потреба у самоствердженні. Генезис даного 

феномену отримав обґрунтування у роботах Л. Божович, яка розглядала 

самоствердження як одну з важливих мотиваційних ліній цього віку [3]. Це вік 

чутливий для остаточного визначення - яким шляхом піде подальший розвиток 

особистості. Особливо важливу роль в особистісному розвитку дітей-сиріт 

підліткового віку відіграє самоствердження. 

Через задоволення потреби в діяльності, спілкуванні, пізнанні й 

самопізнанні особистість прагне задовольнити головну потребу - природну 

потребу в самоствердженні як атрибутивну, статусну потребу, яка полягає в 

прагненні людини завоювати суспільне визнання, зайняти відповідне 

положення в найближчому соціальному оточенні, а також набути почуття 

особистісної значущості, високої самооцінки, що в кінцевому результаті буде 

сприяти формуванню й розвитку почуття впевненості у власних силах, а 

значить, зміцнювати її соціальну безпеку. 

Саме в результаті позитивного самоствердження відбувається адекватна 

реалізація життєвих планів підлітка, його майбутнього, а це передбачає 

позитивне спрямування її «Я» в соціальному просторі. Протилежною до 

зазначеного може стати ситуація, коли підростаюча особистість у минулому 

зазнала невдач, неуспіху в певній сфері діяльності, то їй у майбутньому буде 

значно важче самовизначатися, самостверджуватися та самореалізовуватися в 

особистісному чи професійному житті. Негативний досвід, як правило, 

викликає в підлітків розшаровування, руйнує їх почуття, думки, плани, що 

призводять до відчаю, роздратувань та домінування пригніченого настрою, 

котрі визначають негативне спрямування в утвердженні «Я» особистості цього 

віку.  

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтування ролі 

самоствердження в особистісному розвитку дітей підліткового віку. 

Такі поняття, як суспільне визнання, соціальний статус, успіх, 

упевненість у собі, прагнення до особистісної значущості, престиж, імідж, 

потреба в досягненнях і домінуванні цілком можна вважати такими, що 

визначають той чи інший бік поняття «самоствердження» [4]. 

Науковий аналіз досліджень дає підстави визначити поняття 

«самоствердження» як процес свідомого, активного практичного перетворення 

ситуацій, які складають змістову основу різних сфер життєдіяльності 

особистості в результаті чого вона досягає успіху, підтримує відповідний 
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статус в колективі, відстоює свою значущість перед іншими, реалізує свій 

індивідуальний життєвий шлях. 

Важливим моментом у розвитку особистості підлітків є невпевненість у 

собі, не усвідомлення цінності своєї особистості, відсутність життєвої 

перспективи, які в свою чергу тісно пов'язані із самоствердженням. 

Здебільшого у таких дітей формується комплекс безнадійності, особистісної 

безпорадності, і їм досить важко визначити сенс та мету свого існування, 

відчути себе комусь потрібним.  В такому випадку дитина вибирає негативну 

(домінуючу або пригнічуючу) стратегію самоствердження, що в результаті не 

сприяє позитивному розвитку особистості дитини-сироти [5]. 

Депривація повноцінних батьківсько-дитячих взаємин негативно 

позначається на самоствердженні і самосвідомості, стає причиною розладів і 

дисгармоній у процесі соціальної адаптації підлітків, шкодить психічному 

становленню особистості. 

Дефіцит спілкування між батьками та дітьми як причина виникнення 

сімейної депривації призводить до появи страхів, тривоги, відчуття покинутості 

й особистісної неповноцінності, психічних відхилень у розвитку дитини, що 

породжує невідворотні конфлікти, які негативно впливають на особистість і 

підвищують вірогідність її патологічного розвитку. Діти, які не відчувають 

батьківської опіки, переважно ростуть жорстокими, агресивними, 

позбавленими любові до інших . 

У процесі самоствердження особистість прагне позбавитися від цієї 

тривоги, досягнути відчуття безпеки, використовуючи різні стратегії 

оптимізації міжособистісних стосунків: 1) орієнтації на людей (конструктивна 

стратегія самоствердження); 2) орієнтації від людей (стратегія пригнічення);     

3) орієнтації проти людей (домінантна стратегія самоствердження). 

Важливою умовою позитивного самоствердження для підлітків  є праця. 

Роль трудової діяльності для особистісного розвитку підлітка є досить 

значимою. Систематична участь підлітка в трудовій діяльності дає йому досвід 

налагодження взаємодій в колективі, формуються навики трудового 

спілкування і взаємної допомоги та відповідальності. Праця допомагає 

підліткам  швидко перебороти, негативне ставлення до трудової діяльності, 

ліквідувати відставання в інтелектуальному, емоційному і фізичному розвитку. 

Праця також стимулює розвиток пізнавальної і творчої активності, розвиток 

самостійності, організованості, витривалості і вольових якостей [6]. 

Досить важливо, щоб праця була різноманітна і змістовна, з елементами 

творчості, але не можна і нехтувати фізичною працею: прибирання, ремонтні 

роботи також вихователь повинен чітко сформулювати ціль цієї діяльності, 

спланувати її результат і чітко пояснити для чого вона потрібна та корисна. 
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Праця повинна бути достатньо тривалою і систематичною, що дозволяє 

організувати співробітництво і спілкування, розвиває мотиваційну готовність 

до праці і пізнавальну активність. Ще одним важливим елементом в такій 

діяльності є винагородження, тому потрібно продумати різні форми такої 

роботи (похвала, подарунки та ін.) 

Також однією із умов самоствердження є створення ситуації успіху. 

Опора на позитивне стимулювання, педагогіку успіху, партнерські стосунки 

співробітництва створюють умови для позитивного самоствердження, 

орієнтують підлітка на виховання в собі позитивних творчих домінант 

поведінки. Підтвердженням цього положення є думка О. Бєлкіна про те, що 

«створення ситуації успіху в найбільш значущих видах діяльності дає 

можливість позитивного самоствердження особистості» [7]. 

На думку І. Беха виховання успіхом є однією з важливих умов розвитку. 

Він вказує на те, що неможливо формувати позитивну особистість у діяльності, 

що приносить їй постійно невдачі. Лише успіх молодої людини формує у неї 

достатню віру в себе і на цій основі - прагнення стати кращою. Виховання 

успіхом, надання допомоги в прагненні вихованця задовольнити потребу в 

гідному місці в колективі однолітків - шлях створення довірливих взаємин 

творчої співдружності дорослих і дітей. Тільки за таких умов у підростаючої 

особистості виробляється готовність до сприйняття виховних впливів і 

правильного реагування на них. 

Таким чином, визнання успіхів, заохочення, самоствердження, 

спілкування зміцнюють готовність підлітка до самореалізації себе, своєї 

навчальної праці, свого майбутнього життя. Не оволодіння  ними робить 

нестійкою навчальну мотивацію, а нерідко й породжує негативне ставлення до 

навчання. У зв'язку з цим необхідно, щоб підліток усвідомлював, що успіхи в 

навчанні значно і приблизно рівною мірою залежать від його особистісних 

якостей і належних зусиль. Озброєння уміннями, навичками оцінки і 

самоаналізу успішності, самоконтролем і засобами самостійного виконання 

навчальної діяльності - основні передумови його активного самоствердження, 

творчої активності, емоціональної стабільності. 

Самоствердження — це закономірно виникаючий атрибут соціалізації 

підлітка, що виявляється в спрямованості його особистості на виділення і 

реалізацію своєї  «самосії» (унікальності) в системі соціальних зв'язків. 

Постійні взаємодії з однолітками породжують у підлітка прагнення зайняти 

гідне місце серед них. Потреба в самоствердженні настільки сильна, що заради 

визнання себе однолітками, підліток здатний на будь-які вчинки: він може 

поступитися своїми поглядами і переконаннями, може здійснити дії всупереч 

своїм моральним установкам. Потребою в самоствердженні можна пояснити і 
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трансформації естетичної сторони образу «Я». В залежності від історичного 

часу, покоління підлітків стверджуються по-різному. Так, характерним є 

самоствердження за рахунок зовнішності: підлітки то відпускають довге 

волосся, то стрижуть його фасонно, то бриються наголо. В одязі віддають 

перевагу або дуже вузькому стилю, або носять, навпаки, хламиди. В сучасний 

час з'явилася нова тенденція: розмальовувати обличчя різними смужками, 

зображеннями, захисними символами; наносити на тіло татуювання і 

символічні тексти [8]. 

Мотив самоствердження часто визначає психологічну залежність підлітка 

від однолітків. Разом з тим він ефективно може поєднувати егоцентричну 

позицію: «Я не такий, як усі», «Я не типовий представник », «Не плутайте мене 

з іншими» з позицією конформіста: «Я буду діяти, як усі», «Ми всі так 

думаємо». Полярні позиції визначають суперечливість самоутвердження 

підлітків, що може демонструвати різне в поведінці: від глибинної 

ідентифікації з іншими до різкого відчуження від них; від альтруїзму до 

жорстокості; від страху смерті до нестямного ризику; від захопленості життям 

до суїциду. Всі ці позиції можуть переломлюватися в самосвідомості підлітка і 

виступати як умови реалізації його домагань на визнання, як самоствердження. 

Взагалі, сутність самоствердження підлітка пов'язана з відчуттям своєї «самоті» 

і «відокремленості» від інших; з прагненням до рольового самовизначення; з 

потребою бути самооцінним, визнаним, незалежним; «показати» себе, стати 

предметом уваги інших; відстояти особистісну гідність; досягнути переваг; 

мати владу над собою та іншими; набути впевненості у собі. На процес 

самоствердження підлітка дуже сильно впливає його самооцінка. Особливості 

самооцінки впливають на всі сторони життя підлітка: на емоційне самопочуття 

і взаємини з оточуючими, на розвиток творчих здібностей і на успіхи в 

навчанні. При низькій самооцінці підліток недооцінює свої можливості і прагне 

до виконання тільки самих простих завдань, що заважає його 

самоствердженню. При завищеній самооцінці він може переоцінювати свої 

можливості і братися за ті справи, які не в змозі виконати, що також стає не 

дуже сприятливим засобом ствердження. Сьогодні найбільшу турботу 

науковців викликають не ті підлітки, у яких самооцінка дуже висока, а ті, в кого 

вона середня чи низька. На подібних самооцінках ґрунтуються середні і низькі 

домагання. Такі підлітки ні до чого не прагнуть, нічого не хочуть, мало на що 

реагують. Шлях до саморозвитку і самоствердження у цієї категорії підлітків 

закритий. Психологи вважають, що найбільш продуктивною є висока і дуже 

висока самооцінка підлітка, яка перевищує його реальні можливості. Підлітки з 

таким типом самооцінки характеризуються здатністю ставити перед собою 
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складні і достатньо віддалені цілі і прикладати вольові зусилля для їх 

досягнення. 

Однак в період дорослішання, у більшості випадків, будь-яка самооцінка 

має нестійкий характер. Ця обставина робить підлітка мало захищеним від 

зовнішніх впливів. Часто можна помітити нічим невмотивовані реакції підлітків 

на, здавалося б, незначні, але справедливі зауваження оточуючих. Так, на 

спокійне прохання вчительки підняти з підлоги папірці, які дівчинка ненароком 

розкидала біля парти, та раптом почала грубити, шпурляти на підлогу зошити, а 

потім вибігла з класу. Або після незначного зауваження батька про те, що 

математичну задачу можна було б вирішити набагато коротшим способом, 

підліток червоніє, починає хвилюватися, а потім кричить: «Вас просто вчили 

по-іншому, а зараз тільки так треба робити!». Такі гострі емоційні реакції 

спостерігаються тоді, коли в самооцінці підлітка стикаються дуже високі 

домагання і сильна невпевненість у собі. Цей феномен має назву «афект 

неадекватності». Підлітки з таким афектом хочуть бути у всьому першими, 

навіть тоді, коли ця вищість не має для них ніякого сенсу. «Афект 

неадекватності» не тільки перешкоджає правильному ставленню підлітка до 

себе, але й викривляє його зв'язки з довкіллям, виробляє установки на 

очікування від інших каверз, недоброзичливості. Будь-яку, навіть нейтральну, 

ситуацію вони схильні сприймати як погрозливу. Особливо складними для них 

бувають ситуації перевірок компетентності — тести, екзамени, будь-який 

контроль знань [9]. 

Найбільш яскравим зовнішнім проявом, за яким можна розпізнати цей 

феномен, виступає неадекватна реакція на свою невдачу. Неуспіх не просто 

ігнорується підлітком, але, ще вражає, може навіть підвищити його самооцінку. 

Замість реального розвитку здібностей, які могли б привести до успіху він може 

створювати надуманий «образ Я». Наприклад, не вирішивши завдання, підліток 

починає пояснювати це нетривіальним підходом до його вирішення, яке він, 

начебто володіючи особливими аналітичними здібностями, запропонував, 

кинувши виклик простому рішенню, доступному кожному Підліток не тільки 

не аналізує невдачі, він закриває очі на різні прорахунки і знаходить нібито 

об'єктивні пояснення своїм невдачам, більше того — може стати у позицію 

звинувачувача, ясно, що такі ситуації ніяк не сприяють самоствердженню. 

Характерно, що у взаєминах оцінки у цих підлітків можуть бути 

спрямовані не на особистісні риси, поведінку, діяльність, а на повинність:        

«Я повинен», «Так треба», «Так прийнято». Часто так: оцінні позиції 

приймаються без критики і можуть проявлятися в ціннісних орієнтаціях і 

поведінці. І все ж таки, саме в період дорослішання людина більше звертається 

до свого «Я» і прагне самоствердитися. Часто на передній план в самооцінці 
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підлітка виступає фіксація на реальних чи уявних інтелектуальних і вольових 

недоліках «некрасивий», «нерозумний», «безвільний» та інші оцінки можуть 

звучати з його вуст. Порівняння з однолітками, яке він робить, може також 

обертатися проти нього. Все це і дає поштовх для розвитку особистісної 

рефлексії, яка спрямовує як на переживання з приводу власної недосконалості, 

так і на мотивацію до самовдосконалення, самоствердження самопізнання. 

В процесі пошуків свого «Я» (цінностей, ідеалів, поглядів), набуття 

ідентичності, самоствердження і саморозвитку у підлітків на рівні 

самоусвідомлення формується система внутрішньо узгоджених уявлень про 

себе, образів «Я»— «Я-концепції». 

«Я-концепція» — це система уявлень про самого себе або «установка 

відносно власної особистості». У перехідний період - це є динамічна 

психологічна величина, яка дуже залежна від глобальних суспільних відносин 

та змін безпосереднього соціального оточення зокрема. Формування «Я-

концепції» підлітка відрізняється від становлення «Я» та ідентичності. «Я-

концепція» розвивається під впливом первинного досвіду соціалізації в сім'ї. З 

віком в її становленні набувають значення позасімейні фактори: школа, 

однолітки, суспільство. «Я-концепція» - це результат взаємодій біологічних, 

психологічних і психосоціальних факторів в ході особистісного зростання 

людини. Перш за все це основа почуття самоцінності особистості підлітка, яке є 

важливим в формуванні його особистого становища у суспільстві. 

Пізнання себе, своїх особистісних якостей призводить до формування 

кількох образів «Я». Різні аспекти Я, які виникають у самосвідомості підлітка, 

відображають різнопланові уявлення про себе — як реальні, так і ідеальні. 

 Реальні уявлення про власну зовнішність, привабливість чи відсутність її, 

уявлення про свій розум, здібності в різних галузях, про силу характеру, 

комунікабельність, доброту чи жорсткість та інші якості, поєднуючись, 

утворюють значне нашарування в «Я-концепції» — так зване «реальне Я». 

«Реальне Я» підлітка завжди пов'язане з оцінним уявленням про себе: 

когнітивним, вольовим і поведінковим. Для нього завжди важливо знати, який 

він є насправді і наскільки значущі його індивідуальні особливості. Оцінка 

своїх якостей залежить певною мірою від системи цінностей, які склалися під 

впливом суспільних інститутів (сім'ї, школи; міста, села; групи однолітків, 

друзів тощо) [10]. 

Між тим «Реальне Я» не передбачає, що в цілому «Я-концепція» підлітка 

реалістична і позитивна. Адже важливу роль в її формуванні відіграє і власна 

точка зору, і власна оцінка. Так, дослідження «важких» підлітків, які потрапили 

в сферу уваги правових організацій, засвідчують, що це уявлення про себе 

позитивні. Вони виділяють у себе такі якості як: впевненість у собі, тенденцію 
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до ризику, відсутність боязкості, вміння відстояти себе, прагнення до успіху. 

Однак усі ці якості розвиваються на фоні негативних «Я- концепції», яка 

визначає асоціальність поведінки молодих правопорушників. 

Підлітки не тільки прагнуть розвинути у собі бажані якості, вони 

спрямовані на досягнення можливого — мріють про те, якими вони будуть у 

близькому майбутньому. По-перше, уявленнях відбуваються «примірювання» 

різноманітних ролей, тобто закріплюється позиція рольового самовизначення. 

По-друге, в кінці перехідного віку виникає особистісне утворення — 

самовизначення. Воно вже відрізняється від простого прогнозування свого 

майбутнього життя, від мрій, пов'язаних з бажаним, можливим. 

Самовизначення утворюється на стійких інтересах і прагненнях підлітка, коли 

він враховує всі свої можливості і зовнішні обставини; воно спирається на 

світогляд  підлітка, який формується, і пов'язане з вибором професії. Однак 

істинне самовизначення не закінчується в цей період і остаточно формується в 

юнацькому віці, завершуючи останній етап онтогенетичного розвитку 

особистості дитини . 

Ідея вибору життєвого шляху, вибору ціннісних орієнтацій, свого ідеалу, 

свого друга, своєї професії стає основною метою підлітків. 

Зрозумівши глибинний смисл і цінність вибору, як самостійного і вольового 

акту, вони прагнуть до ствердження власного «Я», власних починань, 

набувають особистісного ідентичності, розвивають «Я-концепцію» і виявляють 

готовність брати на себе відповідальність за власний вибір. 

Ще одна важлива характеристика свідомості підлітків — висока сенситивність 

до опанування системою прав і обов'язків. Більшість з них зорієнтована на 

розвиток почуття відповідальності за себе та інших, на необхідність самостійно 

приймати рішення в повсякденному житті, в екстремальних ситуаціях, а також 

на здійснення громадянського вибору. Для багатьох цілком доступне і можливе 

засвоєння змісту поняття честі і обов'язку як громадянських обов'язків перед 

суспільством. Підліток здатний зрозуміти і прийняти значення вибору як 

елементу сучасної культури [11]. 

Тенденція до особистісного зростання починає проявлятися саме у 

підлітковому віці, коли людина, відкриваючи себе, докладає зусиль до 

становлення своєї індивідуальності. 

Мотив самоствердження часто визначає психологічну залежність підлітка 

від однолітків. Разом з тим він ефективно може поєднувати егоцентричну 

позицію: «Я не такий, як усі», «Я не типовий представник», «Не плутайте мене 

з іншими» з позицією конформіста: «Я буду діяти, як усі», «Ми всі так 

думаємо». Полярні позиції визначають суперечливість самоутвердження 

підлітків, що може демонструвати різне в поведінці: від глибинної 
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ідентифікації з іншими до різкого відчуження від них; від альтруїзму до 

жорстокості; від страху смерті до нестямного ризику; від захопленості життям 

до суїциду. У повсякденних умовах  підростаюча особистість поступово 

втрачає соціально-культурні та морально-ціннісні орієнтири, що негативно 

починає впливати на вибір нею засобів самоствердження. Швидкоплинні зміни 

в суспільстві ціннісного потенціалу призводять до того, що підлітки не 

встигають конструктивно «переключитися» на нові способи існування, а також 

«звертатися» до адекватних форм поведінки, позитивних манер спілкування й 

засобів утвердження «Я». 

У ракурсі вивчення засобів самоствердження підлітків значущими 

виступають психологічні, внутрішньо особистісні зміни, які невід'ємно 

впливають на їх процеси самовизначення та самоствердження у навколишній 

дійсності. Проблема самоствердження особистості підлітка цікавила багатьох 

російських вчених (Б. І. Рзаєв, Т. В. Драгунова, А. Г. Грецов, І. С. Кон,                  

Д.  Й.  Фельдштейн, Є. П.  Нікітін, М. Є. Харламенкова  та ін.), які 

безпосередньо акцентували свою увагу на їх засобах [7ст.340]. За позиціями 

вчених, засоби самоствердження особистості в період дорослішання набувають 

найрізноманітніших модульностей в соціальному просторі. Аналізуючи 

результати дослідницької діяльності психологів, треба відмітити, що засоби 

самоствердження в учнів підліткового віку можуть бути з переважанням 

конструктивного чи деструктивного параметру в міжособистісних взаємодіях.  

Оригінальної позиції щодо засобів самоствердження особистості в період 

дорослішання дотримувався А.Г. Грецов. Передусім вчений акцентував увагу 

на ієрархії потреб: інтелектуальних, що з'являються в прагненнях  підлітка до 

музики, історії, літератури; накопичувальних потребах - своєрідному 

колекціонуванні предметів та речей; егоцентричних потреб, що проявляються 

через концентрацію уваги на власному «Я» та демонстрування зовнішньої 

атрибутики, і, нарешті, інформаційно-комунікативних потребах молодої 

людини, що відображаються в її прагненнях до контакту  з інтернетом, що 

пов'язані з переглядом телепередач, читанням літературних джерел. На думку  

І.С. Кона, особистість саме в цей період яскраво презентує себе, 

самоутверджується та « своєрідно» проявляє себе  в неформальній групі, 

оскільки в останній можна отримати визнання, повагу з боку однолітків, а 

також «вільно» спілкуватися, використовуючи сленг, займатися різними 

видами діяльності, які або схвалюються, або не схвалюються суспільством. 

Крім того у роботах цього вченого акцентувалася увага на сімейному чиннику 

та впливу шкільного середовища на підростаюче покоління. 

Проблема особистісного самоствердження дітей підліткового віку є 

актуальною і має глибокий соціально-педагогічний смисл, оскільки 
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особистість, яка здатна до самоствердження в напрямах самореалізації, 

саморозвитку, зможе вільно й успішно поводитися в різноманітних сферах 

життєдіяльності, самостійно й нетрадиційно мислити, сміливо розробляти 

власні стратегії поведінки, здійснювати моральний вибір і нести 

відповідальність за свої дії і власний розвиток. Це має важливе значення як для 

самої особистості, так і для суспільства загалом. Позитивне самоствердження 

дітей можливе завдяки комплексу психологічних умов, спрямованих на 

збільшення знань про способи самоствердження; на навчання специфічним 

прийомам творчого самовираження; на виховання відповідальності за вибір 

поведінки і відповідальності за вибір власної стратегії самоствердження [12]. 
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        In the article the psychological peculiarities of self-affirmation and its role in 

the personal development of children of adolescence are considered. Creation of 

special conditions for positive self-affirmation for children is one of the topical tasks 

of modern psychology. 
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ІНФІНІТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ 

 

У статті розглянуто загальноприйняту періодизацію англійської мови 

та досліджено розвиток англійських інфінітивних конструкцій та їх зміни в 

англійській мові. Проаналізовано підходи до визначення передумов та 

пояснення причин появи нових інфінітивних конструкцій та появи латинського 

типу AcI конструкцій в англійській мові. 

Ключові слова: інфінітивні конструкції, інфінітив з часткою to, герундій, 

синтаксис. 

 

Мова являє собою відкриту систему, яка є незамкнутою, вона 

безперервно взаємодіє з суспільством, з людиною – своїм творцем і носієм, а 

окремі мови також постійно взаємодіють одна з одною. Більше того, мова 
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складається з необмеженої безлічі елементів – справді, не можна сказати навіть 

для окремої мови, яка кількість морфем, слів або синтагм, які складають 

верхню межу. Мова – система нелінійна: навіть знаючи точний стан системи 

тієї чи іншої мови в даний момент, неможливо абсолютно точно передбачити її 

подальший розвиток. У розвитку мови можна простежити зміну стійких і 

нестійких станів. Конкуренція мови проявляється в здатності одних мов 

витісняти інші в тих чи інших сферах вживання, на тих чи інших етапах 

розвитку суспільства. Зі сказаного випливає, що навіть незначні зміни в системі 

мови можуть викликати її радикальну перебудову і сприяти утворенню нових 

структур. 

Розуміння закономірностей розвитку мовної системи дає нам ключ до 

розгадки багатьох, здавалося б, непояснених явищ в мовах світу. Дослідження 

будь-якого мовного елемента в його функціонуванні дозволяє виявити різні 

процеси, які можуть в решті решт призвести до того, що дана мова стане 

абсолютно невпізнанною. Дослідження мовної еволюції, або мовного розвитку 

необхідні не тільки для досягнень в області історичного мовознавства, а й для 

прогностичних досліджень. 

 У роботі представлений новий погляд на деякі емпіричні дані, на деякі 

відомі проблеми для виявлення джерела для цілого ряду змін в системі мови –  

становлення інфінітива як самостійної дієслівної форми. 

Актуальність роботи полягає у дослідженні розвитку та становлення 

англійських інфінітивних конструкцій в історичному контексті. 

Вивчення інфінітивних конструкцій було завжди предметом дослідження 

вчених різних країн: Л. Бархударової, Ж. Голікової, В. Каушанської, 

В. Комісарової,  Т.  Мальчевської,  В. Карабана, І. Корунця  та В. Шпака. 

Метою дослідження є аналіз інфінітивних конструкцій, їх змін,  

визначення передумов та причин становлення нових інфінітивних конструкцій 

в англійській мові. 

Інфінітивні конструкції є характерною рисою сучасного синтаксису 

англійської мови. Історія вивчення інфінітивних конструкцій має свої традиції 

та досягнення. Значний внесок у цю сферу здійснив англійський лінгвіст Генрі 

Суїт. Він здійснив періодизацію англійської мови, яка є загальноприйнята 

лінгвістами. В основу періодизації Суїт поклав морфологічний принцип – 

наявність системи словозмінних афіксів. Згідно цієї теорії, історію англійської 

мови поділяють на три періоди: давньоанглійський, середньоанглійський, 

новоанглійський [1, с. 24 ]. 

Давньоанглійска мова датується від початку письменності і сягає до ХІ 

століття. Завоювання Англії норманами внесло зміни не тільки в політичний 

лад завойованої країни, а й змінило мову. У давньоанглійській мові існували 
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форми Participle та Infinitive. Інфінітив мав категорію виду. Це доводить те, що 

він походить від іменника. І.П. Іванова стверджує, що в цей період інфінітив 

втратив відмінкові закінчення. Збереглась ізольовано лише форма давального 

відмінку з закінченням -anne (-enne). Ця форма вживалась з прийменником to 

(to bindanne – зв’язати, to etanne – їсти). Більш розповсюдженою, але 

незмінною була форма інфінітиву з закінченням -an (bindan – зв’язати, etan – 

їсти) [4, с. 191].  

За твердженням Д. Лайтфута і багатьох інших лінгвістів, можна 

припустити, що частка to спочатку не була постійним маркером інфінітива в 

давньоанглійській мові. Історичний розвиток інфінітива призвів до 

морфологічної зміни від форми флективного інфінітива (V-en) до інфінітива з 

часткою to (to + V). Дана точка зору характеризує виникнення to для 

формального використання прийменника, так як частка to на сьогоднішній день 

«перетворилася в граматичний додаток до інфінітива». 

Морфологічна система характеризувалась наявністю повних 

словозмінних афіксів. Наприклад: sunu – син, sinʒan – співати. У 

давньоанглійській мові, як і у інших германських мовах, інфінітив є 

віддієслівним ім’ям, що має парадигму відмінювання.  

Ще у давньоанглійській мові інфінітив міг вживатися з власним 

суб’єктом. У цьому випадку між суб’єктом інфінітива, вираженим знахідним 

відмінком іменника чи займенника, і самим інфінітивом існував предикативний 

зв'язок, який на відміну від предикативного зв’язку між підметом і присудком, 

називається вторинно-предикативним. Отже, ці два елементи, пов’язані 

вторинно-предикативним зв’язком, утворюють вторинно-предикативу 

інфінітивну конструкцію, котра за морфологічним статусом складових 

отримала назву “accusative and infinitive”, і, яку за зразком латинської 

граматики позначають терміном “accusatives cum infinitivo” (далі a.c.i.), яка 

виконувала роль складного додатка в реченні. Ця конструкція найчастіше 

вживалася у давньоанглійській мові після дієслів сприйняття, наказу, а також 

після каузативних дієслів [6, с. 98]. 

Середньоанглійський період триває від ХІ до ХV століття. У ХІІ ст. в 

англійській мові відбувалися інтенсивні зміни, що торкнулися не тільки 

словникового складу, але й граматичної будови мови, прискоривши процес 

розвитку та поширення досліджуваних конструкцій. У XV ст. сталися як 

кількісні, так і якісні зміни в системі англійських інфінітивних конструкцій, які 

пов’язані з розбудовою риторичного мистецтва та посиленим впливом 

перекладів античних авторів.  

У цей час Лондонський діалект проникає у віддалені частини Англії. 

Англійська мова з синтетичної змінюється на аналітичну. Аналітичні 
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мови (грец. ἀνάλυσις  — роз'єднання) – тип мов, у яких зв'язки між 

самостійними словами виражаються не зміною закінчень або звуків у коренях, 

а за допомогою порядку слів у реченні та службових частин мови 

(прийменників, часток, артиклів). З часом форму слова з -inge (dyinge) почали 

сприймати як дієприкметник. У зв’язку з цим два варіанти закінчення -inde і  -

inge сприймалися як фонетичний варіант одного закінчення. Згодом один 

варіант витіснився. Звідси й з’явилася етимологія закінчення -ing (singing, 

speaking).  

Смирницький О.І. зазначає, що у результаті синтаксичного зміщення, 

незважаючи на семантичну різницю, дієприкметник та іменник мали одне 

закінчення. Ці дві форми згодом стали омонімами. У цей час відбулося 

співпадіння двох форм інфінітиву. Давньоанглійський прийменниковий 

інфінітив являв собою форму з прийменником to, який виражав мету, а в 

середньоанглійській він втрачає закінчення давньоанглійського давального 

відмінка і як результат співпадає з формою простого інфінітиву (to writenne > 

writan ) [ 2, с 136].  

Отже, після зникнення ненаголошеного закінчення ця форма 

сприймається як форма відмінка, а прийменник to починає набувати значення 

частки, яка вживається з інфінітивом і є його показником (to drink, to bear, to 

speak). У цей час відбулося фонетичне послаблення словозмінних афіксів. У 

середньоанглійський період у зв’язку з редукцією закінчень зникає формальна 

відмінність між змінювальною та незмінювальною формами інфінітива. Обидва 

закінчення -an, -anne (-enne) редукуються у єдину форму -en(n). Також 

прийменник tф втрачає своє значення, у зв’язку з фонетичною редукцією, і 

починає сприйматися як приінфінітивна частка. Частка to закріпилася як 

морфологічний показник інфінітива у самому кінці ранньоновоанглійського 

періоду [3, с. 114].  

Протягом XIV – XV ст. виникають нові структурні типи англійських 

інфінітивних конструкцій: непоширені (об'єктні, адвербіальні та ад'єктивні), 

поширені (об'єктні, адвербіальні та ад'єктивні (ХVII ст.) й комбіновані, а саме, 

об'єктно-адвербіальні й об'єктно-ад'єктивні) синтаксичні конструкції, утворені 

відповідно до певних правил. У зазначений період уніфікується й лексичний 

склад конструкції, вживаються більш складні та синтаксично різноманітні типи 

інфінітивних конструкцій, які виконують функцію вставних одиниць у наступні 

періоди історії розвитку мови [1, c. 92]. 

Період новоанглійської мови бере початок у XV столітті і є актуальним 

до сьогодення. Саме з появою новоанглійського періоду формується 

національна мова. Формується фонетика та граматика сучасної англійської 

мови. Основною характеристикою цього періоду є відсутність словозмінних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8C
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афіксів. Наприклад: son – син, sing – співати. Існувало багато місцевих 

діалектів, які були менш вживані, оскільки в цей період друкувалося багато 

книжок, енциклопедій та словників. Отже, люди почали активно 

використовувати літературний варіант англійської мови [5, с. 72]. 

Важливо зазначити, що у сучасній англійській мові існує інфінітив та 

дієприкметник. Герундій, який не існував в давньоанглійській мові, згодом 

з’явився. 

Отже, проведене дослідження дозволяє зробити низку загальних 

висновків відносно розвитку інфінітивних конструкцій та їх вживання у 

сучасній англійській мові. Інфінітивні конструкції зазнавали значних змін з 

плином часу. У статті розглянуто особливості історичного розвитку 

інфінітивних конструкцій та з’ясовано їх походження в англійській мові. 

Зазначимо, що вчені виділяють три періоди розвитку мови: давньоанглійський, 

середньоанглійський та новоанглійський. Ці умови сприяли існуванню 

інфінітивних конструкцій у сучасній англійській мові. 
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The article deals with the standard periodization of the English language. The 

development of English infinitive structures and their changes in the English 

language have been explored . The approaches to determining the preconditions and 

explanation of the reasons for the appearance of new infinitive structures and the 

appearance of the Latin type of AcI constructs in English have been analyzed. 
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106 

 

УДК 159.923.5:159.922.7 

 

Петрова Н.М.  

cтудентка ІІ курсу, спеціальність «Психологія», 

Мукачівський державний університет 

Корнієнко І.О.  

доктор психологічних наук, доцент, 

Мукачівський державний університет 

 

ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТІ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ З 

ХВОРОБЛИВИМИ ДІТЬМИ 

 

 У статті теоретично обґрунтовано зміст поняття «хворобливі діти», 

емпірично встановлено рівень психологічної готовності вчителів початкових 

класів до взаємодії з хворобливими учнями, запропоновано програму розвитку 

готовності до роботи з хворобливими дітьми. 

Ключові слова: хворобливі учні, соматична ослабленість, психологічна 

готовність, компоненти психологічної готовності. 

 

Дослідники зазначають, що часті хвороби учнів шкіл, в наслідок яких – 

пропуски занять є важливим чинником виникнення труднощів у навчанні, а 

також емоційного неблагополуччя дітей у школі (М.І. Буянов, Б.В. Воронков) 

[2,3]. Також ймовірні й особистісні зміни: зниження самооцінки, мотивації, 

збільшення рівня тривожності та невпевненості у собі (Н.П. Бадьїна, 

Г.О. Аріна, М.О. Коваленко, А.А. Міхеєва, Л.В. Долинська) [1,4,5]. Вивчення 

психологічних особливостей хворобливих дітей молодшого шкільного віку та 

їх врахування в навчально-виховному процесі є вкрай важливим. Безпосередньо 

це завдання вирішує саме вчитель, й від його кваліфікації залежить не скільки 

успішною буде адаптація хворобливої дитини. 

Однак, часто вчителі не готові працювати з хворобливими дітьми й 

взаємодіяти з батьками, адже не розуміють проблем, що виникають у таких 

дітей, не можуть надати їм належної психолого-педагогічної підтримки і 

допомоги. Часто трапляється так, що сам учитель стає негативним фактором 

впливу, коли ставиться до дитини як такої, що не бажає ходити в школу, не 

докладає достатньо зусиль для успішного навчання тощо [1-5]. 

Аналіз літератури дозволяє стверджувати, що психологічна підготовка 

вчителів до взаємодії з хворобливими учнями не досліджена достатньою мірою, 

особливості роботи з дітьми, які вимагають додаткової уваги і відповідного 

інструментарію педагогічного впливу не досліджено у достатній мірі. 
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У зв’язку з цим особливої актуальності набуває процес підвищення 

кваліфікації вчителів, в ході якого можливою є психологічна підготовка до 

взаємодії з хворобливими учнями. 

Мета статті полягає у вивченні змісту психологічної підготовки вчителів 

до взаємодії з хворобливими учнями та апробація навчальної програми 

підвищення готовності до роботи з хворобливими дітьми. Для дослідження 

було використано психодіагностичні методи, які використовувалися для 

дослідження основних тенденцій і проблем психологічної підготовки вчителів 

до взаємодії з хворобливими учнями, зокрема: опитувальник визначення 

психологічної готовності вчителів початкових класів до взаємодії з 

хворобливими учнями (С.А. Світич), [6-7] «Структура спрямованості педагога» 

В.А. Семиченко. Емпіричним дослідженням було охоплено 68 вчителів 

початкових класів, які працюють у школах м. Мукачева № 1, 4, 10, 11. У 

формувальному експерименті брали участь 22 учителя початкових класів 

школи №11. 

У проведенні дослідження ми намагалися виявити рівні готовності 

педагогів до взаємодії з хворобливими учнями, оцінити рівні сформованості 

компонентів готовності. 

Для виявлення загальних тенденцій в проблемі готовності вчителів до 

взаємодії з хворобливими учнями нами спочатку була проведена попередня 

діагностика (пілотажне дослідження). У завдання дослідження на даному етапі 

входило виявлення загальних тенденцій у ставленні педагогів до хворобливих 

дітей. 

В результаті проведеного дослідження нами зроблено наступні висновки: 

- жоден із вчителів, що брали участь в дослідженні, не має високого рівня 

психологічної готовності до взаємодії з хворобливими учнями – 47%, 18% 

вчителів мають оптимальний рівень, більшість педагогів, 10% мають достатній 

рівень готовності, 25% – допустимий рівень готовності; 

- 42% педагогів продемонстрували небажання/невміння ефективно 

взаємодіяти з учнями цієї категорії; 

- 10% досліджуваних вчителів мають високий рівень розвитку емпатійних 

здібностей, 30% педагогів мають середній рівень емпатії, більшість, 60% – 

мають знижений рівень емпатії. 

Недостатній рівень психологічної готовності до роботи з хворобливими 

дітьми може пояснюватися наступними причинами: 

- недостатньою психологічною підготовкою вчителів початкових класів; 

- відсутністю у педагогів розуміння проблеми соматичної ослабленості; 

- невміння педагогів визначати соціально-психологічні особливості 

хворобливих дітей та будувати навчально-виховний процес; 
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- відсутністю методичних розробок щодо змісту психологічної підготовки 

педагогів до взаємодії з хворобливими учнями. 

Вважаючи, що система психологічної підготовки не забезпечує 

належного рівня готовності до взаємодії з хворобливими учнями, нами була 

підготовлена і апробована програма розвитку готовності роботи з 

хворобливими дітьми у форматі соціально-психологічного тренінгу.  

Програма була спрямована на розвиток мотивації до взаємодії з 

хворобливими учнями; формування теоретичних знань та розширення уявлень 

про особливості хворобливих дітей, про труднощі дітей та батьків, які можуть 

виникати під час навчання у школі; тренування практичних вмінь та навичок 

ефективної взаємодії з хворобливими учнями. 

В результаті застосування програми нами зафіксовано підвищення 

готовності до роботи з хворобливими учнями у середньому на 30%. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів досліджуваної 

проблеми. Перспективними надалі можуть вважатися дослідження 

ефективності психологічної підготовки студентів ВНЗ педагогічних 

спеціальностей до взаємодії з хворобливими учнями, дослідження 

психологічних проблем хворобливих дітей у підлітковому і юнацькому віці; 

дослідження гендерного аспекту роботи з хворобливими учнями.  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Арина Г.А. Часто болеющиедети. Какиеони? / Г.А. Арина, 

Н.А. Коваленко // Школа здоровья, 1995. – № 3. – С. 116-124. 

2. Буянов М.И. В кабинете детского психиатра / М.И. Буянов. – К. : 

Здоровье, 1990. – 224с. 

3. Воронков Б.В. Острые аффективные реакции и нарушения поведения / 

Б.В. Воронков // Особенности психических отклонений у подростков. – 

СПб, 1993. – С. 22-31. 

4. Долинська Л.В. Проблеми підготовки вчителя-предметника в світлі 

поглядів Д.Ф. Ніколенка / Л.В. Долинська // Психологія. Збірник 

наукових праць. – К. – 1999. – № 4. – С. 84-91. 

5. Долинська Л.В. Розвиток комунікативних умінь у майбутніх вчителів 

початкових класів / Л.В. Долинська // Тези Міжнарод. наук. 

костюківськихчитань. Актуальні проблеми психології. – НДУ психології 

України. – К., 1992. –Т. 1. – С.156-157. 

6. Світич С.А. Особливості емоційно-особистісної сфери соматично 

ослаблених учнів початкових класів / С.А. Світич // Проблеми загальної 

та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології 



109 

 

імені Г.С. Костюка Національної АПН України / За ред. 

С.Д. Максименка.– К., 2012. – Т.XIV, част. 2. – С. 324–331. 

7. Світич С.А. Результати психологічного дослідження готовності вчителів 

початкової школи до роботи з соматично ослабленими школярами / 

С.А. Світич // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 

12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2012. – № 37 (61). – С. 112–116. 

 

 The theoretical analysisof the "ailing children"concept has been given in the 

article. The level of psychological readiness of primary school teachers for 

interaction with ailing pupilshas been empirically determined.The developmental 

program of readiness to work with ailing children has been proposed. 

 Key words: ailing students, somatic weakening, psychological readiness, 

components of psychological readiness. 
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У статті розглянуто використання відомим англійським митцем 16 

століття – Вільямом Шекспіром синтаксичних стилістичних засобів та 

прийомів у його драматичних та поетичних творах. Проаналізовано 

особливості використання драматургом стилістичних прийомів. Наведено 

приклади застосування ним цих художніх засобів та описано ефект, який вони 

створюють. 
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питання, анафора. 
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Існує велика кількість синтаксичних засобів спрямованих на створення 

експресії у художніх текстах, поезії та п’єсах. До них належать метафора, 

порівняння, різноманітні  синтаксичні конструкції, риторичні запитання та ще 

багато інших. Всі вони, а також особливості їх використання та функціонування 

у мові є предметом дослідження багатьох лінгвістів та літературознавців. 

Метою статті є необхідність звернути увагу на важливість використання 

експресивної лексики на прикладі видатного англійського драматурга та поета 

Вільяма Шекспіра. 

Цей геніальний митець епохи Відродження дуже вміло використовував 

ці, та ще багато інших стилістичних засобів у своїх сонетах та драматичних 

творах. 

Чудовим прикладом використання такого стилістичного синтаксичного 

засобу як  асиндетон, що  перекладається з грецької як «безсполучниковий» і 

використовується для з’єднання речень чи його частин [1, с. 76], є уривок з 

трагедії «Юлій Цезар»: «are all thy conquests, glories, triumphs, spoils, Shrunk to 

this little measure?» [3, с. 38]. В цьому уривку, асиндетон у репліці Антонія 

застосовується  Шекспіром для створення певного  емоційного піднесення, 

надає мовленню дійових осіб динамічності та  емоційної насиченості. 

Не цурався драматург і використання такого засобу, як тавтологія, не 

зважаючи на те, що більшість поетів та письменників вважають використання 

цього стилістичного прийому помилкою. Прикладом використання тавтології у 

трагедії Шекспіра «Гамлет» є такі репліки, як:  

Polonious: «What do you read, my lord?» 

Hamlet: «Words, words, words» [4, с. 46]. 

В даному випадку Гамлет  використовує подібну  тавтологію  для  того, 

щоб наголосити, що він загубився серед слів, які Полоній вмів вміло 

використовувати. 

Ще одним чудовим  прикладом використання Шекспіром  стилістичних 

засобів є уривок з  відомої трагедії  драматурга – «Ромео і Джульєтта», де він 

зумів вдало застосувати такий засіб, як оксюморон. Оксюморон – це художній 

засіб, у якому поєднуються два протилежні поняття [2, с. 27]. 

«Why, then, O brawling love! O loving hate! 

O anything, of nothing first create! 

O heavy lightness! Serious vanity! 

Misshapen chaos of well-seeming forms! 

Feather of lead, bright smoke, cold fire, sick health! 

Still-waking sleep, that is not what it is! 

This love feel I, that feel no love in this. 

Dost thou not laugh?»[5, с. 6]. 
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Використання цього стилістичного синтаксичного засобу надало словам 

Ромео трагічності, емоційності та водночас з тим витонченості. 

Використання оксюморону у трагедії «Ромео і Джульєтта» також наявне і 

в такому уривку: 

«O serpent heart, hid with a flowering face! 

Did ever dragon keep so fair a cave? 

Beautiful tyrant! fiond angelical! 

Dove-feather’d raven! wolvish-ravening lamb! 

Despised substance of divinest show! 

Just opposite to what thou justly seem’st; 

A damned saint, an honourable villain! 

O, nature! what hadst thou to do in hell 

When thou didst bower the spirit of a fiend» [5, с. 27]. 

Не менш майстерно Шекспір використовує оксюморон для створення 

парадоксу у своїх драматичних творах. Так у трагедії «Гамлет» він застосував 

саме цей прийом для надання реплікам героїв та їх характерам певної 

невпевненості та змалювання душевних переживань, через які вони проходять, 

приймаючи важливе чи навіть доленосне для них  рішення. 

«I will bestow him, and will answer well 

The death I gave him. So, again, good night. 

I must be cruel, only to be kind: 

Thus bad begins and worse remains behind. 

One word more, good lady» [4, с. 90]. 

В даному уривку Гамлет, який хоче поквитатися за смерть батька, не знає, 

як йому вчинити і що вдіяти. Він не хоче, щоб його матір страждала і також 

прагне помсти. Його душевні  муки  чудово передають  такі слова, як «I must be 

cruel, only to be kind…». 

Не зважаючи на те, що митцю чудово вдавалося застосовувати 

синтаксичні стилістичні засоби та прийоми у створенні експресії, його 

улюбленим засобом все ж залишається метафора, і він без сумніву геніально її 

використовував, як у драмах, так і в сонетах. 

Прикладами застосування Шекспіром  метафор та порівнянь є його 

відомий сонет 18: 

«Shall I compare thee to a summer's day?  

Thou art more lovely and more temperate: 

Rough winds do shake the darling buds of May, 

And summer's lease hath all too short a date:  

Sometime too hot the eye of heaven shines, 

And often is his gold complexion dimm'd;  
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And every fair from fair sometime declines, 

By chance, or nature's changing course, untrimm'd; 

But thy eternal summer shall not fade 

Nor lose possession of that fair thou ow'st; 

Nor shall Death brag thou wander'st in his shade, 

When in eternal lines to time thou grow'st;  

So long as men can breathe or eyes can see, 

So long lives this, and this gives life to thee» [6] 

В даному сонеті наявні також і інші стилістичні засоби, такі як анафора:  

«And often is his gold complexion dimm'd;  

And every fair from fair sometime declines,» 

Риторичне питання: 

«Shall I compare thee to a summer's day?» 

Не менш майстерно застосована метафора і у іншому відомому 

поетичному творі поета – сонеті 130: 

«My mistress' eyes are nothing like the sun; 

Coral is far more red than her lips' red; 

If snow be white, why then her breasts are dun; 

If hairs be wires, black wires grow on her head. 

I have seen roses damask'd, red and white, 

But no such roses see I in her cheeks;  

And in some perfumes is there more delight 

Than in the breath that from my mistress reeks. 

I love to hear her speak, yet well I know 

That music hath a far more pleasing sound; 

I grant I never saw a goddess go; 

My mistress, when she walks, treads on the ground: 

And yet, by heaven, I think my love as rare 

As any she belied with false compare» [7] 

Як і у попередньому сонеті, тут також наявні приклади використання 

анафори:  

«If snow be white, why then her breasts are dun; 

If hairs be wires, black wires grow on her head.» 

Порівняння: 

«My mistress' eyes are nothing like the sun;» 

Отже, твори Шекспіра є справді світовою та культурною цінністю, 

чудовим зразком  використання не лише так званої «Middle English», а й 

застосування синтаксичних та стилістичних засобів, які надають драмам та 

сонетам «майстра слова» вишуканості та емоційності. 
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The article deals with using synthetic stylistic means and devices by famous 

English master of 16 century William Shakespeare in his dramatic and poetic works. 

Were analyzed the peculiarities of using stylistic devices by playwright. Examples of 

application of these expressive means and effect they caused were given. 

Key words: metaphor, asyndeton, oxymoron, simile, rhetorical question, 

anaphora. 
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ПРОФІЛАКТИКА СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ 

ФАХІВЦІВ З МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

У статті розглянуто питання виникнення і профілактики синдрому 

«емоційного професійного вигорання» викладача музики вищих навчальних 

закладів. 

Ключові слова: емоційне вигорання, профілактика, викладач ВНЗ, 

комплексний підхід. 

 

В сьогоднішньому суспільстві, в час шалених швидкостей та 

перевантаженого інформаційного суспільства, проблема профілактики 

феномену «емоційного професійного вигорання» постає особливо гостро. 

Найбільш вразливими виявляються ті, хто постійно спілкуються з людьми: 

вчителі, вихователі, журналісти, соціальні працівники і т.д. Працівники цих 

професій повинні бути стриманими, толерантними, виявляти високий рівень 

емпатії, позитивної емоційності, що, частково, і призводить до синдрому 

«емоційного професійного вигорання». Що стосується емоційної сфери, то тут 

під впливом втоми виникає апатія, нудьга, стан напруженості, можуть 

виникнути явища депресії або підвищеної роздратованості, і як наслідок 

виникає емоційна неврівноваженість. В цьому контексті розглянемо специфіку 

професійної діяльності викладача музичного мистецтва, для того, щоб можна 

було окреслити сферу його психічної напруженості. 

Професійна діяльність фахівця з музичного мистецтва відрізняється 

високим емоційним навантаженням, і як наслідок цього, зі збільшенням стажу 

викладачі відчувають «педагогічну кризу». 

Як зазначають численні західні психологи, історія вивчення «вигорання» в 

американській науці пройшла дві фази, і в останнє десятиліття дослідження 

цього психологічного стану виходить на якісно новий рівень наукового 

пізнання [1]. Термін «емоційне вигорання» було введено американським 

психіатром Х. Дж. Фрейденбергом Х. Дж. у 1954 році. Фрейденберг Х. Дж. ввів 

це поняття для характеристики психічного стану здорових людей, які 
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інтенсивно спілкуються з клієнтами, пацієнтами, постійно перебувають в 

емоційно навантаженій атмосфері при наданні професійної допомоги. 

У вивченні проблеми емоційного вигорання можна виокремити декілька 

підходів:  

- стан фізичного, психічного й емоційного виснаження, зумовленого 

довготривалим перебуванням в емоційно перевантажених ситуаціях 

спілкування, тобто «вигорання»; 

- синдром «хронічної втоми» (К. Маслач, В.Е. Орел, М.М. Скугаревська, Х. 

Фреденбергер); 

- двовимірна модель, що складається, з емоційного виснаження та з 

деперсоналізації, тобто погіршення ставлення до інших, а іноді й до себе (М. 

Лейтер, В. Шафуелі); 

- трьохкомпонентна система, яка складається з емоційного виснаження, 

деперсоналізації та редукції власних особистісних досягнень (В.В. Бойко, Л.М. 

Карамушка, Т.В. Форманюк) [2]. 

За методикою «Синдром «вигорання» в професіях системи «людина – 

людина», можна вивчити рівень розвитку основних компонентів синдрому: 

емоційне виснаження, деперсоналізація, редукція особистих досягнень.  

Емоційне виснаження розглядається як основна складова емоційного 

вигорання та характеризується заниженим емоційним фоном, байдужістю або 

емоційним перенасиченням.  

Деперсоналізація проявляється у деформації стосунків з іншими людьми. В 

одних випадках це може бути зростання залежності від інших людей, в інших – 

зростання негативізму, цинічності установок і почуттів стосовно реципієнтів: 

пацієнтів, клієнтів, підлеглих тощо.  

Редукція особистих досягнень полягає або в тенденції до негативного 

оцінювання себе, своїх професійних досягнень та успіхів, негативізмі щодо 

службової гідності й можливостей, або у нівелюванні особистої гідності, 

обмеженні своїх можливостей, обов'язків щодо інших.  

Фахівці виділяють три групи факторів, які викликають синдром 

емоційного вигорання у фахівців освітньо-мистецької сфери: 

- особистісні фактори (низька чи висока емпатія, жорсткість та 

авторитарність стосовно других, низький рівень самооцінки та інші); 

 - професійно-організаційні фактори (моторність роботи, «холодні» 

стосунки з колегами, тощо); 

- статусно-рольові фактори (відсутність можливості самоактуалізації, 

низький соціальний статус, ролеві поведінкові стереотипи) [3]. 

Для того, щоб уникнути динаміки зростання синдрому вигорання 

викладача ВНЗ, необхідна профілактика емоційного професійного вигорання з 
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використанням комплексного підходу. Комплексний підхід до профілактики 

синдрому полягає у гармонійному стилі життя педагога взагалі, та успішної 

професійної діяльності викладача вищої школи. Якщо ці фактори існують то 

ймовірність виникнення синдрому зводиться до нуля.  
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У статті розглянуто важливість новаторства Мольєра та вплив його 

революційних ідей на французьку драму та на світову літературу загалом. 

Проаналізовано п’єси, в яких втілилися задуми драматурга. 

Ключові слова: трагедія, фарс, комедія дель арте, комедія-балет. 

 

Драматичний спадок Мольєра – це близько 40 п’єс, з яких по-

справжньому визначними є не більше 15 п’єс. Втім і цієї кількості виявилось 

достатньо, щоб забезпечити театру Мольєра світову славу. 

До Мольєра серед драматичних жанрів французької сцени авторитет 

трагедії був священним. Тим більшим був тріумф Жана Батіста Мольєра 

(Поклена) – творця класичної французької комедії, яка за рівнем своєї 

художньої довершеності не тільки не поступалася трагедії, а й перевершувала 

її, здобувши в особі її автора світову славу французькій сцені і створивши 

традиції, які й донині продовжують і розвивають провідні театри світу. 

Перші спроби створити власні, оригінальні п’єси Мольєр розпочав, 

експериментуючи із жанром старофранцузького фарсу, на основі якого він 

писав так звані дивертисменти — невеличкі комічні вистави, що складалися з 

окремих сценок [2,c.51]. Втім він досить швидко переконався, що ці його 

експерименти поступаються у професійній майстерності техніці 

імпровізаційної гри комедій дель арте, що їх ставили у французькій провінції 

мандрівні італійські театри, Мольєр почав використовувати у своїх п’єсах 

елементи італійської імпровізаційної техніки, але на сюжетному матеріалі 

тодішнього життя французького суспільства. Ця обставина виявилась настільки 

важливою, що поступово театр Мольєра почав випереджати за популярністю 

італійський. Але Мольєр пішов ще далі, і намагався наблизити свої театральні 

експерименти до тих правил, які були визначені для драматичного твору 

теорією класицизму. Від невеличких, як правило, двох- або трьох частинних 
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п’єс він переходить до створення значних за обсягом віршових комедій з 

розгорнутою інтригою, з великою кількістю персонажів і різноманітними 

сюжетними сценами. Згідно з теорією класицизму Мольєр починав вводити до 

своїх комедій фіксований текст, що стало ознакою зародження професійного 

театру. Пошуки Мольєра у драматургії привели його до створення особливої 

форми комедії-балету; в якій поетичне слово поєднано з музикою і 

танцювальним мистецтвом [3,c.51]. 

Постійні експерименти з театральною формою, бажання бути сценічно 

переконливим, прагнення знайти свого глядача, а також невдачі, якими 

закінчувалися спроби Мольєра виявити себе в жанрі трагедії, незмінний успіх, 

що супроводжував його експерименти з комедійним жанром сприяли тому, що 

Мольєр створив новий жанр, який дістав назву високої комедії. Це художнє 

відкриття зробило революцію в театрі XVII ст. Новий жанр фактично 

синтезував трагедію і комедію шляхом перенесення високої моральної 

проблематики, яка була притаманна тогочасній трагедії, до комічного сюжету.  

До експериментів Мольєра комедія зазвичай не ставила серйозних суспільних 

проблем і описувала комічні непорозуміння, що виникали в побутових (як 

правило, родинних) людських стосунках. Трагедія ж порушувала значні 

суспільні чи моральні проблеми, такі як суперечності між громадянським 

обов’язком та особистими інтересами людини, але змальовувала їх на матеріалі 

середньовічної або античної історії, віддаленому від проблем тогочасної 

Франції. Мольєр узяв від трагедії її інтерес до моральних аспектів людської 

поведінки і переніс цю проблематику у свої комедії, сюжети для яких брав із 

сучасного йому французького життя. 

Звертання Мольєра до мотивів злободенної суспільної проблематики 

започатковує його комедія «Смішні манірниці», що вважається першою п’єсою, 

в якій Мольєр виявив себе як оригінальний і цілком сформований драматург. 

Дебютом в жанрі високої комедії стала п’єса Мольєра «Школа дружин». До 

найвищого злету творчої фантазії Мольєра відносять його п’єси «Сганарель, 

або позірний рогоносець», «Школа чоловіків», «Дон Жуан, або Камінний 

гість», «Мізантроп», «Скупий», «Жорж Данден, або обдурений чоловік», 

«Тартюф», «Міщанин-шляхтич», «Витівки Скапена», «Удавано хворий ».  

Тематика, до якої звертався Мольєр у своїй драматургічній творчості, 

надзвичайно різноманітна і охоплює практично всі прошарки тогочасного 

французького суспільства і найболючіші питання практично всіх сфер його 

життя — громадсько-політичного, релігійного, професійного, сімейно-

побутового. У своїх п’єсах Мольєр створює справжню енциклопедію людських 

недоліків, які викриває і висміює. 
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Дещо схематизуючи розмаїття мольєрівських комедій, їх можна поділити 

на три тематичні групи. До першої такої групи входять комедії, в яких 

висміюються спотворені моральні уявлення та вади вищих прошарків 

французького суспільства: «Смішні манірниці» (1664), «Мізантроп» (1666), 

«Скупий», «Данден» (1668), «Міщанин-шляхтич» (1670). Головними об’єктами 

сатири тут виступають дворяни та буржуа, які бездумно повторюють 

псевдоаристократичні манери поведінки. Основними їх вадами виступає 

обмеженість, псевдовихованість, скнарість, пихатість, лицемірство, жадоба 

наживи та грубість. Друга група включає комедії, в яких порушуються 

проблеми сім’ї, шлюбу та негативні наслідки родинного виховання: 

«Сганарель» (1660), «Школа чоловіків» (1661), «Школа дружин» (1662), 

«Витівки Скапена» (1671). Основні об’єкти сатири в п’єсах цієї групи це 

чоловіки, дружини, молоді люди, які прагнуть взяти шлюб, а також їхні вади, 

такі як псевдопочуття, зневажливе ставлення до жінки, лицемірство, ревнощі, 

користолюбство, батьківський егоїзм. До третьої групи входять комедії, що 

зосереджуються на проблемах релігії, культури, освіти і тієї ролі, яку вони 

виконують у житті суспільства: «Тартюф» (1664—1669), «Вчені жінки» (1672), 

«Удавано хворий» (1673). Об’єктом сатиричного висміювання тут виступають 

лікарі і представники церкви. Критикуються такі вади, як неосвіченість, 

псевдовченість, шарлатанство і позірне святенництво, жадібність, легковірність 

[3,с.53]. 

У п’єсі «Міщанин-шляхтич» Мольєр яскраво показав суспільне життя 

Франції XVII століття. Восени 1658 року трупа Мольєра виступила перед 

новим королем Людовіком XIV, який ввійшов у історію своєю фразою 

«Держава - це я!» [1,c.86]. Постановка трагедії Корнеля не викликала інтересу в 

публіки. І Мольєр, зорієнтувавшись у ситуації, запропонував невелику комічну 

сценку власного твору під назвою «Закоханий доктор». На цей раз директор 

театру виграв - зал реготав, глядачі не шкодували оплесків. Король залишив 

трупу в Парижі, передавши її під заступництво своєму братові. Саме тут, у 

столиці Франції, були створені кращі комедії Мольєра - «Скупий», «Тартюф», 

«Дон Жуан», «Міщанин-шляхтич», «Удаваний хворий». 

Цікаво, що після першого подання комедії «Міщанин-шляхтич» король не 

сказав Мольєру жодного слова. Його придворні сприйняли це як знак провалу 

п'єси і всіляко висловлювали автору своє презирство. Стривожений драматург 

задумався над причинами невдачі. І яке ж було здивування Мольєра, коли через 

п'ять днів після другого показу вистави він почув з вуст монарха такі слова: «Я 

нічого не зміг сказати вам після прем'єри від того, що ще не міг скласти про неї 

судження. Ваші актори занадто добре грають. Але тепер я бачу, що ви написали 

прекрасну п'єсу, і жодна з ваших п'єс не доставили мені такого задоволення, як 
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ця ». Тоді свої, захоплені відгуки про виставу стали висловлювати ті, хто ще 

кілька днів тому лаяв його. 

Причиною створення комедії «Міщанин – шляхтич» було те, що у 1669 

році король Людовік XIV приймав у своїй резиденції у Версалі турецьких 

послів на чолі з Сулиманом-агою. Турків змусили довго чекати, а потім 

запросили їх до галереї Нового Палацу, прибраної надзвичайно розкішно. 

Король сидів на троні, і його вбрання прикрашали діаманти на чотирнадцять 

мільйонів ліврів. Однак Сулиман-ага та його почет не виказали очікуваного 

захоплення. Турецькі посли зробили вигляд, наче в Туреччині всі носять такі 

діаманти. Поведінка послів не сподобалася королю і він наказав придворному 

драматургу, яким був Мольєр написати п’єсу, в якій було б висміяно турків. 

Так було створено «Міщанин-шляхтич» [4,с.53]. 

Прем’єра п’єси відбулась 14 жовтня 1670 року в Шамборі. У п’єсі 

висміювались не стільки турки, скільки представники аристократії, та буржуа, 

які хотіли отримати дворянський титул. Вона виявилася пародією на мораль і 

спосіб життя вищих кіл суспільства. Найбільше обурив представників вищого 

світу образ Клеонта, який не тільки не приховував свого низького походження, 

а й вихвалявся цим, проголошуючи, що титули і звання не мають жодного 

значення, бо головне для людини її розум та високі моральні якості. 

Автор майстерно поєднав соціальний зміст із любовною інтригою, що 

зробило його п’єсу цікавою для глядачів. У захопливій розважальній формі він 

повчав публіку, нагадуючи про людську гідність та про необхідність долати 

пристрасті й зберігати за будь-яких обставин честь, розум і власну особистість. 

Комедія-балет — жанр, створений Мольєром для придворних розваг. Але 

драматург збагатив його гострим викривальним пафосом. Музичні й 

танцювальні номери сприяли поглибленню характеристик героїв, розкривали 

абсурдність їхньої поведінки та аморальність вчинків [4,c.54]. 

Отже, у комедії зберігається класицистичне правило трьох єдностей. Дія 

відбувається протягом одного дня і в одному місці — в домі Журдена. Як і 

вимагали закони класицизму, в комедії діють не царі, полководці, міфічні чи 

історичні герої, а персонажі із сучасного Мольєрові життя. Поряд із 

представниками вищих класів це буржуа і люди з народу. Мова героїв не пишна 

та величава, як у трагедіях, а наближена до розмовної [4,с.58]. 

Мольєр порушує у своїй п’єсі важливі соціальні та моральні проблеми: 

яке місце людини в суспільстві, які моральні пріоритети та ідеали панують у 

державі, що визначає цінність особистості, проблеми освіти, виховання, 

мистецтва, кохання, честі та людської гідності [4,c.59]. 
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The article deals with the importance of Moliere’s innovation and influence of 

his revolutionary ideas on French theater and foreign literature as a whole. Were 
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ЗОВНІШНЄ  НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Комплекс організаційних процедур (передусім — тестування) спрямований 

на визначення рівня навчальних досягнень випускників середніх навчальних 

закладів при їхньому вступі до закладів вищої освіти. Мета зовнішнього 

незалежного оцінювання: підвищення рівня освіти населення України та 

забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до 

якісної освіти, здійснення контролю за дотриманням Державного стандарту 

базової і повної середньої освіти й аналізу стану системи освіти, 
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прогнозування її розвитку. Результати зовнішнього незалежного оцінювання 

зараховуються як результати державної підсумкової атестації і як 

результати вступних іспитів до закладів вищої освіти. 

Ключові слова:ЗНО, державний іспит, тестування, освіта, якість освіти. 

 

Соціально-економічні перетворення, які здійснюються в Україні, 

визначають шляхи реформування системи освіти. Пріоритетними завданнями 

державної політики щодо розвитку освіти є такі: формування у молоді 

наукового світогляду, розвиток природничо-наукового мислення та творчих 

здібностей і навичок наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації 

особистості. Завдання підготовки творчої особистості, здатної до постійного 

самовдосконалення, вимагають від педагогічної науки підвищення 

ефективності викладання всіх навчальних дисциплін. 

Протягом останніх років в Україні здійснюються певні заходи щодо 

використання в системі освіти різного виду тестів і розвитку незалежної 

системи оцінювання якості освіти. Про необхідність розробки тестів і 

впровадження тестування в практику роботи загальноосвітніх навчальних 

закладів йдеться в багатьох законодавчих документах, а саме: у Постанові 

Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. №1095 «Деякі питання 

запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості 

освіти», в Указах Президента України від 04.07.2005 р. №1013 «Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти» та 

«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 

р. №44/2008 та інших. 

Зовнішнє незалежне оцінювання – процес визначення рівня навчальних 

досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) установами, 

що не залежать від загальноосвітніх та вищих навчальних закладів. 

Дослідженнями в галузі зовнішнього незалежного оцінювання та 

особливостями підготовки до нього займалися такі вітчизняні та зарубіжні 

педагоги і психологи, як О.І. Бугайов, О.І. Ляшенко, М.І. Шут, Є.В.Коршак, І.Є. 

Булах, М.Р. Мруга, С.А. Раков, Л.П. Дворецька, Л.М. Гриневич, В.П. Беспалько, 

Л.А. Кирік, В.С. Аванесов, Г.Б. Редько, В.Г. Разумовський, А.Н. Майоров, А.А. 

Панченко, М.Б. Челишкова, Н.В. Сізих, А.Ф. Савенок, А. Забуліоніс, А. 

Анастазі, П. Клайн, В.І. Регельман. Ідеям дидактики креативного навчання, 

саморозвитку, діяльнісного підходу в освіті присвячені роботи С.Л. 

Рубінштейна, В.В. Давидова, Л.В. Занкова, О.Є. Туник, Д.Б. Ельконина, В.С. 

Юркевич, Д. Брунера, Дж. Гилфорда, Е. Стоунса.  

Для успішної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з 

іноземної мови вчителю рекомендується підібрати комплект навчальних 
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засобів: навчальні програми з предмета, «Інформаційні матеріали» підготовлені 

Українським центром оцінювання якості освіти, шкільні підручники, 

довідники, збірники тестових завдань та інші посібники. Користуватись варто 

тільки тими підручниками, посібниками та збірниками, що рекомендовані МОН 

України та УЦОЯО. 

Готувати учнів до ЗНО рекомендуємо вчителю на різних етапах навчання: 

 під час вивчення нового матеріалу; 

 під час перевірки знань (тестові завдання  різної форми для поетапного 

 контролю, тематичні та підсумкові тестові завдання); 

 для закріплення нового матеріалу (індивідуальні й групові тестові 

 вправи); 

 як домашнє завдання (тестові завдання для самоконтролю). 

 На першому етапі вчитель здійснює відбір або самостійно розробляє 

тестові завдання. Головними вимогами до них є відповідність меті навчання, 

високий ступінь валідності, багатоваріантність, побудова неправильних 

відповідей на основі типових помилок. Типологія тестів ураховує особливості 

їхніх змісту та структури. 

 Другий етап включає в себе пояснення процедури, режиму, правил 

виконання тестових завдань, умов оформлення робіт, демонстрування 

алгоритмів виконання завдання, виконання тренувальних завдань. Важливим 

для вчителя є дотримання головної вимоги посування школярів в освоєнні 

тестових технологій – від простих завдань до складніших. Освоєння кожної 

нової форми тестових завдань слід починати з детального ознайомлення з 

інструкцією щодо їх виконання. 

 На третьому етапі здійснюється виявлення типових та індивідуальних 

помилок, що їх припустилися учні. Аналіз результатів проводиться в довільній, 

найбільш зручній і звичній для вчителя й школярів формі. 
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Complex organizational procedures (first - testing) aims to determine the level 

of academic performance of secondary schools during their admission to higher 

education. The purpose of external evaluation: improving public education and 

implementation of Ukraine's constitutional rights to equal access to quality 

education, monitoring of compliance with the State Standard of secondary education 

and the analysis of the education system, predict its development. The results of 

external testing results are counted as a state of final attestation and the results of 

entrance examinations to higher educational institutions. Since 2004, with the 

support of international NGOs and external testing system is formed in Ukraine. 

Provision of external evaluation carried out by the Ukrainian Center for Educational 

Quality Assessment in partnership with local education authorities, Regional Institute 

of Postgraduate Education, educational institutions. 

Key words: EIT, state exam. 
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В статті розкрито сутність поняття міжнаціональне виховання, 

проаналізовані теоретичні підходи до проблеми міжнаціонального виховання 

дітей дошкільного віку, на основі ретроспективного аналізу визначені сучасні 

тенденції педагогічних досліджень в рамках означеної проблеми.  

Ключові слова: толерантність, інтернаціональне виховання, 

міжнаціональне виховання, дошкільник. 
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В даний час є велика кількість досліджень, що розглядають поняття 

толерантності, які розкривають проблеми формування різних видів 

толерантності (конфесійної, етнічної, вікової, гендерної) (О.Г. Асмолов, М.І. 

Богомолова, Б.З. Вульфов, Б.С. Гершунський, Д.В. Зінов'єв, Л.В. Коломійченко, 

В.О. Лекторський, М.С. Мацковська і ін.). Разом з тим питання формування 

міжнаціональної толерантності (розуміючого, приймаючого і шанобливого 

ставлення до людей іншої національності) як показника успішного вирішення 

завдань соціально-комунікативного розвитку дітей дошкільного віку, 

залишаються за межами наукового пошуку. 

Зрозуміти сутність проблеми формування міжнаціональної толерантності у 

дітей старшого дошкільного віку, визначити сучасні тенденції педагогічних 

досліджень допоможе представлений нижче історико-педагогічний аналіз 

міжнаціонального виховання, основні висновки по якому представлені в роботах 

М.І. Богомолової, Л.М. Захарової [4]. 

Мета статті – проаналізувати сутність проблеми формування 

міжнаціонального виховання, визначити сучасні тенденції педагогічних 

досліджень. 

Дослідження в області дошкільної педагогіки дозволяють констатувати, 

що проблема міжнаціонального виховання дітей зароджувалася в кінці XIX - 

початку XX століття. В даний часовий період визначалися основні засоби 

національного виховання, розроблялися методичні розробки щодо їх 

застосування. Вибір засобів ознайомлення дітей з представниками різних народів 

визначався з урахуванням віку дітей, доцільність застосування в залежності від 

форми виховання (сімейне, суспільне), а також соціально-політичних подій того 

часу. 

Зародження і розвиток методики інтернаціонального виховання 

відноситься до 20-30 років XX століття. У дошкільній педагогіці термін 

«Інтернаціональне виховання» пов'язується з ім'ям Н.К. Крупської, яка вважала, 

що виховання шанобливого ставлення до представників різних національностей 

необхідно починати якомога раніше. «Дух інтернаціоналізму діти повинні 

буквально всмоктувати з молоком матері, з колиски» [6]. Вважаючи 

найважливішим фактором розвитку особистості взаємодію прогресивних 

традицій і культур різних народів, Н.К. Крупська до найважливіших засобів 

інтернаціонального виховання відносила спілкування з представниками різних 

національностей, листування з зарубіжними друзями, колективну працю, 

народну творчість, мистецтво, художню літературу, свята, ігри 

«багатонаціональної Батьківщини», національну ляльку [6]. 

Завдяки дослідженням Є.І. Радіної у вітчизняній дошкільній педагогіці 

відбулися зміни в розумінні сутності процесу інтернаціонального виховання. 
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Автор звертається до національної культури як змістовної основи знайомства 

дітей з представниками різних національностей, представляє логічну 

послідовність залучення дітей до національної культури: від знайомства з 

культурою свого народу - до культури інших національностей. 

У 40-ві роки серед дієвих засобів інтернаціонального виховання були 

виділені: безпосереднє спілкування дітей різних національностей, 

опосередковане спілкування за допомогою листування, відвідування виставок, 

спільні свята, створення національних куточків в групах, виготовлення 

атрибутів національних костюмів. Починають проводитися дослідження з 

вивчення можливостей народної, національної, культури в становленні дружніх 

відносин між дітьми різних національностей. 

У роки Великої Вітчизняної війни особлива увага приділялася народній 

творчості, яка розглядалася в декількох аспектах: як виховання любові до 

батьківщини, до свого народу; становлення моральних якостей особистості; 

розвиток дитячої творчості як засобу прилучення до культури інших народів. 

У 50-60-ті роки з'явився перший досвід з організації безпосереднього 

спілкування з народами, що проживають в союзних республіках, але 

ігнорувалося найближче національне оточення. 

У дослідженні Р.І. Жуковської (60-ті роки) обґрунтовані принципи 

формування дружнього ставлення дітей до людей різних національностей; 

розкрито методику ознайомлення дітей з рідним краєм, працею, побутом, 

мистецтвом народу тієї держави, де він жив, показана доступність подачі дітям 

пізнавального матеріалу, крім цього виділені основні засоби в 

міжнаціональному вихованні дітей дошкільного віку: іграшки, ігри, книги, 

спілкування [5].  

Значиму роль педагог-дослідник відводила грі та народній ляльці. Автор 

вважала гру незамінним засобом при ознайомленні дітей з різними народами, 

специфікою їх трудової діяльності, побутом, культурою; в розвитку у дітей 

почуттів симпатії та інтересу до людей іншої національності. Особливу увагу 

приділено іграм-подорожам.  

У 70-80-ті роки були зроблені спроби визначити обсяг відповідних знань 

для дітей, при перспективному тематичному плануванні враховувати поступове 

ускладнення матеріалу в залежності від віку дітей (М.І. Богомолова, Е.К. 

Суслова); велися пошуки засобів по вихованню дружніх почуттів до народів 

автономних республік (М.І. Богомолова, В.В. Кондратова) і до народів 

зарубіжних країн (М.І. Богомолова, Е.К. Суслова); досліджувалися значимість і 

ефективність окремих засобів і використання їх в комплексі [4]. 

Усова Г.П. в якості одного із засобів у національному вихованні дітей 

виділяла народну творчість. На думку автора, народна творчість дозволяє дітям 
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у доступній формі засвоїти мову свого народу, його звичаї і традиції, риси 

характеру. Твори народної творчості, національні за формою, несуть в собі 

багато спільного, а образи казок різних народів переплітаються один з одним. 

Народні казки, пісня, ігри доступні всім дітям, мають велике виховне значення, 

що полягає у формуванні любові і поваги до людей різних національностей. 

Богомолова М.І. ефективними засобами національного і міжнаціонального 

виховання вважала різні види спілкування дітей з людьми іншої національності, 

сюжетно-рольові ігри, листування як засобів опосередкованого спілкування та 

ін. Як стверджує автор, найкращий вплив на формування дружніх почуттів до 

дітей інших національностей надає спілкування з ними в побуті та дошкільному 

закладі [4]. 

Одним з ефективних засобів по вихованню етики міжнаціонального 

спілкування автор виділяє національну ляльку. Її цінність, на думку автора, 

полягає в тому, що з її допомогою можна в доступній формі знайомити дітей з 

побутом народів, пробудити в дитячих серцях щиру дружбу і любов до людей 

всіх національностей. Богомолова М.І. вказує на ряд вимог, що пред'являються 

до ляльки: в її зовнішності повинні бути представлені риси, властиві 

представникам певної національності; вираз обличчя, одяг та інші особливості 

ляльки повинні викликати симпатію [4]. 

В якості найважливішого засобу і форми організації в національному та 

інтернаціональному вихованні дітей Богомолова М.І., Суслова Е.К. та ін. 

Розглядали дидактичну гру. Так, Суслова Е.К., виділяючи структурні 

компоненти дидактичної гри, зазначає, що в них укладені великі можливості для 

виховання у дітей емоційно-позитивного ставлення до людей різних 

національностей, для розвитку навичок соціального спілкування [4]. Богомолова 

М.І. і Бабунова Т.М. пропонують використовувати дидактичні ігри у вихованні 

у дітей доброзичливого ставлення до людей найближчого національного 

оточення, Степанова М.В. вивчає дидактичну гру як засіб ознайомлення дітей 

старшого дошкільного віку з етнічною культурою різних народів [3, 4]. 

У 80-90 роки проводилися дослідження в галузі вивчення виховного 

потенціалу різних засобів інтернаціонального виховання: образотворчої 

діяльності, ігрових занять. Богатєєва З.А. розглядала образотворчу діяльність 

(аплікацію за мотивами народного орнаменту) одним із засобів залучення дітей 

дошкільного віку до етнокультури [3].  

Дослідження Жуковської Р.І., Богомолової М.І., Богатєєвої З.А., Суслової 

Е.К. та інших підтверджують, що в спеціально організованій діяльності у 

старших дошкільників спостерігається динаміка розвитку національної 

самосвідомості, яке формується паралельно з поважним ставленням до інших 

народів, з розвитком культури міжнаціонального спілкування. 
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У 90-ті роки поняття «інтернаціональне виховання» втрачає своє колишнє 

значення, втрачається інтерес до використання спілкування як ефективного 

засобу виховання дружелюбності між дітьми різних національностей. 

Дослідження в даний історичний період спрямовані на національну культуру 

кожного (свого) народу, що було позитивним. Разом з тим відбувається деяка 

недооцінка інших культур, цілеспрямованого їх осягнення і взаємозбагачення 

[4]. 

Сучасні програми дошкільної освіти розглядають задачу виховання 

толерантності у дошкільнят як одну з основних завдань соціально-

комунікативного розвитку. 

У Базовому компоненті дошкільної освіти [1], визначений зміст освітньої 

лінії «Дитина у соціумі», розроблені показники сформованості соціально-

комунікативної компетенції, яка включає в себе толерантність. На кінець 

старшого дошкільного віку діти мають оволодіти елементарними соціальними 

та морально-етичними нормами міжособистісних взаємин, умінням 

дотримуватись їх під час спілкування, здатністю взаємодіяти з людьми, які їх 

оточують: узгоджувати свої дії і поведінку з іншими; усвідомлювати своє місце 

у соціальному середовищі; позитивно сприймати себе. З’являються вміння 

співпереживати, співчувати, допомагати іншим, обирати відповідні способи 

спілкування в різних життєвих ситуаціях. 

У базовій програмі «Я у світі» розкривається такий важливий аспект як 

соціальна зрілість дошкільника, яка включає:  

- уміння спілкуватися з дорослими та однолітками, налагоджувати 

спільну взаємодію, домовлятися, узгоджувати свої дії з партнерами, 

мобілізовуватися на долання труднощів, виявляти відповідальність, виробляти 

самооцінні судження, поважати себе та інших;  

- формування емоційної зрілості, яка виявляється у певній емоційній 

стабільності дитини, її здатності адекватно реагувати на ситуації та події, 

орієнтуватися в настроях та станах людей, що навколо, брати їх до уваги, 

контролювати свою емоційну поведінку, утримуватися від імпульсивних 

проявів. 

В парціальній програмі з розвитку соціальних навичок ефективної 

взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом» простежується 

спрямування на виховання у дітей дошкільного віку інтересу і поваги до людей 

різних національностей, їх діяльності, культури, побуту, на формування 

уявлень про Землю, життя людей на землі і своїй країні, на виховання почуття 

громадянськості, патріотизму, толерантного ставлення до жителів землі. У 

даній програмі виділені такі засоби як бесіда і дидактична гра. 
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У базовій програмі «Витоки» (Парамонова Л.А., Алієва Т.І., Давидчук 

А.Н. і ін.) в старшому дошкільному віці ставляться питання, пов'язані з 

вихованням культури міжнаціонального спілкування: залучення дітей до 

минулого і сучасного своєї культури, а також до явищ інших культур (в їх 

історичному та географічному аспектах); виховання шанобливого і 

доброзичливого ставлення до людей іншої національності, сприяння 

оволодінню дітьми елементарної етики міжнаціональних відносин, формування 

у дітей уявлення про те, що люди на землі можуть жити в мирі і дружбі. 

В комплексній освітній програмі для дошкільних навчальних закладів 

«Світ дитинства»  під редакцією Богуш А.М. представлений регіональний 

компонент, який розкриває знайомство дітей з малою батьківщиною - рідним 

містом; з рідною країною і світом; з особливостями спілкування дитини і дорослого 

в полікультурному та поліетнічному середовищі. Засобами етнокультурної освіти і 

виховання дошкільників є народна ігрова культура, усна народна творчість, 

декоративно-прикладне мистецтво різних народів, полікультурний простір музею. 

Завдання виховання етнотолерантності вирішуються щодо пізнавального, 

емоційного, практичного компонентів етнотолерантності. 

В даний час, у зв'язку з полікультурністю сучасного освітнього простору, 

проблема реалізації етнографічного, регіонального підходу до визначення 

змісту національних культур, які домінують у конкретних крайових умовах 

знайшла відображення в дослідженнях Бабаєвої Т.І., Кирієнко С.Д., 

Коломійченка Л.В., Фролової А.М. та ін. Дослідники довели важливість засобів 

етнографічної культури у вихованні соціально-культурної поведінки дітей. 

Таким чином, завдання, зміст і засоби інтернаціонального виховання 

дітей дошкільного віку на різних етапах становлення нашої держави 

визначалися соціально-політичною ситуацією, рівнем розвитку психолого-

педагогічної науки, світовими тенденціями. В даний час ця проблема 

розглядається з позицій особистісного розвитку, реалізації діяльнісного 

підходу, формування загальної культури поведінки, накопичення соціального 

досвіду дошкільнят, розвитку емоційної сфери. 

Історія вітчизняної дошкільної педагогіки включає в себе численні 

пошуки засобів формування позитивного ставлення до представників різних 

національностей, але, незважаючи на це недостатньо розглянуто образотворче 

мистецтво як засіб формування міжнаціональної толерантності дітей старшого 

дошкільного віку. 
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The article reveals the essence of the concept of inter-ethnic education, 

analyzes theoretical approaches to the problem of inter-ethnic education of children 

of preschool age, and based on a retrospective analysis, determines the current 

trends in pedagogical research within the framework of the identified problem. 
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МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НЕПРАВДИ В АНГЛІЙСЬКОМУ 

ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ 

УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ) 

 

Питання мовних засобів вираження неправди та особливість їх 

перекладу у сучасній лінгвістиці набуває все більшої актуальності. Це 

пов’язано з інтенсивним вивченням мови, прагматичних аспектів розмовного 
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мовлення, взаємовідношення мовця і адресата та посилення впливу на нього, 

мовних засобів посилення виразності мовлення. У цьому зв’язку,  актуальність 

вибору теми зумовлена спрямованістю сучасної мовознавчої науки на 

дослідження  мовних засобів вираження неправди в англійському діалогічному 

мовленні та перекладу їх на українську мову. Метою статті є дослідити мовні 

засоби вираження неправди в англійському діалогічному мовленні та 

особливість їх перекладу українською мовою. Дослідження теми статті 

здійснена на основі методів аналізу, порівняння та аргументування. У статті 

визначено засоби вираження неправди як об’єкт лінгвістики; досліджено 

когнітивно-дискурсивний підхід до виявлення неправди у діалогічному мовленні; 

з’ясовано особливості вираження неправди  в англійських творах. У статті 

подано власне тлумаченні неправди як когнітивно-комунікативного утворення. 

Практична значущість полягає у використанні результатів в курсах 

лексикології, теоретичної граматики англійської мови, загального, курсах за 

вибором із когнітивної семантики, комунікативної лінгвістики та 

лінгвістичного аналізу дискурсу, а також при укладанні навчальних посібників і 

підручників. 

Ключові слова: неправда як когнітивно-комунікативне утворення, 

дискурсема неправди, поняттєва категорія неправди,  дискурсивний переклад. 

 

Сучасною лінгвістикою вивчення неправди здійснюється у двох 

напрямах, що розрізняються своїми об’єктами та методами. У межах першого 

напряму розглядаються мовні одиниці на позначення неправди, які 

досліджуються методами структурної, референційної, логічної та когнітивної 

семантики. Важливим складником останньої є опис засобів вербалізації 

концепту НЕПРАВДА, спрямований на систематизацію мовних одиниць, що 

втілюють цей концепт, і висвітлення національно-культурної специфіки 

осмислення неправди носіями мови. Об’єктом досліджень представників 

другого напряму є висловлення, що промовляються адресантом з метою ввести 

адресата в оману. До перекладу цих висловлень застосовується методологічний 

апарат теорії мовленнєвих актів; особливості інтерпретації їх змісту адресатом 

пояснюються в термінах постулатів спілкування; функції в організації діалогу 

виявляються за допомогою прийомів конверсаційного аналізу, а 

маніпулятивний потенціал розкривається методами дискуривного аналізу.  

Можливість розкрити особливості перекладу і мовленнєвої реалізації 

неправди в їх діалектичній єдності надає когнітивно-дискурсивна парадигма 

лінгвістичного знання, яка є східноєвропейською версією когнітивізму. Вона 

розширює межі когнітивної лінгвістики шляхом уведення до її системи 

координат нових вимірів, насамперед, семіотичних та дискурсивних. У цій 
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парадигмі неправда постає як новий тип об’єкта, а саме як когнітивно-

комунікативне утворення, суть якого визначається смисловим ефектом “не 

вірю”, що є наслідком осмислення індивідом власного досвіду інтерпретації 

висловлення, конвенційний зміст котрого не узгоджується з наявною у нього 

інформацією про предмет розмови й комунікативну ситуацію, ознаками якої він 

уважає, насамперед, знання адресанта про справжній стан речей та його намір 

увести адресата в оману.  

Актуальність вибору теми зумовлена спрямованістю сучасної 

мовознавчої науки на дослідження мовних засобів вираження неправди в 

англійському діалогічному мовленні та перекладу їх на українську мову. 

Відповідаючи інтегративним тенденціям розвитку мовознавства, когнітивно-

дискурсивний підхід до вивчення лінгвальних аспектів неправди як когнітивно-

комунікативного утворення уможливлює співвіднесення номінативного плану 

неправди з дискурсивним, її когнітивних аспектів з комунікативними, а 

суспільно значущих ознак з індивідуальними. 

Метою статті є дослідити мовні засоби вираження неправди в 

англійському діалогічному мовленні та особливість їх перекладу українською 

мовою. Для досягнення мети необхідно було вирішити такі завдання: 

 визначити засоби вираження неправди як об’єкт лінгвістики; 

 дослідити когнітивно-дискурсивний підхід до виявлення неправди у 

діалогічному мовленні; 

 з’ясувати особливості вираження неправди  в англійських творах. 

Об’єктом дослідження є аналіз мовних засобів вираження неправди в 

англійському діалогічному мовленні та особливість їх перекладу українською 

мовою.  

Предметом дослідження виступають мовні засоби неправди в англійській 

мові та їх переклад на українську мову. 

Упродовж тисячоліть гуманітарна думка прямувала шляхом 

рефлексивного освоєння неправди як раціонально влаштованого об’єкта. Така 

дослідницька настанова пояснюється тим, що до недавнього часу головною 

інтелектуальною силою у процесі пізнання світу людиною був раціоналізм 

класичного типу, провідною ознакою якого є фокусування на спільному, 

універсальному, спрямованість на виявлення стійких зв’язків між об’єктами й 

феноменами дійсності. Раціоналістичне пізнання спрямоване на здобуття 

об’єктивного знання про світ, виявлення законів, що діють незалежно від того, 

відомі вони людині чи ні. Це пояснює, чому гносеологічна фігура суб’єкта 

пізнання опиняється поза фокусом уваги дослідників, які керуються цією 

настановою. 
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У межах референційного підходу аналіз дієслів англійської мови зі 

значенням обману здійснений О.С. Токаревою. Автор доповнює вивчення 

семантичної значущості мовних одиниць розглядом того, яким чином їх 

значення вказує на світ, класифікуючи типи референтних ситуацій за такими 

критеріями: “умисність обману”, “спосіб обману” й “мета обману”. На цій 

основі моделюється структура знакової ситуації обману, тобто встановлюється 

набір семіологічно релевантних елементів, що її представляють [12].  

Відома представниця символьного підходу А. Вежбицька [3;4], 

постулюючи існування глибинних семантичних структур – семантичних 

примітивів, наявність яких уможливлює розуміння і породження інших 

значень, – займає позицію, згідно з якою концептуалізацією є мовна організація 

інформації, що вже існує a priori. Значенням у її розумінні є “знання про те, 

що”, тобто мовна компетенція (competence). Іншими словами, згідно з підходом 

А. Вежбицької, ментальні репрезентації є одиницями відбиття світу в 

свідомості людини. Вони постають замість чогось у реальному чи вигаданому 

світі й тому заміщують це “щось” у розумових процесах [3]. 

Конекціоністи, на відміну від прихильників символьного підходу, 

трактують значення як “знання про те, як”, тобто як уживання мови 

(performance). Концептуалізацією у їхньому розумінні є мовна організація 

референтної ситуації у спільному міжособистісному світі комунікантів [5]. 

Відкидаючи як крайній об’єктивізм, так і радикальний ідеалізм, вони посідають 

об’єктивістську позицію у питанні про існування позамовного світу, що не 

залежить від сприйняття та розуміння суб’єкта, хоча його частина, ідеальний 

бік дійсності, існує лише з огляду на існування суб’єкта.  

Конекціоністи, таким чином, відходять від багатовікової традиції 

репрезентаційного підходу до трактування значення. Зміст мовного знака у 

пропонованих ними моделях постає не як об’єкт, а як функція, подія зв’язку 

між різними й лише частково сумірними знаковими системами – ментальними 

репрезентаціями та мовними знаками, тобто як інформація, що конструюється в 

дискурсі.  

Семантика ключової лексеми на позначення неправди в англійській мові 

(lie – неправда) розглядається з позицій субсимвольного підходу в роботах Л. 

Коулмен і П. Кея  та Е. Суїтзер. Ці науковці застосовують різні методи 

дослідження, але їх висновки збігаються в головному: актуальне значення слова 

lie демонструє значну варіативність, зумовлену контекстом: воно не є стійким і 

чітко визначеним, а, навпаки, постає як мінливе й дифузне [10].  

Погляди А. Вежбицької [3; 4]  та Е. Суїтзер не суперечать один одному, а 

взаємно доповнюються: ці дослідниці обговорюють різні плани номінацій 

неправди, віртуальний і актуальний, відповідно. У віртуальному знаку lie 
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закріплене стереотипне уявлення про неправду, яке є порівняно стабільним, 

тоді як у знаку актуальному відповідний смисл конструюється у процесі 

комунікативної взаємодії під впливом контекстних факторів, тобто є гнучким 

та мінливим.  

Вивчення лінгвальних аспектів неправди з позицій когнітивно-

дискурсивного підходу передбачає її визначення як об’єкта, залежного від умов 

спостереження. Це потребує застосування поняття, яке враховувало би, з 

одного боку, індивідуальний досвід людини, з іншого, колективне знання, 

цінності, норми настанови та, правила, що регулюють її поведінку як члена 

соціуму.  

У когнітивній семантиці використовують термін “домен” (domain), що 

визначається як система концептів, співвіднесених таким чином, що для 

розуміння одного з них необхідно розуміти всю структуру, до якої він 

належить, або зв’язна царина концептуалізації, відносно якої може бути 

схарактеризована семантична одиниця. Знання про домен, на тлі котрого 

виокремлюється концепт, присутнє у мовному знаку як пресупозиція. Для 

системного подання цього знання використовуються такі моделі, як пропозиції, 

мережі, схеми, схемати, сценарії та скрипти [9].  

Звертає на себе увагу той факт, що у сучасній англійській мові на статус 

імені концепту НЕПРАВДА можуть претендувати дві форми лексеми lie – LIE і 

LYING. Науковці, які здійснюють опис матеріалу дослідження на англійській 

мові, застосовують як першу, так і другу, наприклад: white lies; social lie; history 

of the lie; lies and truth; telling lies; Lies! Lies! Lies!; description of lies in speech act 

theory; On lying; Against lying; social perception of lying [15]. Діяльнісне 

розуміння природи концепту НЕПРАВДА підказує доцільність вибору 

безособової форми LYING як англомовного еквівалента його імені, а 

трактування концепту з позицій репрезентаційного підходу – іменника LIE. 

Іменна форма позначає “приклад події серед інших подій”, а герундіальна – 

“подію в її сутності”, що “одночасно здійснюється багатьма способами, а 

кожний учасник вихоплює в її сприйнятті якийсь відмінний від інших аспект 

здійснення всередині її мінливого теперішнього”.  

У класифікаційному модусі концепт НЕПРАВДА забезпечує системне 

упорядкування відповідного фрагмента світу у свідомості суб’єкта. 

Класифікація (від лат. classis – розряд та facere – робити, розкладувати [16]) – 

це спосіб організації інформації з метою упорядкування певної множини, що 

розбивається на гетерономні стосовно один одного, але гомогенні всередині 

самих себе за якоюсь ознакою (чи ознаками) підмножини. Результатом 

класифікаційної діяльності людини є повсякденне поняття неправди. 
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Характерним різновидом контексту, в якому на перший план виходить 

класифікаційний модус концепту НЕПРАВДА, є словникова стаття. Розглянемо 

приклад такого контексту: «A lie is something that someone says which they know 

is untrue» [20]. 

У цій словниковій дефініції іменника lie (неправда), який вербалізує 

концепт НЕПРАВДА, експлікуються такі семантичні ознаки, як хибність 

повідомлюваної інформації (untrue – невірний), знання мовця про хибність 

змісту висловлення (know – знає), вербальний спосіб передачі повідомлення 

(says – каже). Зауважимо, що оскільки автори цього словника дотримуються 

широкого трактування неправди, з визначення вилучена ознака “нещирість 

мовця”. При зміні вектору розгляду “мовна форма → значення” на “значення → 

знання про світ”, ці семантичні ознаки слова lie постають як складники 

концепту НЕПРАВДА, сукупність яких визначає зміст його ядра – логічного 

поняття неправди. Іменник lie, що виконує функцію підмета, перебуває у 

відношеннях тотожності з іменною частиною (something – щось) складного 

присудка, який встановлює відношення тотожності між денотатом цього 

іменника та суттю, що характеризується наявністю сукупності 

вищерозглянутих ознак [13]. Таким чином, у цьому контексті на перший план 

висувається внутрішня визначеність (гомогенність) неправди, вербалізований 

концепт НЕПРАВДА постає у класифікаційному модусі. Окрім того, він 

представлений тут також і в ідентифікаційному модусі, що дозволяє встановити 

еквівалентність змісту мовного знака lie описовій частині словникової статті.  

Класифікаційний модус концепту НЕПРАВДА перебуває у фокусі уваги 

мовців і в контекстах, де наявні однорідні члени речення, наприклад: 

«All the lies, all the deceptions, all the guilt and tangled feelings of the past 

five weeks piled up between them» [19]. 

У цьому випадку неправда як сутність відокремлюється від обману 

(deceptions), провини (guilt) та складних почуттів (tangled feelings), тобто на 

перший план висувається визначеність неправди відносно суміжних сутностей, 

або її гетерономність. 

Для пояснення особливостей смислотворення у ситуації неправди 

потрібен певний модельний елемент, здатний “схопити” момент переходу 

форми. Цей елемент наявний у самому дискурсі. Він є своєрідним “відбитком” 

метамовленнєвої розумової діяльності суб’єкта рефлексії, що зазвичай 

здійснюється на глибинному рівні, але може виходити на поверхню в особливо 

напружених ситуаціях [12]. Для того, щоб узяти його до уваги, у роботі 

вводиться поняття дискурсеми неправди (ДН), котра визначається як фрагмент 

дискурсу, що містить НВ (ядро ДН) і метамовленнєве нашарування, в якому 

висвітлюються ситуативні умови, що суб’єкт рефлексії вважає релевантними 
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для вірної інтерпретації НВ (експлікаторна частина ДН) [1]. Введення поняття 

ДН надає дослідникові можливість установити наявність приховуваного 

суб’єктом мовлення смислу НВ, спираючись не лише на власну інтуїцію, а й 

ураховуючи погляд суб’єкта рефлексії, який є важливим чинником формування 

неправди у дискурсі. 

Лексема lie є ключовим засобом номінації неправди в сучасній 

англійській мові, оскільки, на відміну від решти одиниць словника mentiendi, її 

основне значення є прямим, стилістично нейтральним і простежується в усіх її 

дериватах, до складу яких входять: прикметник lying (неправдивий), 

прислівник lyingly (неправдиво), іменник liar (лжець) та дієслово belie 

(обмовити).  

Оксфордський словник [16] подає семантичну структуру дієслова lie 

детальніше за інші словники і тому у роботі використовуються переважно його 

дані, які доповнюються відомостями, які отримані з інших лексикографічних 

джерел. Аналізуються лише ті значення дієслова lie, що є актуальними для 

носіїв сучасної англійської мови, тобто не позначені у словнику як застарілі 

(Obs). “Пасивні”, “історичні” ознаки концепту НЕПРАВДА, що вже не є 

актуальними для носіїв сучасної англійської мови, були вилучені з розгляду. 

Останнє зареєстроване літературними джерелами вживання дієслова lie у 

значенні “викрити в неправді” датується 1464 роком. Це дає підстави вважати, 

що ця семема не входить до складу синхронічної семантичної структури 

дієслова lie, а відповідна концептуальна ознака не належить до актуального 

шару концепту НЕПРАВДА, об’єктивованого засобами англійської мови.  

Семантична структура дієслова lie в основному значенні поєднує 

гносеологічну, телеологічну, репрезентаційну й аксіологічну ознаки. Спільною 

для усіх семем дієслова lie є гносеологічна ознака “хибність повідомлюваної 

інформації” [9].  

Категорія предметності, що підводить ту або іншу ментальну структуру 

під певну рубрику досвіду, є центральною категорією людського досвіду та 

людського пізнання. Для подання неправди як об’єкта мислення в англійській 

мові існує спеціалізований номінативний засіб – іменник lie. Оксфордський 

словник датує перше зареєстроване у писемних джерелах уживання іменника 

lie 900-м роком. Значення “неосудлива хиба” актуалізується у 

словосполученнях white/honest/true lie(s) [16]. Розглянемо приклади вживання 

цих словосполучень: 

«Hess’ latest book, “The little Book of Campaign Etiquette,” lumps politicians’ 

lies into four categories: honest lies, inadvertent lies, half-truths and damn lies. The 

first category includes lies told to protect lives or national security» [22]. 
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Цей фрагмент розкриває зміст словосполучення honest lies (чесна 

неправда). У значенні іменника lie у цьому контексті на перший план 

висувається сема “бенефактивність”, наявність якої свідчить про спрямованість 

неправди на захист інтересів “іншого”, що експлікується у перифразі lies told to 

protect lives or national security (неправда, яку говорять для захисту життя або 

національної безпеки) [17]. 

У сучасній англійській мові існує й оцінно-нейтральне значення іменника 

lie “байка, небилиця, видумка” (an anecdote, tale, “tall story, у якому воно 

вживається переважно афро-американцями [7]. У словосполученні lie and story 

(неправда й небилиця) ознака негативної аксіологічної оцінки нейтралізується 

внаслідок конфлікту з оцінкою за віссю “цікаво”, а також через уведення ознаки 

“несерйозність”. Таким чином, основне значення іменника lie є  (“хибне 

твердження, зроблене з метою ввести в оману; зловмисна хиба”) репрезентує 

типову ситуацію неправди.  

Іменник liar (лжець) визначається в Оксфордському словнику як “той, хто 

говорить неправду або висловлює хибу, неправдива людина” (one who lies or 

tells a falsehood; an untruthful person) [16]. Подібно до іменника та дієслова lie, 

семантична структура іменника liar у цьому значенні містить такі ознаки: 

“хибність повідомлюваної інформації”, на яку вказує наявність у словниковій 

дефініції liar слова-ідентифікатора falsehood (хиба), та “нещирість”, котра 

експлікується словом untruthful (неправдивий).  

Liar може виступати у складі стійких словосполучень, наприклад: liar dice 

– назва азартної гри, що має спільні риси зі звичайною грою у кості, коли 

людина, яка кидає кості, не показує їх та іноді оголошує невірну кількість 

набраних очок; liar paradox – поняття, відоме під назвою “парадоксу брехуна”, 

що застосовується в логіці на позначення ситуації, коли мовець стверджує, що 

він говорить неправду ; liar’s bench – місце у соборі Св. Павла у XVI столітті 

[14].  

Прикметник lying успадковує загальні риси епідигматики лексеми lie. 

Основне значення прикметника lying визначається у словнику таким чином: 

“про людину, її губи тощо: яка/і каже/уть неправду (of person, his lips, etc.: that 

tells lies) [5]. З цієї дефініції випливає, що до семантичного складу цього слова 

входять ознаки “хибність повідомлюваної інформації” та “нещирість мовця”.  

“Not another word. Never, never another lying word” [18].   

У цьому прикладі властивість суб’єкта мовлення (неправдивість) 

переноситься на продукт його мовленнєвої діяльності (слово) внаслідок 

метонімічного переносу значення. 

 «You lying piece of degenerate garbage» [20]. 
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Тут завдяки метафорі відбувається ототожнення суб’єкта мовлення зі 

сміттям (garbage), проте зберігається ознака, що характеризує особу 

(“неправдивість”).  

Від прикметника lying утворений прислівник lyingly (неправдиво, 

удавано), який успадковує лише основне значення лексеми lie, ознаками якого є 

“хибність “ та “нещирість”, наприклад: 

«Certain mutual reassurances that are lovingly and lyingly exchanged to soothe 

wounded pride and rebuild broken egos» [21]. 

Прислівник lyingly у цьому контексті актуалізує обидві зазначені семи, 

проте домінантного статусу набуває остання з них. На це вказує застосування 

цього прислівника у якості однорідного члена речення із прислівником lovingly 

(з любов’ю), що свідчить про те, що у комунікативному фокусі висловлення 

перебувають почуття, тобто висвітлюється поведінковий, а не інформаційний 

аспект неправди. 

Від дієслова lie утворено префіксоване дієслово belie яке звужує значення 

lie шляхом уведення семи “перехідність”. У сучасній англійській мові дієслово 

belie вживається переважно у значенні (to give a false impression of – справляти 

хибне враження про щось) [16], в якому на перший план виходить хибність 

інформації, що необов’язково повідомляється з метою ввести в оману або 

вербально, наприклад: 

«Your fragile looks belie you» [19]. 

У цьому контексті дієслово belie, що сполучається з іменником looks 

(зовнішній вигляд), має значення “справити хибне враження”. Семи 

“нещирість” і “вербальність”, наявні у семантичній структурі дієслова lie, у цій 

семемі дієслова belie еліміновані. 

Таким чином, зафіксована лексикографічними джерелами семантична 

варіативність змісту слів із коренем lie- вказує на те, що царина неправди, 

згідно з повсякденними уявленнями носіїв сучасної англійської мови, 

відбитими у системі значень цих слів, є широкою: вона охоплює значну 

частину сфери природної комунікації, у просторі якої для правди “залишається 

лише вузенька вуличка”. Частиномовна належність слів із коренем lie- відбиває 

здатність суб’єкта рефлексії конструювати ситуацію неправди у різний спосіб. 

Дієслово lie подає її як розгорнуту сцену; іменник lie репрезентує цю сцену у 

вигляді об’єкта миттєвого сприйняття; іменник liar висвітлює суб’єкта 

мовленнєвої дії; прикметник lying акцентує його поведінкові ознаки; 

прислівник lyingly надає характеристику здійснюваній дії, а дієслово belie 

підкреслює суперечливість зовнішнього вигляду й істинної сутності речей. 

Епідигматична структура цих слів відбиває різні способи сприйняття суб’єктом 
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рефлексії змісту висловлення, яке містить хибне твердження (власне неправда, 

хибність, помилка, обман, свята неправда або фантазія) [2].  

Розглянемо приклади дискурсної реалізації неправди, беручи до уваги 

сукупності ознак, які характеризують мовні засоби вираження неправди:  

“Where are they?” (а) “What?” I said indistinctly. “The negatives.”  

(b) “What negatives?” He hit me again. <…> “You know what negatives.  

The films you took of my papers.” (c) “Oh, those.” “Those.” He hit me again, 

but less hard. (d) “In the office,” I mumbled. He tried a slap to save his knuckles. (e) 

“Office,” I said. <…> Bolt spoke for the first time, in his consciously beautiful voice. 

“Fred wouldn’t have missed them, especially as there was no reason for them to be 

concealed. He’s too thorough.” <…> “Where in the office?” said Kraye. (f) “Desk.” 

<…> “We must have them,” said Kraye intensely. <…> To Oxon he said, “Hold his 

arms again.” (g) “No,” I said, shrinking back. “Ah, that’s better. Well?” (h) “They 

were in the office.” My mouth felt stiff.  “Where?” (i) “In Mr. Radnor's desk, I 

think.” He stared at me, eyes narrowed, anger half under control, weighing up 

whether I was telling the truth or not. He certainly couldn' t go to the office and make 

sure. “Were,” said Bolt suddenly. “What?” asked Kraye, impatiently. “Were,” said 

Bolt. “He said were. The negatives were in the office.” <…> He hit my writs with the 

poker. <…> (j) “Don’t,” I said. “Don’t.” It was a croak, a capitulation, a prayer. 

“Come on, then,” said Kraye, and jolted the poker again. I told them. I told them 

where to go. <…> (k) “The package … you want … has a name on it … a make of 

film … Jigoro … Kano” <…> “Sid asked me to fetch something she is keeping for 

him. Do you think you could help me find it?” “ Sure,” I said. “ What is it?” <…> (l) 

“It's a packet of negatives. Sid said your sister had several things of his, but the 

packet I want has a name on it, a make of films. Jigoro Kano” Chico stopped, came 

over beside the bed, and sat on the edge of it, by my right toe. “How come you know 

about Jigoro Kano?” he said seriously. “He invented judo,” I said. “ I read it 

somewhere.” <…> “I was sure you would know,” I said grinning at him. <…> 

“Anyway what happened next?” Chico smiled faintly. “I tied him in a couple of 

knots. [18]. 

Наведений фрагмент містить два діалоги. Перший діалог відбувається у 

ситуації допиту, метою якого є дізнатися, де головний герой на ім’я Сід, від 

особи якого ведеться розповідь, сховав фотоплівку, що є доказом брудних 

махінацій злочинців. Учасниками другого діалогу є Сід та його друг, який 

розповідає йому, як розвивалися події після того, як злочинці відправилися на 

розшуки негативів. 

Спочатку Сід удає, що взагалі не розуміє, про що його запитують (а), та 

цікавиться, про які негативи йде мова (b). Далі він під загрозою побоїв 

зізнається, що розуміє, про що його питають, але не повідомляє, де саме 
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схована фотоплівка (c). На цьому етапі допиту його поведінка визначається як 

ухиляння з метою приховати інформацію та виграти хоча б деякий час. 

Зазнавши побоїв, Сід називає місце (office – офіс), де нібито сховані негативи 

(d), його б’ють ще, але він уперто повторює те ж саме (e). Ця тактика може бути 

визначена як відмова. Засобом її реалізації є асертивно виражена неправда. Із 

розмови його переслідувачів між собою Сід розуміє, що офіс вже ретельно 

обшукали, але нічого там не знайшли. Зміст його висловлення (d) суперечить 

інформації, наявної у його переслідувачів, але їм бракує впевненості в тому, що 

їм кажуть неправду; вони уточнюють, де саме в офісі схована фотоплівка. У 

висловленні (f) неправда піддається подальшій розробці: Сід указує, що 

негативи сховані у письмовому столі. Далі він специфікує, у якому саме столі 

(i). Його відповіді вже не такі короткі, як на початку допиту: він 

дистанціюється від змісту повідомлюваної їм інформації шляхом застосування 

вислову I think (мені здається) та заміною теперішнього часу дієслова be (бути) 

на минулий (h), намагаючись показати злочинникам, що він більш не бажає 

відмовлятися.  Він показує, що погрози його злякали, також і невербальним 

шляхом: він зіщулюється та з жахом промовляє “Ні!” (g). Це дає бажаний 

ефект: його супротивники, котрі очікували від нього саме такої реакції, готові 

повірити йому. Але тут один із злочинців звертає увагу на те, що дієслово be 

(бути) було застосовано у формі минулого часу, тобто Сід імплікує, що 

негативів в офісі більше немає. Це розлючує його переслідувачів, які завдають 

йому жорстоких побоїв. Сід благає їх припинити (j) й нарешті зізнається, що 

залишив негативи в зовсім іншому місці. Повіривши йому, переслідувачі 

потрапляють у пастку: слова, які нібито написані на упаковці з негативами 

(Jigoro Kano – засновник школи дзюдо, ім’я якого відоме тільки втаємниченим), 

служать для людини (Чіко), до якої один зі злочинців приходить у розшуках 

негативів під вигаданим приводом (l), сигналом до його затримання.  

Цей приклад показує, що людина, яка не бажає співпрацювати із 

злочинцями, вдається до неправди, яка демонструє різноманітні форми: 

приховування, зухвала неправда, удавання, дистанціювання, передавання 

інформації, істинну сутність якої не усвідомлює безпосередній адресат 

висловлення. Окрім того, навіть у ситуації, де імовірність неправди є дуже 

високою, люди схильні вірити тому, що вони бажають чути і що узгоджується з 

наявною у них інформацією, а невербально повідомлювана інформація 

опиняється у кінцевому рахунку більш переконливою, ніж слова. 

Як бачимо, дослідження мовних засобів вираження неправди в 

англійському діалогічному мовленні є досить актуальним, оскільки останнім 

часом зросла їх популярність як лексичних засобів увиразнення мови. 

Дослідивши дане питання, визначено засоби вираження неправди як об’єкт 
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лінгвістики. Суспільно-гуманітарні науки розглядають засоби неправди з 

позицій репрезентаційного, діяльнісного та когнітивно-дискурсивного підходу. 

Досліджено когнітивно-дискурсивний підхід до неправди у діалогічному 

мовленні. Підхід змінює предметну область дослідження лінгвальних аспектів 

неправди, залучаючи до розгляду питання про те, за яких умов остання 

формується у дискурсі. При такому підході неправда постає як новий тип 

об’єкта – когнітивно-комунікативне утворення, суть якого визначається 

смисловим ефектом, що виникає у процесі осмислення суб’єктом рефлексії 

власного досвіду інтерпретації змісту висловлення, котре містить хибну 

пропозицію і промовляється іншим суб’єктом з метою ввести свого 

співрозмовника в оману. З’ясвано особливості вираження неправди  в 

англійських творах. Основним засобом вираження неправди є слово lie, в основі 

значення якої лежить сукупність знань людини про типові ситуації неправди.  

Перспектива подальшого дослідження полягає у висвітленні специфіки 

формування неправди у різних типах дискурсу, вивчення суб’єкта неправди як 

мовної особистості та розгляд відносин між учасниками комунікативної 

ситуації неправди відповідно до їх дискурсивних ролей.  
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The issue of the lie expressions of language means and the peculiarities of their 

translation becomes more important in modern linguistics. This is due to the rapid 

study of the language, the pragmatic aspects of the oral speech, the relationship 

between speaker and recipient, the language means of enhancing speech and 
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enhancing effect on the recipient. In this regard, the urgency of topic was caused by 

the the orientation of modern linguistic science on studing the lie expressions of 

language means in the English dialogical speech and the peculiarities of their 

translation into Ukrainian. The aim of article is to study the lie expressions of 

language means in the English dialogical speech and the peculiarities of their 

translation into Ukrainian. The research of article is based on the methods of 

analysis, comparison and reasoning. The article defines the means of lie expression 

as an object of linguistics; cognitive-discursive approach to detecting the lie in the 

dialogical speech is examined; the peculiarities of lie expressions in English works 

are found out. There is given own interpretation of lie as a cognitive-communicative 

entity. The practical significance lies in the possibility of their use in the courses of 

lexicology, theoretical English grammar, general and  elective courses of cognitive 

semantics, linguistics and communicative linguistic analysis of discourse and at the 

conclusion of training manuals and textbooks. 

Keywords: lie as a cognitive-communicative entity, discourse of lie, conceptual 

category of lie, discursive translation. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАВСЬКОЇ ТЕХНІКИ ХОРУ 

 

 У статті розглянуто питання керування самодіяльними колективами, 

вимоги до керівника колективом, високу професійну підготовку. 

 Ключові слова: виконавська техніка хору,  кантиленний спів, a capella,  

інтонування партії, відчуття темпу, співаки. 

 

Оволодіння правильним співочим диханням – засіб для досягнення 

красивого, виразного, рівного і гнучкого звука. Поки таке дихання не 

вироблене, про роботу над іншими елементами хорової техніки не може бути й 

мови. 

Другим важливим елементом хорового співу a cappella є звукоутворення. 

Співочий звук відрізняється від розмовного передусім своєю протяжністю. У 
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розмові голосні й приголосні звуки займають однаковий час. У співі ж майже 

весь час витрачається на звучання голосних. Своєрідне забарвлення звучання, 

завдяки якому ми відрізняємо один голос від іншого, називається тембром. 

Робота над тембром є невід'ємною складовою роботи над технікою виконання.   

Тембр є важливим засобом виразності в хоровому співі. На думку 

Дмитрієва Г.А.: "Хор, який, здавалося б, співає чисто і красиво, але 

позбавлений потрібного тембрового забарвлення, що його вимагає твір, 

справляє монотонне враження" [2]. Тембр звука повинен мінятися відповідно 

до характеру твору. Не можна співати сумні й веселі пісні однаковим тембром. 

Зрозуміло, що весела пісня виконуватиметься завжди близьким, світлим 

звуком, а сумна – більш прикритим, приглушеним, заокругленим. 

Зміна забарвлення і сили звука можлива і в межах одного твору, залежно 

від його побудови та ідейного спрямовування. Як художник у своїй роботі 

використовує цілий арсенал найрізноманітніших фарб та їхніх відтінків, так і 

хормейстер повинен застосовувати темброве забарвлення голосів для 

правильного розкриття художніх образів хорового. 

До хорової техніки належить і звуковедення. Воно має бути спокійним, 

без поштовхів, рівним, кантиленним у повільних темпах. 

Народні пісні повільного виконання значною мірою сприяють 

виробленню рівного і кантиленного, зв’язного звуковедення. Кантиленний спів, 

який називається ще легато, має велике художньо-виражальне значення в співі 

a cappella і застосовується здебільшого в протяжних піснях. 

Важливим елементом вокальної техніки є хоровий ансамбль. Хороший 

ансамблевий спів забезпечує не лише злитність усіх голосів, уміння співати з 

однаковою силою всі партії, а й чисту інтонацію, виразну дикцію, нюанси, 

ритм. Бо як би ритмічно і чисто не співав кожен співак окремо, якщо хор не 

буде співати в ансамблі, то диригент ніколи не зможе домогтися єдиної 

звучності. Якщо над дикцією, чистотою інтонації можна працювати окремо, то 

над ансамблем це не можливо. 

Хорова партія – це колективний голос, і різні тембри голосів повинні 

злитися тут в один красивий тембр. 

Зі свого боку керівник хору має досконало знати закономірність звучання 

акордів у різноманітних положеннях, теситурах і динаміці. Інтонування 

кожного акорду щодо ансамблевості відіграє чималу роль в художній 

виразності твору a cappella. 

Для досягнення ансамблю в хорі необхідно також одночасне і однакове 

виконання всіх динамічних вказівок і відтінків, посилення і послаблення 

звучання різної сили, наголоси тощо. 
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Дуже часто буває, що хор співає інтонаційно чисто, наявний досконалий 

ансамбль, культура звука, динаміка, але бракує виразної вимови тексту. Таке 

виконання, безперечно, дуже багато втрачає щодо всебічного розкриття 

художнього образу. 

Виразна дикція дозволяє слухачам зрозуміти зміст виконуваного твору. У 

вимові слів і окремих складів велику роль відіграє артикуляційний апарат 

співака: губи, зуби, язик. Тому, в першу чергу, необхідно тренувати саме ці 

співочі органи, щоб домогтися виразної і правильної дикції в хорі. 

Важливе місце у вокально-хоровій техніці посідає вміння хору співати з 

нюансами. На перший погляд здається, що співати тихо чи голосно дуже 

просто. Насправді це досить важке завдання. Часто можна чути, коли хор 

перетворює голосний спів у неприємний крик, а тихий – у мляве звучання. 

У кожній музичній фразі, реченні, періоді є своя кульмінація, тобто 

найвища точка напруження, свої нюанси, які хор повинен теж виразно 

підкреслити. Без такого виділення кульмінацій твір не прозвучить виразно. 

Не менш важливе значення у співі має темп. Часто недотримання 

правильного темпу не лише позбавляє твір художньої виразності, а й 

невпізнанно змінює його. 

Керівник, який володіє достатньою музикальністю, завжди відчує темп 

внутрішнім слухом, виходячи з характеру і структури самого твору, і дасть 

йому правильне визначення. Адже диригента часто називають другим 

композитором. Тому він повинен підійти до музичного твору по-професійному, 

примусивши його ожити й хвилювати людські серця. 

Але вирішальне значення в художній виразності співу a cappella має чиста 

інтонація і стрій. Відомий майстер хорового співу К. Пігров надавав інтонації 

величезного значення й назвав її «наріжним каменем, на якому базується 

будова хорового мистецтва». 

Чисту інтонацію забезпечує правильне інтонування кожної 

індивідуальної партії окремим співаком і , нарешті усім хором. Для того щоб 

виробити чистий стрій, керівник повинен від першого дня роботи з хором 

уважно й наполегливо стежити за цим. Бо, коли слух звикає до фальшивої 

інтонації, він поступово втрачає гостроту тяжіння інтервалів і співзвучності 

окремих акордів, їхнього забарвлення. Фальшива інтонація окремих звуків 

породжує фальшивий стрій гармонічних сполучень. 

Найкраще зосереджується увага і загострюється музикальний слух лише 

за тихого співу. Тут можна добре вистроїти щодо інтонації акорди і домогтись 

їхнього чистого звучання. 

Саме такий принцип вивчення твору якнайкраще сприяє вдосконаленню 

слуху співаків. Єгоров А.А. зазначив: «…спів без супроводу сприяє 
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виробленню чистої інтонації, її гнучкості, підтверджується багатющим 

досвідом народного виконавства» [3]. 

Особливість співу із закритим ротом потребує досконалого володіння 

диханням, доброї опори звука і високої вокальної позиції. При співі із закритим 

ротом голос повинен звучати передусім вільно. 

Справжня художня творчість безперечно, не терпить штампу. 

Знаходячись у межах виробленого на репетиціях трактування, живе виконання 

щоразу має набувати якихось нових подробиць, нових відтінків, які надають 

творові певної свіжості і цікавості. Ось чому справжньому митцеві музикантові 

чи співакові, твір, що виконується безліч разів, не може набриднути. З кожним 

новим виконання співак ніби заново живе в ньому, захоплюється твором і ця 

захопленість передається слухачам. Усе це має місце і в колективному – 

хоровому виконанні. 

Отже, уміння спрямувати волю виконавця по шляху, що відповідає 

творчому планові виконання диригента, - одне з найважливіших завдань 

керівника колективу. Лише за таких умов у концерті можна досягти єдності, 

цілісності і ансамблю у широкому розумінні цього слова. 

«Концертне виконавство – це публічна, ораторська мова хору, яка 

вимагає від диригента спеціальної режисури, яскравості, висвітлення головних 

моментів і цікавих деталей, укрупнення їх в ім’я максимальної виразності 

твору» [4]. Сцена для диригента – це трибуна, з якої він проголошує свій 

музикантський та громадянський ідеал, малює моральний автопортрет. Не 

варто, мабуть підкреслювати, наскільки серйозно треба готувати хор до 

кожного концерту. 
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валеологічної освіти дошкільнят, охарактеризовано  зміст еколого-

валеологічної освіти дошкільників. 

Ключові слова: здоров’я, екологія, валеологія, еколого-валеологічна освіта, 
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Зростання потреб суспільства в підвищенні якості життя, інтенсивний 

розвиток науки і техніки, безперервний розвиток промисловості істотно 

посилили вплив людини на природу. Переважаюча антропоцентрична 

екологічна свідомість людей призвела до глобальної екологічної кризи і, як 

наслідок цього, до погіршення стану здоров'я населення. 

Змінити ситуацію, що склалася можливо лише за умови наявності у 

людини екоцентричної екологічної свідомості, згідно з якою вища цінність 

являє гармонійний розвиток людини і природи, а вплив на неї змінюється 

взаємодією. 

Екологія та валеологія, кожна окремо, не змогли вирішити виниклі 

проблеми. Спроби їх рішення привели до інтеграції екології та валеології в 

еколого-валеологію і необхідності розвитку еколого-валеологічної освіти на 

всіх її рівнях. Найважливішою ланкою безперервної еколого-валеологічної 

освіти є дошкільний щабель, основне завдання якого - закласти основи 

гармонійних взаємин дітей з навколишнім середовищем, що характеризуються 

проявом пізнавального, морального, естетичного, практичного аспектів, а 

також активністю по відношенню до свого здоров'я. 

У цьому відношенні особливий інтерес для нас представляють виділені в 

державних вимогах до структури основної загальноосвітньої програми 

дошкільної освіти освітні області: «Фізична культура», «Здоров'я» і «Безпека» 
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[42; 178]. Кожна з них має безпосереднє відношення до еколого-валеологічної 

освіти дітей дошкільного віку. 

Мета дослідження – аналіз змісту еколого-валеологічної освіти як основи 

формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільника. 

У нашому дослідженні ми будемо орієнтуватися на ці цілі та завдання, 

так як за своєю суттю вони є цілями і завданнями еколого-валеологічної, але, 

більшою мірою, валеологічної освіти дітей дошкільного віку. 

Результатом засвоєння змісту цієї сукупності освітніх областей повинен 

стати наступний портрет дитини-дошкільника: фізично розвинений, володіє 

основними культурно-гігієнічними навичками, суб'єкт діяльності. Дитина 

самостійно виконує доступні її віку гігієнічні процедури, відчуває потребу в 

руховій активності, дотримується елементарних правил здорового способу 

життя; допитлива, активна, здатна самостійно застосовувати засвоєні знання і 

способи діяльності для вирішення нових завдань. Вона емоційно реагує на світ 

природи, має початкові уявлення про неї. 

Реалізація, виділених в державних вимогах до структури основної 

загальноосвітньої програми дошкільної освіти, освітніх областей здійснюється 

за допомогою програм дошкільної освіти. 

Результати аналізу сучасних комплексних програм дошкільної освіти, 

показали, що в програмах приділяється значна увага питанням збереження, 

зміцнення здоров'я дітей, формування основ здорового способу життя у 

дошкільнят, вихованню у них потреби в руховій активності і фізичному 

вдосконаленні. Крім цього, в них поставлені завдання по формуванню у 

дошкільнят уявлень про взаємозв'язок людини і природи, вплив природи на 

здоров'я людини, екологічно грамотної поведінки в природі. Завдання, виділені 

в програмах, вказують на необхідність цілеспрямованої та планомірної роботи 

по збереженню і зміцненню здоров'я дитини, а також прагнення дошкільних 

навчальних закладів забезпечити формування здорового способу життя у дітей 

дошкільного віку. 

З позицій інтегративного підходу до еколого-валеологічної освіти, її слід 

розглядати не як суму валеологічних і екологічних знань, а як принципово нове 

інтеграційне утворення, що характеризує особистість, що володіє високим 

рівнем валеологічної та екологічної культури, екоцентричною екологічною 

свідомістю, ціннісним ставленням до здоров'я. Словосполучення «еколого-

валеологічної освіти» означає взаємозв'язок і взаємозалежність даних видів 

освіти і потребує, на наш погляд, в більш докладному і ретельному розгляді. 

В історії філософських і педагогічних ідей протягом багатьох століть 

вивчалася проблема взаємин людини і навколишнього середовища. Вплив 

природи на суспільство завжди носив глобальний характер. У свою чергу, і 
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суспільство багатопланово і багатогранно впливає на природу. Перш за все, 

воно певною мірою руйнує сформовані природні комплекси, взаємозв'язки в 

природі. Очевидно, що взаємодія природи і суспільства - це завжди процес 

суперечливий. 

Таким чином, появі еколого-валеологічного знання і освіти передували 

тривалі етапи становлення екологічного і валеологічного знання. При цьому, 

маючи спільні витоки, в певні періоди часу екологія і валеологія розвивалися як 

самостійні, окремо взяті науки в різних напрямках, але, в кінцевому рахунку, 

відповідаючи потребам суспільства і науки, злилися в еколого-валеологію, що 

представляє собою якісно нове утворення. 

У дослідженнях Пономарьової Л.І. та Горіхової І.Л. еколого-валеологія 

розглядається як інтегровані системні екологічні та системні валеологічні 

наукові знання про спеціальні динамічні та самоврядні системи - знання, 

орієнтовані на взаємообумовлені сутнісні принципи системної екології та 

системної валеології. З цього визначення, очевидно, що еколого-валеологія 

являє собою не просто синтез екологічних і валеологічних знань, а їх 

інтеграцію, взаємопроникнення. 

Основна мета такої інтеграції полягає в тому, щоб діяльність людини в 

суспільстві й природі відповідала основним принципам і законам екології та 

валеології, що дозволить забезпечити добробут системи «людина - суспільство 

- природа» [1, 3]. 

У сучасних дослідженнях превалює валеологічний підхід до вивчення 

способів збереження і зміцнення здоров'я дітей. При цьому головними 

факторами в забезпеченні здоров'я виступають спадковість і спосіб життя 

людини. Протилежний цьому, екологічний підхід, визнає вплив виключно 

факторів навколишнього середовища на формування здоров'я. На наш погляд, 

ця проблема повинна вирішуватися з позицій еколого-валеологічного підходу, 

який дозволить розглянути проблему збереження і зміцнення здоров'я 

комплексно. 

Багато авторів сходяться на думці, що починати формування еколого-

валеологічних уявлень необхідно вже на етапі дошкільного дитинства (Л.В. 

Моїсеєва, Т.М. Носова, З.І. Тюмасева і ін.), коли закладаються основи 

ставлення до себе і навколишнього соціального і природного середовища [5]. 

Основними результатами еколого-валеологічної освіти дитини 

дошкільного віку є сформованість гармонійних відносин з навколишнім 

середовищем і активне ставлення до здоров'я (С.Д. Дерябо, І.Д. Звєрєв, Є.Г. 

Кушніна, В.А Левін, З.І. Тюмасева , В.Г. Фокіна та ін.). 

Розгляд еколого-валеологічної освіти з позиції системного підходу сприяє 

адекватній постановці проблем еколого-валеологічного характеру, вироблення 
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ефективної стратегії їх вивчення; орієнтує на розгляд педагогічних явищ з 

точки зору таких категорій, як система, ставлення, зв'язок, взаємодія. 

Поняття «еколого-валеологія» тісно пов'язане з іншим поняттям - 

«здоров’язбереження», яке включає в себе два компоненти: здоров'я 

навколишнього середовища (предмет вивчення екології) та індивідуальне 

здоров'я (предмет вивчення валеології). 

Розглядаючи проблему формування здорового способу життя у 

підростаючого покоління, слід докладніше зупинитися на її ключовому понятті 

- «здоров'я». Велика розмаїтість уявлень, понять і визначень здоров'я 

пояснюється різними підходами до нього, специфікою тієї чи іншої науки або 

галузі знань. У зв'язку з цим виділяють здоров'я людини - фізичне, духовне, 

соціальне; здоров'я сім'ї, населення, суспільства; здоров'я економіки; здоров'я 

екологічних систем і біосфери і т.д. 

Таке різноманіття сформувало у дослідників комплексний підхід до 

здоров'я і появу інтегрованої науки про інтегроване здоров'я - валеології. 

У багатьох визначеннях "здоров'я" особливе значення авторами надається 

навколишньому середовищу, його впливу на стан і життєдіяльність організму. 

Так, розглядаючи поняття "здоров'я", Остроумов А.А. визначає його як стан 

рівноваги між вимогами середовища і силами організму. 

Здоров'я, на думку М. Попова, означає можливість організму людини 

адаптуватися до змін навколишнього середовища, взаємодіючи з ним вільно, на 

основі біологічної, психічної та соціальної сутності людини. 

Поділяючи точку зору Тюмасевої З.І., будемо розглядати здоров'я як 

динамічну рівновагу організму з навколишнім середовищем, як гармонійне 

відправлення психосоматичної життєдіяльності організму, при якому всі 

біологічні і соціальні можливості людини виявляються найбільш тісно, а всі 

життєво важливі підсистеми організму функціонують з максимально можливою 

інтенсивністю і віддачею. Цінність даного визначення для нашого дослідження 

полягає у вказівці на тісний взаємозв'язок стану здоров'я і навколишнього 

середовища. 

На думку Блінової Н.Г., Літвинової Н.А. результатом валеологічної освіти 

слід вважати валеологічну культуру людини, що передбачає знання нею своїх 

гігієнічних, генетичних, фізіологічних і психологічних можливостей, методів і 

засобів контролю, збереження і розвитку свого здоров'я, вміння поширювати 

валеологічні знання на оточуючих. 

У дослідженні Медведєвої С.А., присвяченому проблемі організації 

здоров’язбережувальної освіти, воно розглядається як процес формування 

образу особистості зростаючої людини і трансляція найпродуктивніших форм 

здоров’язбереження в еколого-особистісному і освітньому просторі, на основі 
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яких можливі реконструкція і переосмислення раніше використаних 

особистістю валеологічних установок. Готовність до здоров’язбереження є 

якістю особистості, що обумовлює здоровий спосіб їх життя і забезпечує 

завдяки цьому становлення їх здоров'я, що в кінцевому підсумку сприяє 

повноцінному рішенню освітніх завдань [5]. 

Медведєва С.А. підкреслює, що здоров’язбережувальна освіта, заснована 

на суб'єкт-суб'єктному типі орієнтації в контексті міжособистісних відносин і 

направлена на присвоєння суб'єктами цілісного педагогічного процесу форм 

валеологічного мислення і поведінки, трансляцію структурованих знань про 

цілісне здоров'я і його компоненти. 

Якість здоров'я людини визначається цілим комплексом чинників, тому 

визнання виняткової ролі тільки соціальних умов або тільки навколишнього 

природного середовища було б, на наш погляд, невірним. 

У сучасних дослідженнях проблеми еколого-валеологічної освіти 

дошкільнят в основному розглядаються питання формування уявлень дітей про 

здоров'я та здоровий спосіб життя. 

У дослідженні Хакімовим Г.А. розроблена модель процесу формування 

ціннісного ставлення до здоров'я у дошкільників, що реалізується через блоки: 

освіта дітей в області здоров'я за авторською програмою, підвищення 

освітнього рівня педагогів, освіта батьків вихованців, здоров'язберігаючий 

супровід освітнього процесу в дошкільному закладі. 

В роботі Андреєвої Н.А. представлена модель взаємодії освітнього 

закладу і сім'ї з формування основ здорового способу життя у дошкільнят, що 

представляє собою планомірну, послідовну й цілеспрямовану взаємодію, що 

включає три взаємопов'язаних і взаємодоповнюючих блоки: взаємодія з 

педагогами, з батьками і з дітьми. 

Концепція формування культури здоров'я дошкільників була розроблена 

Деркунскою В.А. У неї вона включає сукупність ціннісного ставлення дитини 

до здоров'я, його збереження та зміцнення на рівні себе, іншого і суспільства в 

цілому; особистісно та соціально значущих способів діяльності, спрямованих 

на набуття фізичного, психічного і соціального благополуччя, відсутність 

хвороб. 

Досліджуючи проблему формування еколого-валеологічної 

компетентності школярів, Дядюн Т.В. визначає її як цільову здатність 

особистості актуалізувати екологічні та валеологічні знання, вміння і навички, 

досвід діяльності в конкретній ситуації і на підставі ціннісних установок 

адекватно виконувати норми і правила екологічної поведінки в навколишньому 

середовищі, перетворювати її з урахуванням особистих і соціальних потреб, а 

також ефективно вирішувати проблеми свого здоров'я в умовах, що 
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змінюються. У цьому визначенні значущим для нас є те, що автор вказує не 

тільки на когнітивну, але і на діяльнісну основу формування еколого-

валеологічної компетентності. 

Таким чином, на сьогоднішній день в теорії і методиці дошкільної освіти 

проблема залучення дітей до здорового способу життя, збереження і зміцнення 

їх здоров'я є як і раніше актуальною, проте в дошкільних навчальних закладах 

перераховані завдання найчастіше вирішуються за допомогою накопичення у 

дошкільнят еколого-валеологічних уявлень, інформування про шкідливі звички, 

факторах ризику для здоров'я. Беручи до уваги виключно психологічний 

компонент, до уваги береться необхідний для формування будь-якої якості 

діяльнісний компонент, який забезпечує реалізацію дитиною накопичених 

знань і умінь. У зв'язку з цим, на наш погляд, доцільним є формування у дітей 

дошкільного віку основ здоров'язберігаючих компетенції, в чому, власне, 

вбачаємо перспективу подальших досліджень. 
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He essence of the notion of health, health and preservation environment is 

disclosed in the article, modern researches of the problem of eco-valeological 
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У статті розглянуто важливість застосування інтерактивних засобів 

для покращення успішності учнів та урізноманітнення дидактичного 

матеріалу. Проаналізовано види та типи інформаційно-комунікативних 

прийомів, а також способи їх застосування на уроці. 

Ключові слова: ІКТ, електронні навчальні засоби, імітаційні програмні 

засоби, моделюючі програмні засоби, інтернет-ресурси. 

 

Використання новітніх інформаційних технологій у процесі викладання 

іноземної мови є одним з найважливіших аспектів вдосконалення процесу 

навчання, збагачення методичних засобів і прийомів, які дозволяють 

урізноманітнити форми праці та зробити урок цікавим і пам'ятним для  учнів. 

Електронні навчальні засоби є одним із напрямів використання ІКТ у 

сфері іншомовної освіти. Вони поєднують у собі функції підручника, 

довідково-інформаційного посібника, тренажера, вчителя та контролюючого 

засобу. Електронні навчальні матеріали володіють такими ознаками, як: 

зручність у роботі з матеріалом, самостійна робота учнів, простота 

використання електронних програм, можливість використання Інтернет-

ресурсів, наявність мультимедійних компонентів, використання тестів та 

перевірок знань учнів [5]. 

Інтерпретацію поняття "засоби навчання" можна знайти в науковій 

психолого-педагогічній і технічній літературі. Так, на думку П.І. Підкасистого, 

засоби навчання – це матеріальні й матеріалізовані предмети, які викладач 

застосовує для викладання навчального матеріалу [1].  

У свою чергу, Д.В. Чернилевський трактував це поняття так: "Електронні 

засоби навчання – програмні засоби навчального призначення, у яких 

відображена певна предметна галузь, у тій або іншій мірі реалізована 

технологія її вивчення, забезпечені умови для реалізації різних видів навчальної 
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діяльності" [2, с. 369]. На думку науковця, електронні засоби навчання, що 

використовують у навчальних цілях за методичним призначенням, можна 

класифікувати так: 

− навчальні програмні засоби – призначені для узагальнення суми знань, 

формування вмінь і навичок навчальної або практичної діяльності, а також 

забезпечення необхідного рівня засвоєння, що встановлюється під час 

зворотного зв'язку; 

− програмні засоби (системи) – тренажери, призначені для 

відпрацьовування вмінь, навичок навчальної діяльності, самопідготовки; 

− контрольні програмні засоби – призначені для контролю 

(самоконтролю) рівня оволодіння навчальним матеріалом; 

− інформаційно-пошукові програмні системи, інформаційно-довідкові 

програмні засоби – призначені для формування вмінь і навичок із 

систематизації інформації; 

− імітаційні програмні засоби – призначені для вивчення певного аспекту 

реальності, його основних структурних або функціональних характеристик за 

допомогою обмеженої кількості параметрів; 

− моделюючі програмні засоби – призначені для створення моделі 

об'єкта, явища, процесу або ситуації (як реальних, так і "віртуальних") з метою 

їх вивчення; 

− демонстраційні програмні засоби – призначені для наочного подання 

навчального матеріалу, візуалізації досліджуваних явищ, процесів і 

взаємозв'язку між об'єктами; 

− навчально-ігрові програмні засоби – призначені для "програвання" 

навчальних ситуацій; 

− дозвільні програмні засоби – призначені для організації позааудиторної 

роботи, що мають на меті розвиток уваги, реакції, пам'яті тощо.  

За Башмаковим О.І. електронні засоби навчання поділяються на чотири 

класи [3, с. 24]. 

Перший клас електронних засобів навчання – засоби теоретичної і 

технологічної підготовки: 

− електронний підручник – основне електронне видання, створене на 

високому науковому і методичному рівнях, яке повністю відповідає 

Державному освітньому стандарту певних спеціальностей [4]; 

− комп'ютерна навчальна програма – призначена для навчання 

найважливіших розділів дисципліни, використовують для проведення групових 

занять у комп'ютерних класах і для ефективної організації самостійної роботи; 
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− комп'ютерна система контролю знань – визначення рівня знань з певної 

дисципліни, розділу, теми або фрагменту предметної галузі й оцінювання з 

урахуванням встановлених кваліфікаційних вимог. 

Другий клас електронних засобів навчання – засоби практичної 

підготовки: 

− електронний задачник – засіб для вироблення вмінь і навичок 

розв’язання типових практичних завдань, а також розвитку пов'язаних з ними 

здібностей; 

− комп'ютерний тренажер – пристрій, у якому як модель об'єкта 

управління, так і робоче місце учнів й вчителя реалізовані завдяки 

комп'ютерним засобам. 

Третій клас електронних засобів навчання – допоміжні засоби: 

− комп'ютерний лабораторний практикум – засіб підтримки 

автоматизованих лабораторних робіт, у межах яких об'єкти, що вивчаються, 

процеси і середовище діяльності використовують за допомогою експериментів 

з їх моделями; 

− комп'ютерний довідник – інформаційна база за певною дисципліною, 

що забезпечує можливість використовувати її в навчальному процесі; 

Четвертий клас електронних засобів навчання – комплексні засоби: 

− комп'ютерний навчальний курс для підготовки за певною дисципліною, 

у якому інтегровані функції або засоби для розв’язування основних завдань 

теоретичної, технологічної і практичної підготовки.  

Отже, новітні комп’ютерні технології навчання дають змогу вчителю 

організувати самостійну роботу кожного учня. Практично до будь-якого 

розділу підручника можна підібрати матеріал та застосувати його на уроці як 

допоміжний засіб при введенні нового лексичного чи граматичного матеріалу. 
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informational and communicative methods and also manners of their using on the 
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ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ НЕТРАДИЦІЙНИХ УРОКІВ 

 

У статті розкрито поняття пізнавальної діяльності, визначено основну 

мету проведення нетрадиційних уроків, розглянуто основні форми 

нетрадиційних уроків у сучасній шкільній практиці та їх класифікація, 

проаналізовано основні переваги та недоліки нетрадиційних форм навчання та 

визначено перспективи їх подальшого використання у педагогічному процесі. 

Ключові слова: пізнавальна діяльність, пізнавальна активність, інтерес 

до навчання, нетрадиційний урок. 

 

Відповідно до завдань Національної доктрини розвитку освіти України 

головним стратегічним напрямком розвитку системи освіти є трансформація 

освіти у світовий простір, вирішення проблеми особистісно орієнтованого 

навчання, тобто такого навчання, в якому особистість учня була б у центрі 

уваги педагога, а пізнавальна діяльність дитини була б провідною. 
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Однією з актуальних проблем на сучасному етапі розвитку педагогічної 

теорії та практики є активізація пізнавальної діяльності учнів, адже від неї 

залежить ефективність навчання: свідоме і міцне здобуття знань, перетворення 

знань у переконання, розвиток інтересу до навчальної діяльності, самостійність 

думки та практичних дій учнів.  

Пізнавальна активність дитини – це її внутрішня готовність до подальшої 

участі у процесі оволодіння знаннями, уміннями та навичками і виявлення 

самостійного й творчого підходу до виконання навчальних завдань.  

У центрі навчально-виховного процесу має бути учень. Активність, 

бажання і здатність до навчання, уміння спілкуватися, співпрацювати, 

міркувати, обґрунтовувати свої думки, бути собою закладаються у процесі 

урочного навчання у початкових класах. Перед вчителями-початківцями стоїть 

завдання домогтися, щоб діти не лише засвоїли матеріал, а й могли вільно 

оперувати ним, застосовувати знання для вирішення навчальних та життєвих 

проблем, для розширення свого пізнавального досвіду [1]. 

Пізнавальну активність можна вважати підготовчою сходинкою 

самостійності. Вона пов'язана з ініціативою, пошуком різних шляхів вирішення 

навчально-пізнавальних завдань без участі дорослих та допомоги інших. Від 

розвитку самостійності залежить активність дитини в майбутньому, її вміння 

вирішувати складні життєві ситуації. Пізнавальна активність молодшого 

школяра визначається як риса особистості учня, що характеризує його 

позитивно-емоційне ставлення до пізнавальної діяльності, передбачає інтерес у 

пізнанні нового, а також визначає якість навчальної діяльності. 

Пізнавальна активність є основою будь-якої діяльності, в тому числі, й 

навчальної. Для вчителя не є секретом, що її низький рівень стає на перешкоді 

ефективної організації освітнього процесу, зокрема, і в початковій школі. Як 

показує практика, знання, отримані в готовому вигляді, як правило, викликають 

труднощі учнів у їх застосуванні при поясненні спостережуваних явищ і 

вирішенні конкретних завдань. У такому випадку можна говорити про 

формалізм у навчанні, у засвоєнні знань, свідченням якого є відрив завчених 

учнями теоретичних положень та умінням застосувати їх на практиці. Тож 

пізнавальна активність сприяє інтелектуальному розвитку дитини, що 

передбачає не тільки потребу у вирішенні завдань пізнавального характеру, але 

й необхідність практичного застосовування отриманих знань. 

У сучасній школі спостерігатися зниження інтересу учнів до навчання. На 

це школа відреагувала нетрадиційними уроками, які ставлять за мету 

зацікавити дітей навчальною працею й утримати цей інтерес. Якщо у підготовці 

традиційного уроку основна вага лягає на плечі вчителя, то у нетрадиційному 

уроці концентруються вольові, інтелектуальні, емоційні зусилля учнів.  
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Мета нетрадиційних уроків – формування в учнів цілісного світогляду про 

навколишній світ, активізація їх пізнавальної діяльності; створення творчої 

атмосфери в колективі учнів; виявлення здібностей учнів та їх особливостей; 

формування навичок самостійної роботи школярів з додатковою літературою; 

підвищення інтересу до матеріалу, що вивчається; ефективна реалізація 

розвивально-виховної функції навчання [2]. 

Можна виділити найпоширеніші нетрадиційні уроки у сучасній шкільній 

практиці та класифікувати їх:  

1) урок зі зміненими засобами організації: урок-лекція, урок-парадокс, 

захист знань, захист ідей, урок вдвох, урок-зустріч;  

2) уроки, які спираються на фантазію: урок-казка, урок-творчість; урок-

твір, урок винахідництва, урок-творчий звіт, урок-виставка, урок 

фантастичного проекту, урок-бенефіс, урок-портрет, урок-сюрприз тощо;  

3) уроки, які імітують які-небудь заняття чи види робіт: екскурсія, 

заочна екскурсія, прогулянка, гостинна, подорож у майбутнє чи минуле, 

подорож по країні, урок-поїздка на потягу, урок-експедиція, захист 

туристичних проектів;  

4) уроки з ігровою змагальною основою: урок-гра «Вигадай проект», урок-

«доміно», урок-кросворд, урок-«лото», урок «Слідство ведуть знавці», урок-

ділова гра, урок-КВК, урок «Що? Де? Коли?», урок-естафета, урок-конкурс, 

урок-дуель, урок-журнал, урок-вікторина тощо;  

5) уроки, які включають трансформацію стандартних засобів організації: 

парне опитування, експерт-опитування, урок-залік, захист оцінки, урок-

консультація, урок-практикум, урок-семінар, захист читацького формуляру, 

телеурок без телебачення, учнівська конференція тощо [3]. 

Педагогам слід чітко усвідомлювати переваги та недоліки нетрадиційних 

форм навчання та визначати перспективи їх подальшого використання в 

педагогічному процесі. На думку науковців і педагогів-практиків нетрадиційні 

уроки мають такі переваги: підвищують пізнавальний інтерес учнів; дають 

змогу відійти від шаблону традиційного уроку, зробити навчальний процес 

більш захоплюючим, урізноманітнити його; сприяють розвитку учителя та 

учнів, розкриттю їх творчого потенціалу; педагог має змогу побачити, як 

поводяться його вихованці в незвичних для них умовах навчання, як 

змінюється їх спосіб мислення; самим дітям нетрадиційні форми навчання 

подобаються більше, ніж буденні уроки [4]. 

Але, незважаючи на вищезазначені переваги, нетрадиційні форми 

організації навчання мають і ряд суттєвих недоліків: а) невисока 

результативність роботи; б) відсутність серйозної пізнавальної праці; в) великі 

затрати часу; г) необхідність додаткової попередньої підготовки до уроку [5].  
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Зважуючи на недоліки та переваги, не можна однозначно сказати, що 

використання нетрадиційних форм організації навчання в школі є позитивним 

чи негативним. На думку вчителів-практиків, такі форми роботи доцільно 

практикувати в школі, але вони не повинні витісняти традиційні уроки. Їх 

потрібно проводити нечасто, з метою пробудження в учнів цікавості до певного 

предмета чи теми. Поступово їх частота повинна зменшуватися, щоб привчати 

школярів до серйозної пізнавальної роботи, щоб вони не сприймали навчання 

лише як гру.  

Отже, поряд з традиційним уроком як основною формою навчання і 

виховання дітей, нетрадиційні форми організації навчання з’явилися у творчій 

діяльності вчителя як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів. Вони 

повинні мати місце в шкільній практиці з метою пробудження та розвитку в 

молодших школярів пізнавального інтересу як провідного мотиву навчання, але 

їх використання має бути в міру обмеженим. Нетрадиційність проявляється у 

процесі надання тому чи іншому виду класної діяльності нестандартних 

оригінальних прийомів, які сприятимуть збудженню інтересу, формування 

активної позиції, вихованню допитливості дітей, і разом з тим, забезпечуватиме 

швидке запам’ятовування, розуміння і засвоєння навчального матеріалу, 

звичайно, з урахуванням, віку і здібностей молодших школярів.  
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The article has shown the conception of cognitive activity, the realization of 

unconventional lessons determined, it has been considered basic forms of 

unconventional lessons in modern school practice and their classification, it has been 

analysed basic advantages and lacks of unconventional forms of studies and 

prospects them the further use in a pedagogical process. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ 

ГАЛУЗЬ 

 

У статті розглянуто проблему формування методичної 

компетентності студентів до реалізації завдань мовно-літературної 

освітньої галузі. Обґрунтовано особливості підготовки майбутніх учителів до 

реалізації провідних ідей НУШ в контексті компетентнісної  освіти. 

Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, 

методична компетентність, методична підготовка, лінгвометодична 

підготовка, технології.  

 

Реформування системи освіти в Україні набуло нині глобального 

характеру. Ми є свідками і учасниками процесів, котрі безпосередньо пов'язані 

з реформуванням змісту освіти - затвердження Концепції Нової української 

школи, Державного стандарту початкової освіти. В процесі реалізації Концепції 

Нової української школи особлива роль відводиться вчителю початкових 

класів.  

Оскільки перехід на нову якість освіти починається з початкової школи, 

тому актуальною проблемою сьогодення є підготовка професійно 

компетентного вчителя початкових класів у системі вищої освіти. Результатом 

такої підготовки є не тільки знання, а практична готовність майбутніх педагогів 

до організації освітнього процесу в умовах динамічних змін та змінюваних 

ситуацій. У державних освітніх документах  (Стандарт вищої освіти 

спеціальності 013 Початкова освіта, Професійний стандарт «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти») визначено зміст 

професійної компетентності учителя.   
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Мета статті полягає в дослідженні особливостей підготовки вчителів до 

впровадження Концепції Нової української школи, а саме особливостей 

реалізації мовно-літературної освітньої галузі.  

Проблема професійної компетентності вчителя початкових класів 

перебуває у центрі уваги таких науковці: В. Бондар, О.Біда, Л. Коваль, 

С. Мартиненко, О. Савченко, Г. Тарасенко, Л. Хомич, Л. Хоружа, 

І. Шапошнікова та інші. 

Професійну компетентність вчителя тлумачать (Н.Ф. Бориско, Т.М. 

Мацуєва, Н.Л. Московська, К.І. Саломатов, В.В. Черниш, С.Ф. Шатілов та ін.) 

як інтегральну характеристику, яка визначає здатність фахівця, на основі 

набутих знань і професійного досвіду, вирішувати типові професійні завдання, 

що виникають в різних ситуаціях педагогічної діяльності. Аналіз наукових 

джерел показав, що немає єдиного підходу щодо визначення змісту й структури 

професійної компетентності педагога. На думку О. Савченко, професійна 

компетентність педагога є інтегрованим результатом набуття особистістю 

знань, умінь, навичок, індивідуального досвіду, професійної діяльності, 

ґрунтується на ціннісно-мотиваційних орієнтирах, що виявляються у поведінці, 

рефлексії [5].  

У структурі професійної компетентності більшість науковців 

виокремлюють методичну компетентність. На нашу думку, саме методична 

компетентність учителя початкових класів заслуговує найбільшої уваги, 

оскільки йдеться про компетентність до навчання різних освітніх галузей 

початкової школи. Для того, щоб студент став справжнім учителем необхідна 

якісна методична підготовка. Це особливо важливо, коли йдеться про 

професійно-педагогічну підготовку майбутнього вчителя початкових класів, 

оскільки саме він, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, 

який вважається сенситивним періодом для мовленнєвої  освіти й виховання 

особистості, продовжує формування комунікативної компетентності 

молодшого школяра – як однієї з ключових та предметних компетентностей 

мовно-літературної освітньої галузі. 

Уважаємо, що формування методичної компетентності – це процес 

набуття педагогом сукупності компетенцій, що дозволяють успішно 

здійснювати професійну діяльність, реалізовувати і впроваджувати інноваційні 

методики для підвищення якості мовно-літературної освіти у початковій школі. 

Під компетенціями розуміємо такі характеристики педагога, що визначають 

індивідуальний стиль роботи вчителя, спосіб досягнення освітньої мети, 

забезпечують якість і ефективність його професійної діяльності. Зважаючи на 

те, що методична компетентність є результатом оволодіння системою 

компетенцій, то в її структурі виділяємо такі компетенції: мовно-
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літературознавча (лінгвістична й літературознавча обізнаність; володіння 

нормами української літературної мови та основами аналізу літературного 

твору); комунікативна (охоплює комунікативні здібності вчителя, 

комунікативно досконале мовлення, комунікативну культуру); соціокультурна 

(вміння до формування засобами предмета патріотичних почуттів, поваги до 

історії, традицій українського народу, державної та рідної мови, державних 

символів); частково-методична та технологічна (охоплює розуміння 

закономірностей розвитку мовної особистості, формування комунікативної та 

читацької компетентностей молодших учнів; вміння визначати цілі 

компетентнісно орієнтованого уроку української мови та літературного читання 

та відповідно добирати методи, прийоми та засоби навчання; здатність 

проектувати та моделювати уроки мовно-літературної освітньої галузі за 

різними навчальними технологіями); діяльнісна (охоплює знання, уміння, 

навички, досвід планування як власної діяльності, так і конкретного учня, 

класу, враховуючи знання методики й технології навчального процесу на 

уроках української мови та літературного читання); прогнозувально-

рефлексивна (включає вміння конструювати траєкторію мовного та 

літературного розвитку молодшого школяра, технологічно прогнозувати, 

конструювати, планувати хід навчально-виховного процесу, здійснювати 

контрольнооцінну діяльність); контрольно-оцінювальна (вміння оцінювати 

навчальні досягнення учнів, вміння відстежувати результати навчання у 

процесі формування мовленнєвої діяльності та вносити корективи) [7].  

Таким чином, основу методичної компетентності щодо реалізації завдань 

мовно-літературної освітньої галузі Державного стандарту початкової загальної 

освіти становлять мовно-літературні, дидактико-психологічні та методичні 

знання, уміння, навички, цінності, ставлення і способи дій, які сприяють 

успішному вирішенню завдання мовно-літературної освітньої галузі.  

Методична компетентність майбутніх учителів початкових класів 

безпосередньо формується під час методичної підготовки, де закладається 

здатність учителя забезпечувати формування усіх видів мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, говоріння, читання і письма), засвоєння нових освітніх підходів 

(компетентнісного, особистісно зорієнтованого, комунікативно-діяльнісного, 

інтегрованого та соціокультурного), методичних ідей і технологій (ігрових, 

розвитку критичного мислення, інтерактивних, розвивальних, ТРВЗ та ін.); 

здійснюється формування початкового досвіду застосування інноваційних 

методів, форм і засобів організації навчання на уроках української мови та 

літературного читання; здатність до професійної рефлексії, відкритості до змін 

та новацій нової української школи [7].  
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До того ж, широкій лінгвістичній освіті, розвитку повноцінної образної 

української мови у майбутніх вчителів, реалізації важливих дидактичних 

принципів наступності та перспективності навчання має сприяти також 

дотримання внутрішньої єдності предметів лінгвометодичного циклу. 

Наприклад, в Мукачівському державному університеті до предметів 

лінгвометодичного циклу віднесено дисципліни: «Мова та література», 

«Педагогічна комунікація» (освітньо-професійної програми «Початкова освіта» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти), «Українська мова за професійним 

спрямуванням», «Іноземна мова», «Практика усного і писемного мовлення 

(іноземна мова)/ Ділова іноземна мова», «Сучасна українська мова з 

практикумом», «Методика навчання української мови з каліграфією», 

«Методика навчання іноземної мови», «Основи культури і техніки мовлення / 

Виразне читання», «Сучасна російська мова з методикою навчання у 

початковій школі» (освітньо-професійної програми «Початкова освіта» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти). 

До навчального матеріалу необхідно підходити творчо, враховувати, що 

може дати дисципліна для засвоєння наступної з відповідного циклу. Так, 

культуру мовлення студентів можна вдосконалювати, якщо вони володіють 

граматичною будовою української мови, правилами побудови української 

мови. Для розвитку культури української мови студентів важливе також уміння 

спиратися на знання і навички з фонетики, орфоепії, лексики, фразеології, 

граматики, отримані на заняттях з української мови і мають безпосереднє 

відношення до розвитку правильної української мови [3]. 

Поряд з аудиторними заняттями у лінгвометодичній підготовці студентів, 

міцності засвоєних знань важливу роль може відіграти самостійна робота, її 

вміла і продумана організація. Дослідження студентами конкретних питань, 

підготовка доповідей і повідомлень на певні теми, розробка спецпитань, 

рефератів допомагає не тільки глибше розібратися в конкретній проблемі, а й 

більш вільно орієнтуватися в літературі, розширює лінгвістичний і методичний 

кругозір студентів. З цією метою студентам повинна бути надана серйозна 

допомога. Перш за все на лекціях і практичних заняттях вони повинні отримати 

основні знання з предмета, що вивчається, чітко уявляти питання, над якими 

повинні самостійно працювати, знати кінцеву мету роботи над конкретною 

проблемою (спецпитання, реферат, доповідь, вивчення і узагальнення 

літератури, конспектування). Важливу роль в організації самостійної роботи 

відіграє робота зі студентами, розробка методичних рекомендацій, посібників, 

диференційований підхід до них, поточний і проміжний контроль з боку 

викладача [2, с. 87]. 



164 

 

Традиційно тісні міжпредметні зв'язки встановлюються між мовою і 

літературою. Однак в навчальному процесі в школі ці зв'язки далеко не завжди 

послідовно реалізуються, тому що вчителі в достатній мірі не володіють 

методикою функціональних зв'язків цих двох предметів. Для уникнення такого 

положення на педагогічному факультеті предмети лінгвістичного циклу і 

дитяча література повинні вивчатися в тісному взаємозв'язку. На заняттях з 

мови і культури мовлення слід частіше залучати для лексичного, граматичного і 

стилістичного аналізу уривки з програмних творів дитячої літератури, уривки з 

творів різних стилів. Порівнюючи уривки з казок, оповідань, повістей, майбутні 

вчителі повинні побачити різний відбір і функціонування лексичних засобів, 

неоднакове вживання окремих конструкцій і граматичних форм, навчитися 

розрізняти стилістичну своєрідність оповідань, описів, міркувань [2, с.86]. 

З іншого боку, на заняттях з дитячої літератури особлива увага повинна 

приділятися сприйманню досліджуваних творів в єдності змісту і форми. 

Аналіз способів передачі основного змісту творів, аналіз використовуваних 

художніх засобів для характеристики героїв, описи пейзажу - важливий засіб 

встановлення зв'язків із заняттями з української мови. Взаємопов'язане 

вивчення предметів лінгвістичного циклу і дитячої літератури в кінцевому 

рахунку має призвести майбутніх вчителів до вироблення міцних навичок 

лінгвістичного бачення і аналізу тексту, що потім стане хорошою базою для 

реалізації зв'язків уроків української мови і читання в школі [6, с. 107]. 

Зміни в освіті вимагають від учителів володіння різноманітними 

технологіями навчання, які орієнтовані не на пасивне навчання, а на активну 

взаємодію й сприяють створенню творчої атмосфери на заняттях, розвитку 

навичок професійного спілкування з метою розв'язання різноманітних завдань. 

До таких технологій відносимо: ігрові технології ЛЕГО, 6 цеглинок, методична 

системи Щоденні 5, технології розвитку критичного мислення та багато інших 

технологій, які передбачають застосування активних методів навчання. Так, 

наприклад, використовуючи технологію розвитку критичного мислення, можна 

домогтися  такого сприйняття навчального матеріалу, у процесі якого інфор-

мацію, яку отримує учень, можна розуміти, сприймати, порівняти з особистим 

досвідом і на її ґрунті формувати своє аналітичне судження, тобто створюється 

ситуація мислення. Використання таких технологій передбачає не лише 

розвиток компетентностей учнів початкової школи, зокрема комунікативної,  

але й становлення педагога нової школи, який прагне відійти від педагогіки 

однієї відповіді. Цей інструмент надає можливість педагогу змінити роль 

педагога-виконавця на педагога-організатора [8, c.6].  

Потрібно зауважити, що  майбутній учитель може стати компетентним 

фахівцем тільки за умови, якщо його теоретичні знання вміло взаємодіють із 
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практикою навчання, виховання та професійного розвитку. Саме тому в 

навчальних планах підготовки фахівців напряму «Початкова освіта» важливе 

місце відводиться педагогічній практиці, під час якої студенти повинні 

закріпити набуті під час теоретичного навчання знання, уміння й навички в 

професійній діяльності. Незаперечна її роль полягає й у формуванні готовності 

майбутніх учителів початкових класів до впровадження Державного стандарту 

початкової загальної освіти в навчання української мови молодших школярів. 

Практична спрямованість вивчення української мови передбачає не лише 

кількісні переваги практики над лінгвістичною теорією, але й насамперед 

навчання діяльності спілкування. Отже, готуючись до уроків з української 

мови, учитель повинен підібрати (або створити самостійно) інформаційно 

насичений матеріал, який би спонукав учнів до розв’язання комунікативних 

завдань із метою оволодіння спілкуванням [4].  

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що лише компетентний учитель 

здатний виховати компетентного учня. Саме тому сьогодні нагальним 

питанням є створення нового освітнього середовища також у закладах вищої 

педагогічної освіти, оновлення змісту, методів, форм, визначення умов, які б 

були спрямовані на формування професійно компетентного й відповідального 

вчителя. Адже від його готовності впроваджувати Концепцію Нової української 

школи, новий Державний стандарт початкової загальної освіти, здатності 

обрати типову освітню програму, відібрати навчально-методичний комплект до 

неї, творчо реалізувати завдання, створювати інноваційно освітнє комфортне 

середовище, бажання й уміння працювати по-новому залежить, як швидко 

відбуватимуться зміни в освіті, чи відповідатиме початкова школа сучасним 

вимогам, чи зможе вчитель сформувати ключові компетентності й наскрізні 

вміння в цілому, а також предметні в мовно-літературній галузі (комунікативну 

і читацьку) компетентності молодших школярів. 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 

 

У статті розглянуті проблеми науково-дослідної діяльності 

майбутнього викладача музичних спеціальностей. До таких проблем віднесено: 

підготовка кадрів вищої кваліфікації; здійснення зв'язків науково-дослідної 
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роботи з художньо-творчою діяльністю, упровадження наукових 

напрацювань. 

 Ключові слова: викладач університету; педагогічна діяльність, наукова 

діяльність, музичні спеціальності.  

 

Основним завданням вищої освіти є виховання творчої особистості, 

здатної на продуктивну діяльність на високому науковому та фаховому рівнях. 

Від учителя у суспільстві залежить розв`язання важливого завдання: 

забезпечення сприятливих умов для створення найбільшого багатства 

суспільства – інтелектуальних цінностей кожної людини зокрема і людської 

спільності взагалі.  

Проблема професійної підготовки дуже важлива і цікава. Багато 

вітчизняних і зарубіжних дослідників займалися проблемою професійної 

підготовки майбутнього вчителя музики, зробили  вагомий внесок у розвиток 

даного напряму  [1]. Аналіз наукових праць з означеної проблеми дозволяє 

зробити висновок, що на зміну результатам академічних знань, як головного 

показника навчання студента приходять такі важливі для майбутнього фахівця 

показники як здатність до наукових досліджень, можливість їх реалізації у 

професійній діяльності.  

Підготовка майбутніх фахівців складається з низки взаємопов'язаних між 

собою видів, які мають загальні компоненти. Окремі конкретні її види 

розрізняють за формою, способами реалізації, функціональною спрямованістю. 

Реалізуючи різні цілі, майбутній педагог здійснює такі види діяльності: 

педагогічну, науково-дослідну, художньо-творчу. Науково-дослідна робота 

студентів є одним з найважливіших засобів підвищення якості підготовки 

висококваліфікованих фахівців, які здатні творчо мислити, застосовувати в 

практичній діяльності. 

В процесі реформування музичної педагогічної освіти в Україні 

особливої уваги набуває проблема формування дослідницьких компетентностей 

студентів. Будь-яка людина, в тій чи іншій мірі володіє творчими здібностями 

до розробки нових прийомів діяльності, володіє новими знаннями, вміє 

формулювати завдання, пізнає невідоме [2]. Багато вчених намагалися дати 

визначення процесу творчості. Платон вважав творчість божественною 

здібністю, спорідненою з особливим видом безумства. … Кант вбачав у 

творчості виражену рису генія протиставив творчу діяльність раціональній [2]. 

 Творчість – продуктивна людська діяльність, спрямована на створення 

якісно нових, невідомих раніше матеріальних або духовних цінностей. 

 Педагоги музичних спеціальностей – це люди, насамперед, творчі. Адже 

навчити творчості інших може тільки творча людина, яка схильна до 
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педагогічних інновацій, наукової діяльності, у якої сформовані дослідницькі 

вміння. 

 Формування дослідницьких умінь майбутнього педагога музичних 

спеціальностей передбачає вільне орієнтування у стрімкому потоці наукової 

інформації, володіння комп`ютерною технікою та інформаційними 

технологіями. Ці вміння формуються протягом навчання в школі, вищому 

навчальному закладі і є органічною складовою науково-дослідної діяльності. 

Науково-дослідна робота студентів – найважливіший засіб формування 

висококваліфікованого спеціаліста. Вона передбачає участь студентів у роботі 

гуртків, секцій, у виконанні госпдоговірних і дербюджетних робіт, участь у 

кафедральних дослідженнях, написання статей, тез доповідей, у майбутніх 

педагогів формуються уміння аналізувати, зіставляти та узагальнювати різні 

підходи, погляди, вирізняти конкретний матеріал, розкривати своє розуміння 

проблеми, робити відповідні висновки. Написання наукових досліджень 

розширює кругозір студентів та поглиблює їх знання з предмета, розвиває 

дослідницькі вміння, вміння знаходити необхідну літературу і працювати з 

нею, складати список використаних джерел та оформляти наукове дослідження.  

Але знання методології наукових досліджень, засвоєння теоретичних 

знань не ефективні без уміння їх практичного застосування. Практичне 

застосування знань і умінь проявляється у художньо-творчій діяльності 

студентів, яка здійснюється у всіх навчальних закладах. Особливу увагу цій 

діяльності приділяють в музичних, театральних навчальних закладах у формі 

роботи в літературних студіях, участі в концертах, конкурсах, виставках, 

розробці сценаріїв, тематичних вечорів.  

Отже, розвиток науково-дослідної діяльності, як важливої складової 

підготовки висококваліфікованих фахівців дає вагомий результат тільки  за 

умови поєднання цієї діяльності з її практичним застосуванням. 
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The problems of research activity of the future teacher of musical specialties 

are considered in the article. These problems include: frames training of higher 
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ЕКОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Розглянуто екологічну свідомість майбутнього спеціаліста як 

компоненту, складову частину екологічного світогляду. Зазначено, що 

екологічна свідомість формується шляхом логічного переосмислення знань, 

перетворення їх у переконання, які зумовлюють ціннісні орієнтації і установки 

людей, їх свідоме, відповідальне ставлення до природи. Після теоретичного 

аналізу проблеми емпірично досліджено особливості процесу формування 

екологічної свідомості особистості.  

Ключові слова: студентська молодь, екологічна свідомість, процес  

формування, екологічні цінності. 

 

Вихідною умовою сталого розвитку людства є сформована екологічна 

свідомість особистості. Тому у зв’язку з пошуками виходу з екологічної кризи є 

необхідними дослідження формування екологічної свідомості фахівців різних 

спеціальностей, зокрема гуманітарних.  

Над визначенням компонентів екологічної свідомості працював А. 

Окопов, О. Чедимова, І. Кряж. Формуванням екологічної свідомості за 

наявності систематичної вигоди розглянуто в працях Ф. Зімбардо та М. Ляйппе. 

Розгляд проблем формування екологічної свідомості майбутніх 

спеціалістів гуманітарних спеціальностей. 

Дослідження екологічної свідомості та процесу формування останньої 

вченими розроблено ряд психологічних методик, якi можна використати та 

застосувати в дослiдженнi. Нами було обрано 3 методики. Кожна iз цих 
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методик дає можливiсть виявити велику кiлькiсть iнформацiї, яка потрiбна для 

отримання бiльш точних результатiв. 

Вибiрка дослiдження складала 50 осiб, з яких 25 студентів спеціальності 

«Філологія англійська» та 25 студентів спеціальності «Психологiя»  4 курсів 

Мукачівського державного університету. 

Для дослідження складових екосвідомості ми використати психологічний 

тест «Індекс ставлення до здоров’я» розроблений С. Дерябо і В. Ясвіною, що 

діагностує такий найважливіший параметр ставлення до здоров'я та способу 

життя, як інтенсивність. Показник інтенсивності показує, в якому ступені і в 

яких сферах проявляється суб'єктивне ставлення. Методика дозволяє визначити 

рівень розвитку за такими шкалами: «Емоційна», «Практична», «Пізнавальна» 

та шкала «вчинків».  

Показники середніх значень для досліджуваних групи філологів можемо 

говорити про те, що найбільш високі у них показники спостерігаються за 

шкалою «Емоційна» (Хсер. = 12,54 балів). Ця шкала вимірює, якою мірою 

проявляється ставлення людини до здоров'я, здорового способу життя в 

емоційній сфері. Отримані бали за цією шкалою говорять про те, що 

випробуваний здатний насолоджуватися своїм здоров'ям, вміє отримувати 

естетичне задоволення від здорового організму, чуйно реагує на що надходять 

від нього сигнали, вільний від негативних емоційних стереотипів, що існують в 

суспільстві по відношенню до здорового способу життя та ін. іншими словами, 

він піклується про здоров'я не тільки тому, що це «необхідно», не під тиском 

обставин, а заради задоволення. При цьому найбільший показник в стенайнах 

за  шкалою вчинків (Х сер. = 8 стенайнів). Ця шкала вимірює, якою мірою 

проявляється ставлення людини до здоров'я, здорового способу життя в сфері 

скоєних ним вчинків, спрямованих на зміну свого оточення відповідно до його 

ставленням. Отриманий в ході обробки та інтерпретації результатів свідчить 

про те, що випробуваний активно прагне змінювати своє оточення: намагається 

вплинути на ставлення до здоров'я у оточуючих його людей, стимулювати їх 

вести здоровий спосіб життя, пропагує різні засоби оздоровлення організму, 

взагалі створює навколо себе здорове середовище. Це може бути пов’язано з 

тим, що досліджувані вважають, що тільки через низку вчинків з їхнього боку і 

від вчинків інших людей формується позитивне ставлення до власного 

здоров’я. Також на високому рівні у студентів філологів знаходиться показник 

за «Практичною шкалою» (Х сер. = 9,67 балів). Ця шкала вимірює, якою мірою 

проявляється ставлення людини до здоров'я, здорового способу життя в 

практичній сфері. Отримані дані свідчать про те, що досліджувані активно 

піклуються про своє здоров'я в практичній сфері: схильні відвідувати різні 

спортивні секції, робити спеціальні вправи, займатися оздоровчими 
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процедурами, формувати у себе відповідні вміння та навички, вести здоровий 

спосіб життя в цілому. Це можна пояснити тим, що студенти зазвичай 

використовують свій вільний час на заняття спортом адже, це необхідно і 

модно, а також корисно. Найменш виразно проявляються показники за 

«Пізнавальною шкалою» (Х сер. = 6,73 балів). Ця шкала вимірює, якою мірою 

проявляється ставлення людини до здоров'я, здорового способу життя в 

пізнавальній сфері. Отримані бали свідчать про те, що ставлення до здоров'я у 

досліджуваних мало зачіпає пізнавальну сферу. Це можна пояснити тим, що 

вони в кращому випадку готові лише сприймати інформацію про здоров'я, що 

надходить від інших людей, але самі не проявляють активності в її пошуку. Це 

може бути пов’язано з тим, що в студентів  багато часу іде на основне 

навчання, і в них є можливість лише на деякі заняття спортом, а не їх 

вивченням. 

Результати дослідження за цією ж методикою для досліджуваних групи 

психологів, з’ясовано, що найбільш для них є притаманні показники за шкалою 

«Емоційна» (Хсер. = 11,89 балів) та «Вчинкова» (Х сер. = 10,1 балів). Бачимо, 

що результати схожі на показники з попередньою групою. Це говорить про те, 

що майбутні психологи вважають, що процес формування здорового способу 

життя залежить від власних вчинків у цьому напрямку та позитивного 

емоційного ставлення до свого здоров’я. Це є позитивним фактом, адже 

становлення екосвідомості починається з різних вчинків та позитиву. При 

цьому виявлено, що найменш яскраво виражені показники за «Практичною 

шкалою» (Хсер.= 8,6 балів).   Це говорять про те, що студенти готові лише в 

якійсь мірі включатися в практичну діяльність по турботі про своє здоров'я, яку 

організовують інші люди, в крайньому випадку вони можуть щось зробити, 

якщо цього вимагатиме ситуація. Це свідчить про те, що з практичного боку 

психологи є пасивними щодо формування процесу до ведення здорового життя. 

Отже, порівнюючи обидві досліджувані групи, можемо сказати, що 

існують деякі відмінності між ними. А саме найменш характерною для 

філологів є прояви за пізнавальною шкалою, а для психологів – за практичною. 

Це характеризує студентів як пасивних осіб щодо турботи про власне здоров’я, 

хоча й з різних сторін. 

Отже, підсумовуючи вище сказане за даною методикою, що є незначні 

відмінності між досліджуваними групами, а саме для філологів є характерною 

практична шкала, а для психологів – когнітивна.  
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 The ecological consciousness of a future specialist has been considered as a 

component, an integral part of the ecological world outlook. It has been noted that 

ecological consciousness is formed by logical rethinking of knowledge, their 

transformation into convictions, which determine the people’s value orientations and 

mind sets, their conscious, responsible attitude to nature. The peculiar features of the 

process of the person’s ecological consciousness formation, after theoretical analysis 

of the problem, have been empirically investigated. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЯВІВ СУЇЦИДАЛЬНОЇ 

ПОВЕДІНКИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

У статті висвітлено окремі аспекти проблеми суїциду та причини його 

виникнення, а також статистику за останні роки суїцидів в Україні та світі. 

Окреслено ознаки, що сигналізують про суїцидальні наміри.  
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На початку XXI століття самогубство впевнено посідає четверте місце 

серед причин смертності населення Землі. Щорічно у світі до шестисот тисяч 

людей чинять акти аутоагресії, і кількість суїцидентів постійно збільшується.   

Україна входить до європейської десятки лідерів за статистикою 

самогубств з показником 20,1 на 100 тисяч населення вона ділить 9-10 місця з 

Росією. За даними Державної служби статистики, у 2016 році майже сім з 

половиною тисяч українців скоїли суїцид. Більшу частину склали чоловіки – 

близько шести тисяч. У позаминулому році добровільно пішли з життя понад 

вісім тисяч осіб. З них жінок було менше третини. Максимальне число суїцидів 

за роки незалежності зафіксували 1996 по 2000 роки. Тоді на 100 тис. населення 

щороку доводилося близько 30 самогубств. Пізніше суїцидальні настрої в країні 

пішли на спад: кількість смертей за 10 років скоротилася в півтора рази. 

Щороку реєстрували близько 20 самогубств на 100 тис. осіб. В наші дні 

статистика стала ще більш оптимістичною – вже 18 таких смертей на кожні 100 

тис. населення. У той же час, експерти відзначають, що дані останніх років 

можуть бути не зовсім достовірними. Через те, що частина територій 

непідконтрольна владі.  

Складність феномена самогубства полягає у тому, що дуже важко 

зрозуміти стан людини, яка має суїцидальні наміри, адже кожний випадок має 

власні індивідуальні особливості. Перш ніж вказати на причини самогубства, 

варто зазначити, що виділити один або кілька факторів чи мотивів неможливо, 

зазвичай це явище супроводжується складним комплексом причин, обставин чи 

нюансів, які призводять до того, що людина вдається до таких крайнощів, як 

самогубство. 

Спеціалісти, які займалися дослідженням причин суїцидальної поведінки, 

на першому місці виділяють проблеми, що пов’язані з стосунками з батьками. 

Приблизно в 70% випадків ці проблеми безпосередньо пов’язані з суїцидом, на 

другому місці – труднощі, пов’язані зі школою чи університетом, на третьому – 

проблеми взаємин з друзями, в основному протилежної статі [1]. Відповідно до 

чого, дитина завдяки суїциду намагається викликати певні дії з боку іншої 

особи або осіб чи спонукати зміни у ставленні до неї оточуючих людей. 

Тихоненко В.О. запропонував свою класифікацію мотивів суїцидальної 

поведінки серед підлітків, яка ґрунтується на категорії особистісного смислу і 

складається з 5 мотивів: протест/помста, заклик, ухилення, покарання, відмова. 

Форма суїцидальної поведінки – «протест» виражається у намаганні 

підлітка негативно вплинути на ворожу та агресивну до нього об’єктивну 



174 

 

складову конфліктної ситуації. Словесно це можна виражатися у фразах на 

зразок «ніхто мене не розуміє», «усі проти мене», «справедливості немає», 

«більш нема сил боротися» і таке інше. А от «помста» є конкретною формою 

протесту у вигляді ушкодження ворожому оточенню. Форма такої поведінки 

може виникнути в особистостей з високою самооцінкою. 

Форма типа «заклику» є менш активною з боку особистості і має метою 

зміну ситуації завдяки активації допомоги зовні. Вербальні показники такої 

поведінки: «я нікому не потрібен», «за що ви мене так мучите?» і таке інше. 

Суїциди «ухилення» виникають при загрозі особистісному або 

біологічному існуванню, якому протидіє висока самоцінність. Підліток не може 

витримати таку загрозу та обирає самоусунення: «далі буде ще гірше», 

«діватися нема куди», «мені не витримати цієї ганьби» і таке інше. 

«Самопокарання» відбувається при внутрішньому конфлікті двох ролей: «Я – 

суддя» та «Я – підсудний». Причому самогубство може бути як з точки зору 

«судді» (знищення ворогу у собі), так і з боку «підсудного» (покутування 

провини), як то «ніколи не пробачу собі». При самогубствах «відмови» ціль та 

мотив суїциду наближуються, бо мотивом є відмова від існування, а ціллю – 

позбавлення себе життя. Вербально це може висловлюватися як «ніколи не 

повернути минулого», «все втрачено», «це – кінець» [5]. 

Суїцидальна поведінка особи вмотивована одним або кількома 

чинниками. У підлітковому і юнацькому віці суїцидальна поведінка властива 

інфантильним, егоцентричним, емоційно нестійким з ознаками негативізму 

особам. У зв’язку з цим в цьому віці серед мотивів самогубства домінують 

форми «протест» і «заклик». У науковій літературі причини самогубства 

розглядаються поряд з чинниками суїцидальної поведінки, зокрема 

нейробіохімічними, соціальними, філософсько-психологічними [2]. 

Доцільним, на наш погляд, є розгляд вище зазначених чинників для 

глибшого аналізу причин суїциду. У науковій літературі виділяють наступні 

теорії причин суїциду:  

- біологічна теорія – розглядає генетичний вплив на суїцидальну 

поведінку;  

- психологічна – розглядає зв’язок самогубства та аутоагресії, негнучкого 

мислення, зміни системи цінностей тощо;  

- соціальна – звертає увагу на фактор самотності та соціальну інтеграцію, 

нестачу соціальних відносин, конфлікт людини та суспільства при дослідженні 

такого явища, як самогубство [1]. 

В останні кілька років в Україні зросла кількість дитячих самогубств. 

Наприклад, у 2015 році добровільно пішли з життя півтори сотні дітей. 

Хлопчиків серед загиблих вдвічі більше, ніж дівчаток. Уповноважений 
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президента у справах дитини Микола Кулеба пов’язує це з розвитком «груп 

смерті» в соцмережах. Варто відзначити, що в березні слідче управління 

Національної поліції звітувало про виявлення понад 400 подібних груп, сотня з 

них були заблоковані. В цілому в цих пабліках було майже 35 тис. підписників 

з України.  

Серйозним провокатором суїциду виступає не тільки соціально-політична 

та економічна ситуація у країні, а й друковане слово, засоби масової інформації, 

публіцистика, кінематограф, інтернет-ресурси, які дають докладний опис 

способів реалізованих самогубств. Треба констатувати, що сьогодні в засобах 

масової інформації, телебаченні, рекламі існує (хоча часом і неявно) естетизація 

суїциду, що становить серйозну небезпеку спокуси вирішення різноманітних 

життєвих проблем за допомогою самогубства. 

Нещодавно Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 

опублікувала документ «Висвітлення засобами масової інформації теми 

суїциду». Зазначається, що правилами, викладеними в документі, можуть 

користуватися не тільки телеканали й радіо, а й преса та інтернет-видання. 

Його автори підкреслюють: актуальність розробки таких норм продиктована 

тим, що самогубства в сучасному світі перетворилися на масштабну проблему, 

яка вимагає превентивних дій, враховуючи вплив ЗМІ на суспільство, а 

особливо на дитячу аудиторію. 

У 1774 році Гете написав роман «Страждання юного Вертера», де на тлі 

німецької дійсності зобразив особисту драму молодої людини, яка звела 

рахунки з життям. Твір став бестселером і приніс письменникові всесвітню 

славу. Та водночас поширення роману спровокувало в Європі хвилю 

самогубств. Ефект був настільки сильним, що в деяких країнах книга була 

заборонена. У 1975 році американський соціолог Девід Філліпс, вивчивши 

подібний феномен, назвав його «синдромом Вертера». Науковець припустив, 

що всі суїциди, які відбуваються після розповіді про самогубство, по суті, 

наслідувальні. На думку соціолога, дізнавшись, що хтось наклав на себе руки, 

певна кількість людей вирішує, що суїцид прийнятний і для них. Дослідивши 

статистичні дані про самогубства у США з 1947 по 1968 рік, Філліпс виявив, 

що протягом двох місяців після кожної гучної публікації про суїцид у 

середньому самогубства здійснювали на 58 осіб більше, ніж звичайно. Учений 

виділив такі закономірності: якщо самовбивця був юним – зростали суїциди 

серед молоді, якщо належав до певної соціальної групи – частішали 

самогубства серед її представників. Крім того, Філліпс зафіксував тенденційні 

подібності між першим й наступними способами суїцидів. 

Один із засновників психологічного напряму в західній соціології 

Габріель Тард стверджував, що є три основні типи суспільних процесів: 
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наслідування, протиставлення й пристосування. Головним із них дослідник 

вважав наслідування. Тард розглядав його як своєрідний гіпнотизм, що 

спостерігається в усіх сферах міжособистісних і групових відносин. На думку 

соціолога, всі найголовніші людські та соціальні акти відбуваються як наслідок 

прикладу. Суспільство, вважав дослідник, є продуктом взаємодії 

індивідуальних свідомостей, яка відбувається через передачу вірувань, 

переконань, бажань, намірів тощо. А послідовники Тарда зазначали, що серед 

людей здійснюються три основні типи наслідування: взаємне, повторення 

звичаїв і зразків, орієнтація на ідеал. Подібну логіку можна застосувати й до 

самогубств, що здійснюються після новин про суїцид якоїсь людини, особливо 

якщо йдеться про самовбивцю, який був публічною та відомою персоною. 

Одне з пояснень сили впливу ЗМІ на людську психіку полягає в тому, що 

будь-які повідомлення, спожиті через медіа, можуть сприйматися на рівні 

колективного несвідомого як сакральні та містичні, оскільки людина отримує їх 

опосередковано, обробленими та виділеними тим, хто нібито вищий за неї. 

Тому деякі люди, які перебувають у кризовому психологічному стані, можуть 

розцінити новину про самогубство як сигнал до дії. Звісно, сама по собі 

інформація не є причиною прийняття рішення про суїцид. Вона може стати 

лише формальним приводом, якщо людина вже готова накласти на себе руки. 

Тож адекватне висвітлення теми самогубства важливе саме тому, щоб не 

створити такого приводу. 

Нами було проведено дослідження, метою якого стала діагностика 

проявів суїцидальної поведінки, в якому прийняли участь 60 опитуваних.  

Для вивчення проблеми дослідження нами були вибрані наступні 

методики: «Прогноз», Методика виявлення групи ризику, опитувальник 

«Антивітальності і життєстійкості», психодіагностичний тест (ПДТ), 

опитувальник суїцидального ризику (модифікація Т.Н. Разуваєвої), методика 

вивчення схильності до суїцидальної поведінки (М.В. Горської). 

Наше дослідження показало, що у 20% досліджуваних виявлено високий 

рівень нервово-психічної стійкості. Вибірка характеризується наявністю таких 

рис, як недовіра до людей, невпевненість в собі, агресивність, порушення 

сімейних взаємин. Всі ці показники у деяких ситуаціях можуть виступати 

факторами суїцидальної поведінки, та призвести до виникнення суїцидальних 

спроб. Найбільшу роль, на думку багатьох вітчизняних дослідників, в появі 

ризику суїцидальної поведінки виступає саме агресивність, яка за відповідних 

умов може переходити в аутоагресію та самодеструктивну поведінку, ворожість 

до людей, яка посилює почуття ненависті та відторгнення, зумовлює 

виникнення почуття відходу, непотрібності та безпорадності. 
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Результати отримані за методикою ПДТ дозволяють говорити про 

наявність ризику появи суїцидальної поведінки, особливо впливає на ризик 

суїцидальної поведінки шкала психічної неврівноваженості. Вона включає в 

себе такі порушення як невротизм, депресію та психотизм. Окрім цього 

показника на суїцидальну поведінку впливає і особистісні шкали, такі як: 

розкутість, совісність, комунікабельність. Ці особистісні фактори можуть як 

підвищувати імовірність появи суїцидальної поведінки при низьких 

показниках, так і знижувати при високих показниках. Що зумовлюється перехід 

даних показників в акцентуації характеру. 

Загальними і найбільш вираженими факторами ризику суїцидальної 

поведінки являється: соціальний песимізм, максималізм, неспроможність, 

ефективність. Можна сказати, що досліджуваних турбує непевність в 

суспільстві, даний фактор ризику займає перше місце за мірою їх вираженості, 

це зумовлено нестабільністю суспільства, важкими економічними умовами, та 

бойовими діями та й загалом ситуацією що склалася в нашій країні.  

Також слід звернути увагу на особистісні фактори, такі як: максималізм, 

афективність, неспроможність. Ці фактори пов’язані з порушенням  в  

емоційно-вольовій сфері особистості.  

Всі ці фактори яскраво виражені в групі досліджуваних, проте ризик того, 

що вони призведуть до суїцидальної поведінки є низький через високий рівень 

антисуїцидального фактору. 

Отже, попри явну нестабільність середовища, в якому росте молоде 

покоління, схильність до суїцидальної поведінки у них виявлена не надто 

сильно, отже вони спроможні керувати своїми емоційними проявами та 

справлятися зі складними життєвими ситуаціями. 
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The article covers some aspects of the problem of suicide and the causes of its 

occurrence, as well as statistics on suicides in recent years in Ukraine and in the 

world. Signs indicating suicidal intentions are outlined. 
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СИСТЕМА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У статті розглянуто суть фінансових інтересів підприємства, 

особливості загроз фінансовій безпеці та роль служби фінансової безпеки для 

забезпечення ефективного функціонування суб’єктів підприємницької 

діяльності. 

Ключові слова: економічна безпека підприємства, фінансові інтереси, 

фінансова безпека. 

 

 В ринковій економіці підприємства функціонують в умовах 

невизначеності та непередбачуваності – виникли та активізувалися різні 

небезпечні явища у підприємництві: спад виробництва, недобросовісна 

конкуренція, шахрайство, корупція, рейдерство, недосконале комерційне 

законодавство, криміналізація суспільства, влади та бізнесу. Все це вимагає 

формування системи економічної безпеки як держави в цілому, так і окремих 

суб’єктів господарювання.  

Дослідженню проблем пов’язаних з економічною безпекою підприємств 

присвячені праці багатьох вітчизняних вчених в галузі економіки. Зокрема, О.І. 

Барановськго І.А. Бланка І.П. Мойсеєнко, О.М. Марченко, Л.Б. Долінського, 

Д.П. Сащука, З.С. Варналія, О.В. Іващенко, Μ.М. Єрмошенко, Н.Ю. 

Подольчака та ін. Ними розглянуті питання пов’язані з фінансовою безпекою 

держави, управлінням фінансовою безпекою підприємства, розробкою нових 

підходів щодо оцінки надійності підприємств, запровадженням нових 

механізмів управління економічною безпекою підприємств. Попри те, в умовах 

глобальної економічної кризи та відкритості української економіки, зумовленої 

інтеграцією у Європейський економічний простір, питання економічної безпеки 

і, зокрема, однієї з її складових – фінансової безпеки, набувають все більшого 

значення. Основною метою є дослідження теоретичних основ та прикладних 

проблем формування економічної безпеки підприємства, зокрема фінансової, 

уточнення її складових, а також виділення найбільш важливих серед них.  
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Незалежно від ракурсу, в якому розглядається поняття «фінансова 

безпека» ключовими категоріями, що формують її сутність є фінансові інтереси 

підприємства, загрози фінансової безпеки та рівень фінансової безпеки. 

Бланк І.А. [1] визначає фінансові інтереси підприємства як форму прояву 

його об'єктивних потреб у сфері фінансової діяльності, що формуються 

суб'єктами, що здійснюють фінансовий контроль над підприємством, і 

збалансованих з іншими суб'єктами його зовнішніх і внутрішніх фінансових 

відносин, задоволення яких забезпечує реалізацію основних цілей фінансової 

діяльності на кожному з етапів його фінансового розвитку. Пропонується 

наступні варіанти класифікації фінансових інтересів:  

 за рівнем фінансової діяльності: фінансові інтереси підприємства в 

цілому, фінансові інтереси окремих структурних підрозділів та фінансові 

інтереси здійснення окремих господарських операцій підприємства;  

 за функціональним видом фінансової діяльності: фінансові  інтереси 

в сфері інвестиційної, кредитної, емісійної, інноваційної, і інших видів 

діяльності;  

 за рівнем значущості: головний фінансовий інтерес, пріоритетні 

фінансові інтереси і другорядні фінансові інтереси. При цьому Бланк 

висловлює впевненість, що головним фінансовим інтересом підприємства є 

максимізація добробуту його власників у поточному та перспективному 

періоді, що забезпечується шляхом максимізації його ринкової вартості;  

 по відношенню до підприємства: внутрішні та зовнішні фінансові 

інтереси;  

 за часовим періодом: поточні (тактичні) і довгострокові 

(стратегічні).  

Обов’язково потрібно розглянути в чому ж полягають загрози  фінансовій 

безпеці підприємства.  

В цілому небезпека - це об'єктивно існуюча можливість негативного 

впливу на об'єкт, в результаті якого йому може бути завдано якоїсь шкоди, що 

погіршує його стан, додає його розвитку небажану динаміку або параметри. 

Загроза - це більш конкретна і безпосередня форма небезпеки або сукупність 

умов і факторів, що створюють небезпеку для інтересів об'єкта. 

Враховуючи суть попередніх дефініцій можна сформулювати наступне 

визначення: загроза фінансової безпеки підприємства - це конкретна і 

безпосередньо існуюча можливість негативного впливу, в результаті якого 

може бути заподіяно шкоду фінансовим інтересам підприємства.  

Бланк І.А. пропонує наступне визначення терміна «загроза фінансовим 

інтересам»: форма вираження суперечностей фінансових інтересів з 
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фінансовим середовищем функціонування підприємства, яка відображатиме 

реальну або потенційну можливість прояву деструктивного впливу різних 

чинників і умов на їх реалізацію в процесі фінансового розвитку і приводить до 

прямого або непрямого економічного збитку [1]. 

Інші автори пропонують визначати загрозу фінансовій безпеці як 

сукупність умов і чинників, під впливом яких створюється загроза, з’являються 

наміри і розробляється можливість нанесення шкоди фінансовим інтересам 

підприємства [4]. Одностайності у визначеннях немає, так як кожен автор 

розглядає проблему під власним кутом зору. 

Найбільш розповсюджена класифікація видів фінансових загроз наведена 

нижче [5]:  

 за рівнем фінансової діяльності: підприємству в цілому, окремим 

його підрозділи або інтересам здійснення окремих фінансових операцій;  

 за функціональним видом фінансової діяльності: загрози, 

притаманні в сфері інвестиційної, кредитної, емісійної, інноваційної та інших 

видів діяльності;  

 за об'єктною спрямованістю: загрози фінансовим операціям 

підприємства, його активам, фінансовій інформації, фінансовим технологіям, 

фінансовим менеджерам;  

 за характером прояву: реальні і потенційні загрози;  

 за джерелами виникнення: зовнішні і внутрішні загрози;  

 за характером походження: загрози, які генеруються дією 

об'єктивних факторів і умов та загрози, які генеруються дією суб'єктів 

фінансових відносин;  

 за часовим періодом: поточні і довгострокові загрози;  

 за рівнем імовірності реалізації: загрози з низьким, середнім, 

високим і невизначеним рівнем фінансової безпеки;  

 за розміром можливого збитку: загрози з допустимим, критичним і 

катастрофічним рівнем шкоди;  

 за можливістю передбачення: прогнозовані і не прогнозовані. 

Можна запропонувати ще декілька класифікаційних ознак загроз 

фінансових інтересів:  

 за швидкістю ліквідації наслідків дії загроз: загрози, наслідки яких 

швидко ліквідовуються, загрози, наслідки яких важко ліквідовуються і загрози, 

наслідки яких ліквідувати неможливо; 

 за можливістю запобігання з позиції підприємства: загрози, яким 

можна запобігти або згладити їх негативний вплив діями суб'єкта, і загрози, 

впливу яких підприємство не може запобігти або зменшити їх негативний 
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вплив. Оскільки деяким загрозам можна запобігти, або їх негативний вплив 

може бути зменшено управлінськими діями, то фінансову безпеку можна 

розглядати як об'єкт управління в системі менеджменту підприємства.  

Розглядаючи підприємство як систему в якості однієї з її складових 

можна виділити підсистему управління. У свою чергу в складі системи 

управління доцільно виділяти систему фінансової безпеки, яка, безумовно, в тій 

чи іншій мірі існує на кожному підприємстві. У переважній більшості випадків 

на підприємствах малого бізнесу управління фінансовою безпекою, як і 

управління бізнесом як правило здійснює власник. При цьому немає гострої 

необхідності у формалізації і регламентації управлінських процесів, оскільки 

обсяги інформації про діяльність компанії є незначними, тому прийняття 

рішень з усіх питань може здійснювати одна людина, на якій сконцентровані 

функції як стратегічного, так і тактичного управління. Як правило рішення, 

пов'язані з фінансовою безпекою приймаються інтуїтивно без застосування 

спеціальних методик, а в залежності від ситуації, що склалася.  

На підприємствах великого бізнесу заходи щодо забезпечення 

економічної безпеки, і фінансової її складової зокрема, забезпечується роботою 

кількох підрозділів: служби безпеки, підрозділу з оцінки ризиків, внутрішнім 

аудитом. Поділ системи менеджменту організації на кілька складових систем 

управління проводиться з метою зменшення комплексності загального 

управління і підвищення керованості утворених підсистем. Проблема 

менеджменту в галузі забезпечення фінансової безпеки на великих 

підприємствах полягає в необхідності організації злагоджених 

взаємопов'язаних дій служб, що забезпечують її рівень.  

Найбільш гостро проблема управління фінансовою безпекою стоїть на 

підприємствах середнього бізнесу, які вже не в змозі управляти фінансовою 

безпекою інтуїтивно, але ще не досягли певного рівня формалізації процедур і 

організації чіткого регламентованого процесу забезпечення фінансової безпеки. 

При цьому в загальну систему управління компанії потрібно інтегрувати 

окрему підсистему управління фінансовою безпекою, а саме вмонтувати 

систему фінансової безпеки в загальний алгоритм прийняття рішень.  

Роль фінансової безпеки в системі управління підприємством 

визначається її функціями [6]:  

 генерувати фінансову стабільність підприємства і забезпечувати 

його стійкість, платоспроможність та ліквідність в довгостроковому періоді; 

 задовольняти потреби підприємства у фінансових ресурсах для 

забезпечення можливості розширеного відтворення;  

 забезпечувати достатній рівень фінансової незалежності;  
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 генерувати здатність протистояти існуючим і виникаючим загрозам, 

які прагнуть завдати підприємству фінансових збитків, реструктуризувати в 

менш раціональну сторону структуру капіталу, спонукають до примусової 

ліквідації підприємства;  

 гарантувати достатню гнучкість та самостійність у прийнятті 

фінансових рішень;  

 забезпечувати захищеність фінансових інтересів власників 

підприємства.  

В сучасних умовах господарювання служба фінансової безпеки повинна 

також виконувати функції, зумовлені впливом на діяльність підприємства 

конкурентного середовища, а саме: 

 займатися збором як загальнодоступної, так і конфіденційної 

інформації про основних конкурентів, доводити цю інформацію до керівництва 

підприємства; 

 прогнозувати ймовірні дії основних конкурентів на фінансовому 

ринку та давати рекомендації керівництву підприємства щодо проведення 

адекватних заходів, якщо ці дії мають на меті нанести шкоду підприємству; 

 розробляти можливі варіанти проведення на ринку легальних 

фінансових операцій, які будуть мати позитивний вплив на діяльність 

підприємства. 

В умовах невизначеності дії негативних чинників макросередовища  на 

підприємство досить складно очікувати досягнення абсолютного рівня його 

фінансової безпеки. З іншого боку, беручи до уваги один з базових постулатів 

фінансового менеджменту – досягнення компромісу між ризиком і 

прибутковістю, максимальний рівень фінансової безпеки досягається при 

нульовому рівні доходу. Тому, на підприємстві доцільно визначити 

оптимальний рівень фінансової безпеки, регулярно проводити моніторинг і при 

необхідності вживати заходів для його підтримки. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У статті розглянуто базові поняття системи управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Визначено основні методи 

управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства: адміністративні і 

економічні. Проаналізовано функції управління зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємства. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, методи управління 

зовнішньоекономічною діяльністю, функції управління зовнішньоекономічною 

діяльністю  

 

В умовах поглиблення глобалізацій них процесів зовнішньоекономічна 

діяльність є важливою складовою забезпечення підприємств міжнародними 

замовленнями та клієнтами, що здатне забезпечити підвищення ефективності і 

зростання прибутку.  

З метою ефективного функціонування підприємства, що займається 

зовнішньоекономічною діяльністю, доречно комплексно реалізовувати систему 

управління зовнішньоекономічною діяльністю, з врахуванням науково-

технічних, виробничих, сервісних, інформаційних, кваліфікаційних та інших 

чинників. Окрім цього, важливою проблемою теорії управління є визначення 

переліку функцій  та методів управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства.  

Питаннями управління зовнішньоекономічною діяльністю займаються 

Бабець Є.К. [2] , Вівчар О.І. [3], Дроздова Г.М. [4], Завадський Й.С. [5], 

Кравченко В.Л. [6], Маталка С.М. [8], Скоропад І.С. [9]. Метою даної статті є 

розгляд системи управління зовнішньоекономічною діяльністю через аналіз 

функцій та методів.  

Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб’єктів господарської 

діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована 
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на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її 

межами. 

До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні 

суб’єкти цієї діяльності, належать:  

- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;  

- надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг 

іноземним суб’єктам господарської діяльності, 

- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна 

та інша кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності; навчання 

та підготовка спеціалістів на комерційній основі;  

- міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у 

випадках, передбачених законами України;  

- кредитні та розрахункові операції між суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської 

діяльності; створення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 

банківських, кредитних та страхових установ за межами України; створення 

іноземними суб’єктами господарської діяльності зазначених установ на 

території України у випадках, передбачених законами України;  

- спільна підприємницька діяльність між суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської 

діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, 

проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як 

на території України, так і за її межами;  

- підприємницька діяльність на території України, пов’язана з наданням 

ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних 

об’єктів власності з боку іноземних суб’єктів господарської діяльності; 

аналогічна діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами 

України;  

- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, 

аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних 

заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової, 

консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту 

у  передбачених законами України випадках;  

- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована  на  

формах зустрічної торгівлі між суб’єктами зовнішньоекономічної  діяльності та 

іноземними суб’єктами господарської діяльності;  
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- орендні, в тому числі лізингові, операції між суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської 

діяльності;  

- операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних 

аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;  

- роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними  

суб’єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами; 

роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі з суб’єктами  

зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами;  

- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у 

виключній формі законами України [1].  

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства є складним 

процесом визначення і встановлення його зв’язків з іншими суб’єктами 

господарювання, що перебувають в інших країнах. Цей процес полягає в 

реалізації вибраних цілей і в спробах досягти бажаного стану взаємовідносин з 

оточенням, тобто зарубіжними партнерами, за допомогою розподілу ресурсів, 

який дозволяє ефективно і результативно діяти як всьому підприємству, так і 

його окремим підрозділам. 

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства - системний 

вплив на об’єкт (виробничі структури, фірми, організації, колективи людей) для 

забезпечення їх життєздатності, узгодженості в роботі і досягнення кінцевого 

результату.  

Метод управління зовнішньоекономічною діяльністю – це сукупність 

способів, прийомів та засобів державного впливу на зовнішньоекономічну 

діяльність [3, с. 56].  

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності використовуються 

економічний та адміністративний методи управління. Адміністративні методи 

базуються на використанні сили державної влади і передбачають захист 

національних інтересів у світогосподарських зв’язках. Економічні методи 

управління зовнішньоекономічною діяльністю пов’язані із створенням 

державою фінансових чи матеріальних стимулів, здатних впливати на 

економічні інтереси суб’єктів господарювання й обумовлювати їхню поведінку 

Функція менеджменту – це види діяльності щодо об’єкту, які 

зумовлюються кооперацією та поділом виконуваної роботи серед 

управлінського персоналу. Кожна функція складається із послідовності 

взаємопов’язаних дій для виконання поставленої ролі управління [5, с. 51]. 

До функцій менеджменту ЗЕД належать планування, організація, 

контроль та регулювання.  
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Суть планування можна визначити як уміння передбачити мету 

підприємства, результати його діяльності і ресурси, потрібні для досягнення 

цієї мети. В сфері ЗЕД планування означає також уміння визначати мету ЗЕД як 

складової частини загальної системи внутрішнього планування. Основна мета 

ЗЕД не повинна розходитися із загальною метою підприємства, повинна бути 

спрямована на їх успішне здійснення за рахунок зовнішніх факторів 

економічного росту [4, с.56]. Аналіз функції планування зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства розпочинається із визначення привабливості 

експорту/імпорту продукції, послуг та технологій, вивчаються валютні ризики, 

проводяться дослідження закордонного ринку, оцінюються напрямки 

здійснення ЗЕД, результатом чого є розробка зовнішньоекономічної стратегії на 

закордонних ринках. Важливим є також обґрунтування доцільності укладання 

зовнішньоекономічних контрактів: дослідження різноманітних варіантів 

зовнішньоторговельних угод; визначення (з урахуванням різноманітних 

факторів) цін експортних і імпортних поставок, а також форм розрахунків і 

платежів; засобів і маршрутів транспортування товарів [7]. 

Організація ЗЕД здійснюється у формі запровадження відділу 

зовнішньоекономічних зв’язків або створення зовнішньоторговельної фірми. 

Відділ зовнішньоекономічних зв’язків не являється самостійним структурним 

підрозділом підприємства, а являє собою частину апарату управління. Його 

головне завдання полягає в управлінні ЗЕД як елементом єдиної цілісної 

системи внутріфірмового управління. Тому управлінський аналіз здійснюється 

на основі оцінки діяльності структурного підрозділу на якому лежить 

відповідальність за транспортування вантажів, митні процедури, загальна 

організації і координації ЗЕД. Організаційна структура управління ЗЕД 

визначається тією метою і завданнями, які вона покликана вирішувати. Її мета – 

максимізація прибутку на довготривалий період за рахунок ефективної участі в 

міжнародному підприємництві. Організаційна структура управління ЗЕД, як і 

внутріфірмового управління, повинна постійно розвиватися і 

вдосконалюватися, пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі і сфері 

управління. Її форми і методи не можуть залишатися незмінними [4, с.69]. 

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності, зумовлене змінами в 

існуючій організації процесу виробництва та реалізації продукції за кордоном в 

результаті збурювального впливу об’єктивних факторів. Йдеться про зміни в 

забезпеченості матеріальними і трудовими ресурсами, несприятливий вплив 

змін міжнародних  конкурентних умов тощо. Завданням аналізу регулювання є 

постійне врахування цих змін, підтримання і вдосконалення стану 

впорядкованості управлінського об’єкта. Цього досягають завдяки адаптації до 
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зовнішніх впливів (тобто включенням їх до існуючої організації), протидії 

факторам дезорганізації.  

Контроль ЗЕД передбачає визначення виконання зовнішньоекономічних 

контрактів: оцінка раціонального використання ресурсів, аналіз відхилень і 

корегування процесів тощо. Він спрямований на вивчення процесів за 

експортом і імпортом товарів; вжитих заходів і дій під час проведення операції. 

Ціль контролю – підготовка даних для прийняття оперативних рішень під час 

проведення зовнішньоекономічних операцій. 

На базі функцій менеджменту керівники можуть приймати обґрунтовані 

управлінські рішення, які забезпечать досягнення запланованих цілей з 

максимальною економією ресурсів. Використовуючи зазначені підходи, а саме, 

системне застосування функцій менеджменту при організації ефективного 

управління зовнішньоекономічною діяльністю, можна досягнути поставленої 

мети – отримання максимально можливого прибутку за мінімальний час, 

рахунок підвищення ступеня обороту грошей, зниження витрат, кількості 

технологічних, фінансових та інших видів ресурсів [2]. 

Отже, в основі здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

підприємством закладені такі функції управління  як планування, організація, 

контроль і регулювання, що є головними на підприємствах, оскільки будь-яка 

інша управлінська діяльність здійснюється шляхом послідовного їх 

застосування. Визначення методу управління здебільшого залежить від 

характеру проблеми, що підлягає вирішенню, а також ресурсів, наявних на 

підприємстві, кваліфікованих менеджерів та умов виробничого процесу. Задля 

досягнення ефективного результату визначено, що на практиці менеджери 

зовнішньоекономічної діяльності використовують визначені у статті методи. 

Перспективами подальших досліджень стануть розробки пропозицій щодо 

формування механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємств та визначення специфіки застосування окремих методів на 

підприємствах, що здійснюють ЗЕД. 
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The article deals with the basic concepts of the system of management of 

foreign economic activity of the enterprise. The basic methods of management of 

foreign economic activity of the enterprise are defined: administrative and economic. 

The functions of management of foreign economic activity of the enterprise are 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У статті досліджено сутність та особливості формування 

організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку промислових 

підприємств. Проаналізовано сучасні методичні підходи до визначення 

сутності організаційно-економічного механізму ефективного управління 

підприємства. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення формування 

організаційно-економічного механізму  інноваційного розвитку промислових 

підприємств в умовах  світової економіки. 

 Ключові слова: організаційно-економічний механізм, інноваційний 

розвиток, ефективне управління. 

 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки важливим є 

розуміння того, що успішність функціонування підприємств, його 

конкурентоспроможність можлива лише за умови інтеграції у тренди 

глобалізаційних процесів світової економіки, серед яких чільне місце обіймає 

інноваційна спрямованість діяльності промислових підприємств.  

Надзвичайної актуальності набули питання своєчасної розробки та 

прийняття дієвих управлінських рішень, удосконалення організаційно-

економічного механізму технологічного розвитку промислових підприємств, 

завдяки якому можлива модернізація вітчизняних підприємств, підвищення їх 

конкурентоспроможності, вихід на європейські ринки. 

В сучасних ринкових умовах для забезпечення безперервного 

функціонування підприємств важливого значення набуває активізація 

інноваційного розвитку. На сьогодні ряд питань теоретичного та практичного 

характеру стосовно впровадження та активізації інноваційних процесів 

залишаються невирішеними і дискусійними, що зумовлює доцільність 

подальших досліджень у даному напрямі. 

Функціонування вітчизняних промислових підприємств визначається 

господарсько-економічними умовами, сприятливість чи несприятливість яких 

визначається рівнем невизначеності зовнішнього середовища. Тому діяльність 

підприємств повинна спрямовуватись не лише на виживання в умовах 
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конкуренції, але й на процес безперервного та ефективного розвитку. 

Інноваційний розвиток у цьому випадку стає важливим процесом, спрямованим 

на вирішення зазначених завдань. 

Тільки за умови досягнення високого рівня інноваційної діяльності 

підприємств економіка країни зможе зайняти гідне місце у світовому процесі 

економічного розвитку. Саме інновація, сприяє динамічному саморозвитку та 

забезпечує конкурентоспроможність на всіх ієрархічних рівнях економіки. 

Інноваційний розвиток підприємств – це визначений безперервний рух, що 

базується на впровадженні і реалізації інновацій, які зумовлюють поліпшення 

кількісних та якісних характеристик діяльності підприємства, забезпечують 

зміцнення його ринкових позицій та створюють умови для його прогресивного 

розвитку.  

Теоретичні питання інноваційної діяльності досліджувались у наукових 

працях зарубіжних вчених-економістів Х. Барнета, П. Друкера, Е. Менсвілда, Г. 

Менша, Б. Санто, Р. Солоу, Б. Твісса, Е. Тоффлера, В. Хартмана, Е. фон 

Хіппеля, Й. Шумпетера. Дослідження особливостей інноваційних процесів в 

Україні висвітлені у працях таких відомих українських вчених як: В. 

Андрійчук, Ю. Бажал, Л. Безчасний, В.Беседін, С. Валдайцев, А. Гальчинський, 

В. Геєць, О. Дацій, М. Долішній, Н. Кондратьєв, Д. Крисанов, О. Лапко, Ю. 

Ніколенко, Ю. Пахомов, І. Продіус, Д. Стеченко, А. Сухоруков, В. Трегобчук, 

Д. Черваньов, А. Юзефович, М. Якубовський та інші. Проте потребують 

подальшого дослідження питання побудови структури сучасного механізму 

інноваційного розвитку підприємства, удосконалення організаційно-

економічного забезпечення управління інноваціями. Разом з тим, недостатньо 

дослідженими залишаються питання управління технологічним розвитком 

промислових підприємств, розробки сучасного інструментарію щодо побудови 

та удосконалення організаційно-економічного механізму технологічного 

розвитку промислових підприємств з еколого-інноваційними пріоритетами.  

Метою статті є обґрунтування доцільності інноваційних змін на основі 

уточнення сутності організаційно-економічного механізму активізації 

інноваційної діяльності у процесі вдосконалення діяльності підприємства.  Для 

досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання: проаналізувати 

сутність та складові організаційно-економічного механізму, визначити 

особливості організаційно-економічного механізму технологічного розвитку 

промислових підприємств, запропонувати напрями вдосконалення формування 

організаційно-економічного механізму технологічного розвитку промислових 

підприємств.  

Численні наукові дослідження підтверджують, що саме здатність країни 

до технологічних змін, спроможність суспільства опанувати знання є 
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визначальною ознакою його спроможності до соціально-економічного 

добробуту  на основі інноваційного піднесення. Також, як свідчать дослідження 

наукових джерел і практика господарювання, незважаючи на порівняно широку 

вживаність терміну «організацій-економічний механізм», існує проблема щодо 

формування дієвого та універсального способу його стимулювання. Тому, на 

основі аналізу та конкретизації процесів перетворення наукових знань на 

інновації, спробуємо з’ясувати дію організаційно-економічного механізму як 

сукупності взаємопов’язаних елементів інноваційної системи [2]. 

Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності 

підприємств, як і будь-який інший механізм, повинен будуватися на основі 

сукупності принципів, за якими доцільно було б його формувати на 

вітчизняних промислових підприємствах. На думку провідних науковців, дуже 

важливим є досягти простоти підходу, яка забезпечила б спроможність 

застосування цих принципів у практичних цілях, адже керівникам вітчизняних 

промислових підприємств необхідні спрощені підходи вирішення складних і 

багатоаспектних проблем [8, с.93]. 

Таким чином, пропонується формування механізму інноваційної 

діяльності підприємства на основі такої системи принципів: системність, 

цілісність, адаптованість, адаптивність, рівновага [8, с.94]. 

Варто підкреслити, що, окрім часто застосовуваних у науковій літературі 

принципів формування механізму інноваційного розвитку підприємства, таких, 

як системність, цілісність [9], рівновага значна увага приділяється ще 

принципам адаптованість та адаптивність. Розглянемо зазначені принципи 

детальніше. 

Системність – це той принцип, що передбачає формування на 

підприємстві системи, яка забезпечує інноваційний пошук і впровадження 

інновацій. Концептуальна основа застосування принципу може бути розглянута 

у наведеному вище визначенні організаційно-економічного механізму. Доволі 

часто можна зустріти твердження про необхідність системного погляду 

керівників підприємств на їх інноваційний розвиток, проте слід розуміти, що 

системність є дуже широке поняття. 

Цілісність – це орієнтація механізму на забезпечення єдності множини 

елементів, кожен з яких відіграє свою часткову роль, невід’ємну для всього 

механізму. Цілісність, як інтегруюча здатність дуже важлива для вітчизняних 

промислових підприємств, оскільки в умовах несистемного інноваційного 

розвитку спостерігається розрізненість в комплексі заходів, які ведуть до однієї 

мети – інноваційного розвитку. 

Під адаптованістю розуміють відповідність механізму інноваційного 

розвитку середовища підприємства, його сильним і слабким ознакам. Дуже 
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важливо формувати такі механізми інноваційного розвитку, які враховували б 

нагальні проблеми підприємств. 

Адаптивність – це забезпечення відповідності підприємства тим вимогам, 

які відповідають сучасному мінливому, інформаційному середовищу 

господарювання. Практично кожне підприємство стоїть перед необхідністю 

адаптації до зовнішнього середовища, проведення гнучкої політики відносно 

політичних і макроекономічних процесів. 

Рівновага – компенсаторне поєднання протилежних одне одному 

компонентів механізму інноваційного розвитку між собою, а також відносно 

зовнішнього середовища підприємства. 

Побудова механізму інноваційної діяльності підприємств створює 

необхідні передумови для того, щоб менеджери підприємства різних рівнів 

управління чітко уявляли майбутнє свого підприємства та розвивали його 

стратегічні можливості. При цьому, можна прослідкувати взаємозв’язок та 

взаємодію організаційної та економічної складової механізму: економічна 

складова, насамперед, буде характеризуватися цільовою спрямованістю, 

оскільки метою формування стратегічного потенціалу є досягнення певних 

економічних цілей в діяльності підприємства; організаційну складову варто 

розглядати як організацію досягнення економічних цілей. 

Організаційно-економічний механізм є невід'ємною складовою 

технологічного розвитку, тому що являє собою сукупність організаційних та 

економічних важелів і методів, які необхідні для ефективної діяльності 

промислового підприємства. Такий механізм дозволяє своєчасно реагувати на 

зміни в зовнішньому середовищі, а також систематично аналізувати стан ринку, 

на якому знаходиться підприємство. На основі проведених досліджень було 

виявлено, що для ефективного функціонування організаційно-економічного 

механізму інноваційного розвитку промисловим підприємствам необхідно 

переходити на еколого-інноваційний шлях розвитку. Використання екологічних 

інновацій дозволить екологізувати ринок, на якому знаходиться підприємство 

та економіку загалом.  
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The article researches the essence and peculiarities of the formation of 

organizational and economic mechanism of innovative development of industrial 

enterprises.  In the article are analyzed the modern methodical approaches to the 

definition of the essence of the organizational and economic mechanism of effective 

management of the enterprise. Proposals for improving the formation of 

organizational and economic mechanism of innovation development of industrial 

enterprises in the conditions of the world economy are developed. 

Key words: organizational and economic mechanism, innovative development, 

effective management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 

 

УДК 330.3:664.66 

Кучер С. С. 

магістрант 2 курсу спеціальності  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Черничко С. Ф. 

кандидат економічних наук, доцент, 

Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 

 

У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти управління 

якістю хліба та хлібобулочних виробів. Визначено роль стандартизації, як 

важливого елементу управління якістю продукції. 

Ключові слова: хліб та хлібобулочні вироби, якість, управління якістю, 

стандарт. 

 

Харчова та переробна промисловість України – одна із стратегічних 

галузей економіки, покликана забезпечувати стійке постачання населення 

необхідними якісними продуктами харчування. Хліб був і залишається одним з 

основних продуктів харчування населення нашої країни. Щоденне споживання 

хліба дозволяє вважати його одним з найважливіших продуктів харчування, 

харчова цінність якого має важливе значення. Він забезпечує більше 50% 

добової потреби в енергії і до 75% потреби в рослинному білку. 

Метою статті є дослідження методики управління якістю хліба та 

хлібобулочних виробів, розроблення і обґрунтування заходів щодо підвищення 

його ефективності.  

Управління якістю – це процес, метою якого є встановлення, 

забезпечення і підтримки необхідного рівня якості продукції (товару, послуги) 

[1]. В основі управління якістю хлібобулочних виробів, лежить комплекс 

стандартів. Під стандартизацією розуміють розробку і встановлення технічних 

показників (норм) для прийнятої до випуску продукції, способів її маркування, 

упаковки, транспортування і зберігання. Документ, яким визначається 

(нормується) предмет, називається стандартом. Він є не лише технічним, а й 

державної документом. Стандарти включають повну характеристику товару і 

містять технічні умови на його виготовлення, правила приймання, сортування, 

упакування, маркування, транспортування і зберігання. При оцінці якості 

товару, перш за все, визначається його відповідність стандартам. Відповідність 

стандартам – регламентований споживчий параметр, порушення якого зводить 

конкурентоспроможність товару до нуля. 
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У кожній країні існує своя система стандартизації товарів, що відповідає 

рівню розвитку національної економіки, науки, техніки і технології. 

Разом з тим у міру поглиблення інтеграції національної економіки у 

світову економіку і розширення зовнішньоекономічного співробітництва 

товаровиробників усе більшого значення набувають розвиток міжнародної 

стандартизація товарів і досягнення відповідності національних стандартів 

міжнародним вимогам якості товарів. 

Серед основних стандартів, які регламентують діяльність на ринку хліба в 

Україні можна виділити [3]: 

ДСТУ 4582:2006 ХЛІБ ТА ХЛІБОБУЛОЧНІ ВИРОБИ Основні 

положення Система розроблення і поставлення продукції на виробництво; 

ДСТУ-П 4583:2006 ХЛІБ ТА ХЛІБОБУЛОЧНІ ВИРОБИ Загальні технічні 

умови; 

ДСТУ-П 4583:2006. ХЛІБ ІЗ ЖИТНЬОГО ТА СУМІШІ ЖИТНЬОГО І 

ПШЕНИЧНОГО БОРОШНА; 

ДСТУ-П 4585:2006. ВИРОБИ ХЛІБОБУЛОЧНІ ЗДОБНІ; 

ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила розроблення, 

побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення 

технічних умов; 

ДСТУ 2120-93 Хлібопекарське виробництво. Терміни та визначення;  

ДСТУ 3278-95 Система розробки та поставлення продукції на 

виробництво. Основні терміни та визначення;  

ДСТУ 3946-2000 Система розроблення і поставлення продукції на 

виробництво. Продукція харчова. Основні положення;  

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг Видання 

офіційне;  

ДСТУ 4582:2006 ДК 004-2003 Український класифікатор нормативних 

документів;  

ГОСТ 5667-65 Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы 

отбора образцов, методы определения органолептических показателей и массы 

изделий (Хліб та хлібобулочні вироби. Правила приймання, методи відбирання 

зразків, методи визначання органолептичних показників і маси виробів);  

ГОСТ 5668-68 Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения 

массовой доли жира (Хліб та хлібобулочні вироби. Методи визначання масової 

частки жиру);  

ГОСТ 5669-96 Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения 

пористости (Хліб та хлібобулочні вироби. Метод визначання пористості);  

ГОСТ 5670-96 Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения 

кислотности (Хліб та хлібобулочні вироби. Методи визначання кислотності);  
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ГОСТ 5672-68 Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения 

массовой доли сахара (Хліб та хлібобулочні вироби. Методи визначання 

масової частки цукру);  

ГОСТ 21094-75 Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения 

влажности (Хліб та хлібобулочні вироби. Метод визначання вологості). 

Експертизу якості проводять за органолептичними та фізико-хімічними 

показниками. Контролюються також показники безпеки. Якісну 

органолептичну оцінку продукції проводять висококваліфіковані експерти або 

товарознавці. Їх основне завдання – контроль якості готової продукції, оцінка 

стабільності смако-ароматичних властивостей хліба при зберіганні, 

удосконалення продукції і технологічного процесу, розробка нових видів, а 

також вивчення ринку за допомогою проби хліба інших вітчизняних і 

закордонних виробників (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 

Органолептичні показники [2] 

Найменування 

показника 

Характеристика 

Зовнішній 

вигляд 

Відповідна хлібній формі, в якій проводилася випічка, з 

дещо опуклою верхній кіркою, без бічних випливаючих 

кінців. 

Округла, овальна або довгасто-овальна, не 

розпливчаста. Допускається при виробленні на 

тунельних печах з механізованою пересадкою 1-2 

невеликих сліпа. 

Без великих тріщин і підривів, з наколами або 

надрізами, або без них відповідно з технічним описом.  

Допускається наявність шва від дільника 

Колір Від світло-жовтого до темно-коричневого (на верхній 

скоринці) 

Стан м'якушки Пропечений невологий на дотик. Еластичний, після 

легкого натискання пальцями м'якуш повинен приймати 

початкову форму. Без грудочок та слідів непроміса. 

Властивий даному виду виробу, без стороннього 

присмаку. 

Властивий даному виду виробу, без стороннього запаху. 
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При оцінці фізико-хімічних показників визначають вологість м’якушки, 

кислотність і пористість. Підвищена вологість знижує поживну цінність хліба, 

погіршує його смак і скорочує термін зберігання. Як правило, чим вище сорт 

борошна, тим менше норма вологості хліба. 

Кислотність впливає на смакові властивості хліба. Недостатньо або 

надмірно кислий хліб неприємний на смак. За цим показником судять про 

правильність ведення технологічного процесу. Чим вище пористість виробів, 

тим довше вони зберігають свіжість і краще засвоюються організмом. Добре 

розпушений хліб з рівномірною дрібної тонкостінної пористістю краще 

просочується травними соками і тому повніше засвоюються (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Фізико-хімічні показники [2] 

Найменування показників Хліб пшеничний з 

борошна вищого 

ґатунку подовий 

Хліб пшеничний з 

борошна вищого 

ґатунку формовий 

Вологість м'якушки,%, не 

більше 
43,0 44,0 

Кислотність м'якушки, град,  

не більше 
3,0 3,0 

Пористість м'якушки,%, не 

менше 
70,0 72,0 

 

Показники безпеки хлібних виробів повинні відповідати за рівнем вмісту 

токсичних елементів, мікотоксинів, пестицидів, радіонуклідів нормам МБТ 

(табл. 1.3). 
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Таблиця 1.3 

Показники безпеки [2] 

Найменування показників Допустимі рівні, мг / кг, не 

більше 

Токсичні елементи: 

Свинець 

Миш'як 

Кадмій 

Ртуть 

Мікотоксинів: 

Афлотоксин В 

Дезоксініваленон 

Т - 2 токсин 

Зеараленон 

Песіціди: 

Гексахлорциклогексан (α, ß, φ ізомери) 

Ртутьорганічні пестициди 

2, 4 - Д кислота, її солі, ефіри 

Радіонукліди: 

Цезій - 137 

Стронцій - 90 

Забрудненість, зараженість шкідниками 

хлібних запасів (комахи, кліщі) 

 

0,35 

0,15 

0,07 

0,015 

 

0,005 

0,7 

0,1 

0,2 

 

0,5 

0,01 

Не допускається 

 

40 Бк / кг 

20 бк / кг 

Не допускається 

 

Дефекти хліба обумовлені різними причинами: якістю основної і 

допоміжної сировини, порушенням його дозування та технічного процесу, 

недбалим поводженням з хлібом після випічки. Бувають дефекти зовнішнього 

вигляду, м’якушки, смаку і запаху. 

До дефектів зовнішнього вигляду відносять: 

 неправильна форма – виходить, якщо хліб випечений з недоброди 

або ферментованого тесту, або, якщо тісто під час випікання прогрівалося не 

рівномірно; 

 дефекти поверхні – відсутність кірки, великі тріщини, темна кірка, 

з’являються при недостатній витримці тіста або при від дуже високої 

температури, або за відсутності пари в печі. 

До дефектів м'якушки відносяться: 

 непроміс – це ділянки м’якушки, містять муку, шматочки солі, 

виходить в результаті порушення режиму замісу тіста; 
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 загартування – безпористий вологий шар м’якушки, розташований 

біля нижньої кірки; в результаті відстоювання хліба на холодній поверхні, при 

посадці в недостатньо розігріту піч; 

 липкий м’якуш – при використанні борошна з пророслого зерна, 

малого терміну випічки. 

Дефекти смаку і аромату – наявність хрускоту при розжовування, 

присутність сторонніх домішок, використання ферментованого тесту. 

Через високу вологість хліб швидко псується, є середовищем для 

розвитку мікроорганізмів. 

Пліснявіння після випічки – неправильне зберігання. Хліб при цьому 

покривається нальотом різних кольорів і неприємного смаку. 

Картопляна хвороба – викликається бактерією картопляною паличкою. 

М’якуш набуває неприємного запаху і перетворюється в темну тягучу масу. 

Крейдяна хвороба – виникає при зберіганні хліба в целофанових пакетах. 

Розповсюджується у вигляді сухих, білих плям. Такий хліб в їжу не 

використовується. 

Управління якістю – це процес, метою якого є встановлення, 

забезпечення і підтримки необхідного рівня якості продукції (товару, послуги). 

Управління якістю дозволяє підприємству ефективно функціонувати та 

приймати виважені рішення в конкурентному середовищі й забезпечувати 

конкретні переваги в довгостроковій перспективі.  
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The article deals with theoretical and practical aspects of the quality 

management of bread and bakery products. The role of standardization as an 

important element of product quality management is determined. 

Key words: bread and bakery products, quality, quality management, standard. 
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

 У статті розглянуто сутність інноваційної діяльності. Розкрито 

методи, які можуть бути використані для оцінки ефективності інноваційної 

діяльності. Окреслено переваги і недоліки застосування різних методів 

оцінювання інноваційної діяльності суб’єктів господарювання.   

 Ключові слова: інноваційна діяльність, ефективність інноваційної 

діяльності, методи оцінки ефективності інновацій.   

 

В сучасних умовах господарювання конкурентоспроможними виявляються ті 

суб’єкти господарювання, які активно займаються інноваційною діяльністю. 

Питання оцінки ефективності інновацій активно обговорюються серед 

науковців та практиків. Сутність та види інноваційної діяльності, сучасні 

підходи до оцінки ефективності інновацій розкриваються в роботах І. Бланка, 

А. Гойко, М. Денисенка, Я. Крупки, А. Полянської, З. Литвин та інших 

українських вчених. Проте науковий інтерес до даної теми залишається 

незмінним, і дослідження найбільш прийнятних методів оцінки ефективності 

суб’єктів господарювання продовжуються. 

Процес підготовки, обґрунтування, засвоєння і контролю впровадження 

інвестицій у нововведення називається інноваційною діяльністю.  

Законом України «Про інноваційну діяльність» під інноваційною діяльністю 

розуміють таку, «що спрямована на використання і комерціалізацію результатів 

наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових  

конкурентоздатних товарів і послуг» 1.  
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Інноваційна діяльність визначається як форма інвестицій і здійснюється з 

метою впровадження НТП у виробничу і соціальну сферу. Види інноваційно-

інвестиційної діяльності для суб’єктів різних сфер господарювання 

(промислових підприємств, банківських установ, зокрема) можуть відрізнятись, 

проте спільним для них є те, що дана діяльність охоплює:  

 випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки та технології: для 

підприємств це може бути виробництво сучасних зразків промислової 

продукції, для банківських установ – впровадження сучасних видів послуг або 

технологічних процесів, що використовуються в банківській діяльності, в 

результаті чого покращується задоволення потреб клієнтів, зростає 

конкурентоспроможність та ефективність банківської діяльності;  

 прогресивні міжгалузеві структурні зрушення: в даному контексті цілком 

можливим є створення міжгалузевих кластерів;  

 реалізацію довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками 

окупності витрат: як для промисловості, так і для банківської сфери завдяки 

об’єднанню технологічних, інтелектуальних та фінансових ресурсів можлива 

партнерська угода про взаємодію;  

 фінансування функціональних досліджень для здійснення якісних змін у стані 

виробничих сил: на перше місце висувається роль банківського сектора як 

потужного акумулятора фінансових ресурсів;  

 розробку і впровадження нової ресурсозберігаючої технології, що призначена 

для покращення соціального та екологічного стану: так само можливе 

партнерство між промисловими підприємствами та банківськими установами.  

 Разом з тим, накопичений економікою досвід показує, що не всі 

інноваційні ідеї впроваджуються у практику 3, і тим більше не всі досягають 

завершення у вигляді інвестиційного процесу. Причинами цього можуть бути 

помилки в обґрунтуванні.  

 В силу цього, надзвичайно важливим етапом у процесі інноваційної 

діяльності є підбір методів, які б ще на початку впровадження інновації були 

здатні спрогнозувати наслідки: економічні та соціальні.  

Оскільки інноваційна діяльність є частиною інвестиційної, дослідники 

сходяться на тому, що методи оцінки ефективності інвестицій, пропоновані 

вченими, цілком можуть бути використані для обґрунтування й інноваційних 

проектів 7, 4.  

 Методи оцінки ефективності капітальних вкладень зазвичай поділяються 

на статичні (облікові) та динамічні (дисконтні) 6. 

На нашу думку, слід віддати перевагу динамічним методам, оскільки статичні 

мають ряд суттєвих недоліків: 
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1) не враховується фактор часу – зіставляються теперішня вартість 

інвестицій і майбутня вартість прибутку; 

2) за показник віддачі від інвестування приймається лише прибуток. 

Проте в реальній практиці інвестиції повертаються у вигляді грошового потоку, 

який включає не лише прибуток, а також і нараховану амортизацію. Отже, 

штучно занижується прибуток та збільшується період окупності. 

3) оцінка проекту, як правило, одностороння – тільки з точки зору віддачі 

на 1 грн. вкладених коштів. 

 Динамічні методи базуються на положеннях часової концепції грошей 1; 

2. В першу чергу, є обов’язковим приведення до теперішньої вартості як 

інвестованого капіталу, так і суми віддачі від інновації. 

 Математична операція приведення до теперішньої вартості називається 

дисконтуванням. Інвестований капітал приводиться до теперішньої вартості 

тому, що, як правило, більшість інвестицій здійснюється по етапах. Тому всі 

інвестиції дисконтуються за виключенням першого етапу.  

 Дисконтування проводиться за формулою: 

t)r1(

F
P


 , 

де Р – теперішня вартість очікуваної у майбутньому суми; 

F – очікувана сума; 

r – відсоткова ставка, що обирається інвестором для дисконтування; 

t – період часу (у роках), що розділяє момент теперішньої вартості та момент 

отримання очікуваної суми. 

Дану формулу можна представити у наступному вигляді: 
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де kдиск(r,t) – коефіцієнт дисконтування, що залежить від r та t. Ці коефіцієнти 

розраховані у спеціальних таблицях «Процентний фактор теперішньої 

вартості». Користування таблицями значно пришвидшує розрахунки. 

Основною проблемою при оцінці інновацій буде вибір відсоткової ставки для 

дисконтування. У найпростішому варіанті відсоткова ставка встановлюється на 

рівні середньозваженої вартості капіталу суб’єкта господарювання, що 

впроваджує інновацію, але при порівнянні двох проектів з різним ступенем 

ризику повинні застосовуватись і різні відсоткові ставки.  

 З урахуванням цих принципів розроблено методичні підходи до оцінки 

інвестиційних проектів за наступними показниками:  

 чистий приведений прибуток;  

 індекс доходності;  
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 період окупності;  

 внутрішня ставка доходності.  

 Метод чистого приведеного прибутку – це результат віднімання від 

приведеної (дисконтованої) суми грошового потоку за період експлуатації 

проекту  приведеної  (дисконтованої) суми інвестованих коштів: 

  дискдиск ІГПЧПП  

де ЧПП – чистий приведений прибуток; 

ГПдиск – сума грошового потоку, приведена до теперішньої вартості за весь 

період експлуатації.; 

Ідиск – сума інвестованих у проект коштів, приведена до теперішньої вартості. 

 Показник чистого приведеного прибутку використовується не тільки для 

порівняння ефективності різних проектів, але й для оцінки доцільності кожного 

з них:  

 якщо ЧПП0, проект слід відхилити; 

 якщо ЧПП0, проект дозволяє збільшити капітал інвестора, і його 

можна розглядати. 

 Слід брати до уваги, що показник ЧПП має суттєвий недолік: обрана для  

дисконтування процентна ставка незмінна для всього періоду експлуатації 

об’єкту. Але в майбутньому вона може змінюватись в зв’язку із зміною 

економічних умов. 

 Проте метод розрахунку ЧПП є найбільш надійним і частіше всього 

застосовується.  

 Якщо метод ЧПП відображає ефективність інноваційного проекту у 

грошових одиницях, то індекс доходності, оперуючи тими самими чинниками, 

відображає ефективність відносну. 

Індекс доходності – це метод, який дозволяє визначити відношення теперішньої 

вартості майбутніх грошових потоків з приведеною сумою інвестованих 

коштів: 





диск

диск

І

ГП
ІД , 

де ІД – індекс прибутковості за даним проектом; 

ГПдиск – сума грошового потоку, приведена до теперішньої вартості; 

Ідиск – сума інвестованих у проект коштів, приведена до теперішньої вартості. 

За цією методикою, проект з ІП1 приймається, з ІП1 відхиляється, що 

корелює з аналізом показника ЧПП: 

 якщо ЧПП0, то ІД1; 

 якщо ЧПП0, то ІД1. 
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 Слід відмітити, що ІД і ЧПП попри однаковий висновок щодо доцільності 

проектів, по-різному оцінюють їх пріоритетність: ЧПП показує повну суму 

отриманого прибутку без врахування ефективності інвестицій, тоді як ІД 

демонструє саме ефективність інвестування – скільки грн. доходу забезпечує 1 

грн. інвестованих коштів. 

 Показником, який сигналізує про термін, який необхідний для 

відшкодування коштів на впровадження інновації, є період окупності. 

Один з способів розрахунку періоду окупності полягає у визначенні 

відношення між інвестованими коштами та середньорічним значенням 

грошового потоку: 

диск

річнсер

диск

ГП

І
ПО

.

 , 

де ПО – період окупності; 

ГПдиск сер.річн. – середньорічна величина дисконтованого грошового потоку; 

Ідиск – сума інвестованих у проект коштів, приведена до теперішньої вартості. 

Цей метод вважається найбільш поширеним, хоча має щонайменше два 

суттєвих недоліки:  

1) не враховується той факт, що інвестування може здійснюватися за етапами, і 

період окупності може настати раніше. Більш реальне значення періоду 

окупності в такому випадку можна отримати графічним методом, побудувавши 

криві інвестицій та криві грошового потоку з відповідним часовим інтервалом. 

2) не враховуються ті грошові потоки, що формуються після настання періоду 

окупності. Якщо не врахувати це, і звертати увагу лише на період окупності, 

можна відхилити достатньо вигідні проекти, оскільки досить часто по проектах 

з тривалим строком експлуатації можна отримати значно більший ЧПП, ніж по 

проектах з коротким строком експлуатації і відповідно з малим періодом 

окупності. Особливо це актуально для капіталомістких інноваційних проектів. 

 Означені показники суб’єктивні внаслідок вибору аналітиком ставки 

дисконтування. Цього недоліку позбавлений наступний метод, результат 

розрахунку, за яким не залежить від суб’єктивної думки – внутрішня ставка 

доходності.  

 ВСД – це ставка дисконтування, за якої дисконтована вартість грошових 

потоків дорівнює дисконтованій вартості інвестованих коштів, тобто ЧПП у 

процесі дисконтування буде приведений до нуля. Теоретично знайти таку 

ставку можна було б з наступного рівняння: 

0
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е ni – кінцевий строк отримання грошового потоку ГПі; 
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nj – кінцевий строк вкладення інвестицій Іj. 

 Алгебраїчний спосіб знаходження ВСД ускладнений, тому на практиці 

використовують наближений графічний метод, викладений у роботі 5. 

Внутрішня ставка доходності показує, наскільки великий резерв прибутковості 

проекту. Крім того, ВСД можна порівнювати з граничною ставкою, яка 

розраховується виходячи з вартості фінансування та ризикованості проекту. 

Кожне підприємство з врахуванням свого рівня інвестиційних ризиків може 

встановити для себе критеріальний показник, який називається граничним. 

Якщо ВСД вища за граничну ставку, проект приймається, менша за граничну 

ставку – відхиляється. 

 Отже, основною проблемою при застосуванні означених методів (окрім 

внутрішньої ставки доходності – цей метод є самодостатнім в плані визначення 

ставки) є вибір ставки дисконтування. Аналітик обирає ставку, орієнтуючись на 

темпи інфляції, ступінь ризикованості того чи іншого інвестиційного проекту, 

прогнозовані зміни у кон’юнктурі інвестиційного ринку. Помилка у виборі 

ставки може призвести до ряду негативних наслідків, відносно безболісним з 

яких може бути відмова від економічно цікавого проекту, а небезпечним – 

участь у проекті, який згодом виявиться збитковим. Проте, правильно 

визначена ставка дає можливість обґрунтувати доцільність будь-якого проекту 

за показниками чистого приведеного прибутку та індексу доходності. Дещо 

інша ситуація з розрахунком періоду окупності. Серед показників оцінки 

ефективності реальних інвестиційних проектів він представляється нам 

найбільш інтуїтивно зрозумілим, проте методологія його розрахунку викликає 

багато протиріч. Цих протиріч важливо уникнути, оскільки, на думку експертів 

більшість потенційних інвесторів чутливо реагує на його значення. І важливо 

не помилитись з визначенням періоду окупності, оскільки його заниження 

може загрожувати суттєвим зменшенням очікуваних результатів від реалізації 

проекту (аж до збитків), а «обережне» завищення – до втрати потенційних 

інвесторів, яких велике значення періоду окупності  не задовольнятиме. 
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 Essence of innovative activity is considered in the article. Methods which can 

be used for the estimation of innovative activity efficiency are exposed. Advantages 

and disadvantages of application of different evaluation methods of innovative 

activity of enterprises are outlined.   
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ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОНЦЕПЦІЙ В ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

В статті визначено, що в сучасних умовах господарювання діяльність 

підприємств неможлива без використання маркетингових концепцій, які 

забезпечують досягнення стратегічних цілей. Досліджено поняття та види 

маркетингової концепції, розглянуто еволюцію маркетингових концепцій. 

Ключові слова: маркетингова діяльність, концепція маркетингу, 

підприємство, ефективність. 

 

В умовах постійного зростання вимог споживачів до товарів і послуг 

підприємства, що їх надають, постійно відчувають тиск і змушені реагувати на 

нові виклики з метоюефективного функціонуванняі розвитку. Окрім цього 

підприємства перебувають в зоні ризику, що пов’язано як зізмінами правил гри 

на ринку товарів і послуг так із жорстким конкурентним середовищем. 

Для утримання позицій на ринку, забезпечення збуту товарів і послуг, 

створення додаткового прибутку і збільшення рентабельності бізнесу 

підприємство повинно впроваджувати і реалізовувати адекватні концепції 

маркетингу, тобто здійснювати маркетингову діяльність.  

Дослідженню впровадження концепцій маркетингу в діяльність 

підприємства, присвячено праці як вітчизняних, так і  закордонних науковців: 

В. Коробков [1], Ф. Котлер [2,3], Р. Лепа, Д.  Солоха, С. Коверга [4], В. Лисюк, 

Н. Шлафман, М. Стоянова [5], О. Покотилова [7], Ю. Робул [8] та ін. 

Аналізування наявних досліджень за обраною тематикою дає можливість 

зробити висновок щодо недостатнього вивчення питання необхідності 

впровадження (реалізації) концепцій маркетингу. 

Розглянемо визначення маркетингової концепції. Узагальнивши існуючі 

підходи до трактування даної категорії, можемо констатувати, що концепція 

маркетингу являє собою певну філософію ведення бізнесу або науково 

обґрунтований задум здійснення маркетингової діяльності, який ґрунтується на 
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конкретній керівній ідеї, ефективної стратегії, необхідному оперативному 

інструментарії здійснення маркетингової діяльності в цілях досягнення 

результатів, обумовлених стратегічним планом підприємства. Маркетингова 

діяльність орієнтована на вирішення як внутрішніх проблем підприємства, так і  

пошуку шляхів адаптації бізнесу до зовнішніх умов господарювання. За 

Котлером сутність концепції маркетингу полягає в наступному: «Виробляти те, 

що купується, а не продавати те, що виробляється» [2]. Відповідно, концепція 

маркетингу повинна бути обрана підприємством залежно від характеристик 

зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства (рис.1.) [8].  

Котлером Ф. виділяється п’ять основних концепцій: концепція 

вдосконалення виробництва, концепція вдосконалення товару, збутова 

концепція (інтенсифікації комерційних зусиль), концепція «чистого» 

маркетингу і концепція соціально-етичного маркетингу [3]. 

Концепція вдосконалення виробництва або виробнича ґрунтується на 

припущенні, що споживачі будуть доброзичливі до товарів, які доступні за 

ціною і широко поширені. Згідно цієї концепції, виробники зосереджували 

основну увагу на внутрішніх можливостях підприємств: вдосконаленні 

технології та організації виробництва, зниженні витрат, що давало можливість 

збільшити обсяг випуску і наситити ринок товаром за доступною для покупців 

ціною.  

 
Рис.1. Вибір концепції маркетингу [8] 

Концепція вдосконалення товару або концепція товарного маркетингу 

стверджує, що споживачі скоріше купуватимуть товари найвищої якості з 
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кращими експлуатаційними властивостями. Отже, підприємства мають 

зосереджувати свою енергію на постійному вдосконаленні характеристик 

товару при забезпеченні помірних, прийнятних для більшості споживачів, цін.  

Збутова концепція (інтенсифікації комерційних зусиль) стверджує, що 

споживачі не купуватимуть товари підприємства в достатніх кількостях, якщо 

(окрім вдосконалення товарів і виробництва) не буде докладено також значні 

зусилля у сфері збуту і його стимулювання [5, с.151]. 

Концепція «чистого» маркетингу стверджує, що підприємства можуть 

досягти своїх цілей тільки у тому випадку, якщо вони правильно визначать 

нужди і потреби своїх споживачів і задовольнятимуть їх ефективніше, ніж 

можуть це зробити їх конкуренти. В той же час, підприємці мають не лише 

пристосовуватися до вимог ринку, але і самі формувати потреби потенційних 

клієнтів і стимулювати споживання [1, с.10-11; 2]. 

Концепція соціально-етичного маркетингу вимагає від підприємців 

спочатку виявити нужди, потреби та інтереси споживачів цільових ринків, 

відповідно до чого забезпечити відповідність характеристик товару цим 

очікуванням. З принципів соціально-етичного маркетингу витікає, що 

необхідною умовою стійкого положення виробника на ринку є відповідність 

інтересам суспільства. 

Окрім цього науковці виділяють сучасні концепції - сервісну і маркетингу 

взаємодії. Сервісна концепція акцентує увагу на сервісі, пропонованому 

споживачам або побудови ефективної системи обслуговування клієнтів. Це дає 

змогу залучати нових покупців до споживання продуктів (послуг)підприємства, 

а також розширювати систему постійних покупців, які отримують задоволення 

від обслуговування, яке отримують в компанії. 

Зміст концепція маркетингу взаємодії полягає в тому, що об’єктом управ-

ління маркетингу стає сукупне рішення, а відносини (комунікації) з покупцем 

та іншими учасниками процесу купівлі-продажу. Дана концепція передбачає, 

що кожен клієнт вимагає індивідуального підходу з погляду процесу взаємодії з 

ним. При цьому основною метою компанії є побудова системи довгострокових 

відносин з клієнтами, клієнт і система взаємодії з ним стає одним із провідних 

активів і факторів ринкової стійкості підприємства. Еволюція концепцій 

маркетинг представлена в таблиці 1. 
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Таблиця 1. 

Еволюція концепцій маркетингу [6,7 ] 

Концепція Провідна ідея Основний 

інструментарій 

Головна ціль 

Виробнича (1860–

1920)  

Виробляю те, що 

можу  

Собівартість, 

продуктивність  

Зростання продажів, 

максимізація 

прибутку  

Товарна (1920–1930)  Виробництво 

якісних товарів  

Товарна політика  Удосконалення 

споживчих 

властивостей товару  

Збутова (1930–1950)  Розвиток збутової 

мережі  

Збутова політика  Інтенсифікація збуту 

товарів за рахунок 

зусиль з просування  

Традиційного 

маркетингу  

(1960–1980)  

Виробляю те, що 

потрібно 

споживачеві  

Комплекс 

маркетингу-мікс, 

дослідження 

споживача  

Задоволення потреб 

цільових ринків  

Соціально-етичного 

маркетингу  

(1980–1995)  

Виробляю те, що 

потрібно 

споживачам з 

урахуванням вимог 

суспільства  

Комплекс 

маркетинг-мікс, 

дослідження 

соціальних та 

екологічних по-

наслідків 

виробництва і 

споживання 

вироблених товарів  

Задоволення потреб 

цільових ринків за 

умови заощадження 

ресурсів, охорони 

навколишнього 

середовища  

Сервісна концепція 

(з 90-х рр. минулого 

століття)  

Постачання товару 

комплексом 

додаткових сервіс-

них послуг  

Комплекс сервісних 

послуг, 

комфортність 

здійснення покупки  

Побудова 

ефективної системи 

обслуговування 

клієнта  

Маркетинг взаємодії 

(з 80-х рр. минулого 

століття)  

Індивідуалізація 

відносин зі по-

споживачем  

Управління 

взаємовідносинами 

зі споживачем  

Побудова системи 

довгострокових 

відносин з клієнтом 

заснованої на 

соціальній і 

технічній адаптації 

партнерів один до 

одного і на 

інвестиціях у 

відносини  

Узагальнюючи проведений аналіз концепцій маркетингу, відзначимо, що 

для підприємств стратегічною метою має стати використання концепцій 

маркетингу в сучасних умовах господарювання оскільки: впровадження і 

реалізація концепції маркетингу є обов’язковою складовою раціональної 
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системи управління; обрана підприємством концепція маркетингу має бути 

спрямована на дослідження цільового сегмента ринку, визначення параметрів 

попиту, виявлення потреб, здійснення сегментування ринку, формування 

стратегії маркетингу, реалізацію стратегії і коригування; реалізація обраної 

концепції маркетингу забезпечить збут товарів і послуг, створить додатковий 

прибуток і збільшить рентабельність бізнесу. 
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The article deals that in the current conditions of economic activity, the activity 

of enterprises is impossible without using concepts of marketing that ensure the 

achievement of strategic goals. The concept and types of marketing concept are 

explored, the evolution of marketing concepts is considered 
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ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ 

НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ 

 

 У статті визначено загальні потенційні загрози для підприємства, 

конкретизовано сучасні чинники, які мають негативний вплив на діяльність 

вітчизняних підприємств, запропоновано основні шляхи забезпечення 

економічної безпеки підприємства. 

 Ключові слова: економічна безпека підприємства, загрози економічній 

безпеці підприємства,рівень економічної безпеки. 

 

Сучасні економічні взаємовідносини між вітчизняними підприємствами 

приховують суттєві загрози економічній безпеці України, її регіонам та 

підприємствам. Частина з них давно відома, а деякі виникли нещодавно і 

пов’язані з новим етапом у розвитку економічних взаємовідносин України та 

країн ЄС – відкритістю вітчизняної економіки. У стратегічному плані 

відкритість економіки – правильний політичний курс, але з точки зору 

забезпечення економічної безпеки це потребує додаткових витрат коштів 

підприємств на збереження своєї незалежності, конкурентну боротьбу із більш 

сильними європейськими виробниками аналогічних виробів та ін. Розумна 

відкритість економіки сприяє залученню новітніх технологій, інвестицій, 

активізації мобільності виробництва та підвищенню конкурентоспроможності. 

Проте, недосконалість ринкових відносин в Україні та кризовий стан її 

економіки потребує від підприємств особливої уваги та врахування негативної 

дії на економічну безпеку вітчизняних підприємств досі невідомих чинників. 

Відкриваючи економіку країни потрібно одночасно запропонувати систему 

захисту вітчизняного виробника, стратегічних галузей та окремих підприємств, 

що не було зроблено як на рівні держави, так і окремих підприємств.  

Тому для забезпечення економічної безпеки на рівні окремого 

підприємства є актуальним більш чітко ідентифікувати зовнішні та внутрішні 

причини виникнення загроз, а також розробити певні запобіжні заходи, що 

дадуть можливість підвищити рівень економічної безпеки українських 

підприємств. 
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Аналіз публікацій таких авторів, як М.А. Бендикова,  А.В. Козаченко, Т.Г. 

Васильціва, З.С. Варналія, В.В.Горшкова, І.І. Дідовича, І.П. Мігус, О.С. 

Іванілова, А.Б. Качинського, Т.Б. Кузенко, Н. Лоханової, показав, що питання 

причин виникнення та формування загроз економічній безпеці підприємства в 

сучасних умовах господарювання є недостатньо дослідженими і потребують 

подальшого опрацювання. 

Метою статті є узагальнення існуючих підходів до визначення переліку 

сучасних загроз економічної безпеки промислового підприємства на основі 

виділення функціональних складових. 

Основним завданням було дослідити наукові праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених і практиків, що досліджували причини виникнення загроз 

економічній безпеці підприємства, виділити та систематизувати ці загрози за 

функціональними складовими для цілей діагностики. 

Забезпечення економічної безпеки підприємства вимагає прийняття 

ефективних рішень, пов'язаних з виявленням, обліком і знаходженням способів 

запобігання тих або інших загроз. Деякі загрози можна спрогнозувати, інші 

виникають раптово. Загрози, які виникають за певних умов і вже відомі з 

досвіду попередньої економічної діяльності, можна передбачити. Загрози, що 

виникли зі спонтанних причин (стихійні лиха, природні катаклізми) 

передбачити не можна, але необхідно фінансово враховувати можливість їх 

виникнення. 

Особливості господарської діяльності підприємства, що визначають 

прояв загроз економічного характеру, відображають функціональні складові в 

структурі економічної безпеки: фінансову, інтелектуальну і кадрову, 

технологічну, політико-правову, екологічну, інформаційну, силову [9]. 

Таким чином, провівши аналіз різних напрямків фінансової діяльності 

підприємства, можна спрогнозувати загрози економічній безпеці підприємства 

на довгостроковий період. Для середньостатистичного  підприємства можна 

виділити наступні потенційні загрози, які виникають під дією зовнішнього 

середовища господарювання: 

1) в даний час зросла кількість злочинів, пов'язаних з банкрутством 

підприємств. Так, навмисне банкрутство (ст. 219 КК України «Доведення до 

банкрутства») передбачає умисне створення неплатоспроможності 

підприємства, що викликає штучну економічну неспроможність підприємства і 

призводить до неконкурентоспроможного стану. Крім навмисного банкрутства 

можливе фіктивне банкрутство (ст. 218 КК України “Фіктивне банкрутство), 

яке передбачає завідомо неправдиве оголошення керівником чи власником 

комерційної організації, індивідуальним підприємцем про 

неплатоспроможність з метою введення в оману кредиторів як для отримання 
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відстрочки або розстрочки належних кредиторам платежів і знижки з боргів, 

так і для повної  несплати боргів [4]; 

2) невідповідність у використанні обсягів надходження на підприємство 

матеріальних ресурсів; 

3) складна адаптація до інновацій в процесі реструктуризації; 

4) зменшення обсягів ринку збуту продукції; 

5) фінансова нестабільність; 

6) недобросовісність вітчизняних ділових партнерів; 

7) політична нестабільність в суспільстві; 

9) криміналізація різних секторів економіки; 

10) недобросовісність ділових зарубіжних партнерів; 

11) промислове шпигунство чи інші форми посягань на комерційну 

таємницю; 

12) іншою, не менш важливою проблемою, є бідність населення, оскільки 

саме вона представляє серйозну загрозу розвитку підприємств. Ця соціально-

економічна проблема актуальна не тільки для України, але і для всього світу. В 

основі бідності лежать дві групи соціально економічних чинників: 

 рівень економічного розвитку (ВВП на душу населення); 

 нерівність в розподілі доходів між різними верствами населення; 

13) у кризові періоди розвитку найбільшу небезпеку для підприємства 

представляє руйнування його потенціалу (виробничого, технологічного, 

науково-технічного і кадрового) як головного чинника життєдіяльності 

підприємства, його можливостей. При цьому умови господарювання такі, що не 

забезпечується здатність до потенційного зростання. Ресурси для цього 

підприємство може здобувати тільки виходячи з результатів власної діяльності 

(точніше - амортизаційних відрахувань і прибутку), а також за рахунок 

позикових коштів. Обидва ці джерела інвестицій у кризовій ситуації у 

підприємства, як правило, виявляються перекриті [7]. 

На наш погляд, пропонуємо виділити основні причини поточної 

неблагополуччя багатьох підприємств малого та середнього бізнесу на рисунку 

1, які безпосередньо впливають на рівень економічної безпеки підприємства в 

цілому. 

Запуск ринкового механізму господарювання в Україні відбувався при 

здатності більшості підприємств самостійно і ефективно увійти в стихійно 

організаційний ринок. Проте, практично безконтрольне роздержавлення 

значної кількості вітчизняних підприємств та їх приватизація призвели до 

ліквідації цих підприємств. Мало хто в ті часи задумувався над тим, хто ж є 

кінцевим бенефіціаром ново приватизованих підприємств і яка кінцева мета 

приватизації. 
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Як правило виділяють три ознаки, які характерні для загроз економічній 

безпеці сучасного підприємства і зумовлені «особливостями» вітчизняного 

ринкового середовища [3]: свідомий і корисливий характер; спрямованість дій 

на нанесення шкоди суб'єкту підприємництва; протиправний характер. 

 
Рисунок 1.  Основні причини відхилення рівня економічної безпеки 

підприємства 

Основними з цих загроз є наступні: 

1. Економічне придушення: зрив угод та інших угод; паралізація діяльності 

фірм з використанням повноважень державних органів, засобів масової 

інформації; компрометація діяльності фірми; шантаж, компрометація 

керівників і окремих співробітників. 

Не затребуваність продукції на внутрішньому і 

зовнішньому ринках, її низька конкурентоспроможність 

Основні причини 

відхилення рівня 

економічної безпеки 

підприємства 

Неефективні способи 

інституціональних 

перетворень, які 

спричинили фрагментацію 

багатьох колись єдиних 

виробничих комплексів на 

дрібніші 

«Виснаження» 

внутрішніх 

інвестиційних ресурсів 

Митні та валютні бар'єри 

на кордонах країн СНД, 

зруйнували їх колись 

єдиний економічний 

простір 

Відсутність ефективного 

менеджменту та 

корупційна складова у 

діяльності державних 

підприємств.. 

Відсутність скоординованої програми розвитку економіки на рівні держави, що не дає 

можливості підприємствам здійснювати прогнози на перспективу з врахуванням 

пріоритетних напрямків розвитку тих або інших галузей. 

Неефективний процес 

роздержавлення 

підприємств на користь 

конкуруючих іноземних 

фірм 
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уряду та «перспектив 

розвитку» вітчизняної 

економіки 

Непрозора приватизація 

та зловживання при її 

проведенні 
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2. Фізичний тиск: пограбування та розбійний напад на офіси, склади; загрози 

фізичних розправ; наймані вбивства. 

3. Промислове шпигунство: підкуп співробітників, передача документів і 

розробок, копіювання програм і даних, проникнення в ПЕОМ; 

підслуховування переговорів. 

4. Фінансове придушення. 

5. Психічне придушення. 

З метою нейтралізації загроз економічній безпеці підприємства має 

проводити роботу з підвищення ефективності основних напрямків свого 

функціонування, що істотно відрізняються один від одного за своїм змістом. У 

структуру функціональних складових економічної безпеки в ув'язці з його 

ресурсами входять: техніко-технологічна, маркетингова, фінансова, кадрова та 

управлінська. 

Економічна безпека підприємства забезпечується дієвістю нормативних, 

організаційних і матеріальних гарантій, а також своєчасним виявленням, 

попередженням та дієвим припиненням посягань на підприємства, його 

фінанси, майно, або інтелектуальну власність, ділові зв'язки, технологію, 

інформацію. 

Економічна безпека підприємства повинна забезпечується шляхом 

реалізації двох підходів: 

 підхід, що попереджує загрози; 

 підхід, що реагує на загрози. 

До основних шляхів забезпечення економічної безпеки підприємства, як 

правило, відносять наступні: 

1. Проведення досліджень і аналізу змін у законодавчій базі та 

економічній політиці держави.  

2. Вивчення ринку, аналіз його кримінальних аспектів, визначення 

секторів, небезпечних для функціонування підприємства. 

3. Виявлення конкурентів, з'ясування спрямованості їх намірів щодо 

фірми, розробка і реалізація адекватних заходів з протидії. Вивчати партнерів, 

виявляти серед них недобросовісних юридичних і фізичних осіб; виробляти 

методики будівництва безпечних для підприємства відносин з ними. 

4. Розробляти фінансові, комерційні, організаційні, технічні та 

технологічні заходи, які гарантують збереження і зміцнення становища фірми 

на ринку. 

5. Відстежувати криміногенну обстановку навколо фірми; збирати 

інформацію про прагнення організованої злочинності та окремих осіб, що 

мають протиправні наміри, щодо підприємства. 
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6. Організувати охорону об'єктів підприємства, захищати життя і 

здоров'я співробітників, забезпечити особисту безпеку керівників фірми і 

членів їх сімей від посягань з боку злочинних елементів. 

7. Розробити принципи і підходи до реалізації кадрової політики, 

виявлення кризових ситуацій в колективі фірми, відстеження негативних 

настроїв; попередження проникнення агентури конкурентів, кримінальних 

організацій та окремих осіб, які виношують протиправні наміри щодо. 

8. Унеможливити технічне проникнення на об'єкти фірми 

конкурентів, кримінальних організацій та окремих осіб, з метою копіювання 

важливої інформації. 

9. Розробити і впровадити оптимальні режими забезпечення безпеки 

на об'єктах фірми, систематично здійснювати контроль за їх дотриманням. 

10. Розробити заходи спрямовані на забезпечення гомеостатичності у 

діяльності підприємства в умовах кризових ситуацій 9. 

Таким чином, беручи до уваги всі можливі чинники, які мають 

негативний вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства, можна 

певним чином пом’якшити їх дію шляхом розробки запобіжних заходів та 

впровадивши їх безпосередньо на підприємстві. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТОРГОВОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

У статті розглянуто інструменти, які використовуються  для 

формування іміджу організації, його складові, а також  чинники внутрішнього 

та зовнішнього середовища впливу. 

Ключові слова: імідж, організація, конкурентоспроможність, 

маніпулювання, візуалізація, вербалізація, реклама, іміджологія. 

В сучасних ринкових умовах здійснює свою діяльність багато 

організацій, одні є лідерами ринку, а інші не витримуючи конкурентної 

боротьби реорганізуються або взагалі призупиняють свою діяльність. Оскільки 

саме конкуренція є рушійною силою боротьби підприємств за свій сегмент 

ринку. Конкурентоспроможність торговельних підприємств - поняття відносне: 

одна й та ж фірма в рамках, наприклад, регіональної галузевої групи може бути 
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визнана конкурентоспроможною, а в рамках галузей світового ринку або його 

сегмента – ні. Оцінка ступеня конкурентоспроможності, тобто виявлення 

характеру конкурентної переваги фірми порівняно з іншими фірмами, полягає в 

першу чергу у виборі базових об’єктів для порівняння, іншими словами, у 

виборі фірми-лідера в галузі країни чи за її межами. Імідж фірми є один з тих 

багатьох факторів, від яких залежить її успіх. 

Імідж - цілеспрямовано сформований (засобами масової інформації, 

літературою та ін.) Образ будь-якої особи, предмета, явища, покликаний надати 

на кого-небудь емоційний і психологічний вплив у метою реклами, 

популяризації тощо та імідж - сформоване в масовій свідомості і має характер 

стереотипу емоційно забарвлений образ кого-небудь або чого-небудь [1]. 

Імідж компанії – це враження цільового сегменту споживачів про 

компанію, яке формується в результаті маркетингових комунікацій та на основі 

конкурентних переваг підприємства з метою створення стійкого позитивного 

відношення до підприємства. 

Багато різноманітних інструментів використовуються підприємствами 

для створення сприятливого враження про них, серед яких основними є: 

позиціонування, маніпулювання, вербалізація, візуалізація, емоціоналізація, 

міфологізація та деталізація. Під позиціонуванням ми розуміємо спосіб 

досягнення вигідної позиції на ринку та особливого місця в свідомості 

споживача, шляхом орієнтація на його потреби. Для ефективного 

позиціонування підприємства на ринку виникає потреба високваліфікованих 

маркетологів, постійного моніторингу та у випадку певних змін на ринку 

миттєвих коректуючих дій.   Маніпулювання є більш простим, оперативним та 

ефективнішим інструментом, але його ефект є короткостроковим оскільки така 

діяльність базується на нечесності та нещирості. Міфологізація є одним з 

ефективних інструментів іміджології, оскільки міф - це саме той тип 

інформації, який на підсвідомому рівні притаманний кожному і основним 

завданням є її активізація у вигідному для організації напрямку, тобто 

коригування вже існуючого міфу в масовій свідомості. Емоції також відіграють 

важливу роль в житті кожної людини, характеристики продукту дуже часто 

можуть мати другорядне значення у порівнянні з емоціями, які отримує 

споживач в процесі  та результаті задоволення своїх потреб, тому 

емоціоналізація займає важливе місце в процесі управління враженнями та 

формування іміджу фірми. Вербалізація це сукупність певних словесних 

повідомлень, які передаються до цільової аудиторії. Ефективнішою за 

вербалізацію є візуалізація оскільки це є такий засіб створення іміджу, що 

передбачає супровід об’єкту певними зрозумілими візуальними символами, так 

як більшість людей у світі сприймають більшу  частину інформації за 
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допомогою зору. Як різновид візуалізації для іміджології характерною є 

деталізація, що передбачає використання певних деталей, які акцентують увагу 

та об’єкт при подачі конкретної інформації. 

Формування іміджу організації у свідомості цільової групи здійснюється 

в процесі комунікації, в рамках якої транслюється інформація іміджевого 

характеру (вербальні, візуальні, аудіовізуальні іміджеві повідомлення). Основні 

теми повідомлень - назва організації, її місія і девіз, фірмовий лозунг (слоган), 

логотип, постійний комунікант, корпоративний герой, фірмовий гімн, 

корпоративна легенда та ін. [2]. 

Для здійснення процесу управління іміджом організації необхідно мати 

чіткі уявлення про його складові й особливості психологічних процесів 

формування іміджу у свідомості груп осіб.  Імідж організації складається із 

певного набору елементів, які пов’язані між собою. Такі елементи, своєю 

чергою, є результативними чинниками, які формуються на підставі проведення 

маркетингової комунікаційної компанії. Загалом вигляд і структуру іміджу 

організації показано на рис. 1.   

На імідж організації впливають наступні чинники внутрішнього 

середовища:  зовнішній вигляд працівників, мотивація персоналу, політика 

підприємства в області розвитку і навчання персоналу, соціально-

психологічний клімат в колективі, політика підприємства в області планування 

кар’єри і створення системи заохочень. До зовнішніх чинників, що впливають 

на імідж підприємства можна віднести: зовнішній вигляд офісу, реклама 

підприємства, якість продукції, вміння підприємства підтримувати ділові 

відносини з постачальниками і клієнтами, інвестиційна привабливість, 

відповідність ціни та якості продукції, фінансова стабільність, участь в 

благодійних заходах, відповідність ціни та якості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1 . Структура іміджу організації [3]. 
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Дана структура дає можливість врахувати важливість кожної складової 

іміджу для певної цільової групи і вибудовувати їх так, як є найбільш актуально 

на сьогодні для формування позитивного іміджу організації. 

Ефективне формування іміджу організації – це цілеспрямована робота, 

кероване подання інформації із заздалегідь очікуваним результатом її впливу. 

Інформація повинна доводитись до аудиторії усіма каналами маркетингових 

комунікацій. До основних інструментів маркетингових комунікацій належать: 

реклама, пропаганда, паблік рілейшнз, директ-маркетинг, стимулювання збуту 

тощо. Кожна із складових системи маркетингових комунікацій має свої 

особливості, але усі вони доповнюють одна одну, створюючи єдиний комплекс 

[4]. 

В період коли компанія знаходиться на етапі становлення витрати на 

формування іміджу і рекламу мінімальні. Оскільки перше враження про 

організацію важко змінити, то після зайняття нею певної ніші на ринку, вона 

вже може дозволити собі збільшити витрати на імідж-рекламу з метою 

формування внутрішнього та зовнішнього іміджу шляхом запровадження тих 

чи інших чинників впливу. На сучасному етапі ринкових відносин позитивний 

імідж є однією з важливих умов ділового успіху організації. 
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ РОЗВИТКУ РИНКУ  

КАВИ В УКРАЇНІ 

 

У статті досліджуються процеси, які відбуваються на українському 

ринку кави. Обґрунтовано вплив тенденцій світового ринку кави та заходів 

економічної політики держави на конкурентоспроможність українських 

підприємств. 

Ключові слова: кава, обсяг споживання кави, сегментація ринку кави, 

споживачі. 

 

Значення розвитку українського ринку кави важко переоцінити, оскільки 

для споживачів цей продукт давно став звичною частиною щоденного раціону. 

Кавою називають смаковий продукт (напій), який виготовлений з обсмаженого 

насіння кавового дерева. Фізіологічна цінність кави залежить від вмісту 

алкалоїду кофеїну, хлорогенової кислоти та ароматичних речовин. 

Ринок кави – це один з найбільш динамічно зростаючих ринків 

харчової сфери. Проте, незважаючи на всю популярність цього напою, якої він 

набув останніми роками, ринок кави разом з культурою її споживання, ще 

тільки формується. Він надзвичайно чуттєвий до змін як зовнішнього, так і 

внутрішнього характеру.  

Метою даної статті є аналіз тенденцій та динаміки розвитку ринку кави в 

Україні за основними його сегментами. 

Кава є популярним напоєм, її вирощують майже в 60 країнах світу. В 

Бразилії, Колумбії, В’єтнамі, Індонезії та Індії – виробляють близько 70% 

усього світового обсягу кави, а Ефіопія займає почесне місце батьківщини кави.  

Розглянемо обсяг споживання кави у світі за попередні чотири роки 

(табл.1).  
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Таблиця 1 

Обсяг світового споживання кави за період 2013-2016 рр. 

 2013 2014 2015 2016 

Тис. мішків 146964,00 149022,00 151758,00 155469,00 

Джерело: [1]  

Аналізуючи статистичну інформацію, наведену в табл. 1, бачимо, що на 

світовому ринку кави прослідковується позитивна динаміка, що 

характеризується щорічним зростанням обсягу споживання даного продукту.  

Експерти «Mordor Intelligence» зазначають, що найбільше кави 

споживають люди віком від 19 до 34 років, що обумовлено позиціонуванням 

кави на ринку не просто як гастрономічного продукту, а як стилю життя, 

невід’ємної частини образу молодої та успішної людини. Культура кави стає 

символом моди і керує споживанням.  

Зростанню світового ринку кави сприяють і такі чинники, як розширення 

асортименту кавових напоїв, збільшення способів приготування кави, наявність 

широкого вибору сортів і видів даного напою, збільшення кількості магазинів 

роздрібної торгівлі, кафе та кав’ярень, що спрощує доступ споживачів до 

кавової продукції [3].  

Щодо географічної сегментації досліджуваного ринку, то за даними 

аналітично-консалтингової фірми «Mordor Intelligence», найбільша частка кави 

реалізується в Європі (40%). Друге місце за рівнем реалізації посідає Північна 

Америка (34%). Азія, Південна Америка і Африка, незважаючи на масове 

вирощування кави, споживають відповідно 13%, 9% і 4% від загального обсягу 

(рис. 1) [3].  

 
Рис. 1. Сегментація глобального ринку кави за географічною ознакою 

Джерело: [3] 
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Проте фахівці зазначають, що ринки, які сьогодні мають найнижчий 

рівень споживання кави, характеризуються відносно швидкими темпами 

зростання і в короткостроковій перспективі частки споживання даного 

продукту в різних регіонах світу будуть вирівняні [4].  

Аналітична компанія «TechNavio» представила прогноз розвитку 

глобального ринку кави в 2018-2021 рр., де закладено щорічне зростання 

даного ринку в обсязі майже 13% (Рис. 2) [5].  

Аналізуючи інформацію, подану на рис. 2, чітко бачимо стрімке 

зростання досліджуваного ринку в прогнозований період. Тобто, в кінці 2021 

року світовий ринок кави зросте на 64,6% порівняно з 2017 роком.  

Глобальний ринок кави має низку особливостей, які виділяють його серед 

інших ринків продовольчих товарів. Зокрема, він ще далекий до свого 

насичення, адже функціонує в умовах зростаючого попиту, передусім на 

високоякісну продукцію. Контролюється цей ринок на 90% 

транснаціональними компаніями, які займаються реекспортом і регіональною 

дистрибуцією. Європа займає домінуючі позиції на даному ринку, не зважаючи 

на те, що не вирощує каву.  

 
Рис. 2. Прогноз розвитку глобального ринку кави 

в 2018-2021 рр., млн. грн. [5] 

 

На ринку кави присутні значні сезонні коливання: зменшення обсягів 

продажу влітку (особливо серпень – початок вересня, зменшення на 10%), 

значне збільшення взимку (особливо січень – лютий, збільшення на 200%).  

Незважаючи на нестабільність та низький рівень доходів населення в 

Україні, ринок кави в контексті глобальних тенденцій характеризується 

постійним зростанням (табл. 2) [6].  
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Таблиця 2 

Обсяг споживання кави на одну особу за період 2013-2018 рр., грн. 

 І квартал 

2013 р. 

І квартал 

2014 р. 

І квартал 

2015 р. 

І квартал 

2016 р. 

І квартал 

2017 р. 

І квартал 

2018 р. 

Грн. 14,70 16,20 17,40 21,80 25,80 26,20 

Джерело: [6] 

 

Аналізуючи дані табл. 2 бачимо, що у І кварталі 2017 року порівняно з 

аналогічним періодом 2012 року, споживання кави в Україні збільшилось на 

78,2%. Це спричинено, в першу чергу, зростанням світового ринку кави, 

широко доступною пропозицією, успішним просуванням даного продукту 

кавовими компаніями та незаповненістю досліджуваного ринку, позаяк сегмент 

кавового ринку в Україні заповнений тільки на 60% [7, с. 9].  

Основні висновки за результатами дослідження: 

1. У зв’язку з кризою, вітчизняні виробники виходять на лідируючі 

позиції на ринку.  

2. Найбільш вірогідний напрям розвитку – імпорт зеленої кави (нижчі 

митні ставки), обсмажування і фасування в Україні.  

3. Розширення частки ринку дешевої низькоякісної кави.  

4. Розширення контрабандних поставок.  

5. Основні атрибути продукції: ціна; якість; марочна політика; якість 

упаковки.  

6. Важливе значення при реалізації кави має барвиста упаковка, яка 

добре запам’ятовується.  

7. Рекламна підтримка має велике значення, що добре видно на 

прикладах Nescafe, Monterrey і Jacobs.  

8. Для отримання більшої частки ринку, мережа розповсюдження 

повинна охоплювати максимум сегментів ринку. Крім того, це дасть 

можливість захиститися від сезонних коливань.  

9. Доцільно нарощувати асортиментний ряд з метою покриття 

максимальної кількості споживачів.  
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У сучасних умовах нестабільність зовнішніх соціально-економічних і 

політичних процесів, що впливають на функціонування і стратегічний розвиток 

господарюючих суб’єктів, розвиток високих технологій, глобалізація бізнесу, 

зростання об’ємів виробництва і споживання, інтеграція на мікро- і макро- 

рівнях зумовили перехід до постіндустріального (інформаційного) суспільства. 

Це пред’являє нові вимоги до управління підприємствами, які в значній мірі 

пов’язані з формуванням ефективних механізмів виробництва, розподілу, 

обміну і споживання. 

Інформаційно-комунікаційного забезпечення - визначальний чинник в 

еволюційному розвитку підприємства й, певною мірою його характеристикою, 

оскільки впливає на всі процеси, пов’язані з функціонуванням підприємства. 

Необхідність управління інформаційним та комунікаційним 

забезпеченням господарської діяльності визначається пояснюється постійним 

зростанням різноманітної інформації, необхідністю приймання оперативних 

управлінських рішень в результаті діагностики ситуацій, змін споживчого 

попиту з метою задоволення суспільних потреб та забезпечення ефективності 

діяльності підприємства.  

Дослідженню даної проблематики присвячено багато праць, проте він 

залишається недостатньо вивченим. Відповідно це і зумовлює мету нашого 

дослідження, а саме необхідність і важливість управління інформаційно-

комунікаційним забезпеченням діяльності підприємства. 

Дефініція «інформаційне забезпечення» трактується по різному (таблиця 

1).  
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Таблиця 1 

Підходи до розуміння «інформаційне забезпечення» 

№ ПІБ Визначення 

1 Балабанова Л.В. сукупність дій з надання необхідної для 

управлінської діяльності інформації в зазначене 

місце на основі певних процедур із заданою 

періодичність [1, C.9] 

2 Петренко С.М. сукупність реалізованих рішень щодо обсягів 

інформації, її якісного та кількісного складу, 

розміщення і форм організації. При цьому метою 

інформаційного забезпечення є своєчасне подання 

необхідної та достатньої інформації для прийняття 

управлінських рішень [4, C.20]. 

3 Черноіваненка А.В. забезпечення системи управління сукупністю 

уявлень, понять, даних та як діяльність, що пов’язана 

із засобами збирання, реєстрації, передачі, 

зберігання, опрацювання та представлення 

інформації [5]. 

4 Лаврук, Л.В. 

Лаврук О.С. 

Сукупність інформаційних ресурсів, методів і 

способів їх організації , які необхідні для реалізації  

виробничих і управлінських процедур та 

забезпечують його фінансово господарську 

діяльність [ 3] 

 

Узагальнивши існуючі підходи, можна розглядати інформаційне 

забезпечення як: необхідна складова управлінської діяльності; інформаційну 

діяльність; підґрунтя для прийняття ефективних управлінських рішень.  

Комунікаційне забезпечення має значний позитивний вплив на 

формування конкурентоспроможності підприємств. Перспективами розвитку 

комунікаційного забезпечення господарської діяльності є виокремлення на 

основі відповідного аналізу сили та сталості імпульсів, чинників впливу 

зовнішнього оточення та мікросередовища на удосконалення процесу пошуку і 

генерації ідей, що приводить до підвищення конкурентоспроможності, 

ефективного розподілу продукції на ринках.  

Комунікаційне забезпечення діяльності підприємства розглянемо через 

вивчення категорії комунікації. Ефективна система комунікацій підприємств та 

організацій покликана не тільки надати споживачам необхідні знання щодо 



231 

 

характеристик і якості товарів/послуг, умов їх придбання, особливостей 

конкурентної пропозиції, а й викликати прихильність цільового ринку, 

створити атмосферу взаєморозуміння, доброзичливості та довіри між 

виробниками, споживачами і суспільством. 

Комунікації – важлива складова управління, організація процесу зв’язку 

індивідів та суспільства через зустрічне переконання і спонукання для 

створення гармонійних, взаємовигідних соціально-економічних відносин між 

ними. За допомогою комунікацій виробляються і виконуються рішення, 

здійснюється зворотній зв’язок і коригування цілей і процедур діяльності 

підприємства.  

І це зрозуміло, якщо врахувати, що керівнику необхідно реалізувати свою 

роль в міжособистісних відносинах, брати участь у прийнятті рішень і 

виконувати управлінські функції планування, організації, мотивації, 

координації, регулювання і контролю. Всі види управлінської діяльності 

засновані на обміні інформацією, тому комунікації і називають сполучними 

процесами. 

Комунікації за своєю природою – це контакт, зв’язок з метою обміну 

ідеями, думками та інформацією в усному або письмовому вигляді за 

допомогою символів або дій. Передана інформація повинна бути значущою для 

учасників комунікації. Мета комунікації – домогтися від приймаючої сторони 

точного розуміння відправленого повідомлення. У комунікаціях завжди беруть 

участь елементи, без яких комунікаційний процес не може відбуватися. 

Складовою частиною масових комунікацій є маркетингові комунікації, 

відмінна особливість яких полягає у обов’язковій присутності зворотного 

зв’язку зі своїми партнерами. Маркетингові комунікації доцільно розглядати як 

задоволення необхідних комунікативних потреб підприємств та споживачів 

шляхом їх трансформації у технологічну форму, яка забезпечує однозначне 

сприйняття інформації та досягнення прогнозованого результату, на відміну від 

випадкового інформаційного процесу [2]. 

Інформаційно-комунікаційне забезпечення діяльності підприємства 

реалізується через інформаційно-комунікаційні технології - сукупність 

різноманітних технологічних та комунікативних інструментів і ресурсів, які 

використовуються для забезпечення процесу комунікації та створення, 

поширення, збереження та управління інформацією (рис.1).  

Під технологічними інструментами та засобами мають на увазі 

комп’ютери, мережа Інтернет, радіо та телепередачі, а також телефонний 

зв’язок. Основними засобами маркетингових комунікацій є реклама, паблік 

рилейшнз, прямий маркетинг, стимулювання збуту. 
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Таким чином, використовуючи інформаційні та комунікаційні технології, 

реалізовуючи  їх на практиці та ефективно здійснюючи їх управлінням, 

підприємство здатне забезпечити собі конкурентні переваги на рику. 

Рис. 1 Компоненти інформаційно-комунікаційних технологій 
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Економічна стабільність та розвиток підприємств все більше залежить від 

здатності змінюватися та пристосовуватися до перманентно змінних умов 

зовнішнього середовища, зберігаючи при цьому певний рівень прибутковості, 

обсягів виробництва і реалізації продукції та здатність виконувати соціальні 

функції. В умовах економічних, геополітичних та соціальних трансформацій, 

що характерні для сучасного етапу розвитку вітчизняної економіки проблеми 

забезпечення стабільного функціонування і розвитку підприємств та галузей 

набувають особливої актуальності.  

Проблемам оцінювання та забезпечення економічної стабільності 

розвитку підприємств у ринковій економіці присвячено багато наукових 

досліджень. Зокрема, Люченко Н. під економічною стабільністю підприємства 

розуміє стан, обумовлений сукупністю властивостей найважливіших складових 

елементів суб’єкта господарювання: виробничої діяльності, організаційної 

роботи, фінансово-грошового обігу, матеріально-технічної бази, ресурсного 

забезпечення, кадрового та інтелектуального потенціалів [6]. У свою чергу 

Окладський П. В. наголошує, що  економічна стабільність передбачає 

насамперед відповідність (адекватність) параметрів стану системи 

(підприємства) стану зовнішнього та внутрішнього середовища, що забезпечує 

його ефективне функціонування в умовах збурюваних впливів [7, с.176]. 

Автори Ілляшенко С. [4], Козаченко Г.[ 5] та ряд інших дослідників 

ототожнюють поняття економічної стабільності й економічної безпеки та 

пропонують ряд методичних підходів щодо її оцінки.  

Науковці Романишин М. та Шпак Н. розглядають економічну 

стабільність підприємства під кутом зору його здатності в умовах прояву 

дестабілізаційних чинників бізнес-середовища ефективно здійснювати 

виробничо-господарську діяльність, формувати якісний стратегічний потенціал, 

підтримувати заданий рівень конкурентоспроможності та результативності у 

довгостроковій перспективі з економічною вигодою та фінансовою 

незалежністю для підприємства [8]. 

Незважаючи на значний науковий доробок, окремі питання, пов’язані з 

дослідженням економічної стабільності підприємств деревообробної галузі на 

сьогоднішній день потребують більш детального розгляду. 

Метою написання статті є обґрунтування методичних підходів та 

оцінювання економічної стабільності розвитку підприємств деревообробної 

галузі. 

Аналіз наукових праць з досліджуваної проблематики дозволив зробити 

висновок, що поняття адаптивності та стабільності функціонування 

підприємств економіки є тісно взаємопов’язаними. Так, економічна 
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стабільність розвитку підприємства у змінних умовах середовища є наслідком 

відповідних механізмів адаптації. У той же час підприємства, що мають високі 

адаптивні можливості, що базуються насамперед на розробленні і впровадженні 

нових технологій, продуктів, методів управління персоналом та фінансовими 

ресурсами досягають вищих від показників стабільності здобутків, що в  

широкому значенні ілюструють їх розвиток.  

Таким чином, на підставі узагальнення досліджених підходів, під 

економічною стабільністю економічного розвитку запропоновано розуміти 

довгострокове функціонування підприємств галузі в межах незначних 

відхилень, що виникають під впливом зовнішніх факторів. 

Економічна стабільність підприємств деревообробної галузі залежить від 

впливу ряду макроекономічних та галузевих чинників. До найбільш 

релевантних макроекономічних чинників можна віднести: динаміка ВВП, 

рівень інфляції, рівень національної валюти, рівень доходів населення, ставка 

позикового відсотку тощо. Вказані фактори здійснюють опосередкований 

вплив на розвиток всіх галузей реального сектору економіки. Зважаючи на це, у 

якості інструменту оцінювання стабільності розвитку деревообробних 

підприємств у роботі пропонується використовувати порівняльні темпи 

приросту економічних індикаторів підприємств галузі з аналогічними 

індикаторами розвитку промисловості протягом досліджуваного періоду.  

У якості основних індикаторів економічної стабільності обрано найбільш 

узагальнюючі показники розвитку галузі: обсяги виробництва і реалізації 

продукції, обсяги отриманого прибутку та капітальні інвестиції як основне 

джерело забезпечення стабільного функціонування підприємств у перспективі. 

Загальним показником стабільності функціонування галузі є індекси приросту 

ключових показників розвитку підприємств протягом досліджуваного періоду, 

що проілюстровано на рис.1.  
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Рис.1. Індекси економічних показників розвитку підприємств 

деревообробної галузі, % до попереднього періоду 

Джерело: розраховано авторами за даними державної служби статистики 

України [2;3] 

 

Аналізуючи індекси приросту основних економічних показників 

господарської діяльності підприємств з вироблення виробів з деревини, можна 

відмітити деяке погіршення результатів їх економічної діяльності у 2014-2015 

роках, що пов’язано насамперед з кризовими явищами в економіці (значна 

девальвація національної валюти, скорочення ВВП, зниження купівельної 

здатності населення), тимчасовою окупацією територій та втратою частини 

ринків збуту. Проте, починаючи з 2016 року починається певне відродження 

галузі. При цьому найшвидшими темпами зростають прибутки підприємств (+ 

237% у 2017 році), що є позитивними тенденціями.    

Наступним етапом визначення економічної стабільності деревообробної 

галузі є порівняння темпів приросту її основних економічних індексів з 

середніми по промисловості. Результати такого порівняння покажуть на скільки 

відсотків темпи розвитку галузі випереджають чи відстають від середньо 

статичних, що ілюструватиме ступінь впливу макроекономічних чинників на 

розвиток досліджуваних підприємств. З огляду на порівнюваність динамічних 

характеристик розвитку галузі з розвитком промислового сектору економіки, 

цільова функція економічної стабільності матиме вигляд: 

ЕкС = 𝑓 (∆Ог
𝑇 + ∆Пг

𝑇 + ∆𝐼г
𝑇) > 0                                     (1) 

 

де,  ∆Ог
𝑇, ∆Пг

𝑇, ∆𝐼г
𝑇  – порівняльні щорічні темпи приросту обсягів реалізації, 

прибутку та капітальних інвестицій у галузі за період Т. 

Порівняльні темпи приросту за окремими показниками обчислюються за 

формулами: 

∆Ог
𝑇 = ∑ (

Т𝑂г
𝑡

Т𝑂п
𝑡 × 100 − 100)𝑛

𝑡=1                                                (2) 

∆Пг
𝑇 = ∑ (

ТПг
𝑡

ТПп
𝑡 × 100 − 100)𝑛

𝑡=1                                                (3) 

∆𝐼г
𝑇 = ∑ (

Т𝐼г
𝑡

Т𝐼п
𝑡 × 100 − 100)𝑛

𝑡=1                                                  (4) 

де, Т𝑂г

𝑡 , Т𝑂п

𝑡  - темпи приросту обсягів виробництва продукції 

деревообробної галузі та промислового виробництва в цілому протягом періоду 

t; 
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ТПг

𝑡 , ТПп

𝑡  - темпи приросту прибутку підприємств деревообробної галузі та в 

середньому по промисловості протягом періоду t; 

де, Т𝐼г

𝑡 , Т𝐼п

𝑡  - темпи приросту обсягів виробництва продукції деревообробної 

галузі та промислового виробництва в цілому протягом періоду t; 

Використовуючи наведені формули розраховано порівняльні індекси 

приросту показників економічної стабільності деревообробної галузі за період 

2013-2017 років. Результати обчислень наведено у таблиці 1.  

Таблиця 1. 

Темпи приросту показників економічної стабільності реального сектору 

економіки України та деревообробної галузі 

Показ

ники 
2013 2014 2015 2016 2017 

Темпи приросту обсягів реалізації продукції 

Т𝑂п

𝑡  95,7 89,9 87,0 102,8 100,4 

Т𝑂г

𝑡  102,7 96,0 88,9 102,0 105,8 

∆Ог
𝑻
 7,3 6,8 2,2 -0,8 5,4 

Темпи приросту капітальних інвестицій 

Т𝐼п

𝑡  106,5 88,4 101,6 134,3 121,7 

Т𝐼г

𝑡  129,6 129,4 158,4 181,9 104,8 

∆𝑰г
𝑻 21,6 46,4 55,9 35,4 -13,9 

Темпи приросту прибутку 

ТПп

𝑡  76,4 93,9 81,7 96,3 172,5 

ТПг

𝑡  96,2 112,4 83,6 97,2 237,6 

∆Пг
𝑻
 26,0 19,7 2,3 1,0 37,7 

 

Як показали результати аналізу, протягом 2013-2017 років індекси 

приросту економічних показників деревообробних підприємств випереджали 

аналогічні індекси по промисловості. Вийнятки становлять лише: 2016 рік, коли 

індекси виробництва продукції відбувалися на 0,8% повільніше, ніж у 

середньому по галузі та 2017 рік, у якому на фоні випереджаючого зростання 

прибутків спостерігається порівняно нижчі темпи приросту капітальних 

інвестицій ніж по промисловості в цілому. Частково такі результати 

пояснюються тим, що деревообробна галузь зазнала меншого негативного 

впливу геополітичних чинників внаслідок переважного розміщення 

підприємств на заході країни та зростання обсягів експорту продукції, що 

дозволило значно збільшити прибутковість господарської діяльності в умовах 

девальвації національної валюти.  
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Використовуючи формулу 1 та дані таблиці 1, розраховано інтегральний 

показник економічної стабільності деревообробних підприємств, що за період 

2013-2018 років склав 253%. Тобто, можна говорити про те, що порівняно з 

загальним розвитком промисловості України, деревообробна галузь зросла у 

2,5 рази. Цьому сприяло насамперед:  

- вигідне географічне розміщення більшості підприємств у Західному 

регіоні України поблизу основних джерел сировини; 

- зростання експорту продукції за кордон, що пом’якшило негативний 

вплив інфляції та девальвації; 

- зростання виробничих потужностей підприємств та створення нових 

виробництв під впливом мораторію на вивіз необробленої деревини за кордон. 

Зокрема, як стверджує Галасюк В.В. «введення в Україні мораторію на 

експорт необроблених лісоматеріалів у поєднанні з одночасним вжиттям 

заходів щодо розвитку вітчизняної деревообробної і меблевої промисловості 

призведе до: 

− скорочення промислової вирубки лісів в Україні на 44,3 %; 

− здешевлення вітчизняної лісо-сировини на внутрішньому ринку на 8 %; 

− зростання обсягів виробництва української продукції деревообробної і 

меблевої промисловості на 9,8 %, а експорту – на 14,4 %; 

−  зростання обсягів податкових надходжень до Державного і місцевого 

бюджетів на 10 млн дол. США; 

− збільшення ВВП України на 100,7 млн дол. США; 

− забезпечить створення близько 10 тис. робочих місць в деревообробній, 

меблевій та суміжних галузях вітчизняної промисловості; 

− ефективного перерозподілу доходів в економіці України на користь 

деревообробної і меблевої промисловості обсягом 45,3 млн дол. США  [7]. 

Результати проведеного оцінювання економічної стабільності розвитку 

деревообробної промисловості за період 2013-2017 років дають підстави 

говорити не тільки про стабільність, а також і про випереджальний розвиток 

порівняно з іншими видами промислової діяльності. Разом з цим слід 

зауважити, що отримані показники частково зумовлені значним погіршенням 

економічної ситуації в окремих галузях (зокрема машинобудування, видобувна 

промисловість) внаслідок втрати частини виробничого потенціалу на 

окупованих територіях та обмеження ринків збуту. З огляду на скорочення 

сировинних ресурсів на території України перспективний  розвиток та 

стабільність функціонування деревообробних підприємств потребує значних 

капіталовкладень у впровадження виробництв з високою доданою вартістю та 

ресурсо- й екологозберігаючі технології. 
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The scientific approaches to the definition of economic stability have been 

investigated. The indicators are systematized and methodological approaches to the 

estimation of economic stability of economic sectors development are substantiated. 

The main tendencies of the enterprises of wood and wood products production were 

traced; a comparative estimation of their economic stability in the conditions of 

dynamic macroeconomic changes was made. 
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ВПЛИВ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА 

СТРАТЕГІЧНИЙ ВИБІР МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ 

 

В статті досліджено вплив факторів зовнішнього середовища на 

діяльність міжнародної компанії та формування її міжнародної 

маркетингової стратегії. Визначено характер і рівень впливу факторів 

зовнішнього середовища на вибір стратегічних заходів, що реалізуються з 

метою виходу на міжнародний ринок. Зазначені заходи досліджено в межах 

формування та реалізації міжнародної маркетингової стратегії 

підприємства.  

Ключові слова: фактори зовнішнього середовища, міжнародна 

маркетингова стратегія, стратегічні альтернативи, географічна 

диверсифікація підприємства. 

 

Рішення, які приймає керівництво підприємства, що виходить за межі 

традиційного ринку, багато в чому обмежені умовами, в рамках яких воно 

функціонує. Тому ефективність діяльності підприємства на закордонних ринках 

безпосередньо залежить від рівня обґрунтованості та доцільності маркетингової 

стратегії, яка, в свою чергу, враховує ситуацію на різних закордонних ринках, 

сучасні закономірності та принципи міжнародного маркетингу в умовах 

глобалізації ринків. 

Дослідженню факторів, що впливають на міжнародну діяльність 

підприємства, присвячено праці багатьох вітчизняних та закордонних 

науковців: І. С. Благун, П. Г. Ільчук [1], О. Ю. Красовська [3], Т. О. Черниш, А. 

Е. Черниш [6], Т. В. Співаковська [4], С. М. Трапаідзе [5], Н. Мальхотра 

(Malhotra, 2003) [8], Й. Джохансон (Johanson, 1997), Й.-Е. Вальне (Vahlne, 1997) 

[7], М. Теодосіоу (Theodosiou, 2003), Л. Леонідоу (Leonidou, 2003) [9] та ін. 

Аналіз результатів останніх досліджень за даною тематикою дає 
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можливість зробити висновок щодо недостатнього вивчення впливу зовнішніх 

факторів на формування міжнародної маркетингової стратегії підприємства, а 

саме: відсутня їх класифікація, не розроблено способів визначення рівня і 

характеру їхнього впливу. 

Для складання довгострокової маркетингової стратегії необхідно 

враховувати можливий вплив кожного фактору як на середовище в цілому, так і 

на окремі процеси виробничої чи комерційної діяльності.  

На кожному рівні середовища - міжнародному, галузевому або 

організаційному можна виділити ключові фактори, які впливають на вектор і 

можливість реалізації певної маркетингової стратегії. 

На міжнародному рівні такими факторами можуть виступати: політико-

правові фактори (останнім часом суттєвий вплив на міжнародну діяльність 

підприємств впливають санкції, як спосіб політичного тиску), соціально-

культурні фактори, що визначають культурні відмінності у веденні бізнесу (в 

тому числі ментальність), економічні фактори (логістика та торгові бар’єри). Дії 

цих факторів визначають загальну доступність закордонного ринку, яка 

включає дві складові: 

- формальну доступність, яка пов’язана із правовим регулюванням, 

наявністю прямих та опосередкованих обмежень доступу до ринку; 

- збутову доступність, яка пов’язана з легкістю входу у збутові канали, 

наявності логістичних шляхів поставок і кількістю потенційних бізнес-

партнерів [2, с. 183]. 

Відповідно, загальна можливість виходу, розширення або навпаки, 

скорочення діяльності на міжнародному ринку безпосередньо впливає на 

можливість реалізації маркетингової стратегії. 

На національному рівні в якості таких факторів виступають інституційні 

чинники, до яких належить сукупність факторів, які пов’язані з управлінням та 

регулюванням економічної та інших сфер діяльності в країні базування 

головного офісу (материнської компанії), що безпосередньо впливають на 

функціонування підприємства, а тому і на його маркетингову стратегію: 

політична ситуація, податкове та валютне регулювання, профспілки, релігійні й 

соціальні інститути тощо. В сучасних умовах більшість підприємств 

намагаються мінімізувати вплив факторів національного рівня шляхом 

створення дочірніх компаній або шляхом інтеграції з місцевими 

підприємствами в країнах основних зовнішніх ринків збуту. Проте, зважаючи 

на постійне посилення контролю за трансферним ціноутворенням, така 

стратегія не завжди виправдана.  

Галузевий рівень включає в себе найближче оточення підприємства, 

тобто тих партнерів, від яких воно залежить найбільшою мірою: 
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постачальники, покупці, конкуренти, виробники комплектуючих, треті сторони. 

Галузеві фактори охоплюють вплив як суб’єктів національного, так і 

закордонних ринків. Також до галузевого рівня відносять вплив екологічного 

фактору, який є одним з найбільш актуальних елементів у формуванні 

маркетингової стратегії при виході підприємства на міжнародні ринки. 

Віднесення даного фактору до галузевого рівня зумовлено тим, що тут маються 

на увазі не обмеження та екологічні вимоги країн – основних ринків збуту (дані 

умови та обмеження входять до політико-правових факторів), а прийнята в 

галузі практика щодо виготовлення екологічно чистої продукції та допустимого 

рівня забруднення навколишнього середовища. Підприємства галузі постійно 

відслідковують екологічні ініціативи конкурентів, партнерів чи покупців, 

оскільки це значною мірою визначає конкурентоздатність підприємства, як на 

внутрішніх, так і на зовнішніх ринках [5, с. 118]. 

При формуванні маркетингової стратегії підприємства по виходу чи 

розвитку діяльності на міжнародних ринках, галузевий аналіз дає можливість 

побудувати функціональну бізнес-модель діяльності підприємства на 

конкретному ринку та узгодити її із загальними цілями і стратегічною метою. 

Нарешті, на організаційному рівні важливу роль відіграють фактори 

ресурсного забезпечення маркетингової стратегії підприємства, а саме: 

наявність та ефективність використання трудових, технічних, технологічних, 

просторових, інформаційних і фінансових ресурсів підприємства та 

організаційно-управлінські фактори, такі як: організація виробництва, 

диверсифікація виробництва, величина вертикальної інтеграції, внутрішньо-

організаційні системи, розмір підприємства, якість менеджменту [3, с. 149]. 

Дана група факторів відноситься і до факторів зовнішнього середовища, 

оскільки доступність та потенціал кадрового, технічного, фінансового та ін. 

забезпечення підприємства залежить від наявності та потенціалу даних ресурсів 

в країні базування, і до внутрішнього середовища підприємства, відображаючи 

його здатність використовувати наявні ресурси та збільшувати їх економічний 

потенціал. З іншої точки зору, без наявності та раціонального використання 

ресурсів неможливо організувати економічно вигідне функціонування 

підприємства, а без ефективної організації та управління – забезпечити 

розвиток підприємства та досягнення стратегічних цілей. 

Також, окремо необхідно виокремити вплив маркетингових факторів, які 

складають основу маркетингової стратегії підприємства на зовнішніх ринках – 

чітке визначення цільової аудиторії для товарів та послуг підприємства, оцінка 

рівня та динаміки попиту, обсягу і потенціалу ринку, формулювання реальних 

маркетингових цілей. Саме маркетингові фактори опосередковують вплив всіх 

інших факторів й враховуються при формуванні комплексу міжнародного 
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маркетингу по реалізації конкретної маркетингової стратегії, а саме: визначенні 

особливостей та способів реалізації товарів і послуг, формуванні каналів збуту, 

розробці асортиментної політики та комунікаційної політики, ідентифікації 

стадії життєвого циклу товару чи послуги на ринку, рівня 

конкурентоспроможності товарної пропозиції. 

Відповідно до основних положень міжнародного маркетингу, додатковим 

фактором, що впливає на вибір маркетингової стратегії, є здатність 

підприємства до адаптації своїх товарів та послуг до вимог індивідуальних чи 

промислових покупців. Якщо підприємство виробляє тільки стандартні 

продукти, то ступінь адаптації низька, потрібне масове виробництво і 

конкурентоспроможність товарів чи послуг залежить від обсягів виробництва і 

цін. Якщо підприємство має гнучку виробничу технологію і здатне 

переналагоджувати виробничий процес й персонал на виробництво широкого 

спектру нестандартних продуктів, то ступінь адаптації такого підприємства 

можна охарактеризувати як високу. 

На рис. 1 показано взаємозв’язок та вплив факторів на вибір 

маркетингової стратегії підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Фактори, що впливають на стратегічний вибір підприємства 

Оцінка впливу вищенаведених груп факторів зовнішнього середовища 

необхідна для вибору країни та регіону, де буде представлена компанія, а також 

для створення сприятливих умов виходу на ринок. Ці фактори також впливають 

на те, яка міжнародна стратегія буде використана: експортна, міжнародна, 

багатонаціональна чи глобальна. 

Слід зазначити, що міжнародна маркетингова стратегія впливає на всі 

рішення, прийняті всередині компанії. Вона визначає не тільки стратегію на 

новому національному ринку, але і дає відповідь, що потрібно робити, з ким 

необхідно вибудовувати відносини та як бути конкурентоспроможною. Форма 

 

 

 

 

 

 

Маркетинговий контекст 

комплекс міжнародного маркетингу 

 

Міжнародний 

контекст 

формальна та 

збутова доступність 

 

Галузевий 

контекст 

функціональна бізнес-

модель  

 

Організаційний 

контекст 

ресурси, організація 

та управління 

 

Вибір міжнародної 

маркетингової 

стратегії 

Вибір елементів 

стратегії та 

узгодження комплексу 

міжн. маркетингу 

 

Стратегічний 

контроль та оцінка 

ефективності  



244 

 

стратегічного контролю також є результатом вибору міжнародної стратегії і 

засобом забезпечення відповідності маркетингових заходів умовам зовнішнього 

середовища. 

Маркетингова стратегія підприємства, сформована на основі аналізу 

зовнішнього середовища, ґрунтується, перш за все, на узгодженні потенціалу 

компанії з можливостями на ринку. Стратегія підприємства і його зовнішнє 

середовище функціонування тісно взаємопов'язані між собою, оскільки, будь-

які зміни середовища визначають можливість досягнення чи недосягнення 

поставлених цілей. Виявляючи закономірності між змінами в маркетинговому 

макро- і мікросередовищі, а також виявленні слабких сторін у функціонуванні 

підприємства, можна визначити потенційно провальний, або ж, навпаки – 

перспективний напрям діяльності. 

Таким чином, виходячи на іноземний ринок, підприємство повинно 

враховувати значну кількість факторів, що відносяться як до зовнішнього 

оточення, так і до внутрішньої специфіки компанії. Врахування вищенаведених 

факторів зовнішнього середовища та рівня їхнього впливу на діяльність 

підприємства при формуванні міжнародної маркетингової стратегії дасть змогу 

підвищити ефективність використовуваних стратегічних інструментів та 

комплексу міжнародного маркетингу підприємства. Перспективами подальших 

досліджень є проведення оцінки впливу факторів зовнішнього середовища 

підприємства на економічні показники ефективності його діяльності на 

зовнішніх ринках. 
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Товарна політика є вкрай важливим елементом у діяльності будь-якого 

підприємства, адже вона є складовою частиною плану розвитку підприємства. 

Розглядаючи сучасні умови ринкових відносин в Україні можна помітити, що 

питання, пов’язані з розробкою і здійсненням товарної політики є актуальними 

для багатьох фірм і підприємств. Вдало продумана і сформована товарна 

політика підприємства дозволяє вдосконалити процес оновлення асортименту, 

служить для керівництва орієнтиром загальної спрямованості дій, які 

дозволяють вчасно впливати на поточні ситуації. Загалом, товарна політика є 

центром маркетингових рішень, навколо якого формуються всі інші рішення, 

пов’язані з умовами придбання товару і методами його реалізації.  

Дослідженням теоретичних і практичних проблем формування 

ефективної товарної політики підприємства на засадах маркетингу займалися 

такі вчені: Балабанова Л.В., Головацька Л. В., Дорош О. І., Іляшенко В. В., 

Кардаш В. Я., Крикавський Є.В., Ткаченко Н.Б., Холодний Г.О. та інші. Проте, 

у сучасних умовах відчувається брак системних підходів до підвищення 

ефективності товарної політики. 

У сучасних умовах товарна політика більшості підприємств формується 

не дуже ефективно. В цьому випадку, структура асортименту підприємства під 

впливом різних факторів стає нестабільною та не зовсім відповідає 

запланованому результату, зменшується попит, обсяги виробництва, 

погіршуються всі показники діяльності підприємства. 

Все вище зазначене може довести підприємство навіть до банкрутства. 

Щоб запобігти цьому потрібно застосовувати на підприємстві лише оптимальну 

товарну політику. Для кожного підприємства вона індивідуальна, тому щоб 

вибрати саме ту, яка потрібна нам, необхідно поглиблено розглянути і 

проаналізувати поняття товарної політики підприємства. 

Мета дослідження полягає в розробці науково-методичних і практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення товарної політики підприємства, що 

спрямована на забезпечення максимально ефективного використання 

можливостей маркетингу. 

Для досягнення цієї мети треба вирішити такі завдання: 

 дослідити теоретичні засади формування товарної політики 

підприємства на засадах маркетингу; 

 визначити і проаналізувати методичні підходи, щодо оцінки товарної 

політики підприємства; 

Загалом, поняття «політика» означає мистецтво управління державою. У 

більш широкому визначенні – це діяльність, пов'язана з відносинами між 

елементами певної системи, що є об'єктом безпосереднього впливу, ядром якої 

є завоювання, утримання та використання певної влади [1]. 



247 

 

Тож, якщо розглядати товарну політику підприємства з цієї точки зору – 

це сфера маркетингової діяльності з управління відносинами між потребою 

споживача і «товарною пропозицією» підприємства, з метою завоювання й 

утримання вигідних ринкових позицій та отримання прибутку. В даному 

випадку під «товарною пропозицією» слід розуміти сукупність товарів або 

послуг, з якими підприємство виходить на ринок. 

Товарна політика представляє собою сукупність завдань, цілей, напрямів 

та методів їх досягнення, визначених вищим керівництвом підприємства, 

стосовно головних характеристик товару, призначених для збуту цього товару, 

для отримання максимального прибутку та досягнення всіх цілей підприємства 

в цілому. 

Товарна політика – це певний набір дій, методів, принципів та функцій, 

які сприяють чіткому формуванню та якісному управлінню асортиментом 

товарів підприємства. 

Метою товарної політики на підприємстві є формування асортименту та 

управління ним, облік внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на товар, його 

створення, виробництво, просування на ринок і реалізація [2]. 

Основним завданням товарної політики підприємства є створення такого 

товару чи послуги, щоб інші елементи, тобто схожі товари за цільовим 

призначенням або використовувалися мінімально, або були не потрібні взагалі. 

Товарна політика відіграє досить важливу роль у здійсненні фінансової і 

маркетингової діяльності підприємства, тому для забезпечення максимального 

прибутку та досягнення всіх цілей підприємства, потрібно вибрати правильне 

тлумачення поняття «товарна політика».  

На нашу думку, основними завдання товарної політики є: 

- забезпечення прибутку; 

- збільшення товарообігу; 

- примноження частки ринку, на якому діє фірма; 

- зниження витрат на виробництво; 

- вдосконалення зовнішнього вигляду товару; 

- підвищення іміджу; 

- розсіювання ризику; 

- оптимізація товарного асортименту; 

- скорочення витрат виробництва і обігу товару, попит на які знижується;  

- досягнення конкурентних переваг. 

Складові елементи товарної політики організації визначаються 

характеристиками товару. Складові елементи товарної політики підприємства 

представлені на рис. 1.1. 
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Рис.1.1. Складові елементи товарної політики підприємства [1]. 

Цілі, завдання та основні напрямки формування асортименту, що 

визначаються керівництвом організації – все це і є політика асортименту. Весь 

асортимент характеризується широтою, повнотою, стійкістю, структурою, 

гармонійністю і раціональністю. 

Політика в області якості – це основні напрямки організації в області 

якості, сформульовані вищим її керівництвом. Загальною метою в галузі якості 

є досягнення заданого рівня встановлених вимог для забезпечення 

конкурентоспроможності товарів [3].  

Цінова політика – це всі цілі, завдання та основні напрями в галузі 

ціноутворення, що забезпечують отримання запланованого прибутку, а також 

конкурентоспроможності товарів за допомогою цін на реалізовані товари. 

Збутова політика – цілі, завдання та основні напрямки в області збуту. 

Цей вид регулює обсяг продажів для забезпечення запланованого прибутку 

організації та задоволення потреб споживачів. 

Інформаційна політика – це завдання та основні напрями комунікативних 

заходів, затверджені керівництвом організації. Мета цієї політики полягає у 

формуванні та підтримці споживчих переваг товарів і послуг, що реалізуються 

організацією, а також її іміджу та конкурентоспроможності. 

Крім того, проведення ефективної товарної політики підприємства 

пов'язане з двома великими проблемами. По-перше, підприємство повинно 

раціонально організувати роботу в рамках наявної номенклатури товарів з 

урахуванням стадій життєвого циклу; по-друге, завчасно здійснювати розробку 
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нових товарів для заміни тих, що підлягають зняттю з виробництва й виводу з 

ринку [4]. 

Таким чином товарну політику підприємства нами також пропонується 

розділяти відповідно до продуктової спеціалізації на номенклатурну та 

інноваційну складові. 

Товарна номенклатурна політика підприємства передбачає заходи з 

управління вже існуючим товарним асортиментом та номенклатурою, 

вирішення питань, щодо підтримки конкурентоспроможності товарів на 

необхідному рівні, пошуку оптимальних товарних сегментів для існуючих 

товарів, розробки й здійснення стратегії упакування, маркування, 

обслуговування цих товарів, а також питань щодо виведення з ринку 

неконкурентоспроможних товарів [5]. 

Товарна інноваційна політика в свою чергу передбачає реалізацію 

програми розроблення та впровадження товарних інноваційних пропозицій. 

Товарна інноваційна пропозиція може бути представлена новим товаром чи 

групою товарів. Розроблення та виведення на ринок інноваційних товарів 

проводиться згідно з принципами та методами інноваційної товарної політики. 

Поява інновації має дві відправні точки. Перша – це потреба з боку 

суспільства та його інститутів й окремих споживачів, тобто ринкова потреба, 

вже існуючий попит на певний продукт – маркетинговий напрямок. Друга – 

«винахідництво», тобто інтелектуальна діяльність людини зі створення чогось 

нового, спрямована на задоволення попиту, що поки не існує, але може 

з'явитися з появою цього нового, або створення того, що радикально змінює 

уяву про існуюче – революційний напрямок [6]. 

Здійснюючи товарну політику, підприємство орієнтується на вироблення 

товарів, які найбільше можуть зацікавити і задовольнити споживача. 

Вдало продумана товарна політика дозволяє оптимізувати процес 

відновлення та збагачення товарного асортименту підприємства, що служить 

для керівництва підприємства ніби показником загальної спрямованості дій, 

здатних позитивно впливати на поточні ситуації. При оцінці товарної політики 

підприємства також потрібно враховувати фактори її формування. 

Основними проблемами товарної політики підприємств є невизначені і 

заздалегідь не прогнозовані дії. Крім того, досить часто вони передбачають 

кілька варіантів розв’язку. Тому, важливими є високопрофесійний аналіз даних 

і оперативна розробка альтернативних вирішень даних проблем.  

Важливим напрямом формування ефективної товарної політики 

підприємства є маркетингова діяльність. Концепція маркетингу стверджує, що 

запорукою досягнення мети організації є визначення потреб цільових ринків і 
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забезпечення бажаної задоволеності ефективнішим і продуктивнішим, ніж у 

конкурентів способами. Орієнтація в даній концепції йде на потреби клієнтів. 

Загальними функціями управління маркетингом на підприємстві є аналіз, 

планування, організація виконання, контроль. Специфічними ж функціями – 

розробка цілей і завдань підприємства, основних стратегічних принципів його 

діяльності; розробка стратегії підприємства, визначення ринків; планування 

продукції; підготовка планів закупівель матеріально технічних ресурсів; 

формування виробничого плану; планування й реалізація комплексу 

маркетингових комунікацій; формування каналів розподілу; формування та 

реалізація цінової політики; планування фінансового забезпечення; підбір 

службовців; формування структури управління маркетинговою діяльністю; 

формування та реалізація системи керівних впливів; організація збирання й 

обробки маркетингової інформації. 

Модель забезпечення товарної політики підприємства на засадах 

маркетингу представлено на рис. 1.2. Ефективність товарної політики базується 

на основі дієвості маркетингових напрямів діяльності. 

 
Маркетингова діяльність підприємства завжди починається з 

комплексного дослідження ринку. Застосування маркетингу в значній мірі 

залежить від форми власності і специфіки організації управління конкретним 

підприємством. Приватні акціонерні товариства швидше реагують на вимоги 

ринку, володіють великими можливостями самостійного ухвалення рішень по 

взаємозв'язаних елементах комплексу маркетингу: номенклатурі, об'єму 
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випуску, ціні, каналом товаророзподілу, стимулюванню збуту і інше, що 

органічно необхідно для вироблення і реалізації політики у області маркетингу. 

Маркетингова стратегія підприємства відіграє одну з вирішальних ролей 

у формуванні товарної політики. Від ефективності товарної політики залежать 

обсяги реалізації товару, прибутки і, як результат, – фінансовий стан 

підприємства. 

Під маркетинговою стратегією будемо розуміти сукупність 

маркетингових інструментів, на основі яких розробляється ефективна товарна 

політика, яка є основним довгостроковим планом маркетингу підприємства, 

спрямованим на вибір цільових сегментів споживачів. 

Вдало обрана і вміло реалізована маркетингова стратегія надає 

підприємству переваги, що проявляються у підвищенні конкурентоздатності 

підприємства і його продукції, зниженні чутливості споживачів до ціни, а також 

спрощенні доступу до фінансових, інформаційних, трудових та інших ресурсів 

Управління маркетингом – процес планування і реалізації політики 

ціноутворення, просування і розвитку ідей, продуктів і послуг, спрямований на 

здійснення обміну, який задовольняє як окремих осіб, так і фірму. Воно має за 

мету також розв'язання завдань впливу фірми на рівень і структуру попиту у 

певний проміжок часу, визначення оптимального співвідношення попиту і 

пропозиції, щоб фірма досягла поставленої мети [8]. 

Таким чином, товарна політика являє собою сукупність цілей, завдань і 

основних напрямків, що визначаються керівництвом підприємства, щодо 

найбільш важливих характеристик товару і які спрямовані для досягнення цілей 

організації. При вірному та структурованому підході до реалізації товарної 

політики підприємство має всі шанси залишатись конкурентоспроможним на 

ринку навіть за нестабільних умов господарювання. Постійне й обґрунтоване 

оновлення асортименту за рахунок формування ефективної товарної пропозиції 

дає підприємству певні конкурентні переваги. 

Одним з ключових факторів успіху та конкурентоспроможності будь-

якого підприємства є формування ефективної товарної політики. Вдало 

продумана товарна політика дозволяє оптимізувати процес відновлення та 

збагачення товарного асортименту підприємства, що служить для керівництва 

підприємства показником загальної спрямованості дій, здатних позитивно 

впливати на поточні ситуації.  

Товарна політика підприємства впливає на результати його діяльності на 

розвиненому ринку, в зв'язку з чим вся сукупність заходів, пов'язаних з 

товарною політикою займає центральне місце в маркетинговій політиці. В свою 

чергу, маркетингова політика впливає на економічну безпеку підприємства, при 
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чому як позитивно, так і негативно, в залежності від маркетингової стратегії 

вибраної підприємством. 

Визначено, що товарна політика – це комплексне поняття, яке включає в 

себе асортиментну політику створення нових товарів і запуск їх у виробництво, 

модифікацію та модернізацію товарів, реалізацію запланованих стратегічних й 

тактичних напрямів діяльності підприємства, наявність заздалегідь обдуманих 

принципів та методів поведінки, інноваційну складову і саме головне, що вся ця 

діяльність забезпечує максимальний прибуток підприємству. 

Маркетингова стратегія підприємства відіграє одну з вирішальних ролей 

у формуванні його взаємозв’язків зі споживачами, від ефективності яких 

залежать обсяги реалізації, прибутки і, як результат, – фінансовий стан 

підприємства. Це викликано тим, що вдало обрана і вміло реалізована 

маркетингова стратегія надає підприємству переваги, що проявляються у 

підвищенні конкурентоздатності підприємства і його продукції, зниженні 

чутливості споживачів до ціни, а також спрощенні доступу до фінансових, 

інформаційних, трудових та інших ресурсів. 

Під оцінкою товарної політики підприємства запропоновано розуміти 

процес ідентифікації рівня ефективності реалізації товарної політики, 

виявлення сильних сторін її функціонування та її «вузьких місць» на 

підприємстві, та на цій основі – вироблення стратегії по удосконаленню 

товарної політики. Для ефективного функціонування підприємства необхідно 

провести аналіз та оцінку товарної політики підприємства. 
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ФАКТОРИ  ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ 

МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

На сучасному етапі, постійних перетворень, що відбуваються в країні 

величезного значення набуває ефективна організація бухгалтерського обліку.  

На розробку елементів системи організації обліку на підприємстві 

впливає багато факторів. У статті наголошено, що основними факторами 

впливу на організацію обліку суб’єктів малого підприємництва є: форми 

організації бухгалтерського обліку; форм облікових регістрів – форми 

бухгалтерського обліку; обрання системи оподаткування залежно від групи 

платника податків. 
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Ключові слова: форми організації бухгалтерського обліку, малі 

підприємства, організація обліку. 

 

Діяльність малих підприємств як сегмента господарського механізму 

економіки України передбачена рядом законодавчих актів. Поняття малого 

підприємства нерозривно пов’язане з поняттям малого підприємництва і часто 

ототожнюється. Підприємство як форма підприємницької діяльності 

передбачає організацію відносин власності, роботи, обліку, звітності для 

юридичних осіб, що лежить в площині дії Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні». Підприємницька діяльність фізичних 

осіб, які теж є суб’єктами малого підприємництва, ведення систематизованого 

бухгалтерського обліку на сьогодні не вимагає. Вимоги до організації обліку на 

підприємствах визначені згаданим Законом. Але Закон містить загальні вимоги, 

без врахування особливостей організації діяльності суб’єктів малого 

підприємництва – юридичних осіб, а саме – малих підприємств. Оскільки на 

сьогодні вирізняють кілька підходів до класифікації малих підприємств з точки 

зору організації діяльності та оподаткування, а нормативні положення щодо 

ведення обліку мають лише рекомендаційний характер, існує потреба в 

систематизації положень щодо організації обліку на малих підприємствах  [1]. 

Основними цілями статті є визначення факторів впливу на організацію 

обліку  суб’єктів малого підприємництва та обґрунтування варіантів вибору 

ними форм бухгалтерського обліку. 

Питання організації бухгалтерського обліку є актуальними для 

підприємств будь-якої форми власності та розмірів. Тому дослідженню 

теоретичних та практичних аспектів організації бухгалтерського обліку 

суб’єктів малого бізнесу присвячені праці багатьох вчених, серед яких: 

Бутинець Ф. Ф, Голов С. Ф., Кіндрацька Л. М., Кузьминський Ю. А., 

Кужельний М. В., Малюга Н. М., Палій В. Ф., Петрова В. І., Пушкар М. С., 

Соколов Я. В., Сопко В. В. та інші.  

Враховуючи позиції науковців, можна визначити, що факторами впливу 

на організацію обліку суб’єктів малого підприємництва є: 

1. Форми організації бухгалтерського обліку. 

Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

передбачено самостійний вибір форми організації бухгалтерського обліку: 

– введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення 

бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером; 

– користування послугами спеціаліста з бухгалтерського  обліку, 

зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без 

створення юридичної особи; 
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– ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою 

бухгалтерією або аудиторською фірмою; 

– самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності 

безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма  організації 

бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність 

яких повинна оприлюднюватися, та в бюджетних установах. 

2. Застосовуваних форм облікових регістрів – форми бухгалтерського 

обліку. 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» визначено, що підприємство самостійно обирає форму 

бухгалтерського обліку. Форма бухгалтерського обліку суб’єкта малого 

підприємництва визначається побудовою облікових регістрів, способом  і 

технологією облікових  записів у них, з врахуванням особливостей діяльності. 

Є різні форми бухгалтерського  обліку, про які ще згадаємо. Вибір їх залежить 

від того, які вимоги поставлені перед обліком у системі управління 

підприємницькою  діяльністю. 

3. Обрання системи оподаткування залежно від групи платника податків 

[2].  

Просту форму обліку застосовують малі підприємства з незначним 

документооборотом, які здійснюють діяльність з виконання нематеріаломістких 

робіт і послуг. Ця форма передбачає використання одного регістру – Журналу 

обліку господарських операцій. Ведення Журналу не має суттєвих відмінностей 

порівняно з використанням Книги обліку господарських операцій. Спрощена 

форма бухгалтерського обліку застосовується малими підприємствами, якщо не 

виконуються умови для застосування простої форми бухгалтерського обліку 

(кількістю господарських операцій за місяць не більше 300) або за власним 

вибором суб'єкта господарювання. Спрощена форма бухгалтерського обліку 

передбачає використання відомостей, перелік яких подано у таблиці 1. На 

підставі первинних і зведених документів у відомостях відображається запис за 

дебетом і кредитом відповідних рахунків, а також поєднання синтетичного та 

аналітичного обліку, тому окремо аналітичний облік не ведеться. Наприкінці 

місяця обороти з кредиту рахунків переносять до оборотно-сальдової відомості, 

яка є Головною книгою шахової форми [3]. Перелік відомості для обліку в 

малих підприємствах подано у таблиці 1.  
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Таблиця 1 

Відомості для обліку в малих підприємствах [3] 

Назва відомості Номери рахунків 

Вiдомiсть 1-м  

Роздiл I. Облiк готiвки i грошових 

документiв 

30, 33 

Роздiл II. Облiк грошових коштiв та 

їх еквiвалентiв 

31 

Вiдомiсть 2-м. Облiк запасiв 20, 21, 26 

Вiдомiсть 3-м  

Роздiл I. Облiк розрахункiв з 

дебiторами i кредиторами за 

податками й платежами, 

довгострокових зобов’язань i доходiв 

майбутнiх перiодiв 

37, 55, 64, 68, 69 

Роздiл II. Облiк розрахункiв з оплати 

працi 

66 

Вiдомiсть 4-м  

Роздiл I. Облiк необоротних активiв 

та амортизацiї (зносу) 

10, 13 

Роздiл II. Облiк капiтальних i 

фiнансових iнвестицiй та iнших 

необоротних активiв 

14, 15, 16, 18, 35 

Вiдомiсть 5-м  

Роздiл I. Облiк витрат 90, 96 

Роздiл II. Облiк витрат на 

виробництво 

23 

Роздiл III. Облiк доходiв i фiнансових 

результатiв 

44, 70, 74, 79 

Роздiл IV. Облiк власного капiталу, 

витрат майбутнiх перiодiв, 

забезпечень майбутнiх витрат i 

платежiв 

39, 40, 47, 48 

Оборотно-сальдова вiдомiсть Головна книга 

Юридичні особи – суб’єкти малого підприємництва обирають одну з 

наведених форм бухгалтерського обліку: 

1 – журнальну чи журнально-ордерну; 

2 – просту форма бухгалтерського обліку; 
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3 – спрощену форму бухгалтерського обліку: 

- із застосуванням регістрів відповідно до Наказу МФУ №422; 

- із застосуванням регістрів відповідно до Наказу МФУ №720 (без 

подвійного запису); 

4 – автоматизовану форму бухгалтерського обліку – комп’ютерна 

бухгалтерська програма, яка передбачає формування регістрів обліку. 

Журнальна чи журнально-ордерна фора обліку передбачає формування 

інформації у журналах та відомостях до них на підставі первинних документів 

під час надходження їх до бухгалтерії або за підсумками за місяць. Дана форма 

обліку використовується, якщо суб’єкт малого підприємництва здійснює 

складне виробництво та воно є матеріалозатратним, що зумовлює відображення 

великої кількості господарських операцій та розрахунків (наприклад, у 

сільському господарстві). 

Просту форму бухгалтерського обліку рекомендується застосовувати на 

підприємствах, де виконується невеликий об’єм робіт та незначний 

документообіг (наприклад: сфера обслуговування, надання послуг тощо). Але 

обов’язково господарські операції відображаються з використанням методу 

подвійного запису. 

Спрощена форма обліку застосовується, якщо не можна використати 

просту форму обліку або за власним вибором суб’єкта малого бізнесу. 

Спрощена форма обліку дозволяє відображати господарські операції двома 

способами: без застосування подвійного запису або ж з його використанням. 

Впровадження в обліковий процес автоматизованої форми 

бухгалтерського обліку пов’язано із заміною паперових носіїв інформації на 

електронні з наданням їм юридичної сили, відповідно до Положення про 

документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку затверджене 

Наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88. 

Автоматизована (комп’ютерна) форма бухгалтерського обліку 

ґрунтується на комплексному використанні швидкодіючих електронно-

обчислювальних машин (ЕОМ), які забезпечують автоматизований процес 

збирання, реєстрації й опрацювання облікової інформації, необхідної для 

контролю й управління. Однак, крім переваг автоматизована система ведення 

обліку на підприємстві має ряд недоліків, до яких можна віднести: проблеми 

загальної організації бізнесу й обліку; висока вартість впровадження 

автоматизованої системи ведення обліку; відсутність досконалого володіння 

комп’ютером бухгалтера підприємства, а також інших працівників 

підприємства; ненадійність ЕОМ (виведення ЕОМ з ладу, збій у програмному 

забезпечені, віруси, невірне користування ЕОМ можуть спричинити втрату 

цінної інформації). 
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Також, як зазначає Городянська Л., застосовування масштабного 

програмного забезпечення не завжди є доцільним. Для суб’єктів малого 

підприємництва не раціональним буде витрачання немалих коштів на 

придбання та щомісячне обслуговування даних програм для оброблення 

незначної кількості господарських операцій [2]. 

Таким чином, можна стверджувати, що від рівня організації 

бухгалтерського обліку залежить ефективність  забезпечення  всієї 

системи  інтересів  користувачів  фінансової  звітності та функціонування 

бухгалтерського обліку на підприємстві в цілому. 

Отже, забезпечення ведення обліку та своєчасне, правильне складання і 

подання фінансової звітності користувачами є метою власника малого 

підприємства. Система організації обліку в малих підприємствах у виконанні 

певних її елементів суттєво відрізняється від організації обліку решти 

підприємств, оскільки на неї впливають специфічні фактори та умови їх 

діяльності.  
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At the present stage, the constant transformations taking place in the country 

are becoming an extremely important organization of accounting. 

Many factors influence the development of the elements of the accounting 

system in an enterprise. The article emphasizes that the main factors influencing the 

organization of accounting for small business entities are: forms of accounting 

organization; forms of accounting registers - forms of accounting; the choice of 

taxation system depending on the group of taxpayers. 

Keywords: forms of organization of accounting, small enterprises, 

organization of accounting 
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ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ КОСТЮМА 

 

 Висвітлено поняття «віртуальна реальність» засобами комп’ютерних 

трансформацій та здатність людини до її сприйняття.  

Для розробки молодіжної колекції одягу  обрано джерело творчості –    

літературний твір "Аліса в країні чудес", що дасть змогу автору  запровадити 

процес перетворення асоціативних образів  в реальні.  

 Використання зорових ілюзій в одязі розглядається в якості оптичних 

ефектів для досягнення естетичного та парадоксального сприйняття 

художнього образу моделі. 

 Ключові слова: віртуальна реальність, джерело творчості, зорові ілюзії, 

художній образ, дизайн одягу, асоціація. 

 

 Об'єктом дослідження є сучасний фільм «Аліса в країні чудес», в якому 

використовується комп’ютерна графіка та представлено незвичайні образи 

головних персонажів. 

 Предметом дослідження є використання методу «Зорових ілюзій», його 

вплив на сприйняття одягу, і вивчення його використання при розробці 

сучасних моделей одягу. 

 Метою є - дослідження явища зорова ілюзія в об'ємі; застосування 

методики трансформації джерела творчого натхнення при створенні колекції 

одягу; виявлення основних характерних ознак джерела творчого натхнення при 

трансформації його у сучасний костюм; використання збору інформації 

джерела творчості на максимум для знаходження нових та ексклюзивних ідей в 

одязі. 
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 Дане дослідження полягає в застосуванні запропонованого методу 

проектування «Зорових ілюзій»,  у складі узагальненої методики художнього 

проектування одягу, для  знаходження інноваційних дизайнерських рішень, а 

також у впливі комп’ютерних технологій та віртуальної реальності на людське 

сприйняття світу. 

 Віртуальна реальність (англ. Virtual reality) — різновид реальності в 

формі тотожності матеріального й ідеального, що створюється та існує завдяки 

іншій реальності [1]. У вужчому розумінні — ілюзія дійсності, створювана за 

допомогою комп'ютерних систем, які забезпечують зорові, звукові та інші 

відчуття. 

 Сьогодні питання індивідуальності, ексклюзивності, неповторності 

набувають особливого значення. Молодь це - саме та група населення, яка  

створює індивідуальний стиль в своєму образі, що характеризує її внутрішній 

світ. Так як людина не здатна вплинути на віртуальну реальність, вона різним 

чином намагається втілити її у всі сфери життя. Наприклад,  інтерес молоді до 

віртуальної реальності допомагає їй самовиразитися за допомогою одягу, який 

має важливу значущість для прояву особистості, власних інтересів, вподобань, 

захоплень, та ін. Це явно відображається на здатності молоді демонстративно 

показувати свій погляд на теперішній світ. 

 Багато чого змінилося з тих пір, коли дуже швидко персональні 

комп'ютери вторглися в наше життя. Інтернет, комп'ютерні ігри, CD і DVD, 

мобільні телефони, цифрова фотографія,  цифрове кіно і взагалі «цифра», ще 

років п'ятнадцять тому для «просунутих» користувачів, стали в 1990-і рр. 

невід'ємною частиною молодіжної культури, а на межі століть привернули до 

себе широке коло людей різного віку. Причиною такої уваги є те, що відкриття 

завдяки комп'ютерним технологіям дають нові можливості у  задоволенні 

найважливіших потреб людської психіки, пов'язаних з проривом за межі 

реального, в область віртуального. Таку можливість здавна давало людині 

мистецтво.  

 Люди зараз намагаються втілити у реальному житті те, що вони давно 

знімали у  науково-фантастичних фільмах і про що писали у художніх творах, 

таким чином розбавляючи одноманітні сірі будні, або як засіб втечі від 

реальності [2].  Їм це потрібно не тільки для того, щоб реалізовувати якісь 

неймовірні ідеї, a й для того, щоб допомагати вирішувати свої внутрішні 

проблеми. Наприклад, це явно помітно в одязі, завдяки стилю чи образу, які 

відображають їх внутрішній світ, людина почуває себе комфортно, так як це є її 

особистим баченням. Зазвичай, дуже багато чого можна сказати про людину по 

її образу та зовнішньому вигляду з першої зустрічі. 
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 Психологічно деякі люди створюють «футляр», так звану оболонку, яка 

відразу ж викликає уявлення щільно закритого предмета. Основними 

критеріями «футляра» є страх  реального світу або бажання іншого,  і 

прагнення відгородити себе від усього, що може заподіяти неприємності. Таким 

чином люди ховаються в своєму власному вузькому маленькому світі від 

навколишнього життя. Подібна оболонка створюється при переході людської 

свідомості у віртуальну реальність . 

 Кожна людина в житті має свою позицію, вподобання, інтереси, бачення, 

розум та багато інших факторів, які складають її цілісну особистість з 

індивідуальним сприйняттям дійсності. Саме тому, порушується питання про 

відображення авторської творчості в одязі, для  можливого сприйняття 

неіснуючого. Для цього обрано доцільний об'єкт - сучасний фільм «Аліса в 

країні чудес», де використовується комп’ютерна графіка, який допоможе 

дослідити явище зорова ілюзія.  

 Під час визначення об'єкта - джерела творчості, наступним кроком було 

розглянуто та проаналізовано художній твір «Аліса в країні чудес» 

англійського письменника, математика, філософа Льюіса Керрола. Цей твір 

вважається одним із кращих образів літератури в жанрі абсурду і допомагає 

розвитку уяви при ознайомлені з нею. У зв'язку з прогресом та новим баченням 

світу, для подальшого розгляду та дослідження доцільним буде, за основу 

джерела творчості,  обрати  саме сучасну кінострічку за мотивами цього твору, 

тому що візуальна культура починає посідати одне з провідних місць,  

впливаючи на формування сучасної особистості через екранні медіа,  рекламу, 

комп’ютерні ігри, інтернет-мережу. Людина сприймає візуальну інформацію, і 

вона стає невід’ємною частиною повсякденного життя, а іноді навіть 

перетворюється на саме життя, точніше — на ілюзію існування. Весь час 

здійснюються розробки та удосконалення ефекту перебування людини у 

віртуальній реальності. 

 На основі  сучасної кінострічки «Аліса в країні чудес», для більш повного 

дослідження та визначення віртуальної реальності, можна скористатися 

класифікацією віртуальності, запропонованою В. Бичковим та Н. Маньковскою 

у праці «Віртуальна реальність як феномен сучасного мистецтва». В праці 

зазначено: природну віртуальність, яка властива людині та сфері її духовно-

психічної діяльності. Вона реалізується в сновидіннях, мареннях, мріях, 

галюцинаціях, дитячих іграх, фантазуванні. 

 Всі герої сучасної кінострічки «Аліса в країні чудес» перебувають у 

паралельному вимірі, який наче сон, ніби гра в бурхливих фантазіях головної 

героїні Аліси.  
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 Під час перегляду кінострічки людина уявляє всі події, підсвідомо 

занурившись у світ Аліси з усіма властивими їй почуттями (захоплення, відчай, 

страх, гнів). Коли світ Аліси утворюється у її психіці під час фантазування, 

марення, дитячих ігор, тоді віртуальна реальність більшою мірою (не вповні) 

керується її волею, на відміну від снів. 

 Цікавим виявляється те, що віртуальна реальність представлена у вигляді 

зображення самої себе, яка  замкнута в собі, є незалежною від реально 

існуючих явищ, основною метою якої є підміна реальності [3]. 

 Іноді слід правильно  розуміти мистецтво у віртуальній реальності.  

Образно-символічний часовий простір, створений мистецьким твором, який 

трактується, як «своєрідний космос віртуальних світів, кожен з яких унікальний 

і повністю реалізується лише в акті естетичного відтворення конкретного твору 

мистецтва конкретною людиною» [4]. У цьому разі людина активно 

співпереживає подіям і персонажам, занурюючись у їхній віртуальний світ, хоч 

і усвідомлює, що бере участь у сприйнятті художніх образів. Твір мистецтва 

сприймається за доволі активної участі людської свідомості, тому повне 

занурення у художню реальність не відбувається. 

Так як в кіно існують свої технології для засобу художньої виразності, які 

сприяють відтворенню авторської ідеї, розглянемо ті інновації, засоби та 

технології, які стосуються одягу. 

 Автором здійснюється розробка молодіжної колекції одягу на основі 

джерела творчості сучасної кінострічки «Аліса в країні чудес», для 

відображення внутрішнього світу молоді, їх бачення майбутнього, їх сутності 

за допомогою елементів  хибного сприйняття дійсності. Засобом отримання 

бажаного результату є метод проектування метод «Зорових ілюзій» та 

додаткові оздоблення, які надають неправдиву інформацію.  

Метод «Зорові ілюзії» дуже вдало використовувати в одязі, оскільки є безліч 

нових ідей, асоціацій, можливостей та методів їх представлення. Існує 

три типи ілюзій: фізичні, фізіологічні та психологічні. У моделюванні одягу 

застосовують здебільшого фізіологічні та психологічні ілюзії. Ці ілюзії 

залежать від сприйняття кольору, оцінки відстані, напряму ліній, кутів та ін. За 

допомогою методу «Зорових ілюзій» можна сміливо експериментувати , це 

дасть змогу знайти нові модельні рішення. Можна вводити людське око в 

оману, надавати, приховувати, створювати, розширювати, звужувати, 

зменшувати, видовжувати, та багато іншого.  

 Відомо, що при створенні сучасного костюма, як образно-художньої 

системи елементів одягу, за допомогою певних засобів можна домогтися 

бажаного ефекту в зоровому сприйнятті й оцінці форми предмета, які не 

збігаються з іншими видами її сприйняттів. Ці безпосередні зорові враження, 
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що не збігаються з іншими видами сприйняття даного предмета, із загальною 

сукупністю наших уявлень про нього, прийнято називати зоровими ілюзіями. 

Знання й уміле використання оптичних ілюзій в одязі відкривають величезні 

можливості вдосконалювання моделей одягу й правильного їхнього вибору для 

конкретної групи населення. 

 Елементами, які можуть брати участь у створенні зорових ілюзій у 

костюмі, є лінії, площі й форми, що утворяться кроєм одягу, її обробкою, 

малюнком тканини, її кольором та фактурою. 

 Автор приділяє особливу увагу головним персонажам кінострічки «Аліса 

в країні чудес» аналізуючи їх характер, поведінку, сутність та індивідуальність 

кожного, для створення нових образів на основі існуючих,  керуючись власним 

баченням. Кожен образ вражає своєю неповторністю та загадковістю. В ідею 

колекції молодіжного одягу закладається одна концепція, яка об'єднує 

віртуальну реальність, загадку, ілюзію та парадокс.  

Планується детальніше розглянути таку групу населення як молодь, для 

виявлення актуальних проблем і питань на базі індивідуально-психологічних 

особливостей цих осіб, які можливо розкрити за допомогою одягу. У випадку 

проблем сприйняття своєї особистості одяг може допомогти створити образ 

«себе бажаного». 

 Для знаходження елементів хибного сприйняття дійсності потрібно 

виконати широкий аналіз джерела творчості, ілюзії та актуальних тенденцій 

моди.  Важливо приділити особливу увагу художній образності та детально 

розглянути  кожного персонажа зазначеної кінострічки, як індивідуальність, 

застосовуючи  творчі асоціації. 
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Стан навколишнього середовища і сучасні умови розвитку ставлять 

людство перед питанням скорочення споживання невідновних ресурсів, перехід 

до використання альтернативних видів матеріалів, запровадження нових 

маловідходних технологій. Ріст економічних та соціальних показників, що 

сприяє відновленню усіх якісних та кількісних показників і не призводить до 

виснаження ресурсів дістав назву сталий розвиток. Така постановка проблеми 

робить відпочинок на селі перспективним і сприяє розвитку сільських 

територій, адже не призводить до виснаження ресурсів, а також створює 

економічну зацікавленість для селян. 

Дослідженням системи маркування сільських зелених садиб займалися 

ряд вчених, серед них: В.І. Азар, М.Б. Біржаков. В.П. Васильєв, А.М. 

Виноградська, М.І. Волошин, В.Г. Гуляєв, В.О. Квартальнов, В.К. Федорченко, 

М.Й. Рутинського , Ю.В. Зінько. Разом з тим, практичні аспекти стандартизації, 

сертифікації та ліцензування послуг у сфері сільського зеленого туризму 

висвітлені недостатньо. 

Мета дослідження – визначення особливостей маркування у сфері 

сільського зеленого туризму та перспективи розвитку цього виду діяльності. 

У 2015 році на саміті ООН з питань сталого розвитку були схвалені 

Глобальні цілі сталого розвитку. 17 цілей сталого розвитку (ЦСР) є закликом до 

дій, спрямованих на те, щоб подолати бідність, захистити планету й 

забезпечити мир і процвітання для всього людства. Екологічне маркування є 

одним з надійних інструментів переходу до сталого виробництва через 

споживчий попит. Орієнтуючись на продукцію, позначену екологічним 

маркуванням, споживач робить свідомий вибір на користь продукції з 

поліпшеними характеристиками щодо її впливу на довкілля та здоров’я 

протягом життєвого циклу. Під впливом споживчого попиту та конкурентного 

середовища виробники змушені досягати вимог добровільних екологічних 

стандартів і системно працювати над поліпшенням екологічних характеристик 

продукції, удосконалюючи технологію та модернізуючи виробництво [6]. 

Програми екологічного маркування, що дають змогу оцінити поліпшені 

характеристики товарів і послуг щодо впливів на стан довкілля та здоров’я 

людини. На сьогодні 27 регіональних та національних програм екологічного 

маркування мають міжнародне визнання і здатні забезпечити проведення 

багатокритеріального оцінювання продуктів харчування, промислових товарів, 

будматеріалів, об’єктів нерухомості та послуг щодо їх поліпшених 

характеристик відносно впливів на стан довкілля та здоров’я [5]. 

Екологічна чистота довкілля садиби та зусилля з її підтримки можуть 

бути вагомим фактором привабливості для туристів. Сповістити туристів про 

http://www.un.org.ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
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екологічні принади садиби може спеціальний знак екологічного маркування, 

який надається садибі після перевірки її відповідності певному ряду вимог. 

Система екологічного маркування (eco-labeling) взагалі та екологічного 

маркування туристичної діяльності зокрема у всьому світі є дієвим 

інструментом маркетингу, що сприяє як розвитку туристичного бізнесу, так і 

збереженню довкілля [1]. Розвиток туристичного бізнесу приносить дохід не 

лише власникам осель, а й багатьом іншим жителям даної місцевості, адже 

створюються нові робочі місця в сфері обслуговування туристів, зростає попит 

на продукти харчування, сувенірну продукцію та вироби місцевих майстрів, 

активізується будівництво та транспортні послуги. 

Згідно з даними експертів авторитетної громадської організації The 

Ecotourism Society, що спеціалізується на розвитку екологічного туризму, 85% 

туристів надають перевагу туристичним операторам, що опікуються довкіллям. 

Екологічна свідомість господарів, засвідчена відповідним сертифікатом, є 

важливим фактором і при виборі місць відпочинку. Господарі сертифікованих 

об’єктів туризму мають більше можливостей для реклами, а відтак і шансів 

знайти своїх клієнтів. Маркування запроваджується як на національному, так і 

міжнародному рівнях організаціями з підтримки туризму або 

транснаціональними операторами туристичного бізнесу. За даними Sustainable 

Travel International на сьогодні національні системи екологічного маркування 

розроблено більше ніж у 30 країнах [3, с. 43]. 

Найбільш використовуваними та відомими є: 

1) VISIT - спільна європейська ініціатива для пропаганд екологічного 

маркування та розвитку сталого туризму. Регіон застосування: Європа. Сектор 

застосування: розміщення, туристична інфраструктура та оператори. 

 
 

2) «Блакитний прапор» – Blue flag - з 1987 року символізує високі 

стандарти довкілля стосовно якості води, чистоти пляжів та утилізації відходів, 

надання актуальної інформації відвідувачам, екологічної освіти та охорони 

прибережних екосистем. Регіон застосування: Міжнародний. Сектор 

застосування: пляжі та РОПи. 
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3) «Зелена куля» – Green Globe 21 - всесвітня програма маркування та 

сертифікації, що сприяє розвитку сталого туризму для споживачів, компаній та 

місцевих громад. Вона базується на «Порядку денному на 21 століття» та 

принципах сталого розвитку, що були прийняті урядами 182 країн на Світовому 

саміті в Ріо-де-Жанейро в 1992 р. Регіон застосування: Міжнародний. Сектор 

застосування: місцеві громади, місця розміщення, туристичні принади, 

туристичні оператори та їх офіси. 

 
 

Milieubarometer - функціонує з 1998 року «Environmental Barometer 

показує відвідувачам бронзовий, срібний та золотий рівні якості довкілля, що 

підтримується операторами туризму. Регіон застосування: Нідерланди. Сектор 

застосування: кемпінги, молодіжні гуртожитки та парки відпочинку. 

 
Legambiente Turismo - функціонує з 1997 року та нагороджує своїм 

знаком екологічно-відповідальних операторів туризму. Регіон застосування: 

Італія. Сектор застосування: розміщення, готелі та кемпінги. 
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В Україні діє система екологічної сертифікації «Зелена садиба», що 

розроблена експертами спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму 

та громадським науково-природоохоронним центром «Незалежна служба 

екологічної безпеки». Вказаний знак може збільшити популярність садиби 

серед екологічно-свідомих туристів. Знак надається Спілкою сприяння 

розвитку сільського зеленого туризму в Україні та може використовуватись як 

маркетинговий інструмент [4 с. 38]. 

 
Для власника такого знаку його привабливість забезпечується двома 

основними факторами: підвищеним попитом з боку туристів; Першочерговим 

просуванням його послуг на ринок. 

Перший з цих факторів, тобто підвищення попиту, на сьогоднішній день 

спрацьовує, головним чином, стосовно зарубіжних споживачів, які є бажаними 

гостями в українських оселях завдяки їх високій культурі та 

платоспроможності. Але на відмінну від європейських туристів, більшість з 

яких за соціальними опитуваннями надає перевагу відпочинку в екологічно 

маркованих оселях, авторитет знаку «Зелена садиба» у вітчизняного споживача 

ще належить заробити. Що ж до просування на ринок, то ефективність цього 

процесу значною мірою залежить від узгодженості екологічного маркування з 

високим рівнем туристичного сервісу. Лише якісні послуги можуть бути 

предметом маркетингових зусиль [2, с. 21]. 

Слід зазначити, що подібні схеми у європейських країнах мають чимало 

спільних рис, що обумовлено єдиним підходом до екологічного маркування як 
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фактору підтримки та сприяння сталому розвитку. Це підтверджується 

схожістю основних розділів вимог екологічної сертифікації. До них, як 

правило, належать: зменшення шкідливого впливу агротуристичного об’єкту на 

навколишнє середовище, економія ресурсів, підтримка народних традицій та 

ремесел, підтримка місцевої економіки, розвиток екологічно-сприятливих видів 

розваг та відпочинку. За такими ж принципами побудована і схема сертифікації 

для отримання знаку «Зелена садиба» [1]. 

У перспективі назріває необхідність об’єднання різних європейських 

систем екомаркування в одну - міжнародну. Таке об’єднання значно полегшить 

споживачам та турагентствам проблему орієнтування у великій кількості різних 

знаків, а також суттєво підвищить авторитет єдиного знаку на міжнародному 

рівні. Адже очевидно, що повага до знаку (а, відповідно, і ринковий попит на 

нього) прямо залежать від стабільності та авторитетності організації, що його 

запровадила. Логічно, таким чином, що в Україні система екологічного 

маркування запроваджена найбільш авторитетною організацією в царині 

сільського туризму - Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 

Україні [3, с. 88]. 

Не всі господарі сільських зелених садиб зацікавлені вкладати кошти в 

екомаркування садиб, адже їх ефективність не завжди очевидна. Процедура 

екологічної сертифікації включає великі затрати і оплачувати її потрібно зразу 

та чи збільшиться після цього кількість туристів невідомо. Вищевказані 

механізми господарювання та методи організації відпочинку не однозначні 

тому є сенс звертатись до думки спеціалістів. Виконання вимог стандартів при 

організації відпочинку в екосадибі також вимагає деяких витрат, що призводить 

до зростання вартості послуги, і в такій ситуації знадобляться спільні зусилля 

як власників садиб та громадськості, так і органів державної влади. 
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determined. Ways of improving the procedure for labeling in the field of rural green 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ 

МНОГОСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

В связи увеличением потребности современных строительных 

материалов, а также истощением природных месторождений 

высококачественного сырья, важное значение приобретает использование 

новых нетрадиционных видов минеральных ресурсов в промышленных отходов. 

Разработан метод расширения арсенала средств для получения 

современных строительных материалов. Путем разработки технологии 

бесцементных строительных изделий на основе кремнеземсодержащего сырья 

с применением минерального вяжущего негидратационного твердения -

 высококонцентрированных вяжущих систем. 

Преимуществом является упрощение и удешевление технологии за счет 

полного исключения цемента. Существенное повышение эффективности 

технологического процесса за счет существенного сокращения сроков 

изготовления изделий. Сохранением и улучшением следующих технико -

 эксплуатационных характеристик механической прочности, пористости, 

плотности, морозостойкости. 

Ключевые слова: бесцементные строительные изделия, 

высококонцентрированные вяжущие системы, упрочнение строительного 

http://tourlib.net/
http://www.greentour.com.ua/
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материала, многослойные строительные изделия, минеральные водные 

дисперсии 

 

Разработаны технологические принципы производства бесцементных 

строительных материалов, с применением высококонцентрированных вяжущих 

систем [1]. 

Модификация высококонцентрированных вяжущих систем силикатного 

состава, состоящими из органических добавок на основе минеральных добавок 

происходит существенное улучшение характеристик исходных 

высококонцентрированных вяжущих систем и формовочных систем на их 

основе [4]. 

Выявлены закономерности процесса упрочнения строительного 

материала на основе высококонцентрированных вяжущих систем посредством 

химического активирования контактных связей. Отмечен более высокий 

уровень реакционной способности исходной системы как на стадии 

формирования кристаллизационных контактов в системе 

высококонцентрированных вяжущих систем, так и на стадии взаимодействия с 

зернами заполнителя, что связано прежде всего с комплексной оптимизацией 

структуры фазы системы [2]. 

Разработан новый вид бесцементного строительного материала на основе 

тонкомолотого кварцевого сырья, применение которого для производства 

штучных стеновых строительных изделий позволяет значительно снизить 

ресурсо- и энергоемкость строительной индустрии [3]. 

Изучены особенности упрочнения формовочных систем на 

модифицированном вяжущем. Выявлен следующий характер закономерности 

по сравнению с аналогичными материалами на основе немодифицированной. 

Высококонцентрированных вяжущих систем, данные системы набирают до 

90 % прочности 30 40 минут. Механическая прочность упрочненного материала 

на основе модифицированного вяжущего выше аналога на 40 – 45 %. 

Разработан способ послойного формования, позволяющий создать 

прочную переходную межслоевую контактную зону уже на стадии 

изготовления изделия, которая исключает возможность расслоения при 

формовании, что способствует образованию бездефектной монолитной 

структуры многослойного изделия [5]. 

Разработка энергосберегающей и экологически чистой технологии 

производства бесцементных строительных материалов на основе 

высококонцентрированных вяжущих систем кварцевого песка, позволяющей 

получить высокоэффективные современные строительные изделия [6]. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи. 
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- разработка модели уплотнения экспериментальных формовочных 

систем, позволяющих провести их оптимизацию по заданным характеристикам 

вяжущего и его содержанию в формовочной системе; 

- разработка технологических принципов производства многослойных 

строительных изделий с применением высококонцентрированных вяжущих 

систем кремнеземистого состава. 

Кремнезем, являясь самым распространенным веществом в природе, 

служит основным сырьем при производстве силикатных строительных 

материалов. 

Высококонцентрированные вяжущие системы представляют собой 

минеральные водные дисперсии, получаемые преимущественно мокрым 

измельчением природных или техногенных кремнеземистых, 

алюмосиликатных или других материалов. В условиях высокой концентрации 

твердой фазы, повышенной температуры и предельного разжижения. Следует 

отметить, что высококонцентрированных вяжущих систем до настоящего 

времени используется только для производства огнеупоров. 

Важным показателем высококонцентрированных вяжущих систем, 

определяющим возможность эффективного уплотнения формовочных систем 

на их основе, является характер их реологического течения. Последний в 

значительной степени можно регулировать добавками глины и комплексного 

модификатора. 

В качестве исходных материалов для получения смешанных суспензий, в 

работе применяли различные виды кварцевых песков и кварцитопесчаников. 

Добавка глины вводилась в высококонцентрированных вяжущих систем 

кварцевого песка в виде предварительно полученной суспензии, в виде 

порошка или раствора. 

В качестве природного заполнителя для многослойного композиционного 

материала выступает кварцевый песок, заполнители техногенного характера –

 отходы (отходы производства керамзита, бой керамической плитки и кирпича, 

пенополистирол, древесные стружки, опилки, минеральное волокно как 

армирующий материал и т д). 

Важнейшими особенностями новых бесцементных материалов являются 

низкая пористость и высокие физико-механические характеристики. 

В качестве заполнителей для основного слоя в исследованиях применялся 

полидисперсный кварцевый песок с dmax = 2 мм и кварцитопесчаник 

с dmax = 5 мм. Учитывая, что заполнитель является плотным, то для получения 

строительного изделия требуется, прежде всего, предельно повысить его 

содержание в формовочной смеси. 
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Основные характеристики суспензий и физико-механические свойства 

образцов на их основе, определяли по стандартным методикам. 

Изменение микроструктуры пластифицированной 

высококонцентрированных вяжущих систем кварцевого песка при ее 

дополнительной модификации комплексным дефлоккулянтом. Следует 

отметить, что при комплексной модификации происходит снижение 

поверхностного натяжения на границе раздела фаз, что ведет к пептизации до 

первичных агрегатов поверхности частиц твердой фазы пластифицированной 

высококонцентрированных вяжущих систем. 

При дополнительном использовании комплексного уплотнения системы 

будет происходить более эффективно (примерно на 30 %). При использовании 

пластифицирующей добавки значение пористости прессовки находиться в 

пределах от 12 до 30 %. При использовании комплексной добавки интервал 

сокращается от 10 до 20 %. Так установлено, что в формовочной системе с 

пластифицирующей добавкой, одновременное увеличение содержания 

количества комплексного дефлоккулянта позволит увеличить количество 

технологических вариантов получения меньшей пористости готового изделия. 

Расположение поверхностей отклика подтверждает, что комплексный 

дефлоккулянт интенсифицирует процессы, происходящие при формовании 

образцов и при одних и тех же условиях уплотнение системы происходит более 

эффективно. 

При увеличении давления, влияние содержания пластифицирующей и 

модифицирующей добавки и массовой доли вяжущего при уплотнении системы 

возрастает, а влияние фактора влажности - убывает.  

При совместной модификации высококонцентрированных вяжущих 

систем глиной и комплексным дефлоккулянтом, удельное давление 

прессования снижается в 5 - 6 раз при равных значениях пористости прессовки. 

Разработан способ получения многослойных строительных изделий на 

основе кремнеземсодержащего сырья с применением минерального вяжущего 

негидратационного твердения. 

Предложены три варианта способа изготовления многослойных изделий 

(безобжиговый, обжиговый на основе модифицированной и 

пластифицированной высококонцентрированных вяжущих систем). Способ 

получения формовочной смеси для несущих функциональных слоев 

строительного изделия. Способ получения теплоизоляционного материала и 

разработаны конструкции многослойных изделий. 

Для большинства многослойных изделий применялась дополнительная 

операция по упрочнению, которая заключалась в выдержке высушенного 

материала в щелочной среде. 
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Полуфабрикат, подвергаемый упрочнению по рассматриваемому 

механизму, обладает капиллярно-пористым строением, развитой поверхностью 

раздела и повышенной межфазной энергией на поверхности 

тонкоизмельченных частиц (последнее связано с дефектностью структуры) 

Благодаря этому обеспечивается сравнительно быстрый процесс насыщения 

материала раствором и повышенная реакционная способность системы, 

определяющая кинетику и степень упрочнения. 

Полученные результаты свидетельствуют, что простое окунание в 

упрочняющий раствор, дает увеличение прочности образцов в 1,5 раза. 

Максимальная прочность образцов достигается через 5 часов выдержки в 

растворе. 

В процессе работы было установлено, что существенное повышение 

механической прочности образцов в высушенном состоянии достигается 

дополнительным введением в формовочную систему небольшой (0,5 – 1 %) 

добавки порошка тонкоизмельченной силикат-глыбы (так называемое объемное 

упрочнение). Эта операция применялась в основном для крупногабаритных 

изделий. 

Следует отметить, что при использовании варианта технологии, 

предусматривающего термообработку материала (при температурах 700 -

 800 °С), на исследуемых образцах, отмечается существенное понижение 

пористости и повышение прочности на сжатие в 2 раза (56 – 60 МПа). 

Выявлен следующий характер закономерности по сравнению с 

аналогичными материалами на основе высококонцентрированных вяжущих 

систем, данные системы набирают до 90 % прочности в первые 30 - 40 минут. 

Механическая прочность упрочненного материала на основе 

модифицированного вяжущего выше аналога на 40 – 45 %. 

Существенное повышение основных прочностных характеристик 

материала на основе высококонцентрированных вяжущих систем в результате 

операции упрочнения. Матричная система на основе модифицированной 

высококонцентрированных вяжущих систем имеет более высокий уровень 

реакционной способности как на стадии формирования кристаллизационных 

контактов в самой системе, так и на стадии взаимодействия с зернами 

заполнителя. Снижение исходной пористости (более плотная структура) как 

самой матричной системы (модифицированной высококонцентрированных 

вяжущих систем), так и полуфабриката на ее основе безусловно способствует 

более высокому уровню водостойкости материала. 

Добавка глинистой составляющей высококонцентрированных вяжущих 

систем способствовала созданию структурно-механического барьера. Механизм 

комплексной оптимизации высококонцентрированных вяжущих систем также 
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не должен способствовать повышению водостойкости материала, но это не так. 

При комплексной модификации высококонцентрированных вяжущих систем 

как матричной фазы, глинистые частицы концентрируются лишь на контактной 

зоне, потому как идет пептизация до первичных агрегатов как поверхности 

частиц твердой фазы высококонцентрированных вяжущих систем, так и самой 

глинистой составляющей. Толщина адсорбционного слоя уменьшается в 10 и 

более раз. В конечном итоге, это способствует формированию более плотной 

структуры самой системы без внутренних дефектов, захваченного воздуха и 

свободной («лишней») воды. Соответственно и материалы на данном вяжущем 

также будут иметь более высокую плотность, прочность и водостойкость. 

На прочность полуфабриката существенное влияние оказывает исходный 

состав формовочных смесей, способ формования и пористость материала. 

По мере уплотнения формовочной системы по объемной доле 

заполнителя с понижением твердением уменьшается зазор между зернами 

заполнителя и, соответственно, толщина прослойки вяжущего. При достаточно 

низких значениях толщина этой прослойки может понижаться до 5 – 10 мкм. 

При этом на контактах частиц «выжимаются» крупные частицы и 

концентрируются мелкие. Процесс же упрочнения, как уже отмечалось ранее, 

существенно ускоряется по мере повышения дисперсности частиц твердой 

фазы. 

На стадии сушки в материале, происходят процессы, изменяющие виды 

связей в пространственных структурах точечных контактов до широкого 

«срастания» по межкристаллическим границам, что сопровождается 

значительным ростом прочности. 

Разрушение безобжиговых материалов, упрочненных по рассмотренному 

механизму, происходит не только по контактным связям, но и по объему 

исходных зерен. Поэтому при равных значениях пористости, прочность данных 

материалов может быть значительно (в 2 - 3 раза) выше по сравнению с 

обжиговыми материалами того же состава. Последнее предположительно 

объясняется как залёживанием дефектов в процессе регенерации растворенной 

твердой фазы, так и отсутствием термических напряжений. Разработанный 

способ позволяет создать прочную переходную межслоевую контактную зону 

уже на стадии изготовления изделия, которая позволяет исключить 

возможность расслоения при формовании изделия, что способствует 

образованию бездефектной монолитной структуры многослойного изделия. В 

результате эти изделия имеют более высокий уровень технологичности и 

технико-эксплуатационных свойств. Предложенные способы формования 

позволяют получать данные изделия без дополнительного усложнения 

технологии. 
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Разработанный способ обладает пониженной энергоемкостью, 

экологической безопасностью, простотой технологического цикла. Кроме того, 

возможно использование дешевого, доступного сырья, а также сырья 

техногенного происхождения, а в качестве заполнителя зернистого материала с 

низкой средней плотностью. 

Разработана технологическая схема производства многослойных 

стеновых изделий. 

Проведена предварительная сопоставительная оценка стоимости 1м3 

материала, полученного по разработанной технологии, которая позволила 

сделать заключение об экономичности данных материалов по сравнению со 

стеновыми мелкоштучными изделиями, керамзитобетонными блоками и 

пенобетонными блоками. 

Изучены реологические характеристики модифицированных 

высококонцентрированных вяжущих систем и установлены их особенности. 

Рассмотрена взаимосвязь изменения агрегативной устойчивости 

высококонцентрированных вяжущих систем с фазовыми взаимодействиями в 

системе при формовании изделий. 

На основе нового типа вяжущего разработаны составы для многослойных 

стеновых изделий с использованием материалов для получения различных 

функциональных слоев конструкционных, отделочных, теплоизоляционных. 

Установлены оптимальные составы пластифицированных и 

модифицированных высококонцентрированных вяжущих систем, предложены 

графические и аналитические зависимости, позволяющие прогнозировать 

получение материала с заданными свойствами. 

Разработанная технология получения изделий обеспечивает 

конструкциям из них высокую термическую стойкость (до 1200 °С) и 

огнестойкость, которая обусловлена особенностями негидратационного 

принципа твердения высококонцентрированных вяжущих систем. 

На основании использованного послойного формования и особенности 

уплотнения системы на модифицированном вяжущем 

высококонцентрированных вяжущих систем установлено, что совместная 

модификация вяжущего глиной и органоминеральной добавкой позволяет в 5 -

 6 раз снизить давление прессования (с 500 до 100 МПа) и на 30 % снизить 

формовочную влажность при виброформовании при обеспечении высокой 

прочности изделий (20 – 25 МПа). 

Разработан способ получения многослойных строительных изделий на 

основе кремнеземсодержащего сырья с применением минерального вяжущего 

негидратационного твердения, что позволяет повысить эффективность 

технологического процесса за счет существенного сокращения сроков 
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изготовления многослойных изделий с обеспечением высоких технико-

эксплуатационных характеристик механической прочности, пористости, 

плотности, морозостойкости. 

Экономическая эффективность внедрения многослойных стеновых 

изделий достигается за счет исключения цемента, сокращения сроков 

изготовления многослойных изделий, использования техногенного и дешевого 

местного сырья. Стоимость 1м3 формовочной массы предлагаемого изделия в 

3,5 - 5 раз ниже стоимости формовочных масс применяемых стеновых изделий. 
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In connection with the increasing need of modern building materials, as well 

as the depletion of natural deposits of high-quality raw materials, the use of new non-

traditional types of mineral resources in industrial wastes becomes important. 

A method has been developed to expand the arsenal of tools for the production 

of modern building materials. By developing the technology of cementless building 

products based on silica-containing raw materials using mineral binding non-

hydration hardening - highly concentrated binding systems. 

The advantage is the simplification and cheapening of technology due to the 

complete elimination of cement. A significant increase in the efficiency of the 

technological process due to a significant reduction in the time of manufacture of 

products. Preservation and improvement of the following technical and operational 

characteristics of mechanical strength, porosity, density, frost resistance. 
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ВПЛИВ ЯПОНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА СУЧАСНУ МОДУ 

 

У статті аналізується вплив культури Японії на сучасний стан розвитку 

моди. Також розглядаються ідеї відомих японських дизайнерів, які вплинули на 

розвиток і представлення японської культури. Розглянуто найхарактерніші 

елементи японського одягу, які використовують дизайнери в колекціях. 

Ключові слова: японська культура, індустрія моди, дизайнери, кімоно.  

 

Вплив японської культури на сучасний розвиток моди викликає 

зацікавлення у дослідників моди та розглядається в дисертаціях, статтях, 

рефератах як один із важливих чинників формування трендів сучасної моди.  

Автором було проаналізовано роботи наступних дослідників: Д. 

Янковської, Ю. Заколябіної, Нарумі Хіросі, дисертацію Тормозової О.С. 

«Искусство современного японского костюма в контексте диалога с 

европейской модой XX в.». Виявлено, що ці роботи розкривають вплив 

культури Японії в контексті творчості дизайнерів, звернення модельєрів до 

традиційної японської культури, її мистецтва, інтерпретації форм і 

декоративних мотивів Японії [1-4]. 

Японія сьогодні це лабораторія ідей, які випереджають час, в той же час 

для цієї країни характерне: складний світогляд, стійкі національні ідеали та 

естетичні норми, дбайливе ставлення до етнічних традицій. 

Якщо до ХХ ст. мода Японії формувалась самими європейськими 

модельєрами, то тепер всі тенденції виходили від японських дизайнерів. Акіко 

Фукай називає це явище „нео-японізм”. Кендзо Такада, Ханаї Морі, Йоджи 

Ямамото, Іссей Міяке, Рей Кавакубо – ось неповний список тих японських 

дизайнерів, які перевернули всі тогочасні уявлення про моду. Вони довели, що 

східна культура також може диктувати нові модні тенденції [3]. 
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Сучасний японський дизайн являє собою злиття східних та західних 

традицій, які доповнюють один одного. Вільний крій, універсальність та 

комфорт є важливою особливістю східного одягу. Конструкція таких моделей 

не деформує тіло, в її основі лежать прості геометричні форми. Елементи 

незакінченості, мистецтво руйнування форми, багатошаровість, скульптурність, 

неординарні експерименти з формою та кроєм, тривимірні моделі зазвичай 

притаманні японським дизайнерам [5]. 

Серед дизайнерів, що зробили помітний вплив на формування 

післявоєнної японської моди, варто назвати Сугіно Йосіко, що заснувала 

Коледж Сугіно по пошиттю дамського плаття, Танака Тійо і Кувасава Йоко. Всі 

вони почали навчати бажаючих шиттю західного одягу в 30-ті роки. В 1948 р. 

був відкритий Японський дизайнерський клуб, а в 1952 р. - Японський клуб 

редакторів відділів моди в газетах і журналах.  

В 60-ті роки, у міру того, як населення країни проявляло все більший 

інтерес до моди як до такої, дизайнерський бізнес розквітав, підкорюючи одну 

вершину за іншою. Саме в рамках цього десятиліття слава прийшла до 

видатних дизайнерів Такада Кендзо, Косіно Дзюнко й Мацуда Міцухіро. 

На початку 80-х років Йоджі Ямамото посилює зацікавленість до 

японської моди. Активно використовує мінімалізм, що базується на 

філософському фундаменті японської культури. У 1977 році в Токіо дизайнер 

демонструє колекцію жіночого одягу, в основі якої лежить чоловічий крій. 

Незважаючи на мішкуватість і асиметричність, речі від Ямамото наділені 

комфортом та чуттєвістю, а пріоритетними факторами є крій та характеристика 

тканини. Дизайнерські моделі представлені на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 – Моделі Йоджі Ямамото 

Але найбільший внесок у становлення сучасної моди вніс Такада Кендзо 

у своїх неповторних моделях і образах. Він передає всю яскравість та суть 

самої Японії та її культури, неймовірний і чудовий світ, і це все представлено у 

http://moda314.com/tag/yodzhi-yamamoto
http://moda314.com/tag/minimalizm
http://moda314.com/tag/tokio
http://moda314.com/tag/yodzhi-yamamoto
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його надзвичайних колекціях. Через образ, який він представляє, так і 

відчувається тонкий перехід між сучасною модою і культурою Японії. 

Перші моделі Кендзо відразу ж принесли йому успіх в галузі молодіжної 

моди. Його мрія була створити простий одяг, що нагадує одночасно східну і 

західну моду. Широкі плечі, вільні рукави, натуральні тканини стануть 

характерними для речей його бренду. Дизайнер прагне приховати те, що раніше 

прагнули показати. Талія, плечі, стегна все ховається в одязі, схожому на 

кімоно. Широкі жакети, вільні светри, просторі плащі з широкими плечима 

досить незвичні. Кендзо Такада все ж залишається японцем, в кожній новій 

колекції проглядається кімоно (елегантний одяг з вільними рукавами і запахом, 

іноді з широкою поперечною смугою, дуже нагадує пояс «обі») [6-7]. 

 Kenzo – це французький бренд із японської душею і походженням. 

Навіть не просто бренд, а ціла філософія, що включає в себе все найкраще від 

двох полярних культур: французький шик, вишуканість і японський східний 

флер свободи і простоти (рисунок 2). 

Щороку Кендзо створював по 5 колекцій, і всі вони підривали світ моди. 

 
Рисунок 2 – Моделі Такади Кендзо 

Серед багатьох брендів, Кендзо виділяється. Впізнати його можна по 

простим лаконічним вільним силуетам, але запам’ятовується по яскравим 

принтам, стриманим формам, але багатим фактурам. Кендзо «носять» загадкові, 

творчі, вільні і глибокі натури. 

Японці - це нація, що виживає на нестійкому, ненадійному місці, звикли 

бачити красу кожного моменту. Навіть «ядерна пожежа» не зробила їх моду 

песимістичною. Вона випромінює енергію і життєрадісність. Японську 

естетику обурює ідея повторюваності, однаковості, їм нудно носити одну і ту ж 

річ.   

Якщо можна побачити, як вплинула культура Японії на європейську 

моду, то на даний час європейська мода вплинула на Японію і це розглядається 
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у особливій культурі моди, яка створюється власне молоддю. У вуличній моді 

народжується найрізноманітніша мода, в якій з’явилося немало груп і вони 

нагадують західну субкультуру як хіпі, панки, модз. Тільки особливість 

японської вуличної моди полягає в тому, що вона не просто копіює західну 

культуру, а трактує її по-своєму, створюючи певний індивідуальний стиль [6]. 

Отже, японська мода має зовсім іншу естетику сприйняття краси. В 

результаті досліджень з’ясовано, що важливим є матеріал одягу (фактура, 

колір, візерунок) і сприйняття моделі в русі, у взаємодії з мімікою, жестами і 

позою людини, на противагу традиційно західному сприйняттю одягу в статиці.  

Японські канони краси не надають красі фізичній першорядного значення 

– тіло приховане одягом, – важливою є духовна краса, духовна привабливість. 

Прихована краса речей, характерна для японської естетики, акцентування 

внутрішнього стану відобразилися у творчості японських модельєрів.  

Встановлено, що для японських модельєрів характерною рисою їх робіт є 

незавершеність, непоєднуваність матеріалів і помітний вплив вуличної моди 

[6.7]. Японські авангардисти не прикрашають, а трансформують тіло людини у 

цілковито інші контури. Цю простоту, природність у образі, прямі лінії ми 

можемо бачити у сучасній тенденції моди. Ми можемо впевнено говорити про 

японські мотиви, використані у колекціях відомих модельєрів на прикладі 

Крістіан Діор. 

Якщо аналізувати не дизайнерів, а елементи японського народного одягу, 

як пояс «обі» (широка смуга на талії і гігантський декоративний бант на спині), 

а також кімоно та халати (прямий крій, цільні полотна тканини, зігнуті на 

плечах, вшиті клини, які опускалися до самого подолу), то багато дизайнерів 

використовують ці елементи у своїх колекціях. 

Встановлено, що перші японські дизайнери, творчість яких відтворювала 

концептуалізм їхньої культури, внесли частину новизни на європейські 

подіуми, сформували стабільну зацікавленість до східної естетики. Так і 

сьогодні, нове покоління японських модельєрів створює колекції, що мають 

значний вплив на сучасну модну індустрію. 
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3D ТЕХНОЛОГІЇ У ВИГОТОВЛЕННІ ОДЯГУ 

 

У статті розглянуто та проаналізовано технології виготовлення одягу 

за допомогою 3D друку. 

Ключові слова:  3D принтер, інноваційні технології, виготовлення одягу. 

Прагнення до кращого змушує людство розвиватися, винаходити нові 

технології, а також покращувати існуючі. Прогрес постійно рухається, щороку 

з'являються нові, дивовижні винаходи, які дозволяють не тільки спростити 

повсякденне життя, але і істотно покращити світ. Особливу популярність 

набрали так звані 3Д технології. Ні одна сфера діяльності людини не 
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обходиться без впровадження вказаних інноваційних підходів. Черга підійшла і 

до сфери одягу. Певні результати вже існують в сфері проектування з 

застосуванням спеціалізованих графічних пакетів [Optitex, Marvelous,DMAX]. 

 Однак самою тривимірною графікою сфера 3д технологій в області 

проектування одягу не обмежується. Також під цю категорію потрапляє 

тривимірний друк та сканування. Вже сьогодні існують 3D пристрої, які 

дозволяють сканувати та друкувати об'ємні предмети.  

На сьогоднішній день застосування 3D-технологій знаходить своє 

відображення в різноманітних галузях науки, техніки, медицини, індустрії 

розваг, тощо. Тому актуальність теми полягає у аналізі новітніх технологій для 

створення одягу з використанням систем 3D друку, відповідності їх модним 

тенденціям та розробку  процесу їх виготовлення. 

Тому виникає питання щодо впровадження 3D технології друку в область 

виготовлення одягу. Цьому сприяє тенденція у постійній потребі  розширення 

асортименту, швидкій зміні моделей, збільшенню обсягів та складності 

проектно-конструкторських проробок. 

Метою дослідження є аналіз асортименту технологій 3D друку та їх 

складових елементів, визначення особливостей 3D принтерів для виготовлення 

одягу . 

 Фактично виникають підстави, щодо створення «ідеального одягу», де 

процес його створення «автоматизується» на всіх етапах його виготовлення – 

від зняття мірок до отримання кінцевого варіанту. Це буде фактично нова ера в 

технологіях легкої промисловості. Підприємства легкої промисловості з його 

багаточисельним та складним устаткуванням, різноманітним персоналом – від 

швеї до адміністрації,  підуть в історію. І це буде реальністю. Так само, як 

зникла плівкова фотографія та кіноплівка, кінескопний телевізор та дротовий 

телефон. Ще 20-ть років тому в це не вірив ніхто, але реальність змінила світ. 

Такі самі  революційні зміни чекають і процес виготовлення одягу, який майже 

повністю перейде на цифрові технології.  Людина, прийшовши в салон одягу на 

комп’ютері з дизайнером підбирає потрібний варіант одягу (колір, текстуру 

матеріал, силуетне вирішення, оздоблення тощо). Після цього на основі 

особистих антропологічних характеристик тіла (може бути отримано 

безпосередньо із Body сканера) адаптує обраний варіант одягу до особливостей 

фігури клієнта з врахуванням всіх його вподобань та характеристик матеріалу, 

який доступний по технології 3D друку. Після цього буде виготовлений 

екземпляр одягу і апробований прямо на місці. Таким чином, весь процес буде 

займати незначну кількість часу приблизно рівну тому, щоб клієнт зміг випити 

філіжанку кави. Поки що це звучить неймовірним, але тенденції  та швидкість в 
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розвитку інноваційних цифрових технологій на сьогоднішній день вражає і 

недалекому майбутньому  це стане реальністю. 

3D друк — одна з форм технологій адитивного виробництва, де 

тривимірний об'єкт створюється шляхом накладання послідовних шарів 

матеріалу (друку, вирощування) за даними цифрової моделі. Друк здійснюється 

спеціальним пристроєм — 3D-принтером, який забезпечує створення фізичного 

об'єкта шляхом послідовного накладання пластичного матеріалу на основі 

віртуальної 3D-моделі. 3D-принтери, як правило, швидші, більш доступні і 

простіші у використанні, ніж інші технології адитивного виробництва. 3D-

принтери пропонують розробникам продуктів можливість друку деталей і 

механізмів з декількох матеріалів та з різними механічними і фізичними 

властивостями за один процес складання [1]. 

Тенденції розвитку 3D-друку йдуть у розширенні асортименту 

використовуваних матеріалів, підвищенні точності відтворення елементів 

тривимірних об’єктів та здешевлення собівартості виготовленої продукції. 

Сучасні 3D принтери, залежно від їх можливостей і галузі використання, 

поділяються на домашні, професійні, промислові. Основні параметри: 

призначення створюваного об’єкта, види використаних під час друку матеріалів 

(їх фізичні властивості і ціна), можливості перенесення кольорів, якість 

кінцевого продукту впливає на якість друкованих на принтері об’єктів і ціну 

самого 3D принтера [2]. 

Існуючи сьогодні 3D принтери використовують дві основні технології – 

лазерну і струменеву, які у свою чергу поділяються на окремі види, 

залежно від матеріалу, який використовують. 

На сьогоднішній день існують такі методи друку:  

 екструдування - витискування розплавленого матеріалу;  

 гранулювання – склеювання або спікання часток матеріалу;  

 ламінування - склеювання шарів матеріалу з подальшим вирізуванням; 

фотополімеризація – затвердіння полімеру ультрафіолетовим або 

лазерним випромінюванням;  

 біотехнологія - створення структури майбутнього об’єкта, який згодом 

формується завдяки діленню, зростанню і модифікації клітин.  

Технологія створення тривимірного одягу полягає у послідовності певних 

етапів: спочатку дизайнери створюють 3D модель одягу в програмі для 

отримання тривимірних об’єктів, друкують деталі на 3D принтері (їх може бути 

від 10 і більше), а потім складають усі частини вручну. Принтер виготовляє 

деталі одягу частинами, це дає змогу об’єднати в одному виробі різні 

властивості матеріалу. Процес створення фізичних об’єктів за допомогою 
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тривимірної технології розпочинається з моделювання об’єкта у САПР або 

СAD програмі. Принтер підключено до комп’ютера, який задає йому завдання 

роздрукувати з підготовленої у спеціальній програмі 3D моделі майбутній 

виріб. Готова модель у форматі STL передається у 3D принтер, де реальний 

об’єкт створюється (нарощується) шар за шаром. Такий 3D принтер 

використовує для друку композиційний матеріал на основі гіпсу, який дає 

змогу друкувати з високою роздільною здатністю, відтворюючи практично 

повну палітру кольорів. Принцип роботи такий - в принтері є ємність, в яку 

тонким шаром насипають дрібнодисперсний порошок, вирівнюють, над ним 

переміщується каретка з картриджем і розпиляє на потрібні ділянки 

затверджувач різних кольорів. Знову засипають шар порошку, вирівнюють, 

розпилюють затверджувач, і так багато разів [3]. 

На принтері друкують окремі деталі майбутнього виробу, які потім 

склеюють спеціальним суперклеєм. Шари настільки тонкі, що під ними видно 

попередні. Щоб надрукувати 3D модель потрібно декілька годин, залежно від 

складності виробу. Після закінчення процесу готову модель обережно 

витягують з композиту і поміщають в інший бокс, де за допомогою повітря з 

компресора і м’яких щіток здійснюється очищення від залишків порошку. 

Готову модель просочують спеціальним суперклеєм, бо вона все ще крихка. 

 
Рис. 1 – Одяг, надрукований на 3D принтері дизайнера Danit Peleg   
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Рис. 2 – Одяг, надрукований на 3D принтері дизайнера Майкл Шмидт  

 
 

  

Рис. 3 – Одяг, надрукований на 3D принтері дизайнера Jessica Rosenkrantz and 

Jesse Louis-Rosenberg  

 

За допомогою програми САПР «3D-моделювання» можливо оцінити 

баланс виробів, тобто правильність розташування вертикальних бічних швів і 

плечового шва щодо людського тіла; виміряти та переглянути припуски на 

свободу облягання виробів, побачити розподіл напружень в тканині та тиск 

виробу на тіло людини у вигляді спектральних схем щодо навантажених  

ділянок. Таким чином, за допомогою режиму демонстрації тиску можна 

визначити відповідність одягу антропометричним характеристикам людини, 

встановити, наскільки вільно та комфортно людина буде відчувати себе в цьому 
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одязі. Ця інформація аналогічна тій, яку можна отримати в результаті  примірок 

одягу, але відображається вона більш ефективно. 

Можливість отримання тривимірних цифрових моделей типових та 

нетипових фігур сприяє «адресності» проектування одягу. Прогресивні 

технології в швейній промисловості, а саме системи трьохмірного 

проектування потрібні для появи конструкцій нового покоління. 

Отже, розвиток комп’ютерних технологій викликає потребу у створенні 

нових засобів та методів їх використання. Однією з них є 3D- друк, в основі 

якого лежить друкування об’ємних предметів з відносно невеликою кількістю 

витрат. Такий спосіб друкування в наш час стає все більш популярним і має 

потужні перспективи розвитку.  
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Мукачівський державний університет - це сучасний вищий навчальний заклад ІІІ-IV 

рівнів акредитації, один із найбільших науково-методичних і культурних центрів Закарпатської 

області та регіону. Це багатопрофільний  навчальний заклад, який забезпечує підготовку 

фахівців за 9 галузями знань: «Освіта/педагогіка», «Соціальні та поведінкові науки», «Культура 

і мистецтво», «Управління та адміністрування», «Механічна інженерія», 

«Виробництво та технології», «Публічне управління та адміністрування», «Природничі науки», 

«Сфера обслуговування». 

У складі університету функціонують чотири факультети та шістнадцять кафедр, які 

забезпечують підготовку фахівців за 22 спеціальностями та 24 освітніми програмами денної та 

заочної форми навчання: 

Педагогічний факультет: Дошкільна освіта; Початкова освіта; Середня освіта 

(Музичне мистецтво); Музичне мистецтво. 

Гуманітарний факультет: Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література); 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; Психологія. 

Факультет туризму та готельно-ресторанного бізнесу: Географія; Готельно- 

ресторанна справа; Туризм; Музеєзнавство, пам’яткознавство. 

Факультет економіки, управління та інженерії: Професійна освіта (Дизайн); 

Професійна освіта (Економіка); Професійна освіта (Технології виробів легкої промисловості); 

Облік і оподаткування; Фінанси, банківська справа та страхування; Менеджмент; Публічне 

управління та адміністрування; Маркетинг; Галузеве машинобудування; Технології легкої 

промисловості (Конструювання та технології швейних виробів; Проектування взуття та 

галантерейних виробів). 

Мукачівський державний університет постійно працює над розширенням міжнародної 

співпраці як в навчальному, так і в науковому напрямах. На сьогоднішній день університет 

активно співпрацює з навчальними закладами Польщі, Словаччини, Угорщини та іншими 

країнами Європи. 

В Університеті для студентів всіх спеціальностей реалізовується програма 

«Подвійний диплом» (спільно з Вищою Школою в м. Ченстохов та Сопотською Вищою 

Школою (Польща)), яка надає можливість паралельно навчатися у двох університетах та по 

закінченні отримати подвійні (біларетальні) українські та польські дипломи державного зразка; 

також діє семестрова програма академічного обміну з Академією Яна Длугоша (м. Ченстохов, 

Польща), яка дає можливість студентам безкоштовно вивчати фахові дисципліни протягом 

одного семестру в рамках Міжнародної програми обміну студентів, що фінансується за кошти 

ЄС. 
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