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ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ТЕРМІТНИХ КРЕМЕНИСТИХ ЧАВУНІВ 
 

Ю.Ю. ЖИГУЦ1, В.Ф. ЛАЗАР 2, В.Ф. ТЕЛИЧКО2 
1ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

2Мукачівський державний університет 
 
В роботі проаналізовано технологію отримання кременистих термітних чавунів. 

Запропоновано використання розробленого складу шихти, що дозволяє не тільки отримувати завданий 
хімічний склад сплаву, але і прогнозувати його структуру, механічні і службові властивості. При цьому 
одночасно використовуються переваги металотермічного синтезу, а саме можливість отримувати 
відливки в місцях, віддалених від джерел електроенергії, промислового устаткування. Розроблена 
технологія може використовуватися при терміновому зварюванні заготовок, ремонті деталей і 
нанесенні покриттів. 

Ключові слова: чавун, металотермія, кременисті чавуни, терміт, фізико-механічні і службові 
властивості. 

 
Кременистий термітний чавун останнім часом знаходить все більше 

застосування у промисловій практиці у зв’язку з його безапеляційними перевагами. 

Насамперед, це мала собівартість, високі ливарні властивості, легкість керування 

структуроутворенням та ін. Але недослідженість значної частки фізичних, механічних, 

службових властивостей обмежують його використання у промисловій практиці. З цієї 

точки зору особливу увагу викликає проблема впливу легуючих елементів на 

структуроутворення термітних кременистих чавунів, а як наслідок і на їх властивості. 

Кременисті термітні чавуни використовують для виготовлення різноманітних 

деталей, що працюють в умовах дії високих температур. При цьому чавун з 

пластинчастим графітом застосовують для роботи при температурах ~800°С, а з 

кульковим – до 900°С. Кременистий термітний чавун для виготовлення частин деталей 

голчастих рекуператорів, рамок дверцят печей, дистанційних гребінок, кронштейнів, 

підвісок, кінцевиків, відбивачів та інших деталей, в тому числі складної форми, навіть 

таких, як деталі змішувача газової турбіни. 

Використання металотермічних методів синтезу матеріалів для отримання 

чавунів, дозволяє не тільки виготовляти деталі литвом, але і прогнозувати структуру 

синтезованих чавунів та використовувати їх для термітного зварювання, ремонту і 

відновлення розмірів зношених поверхонь [1,2]. Крім цього, металотермічні методи 

мають цілий ряд і інших преваг, а саме високу продуктивність процесу, зручність й 

універсальність оснащення, відсутність потреби у джерелах електроенергії та 

можливість їх застосування при терміновому отримуванні сплаву – час синтезу усього 
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30-60 секунд. Суттєві переваги термітного способу синтезу і зараз викликають до нього 

цілком заслужений інтерес. 

Поставка задачі. 

Аналіз способів термітного синтезу виявив проблему, яка полягає у 

вдосконаленні організації способу отримування, ремонту і відновлення розмірів 

деталей при виготовленні виливків з залізовуглецевих матеріалів. Ця технологія 

повинна легко, економічно й швидко дозволяти отримувати кременистий термітний 

чавун. 

Мета роботи 

Встановлення можливості отримувати якісний кременистий термітний чавун 

металотермічним способом із застосуванням зручного дешевого обладнання, 

розроблення відповідного складу шихти, а також встановлення фізико-механічних і 

службових властивостей та особливостей синтезованого сплаву. 

Матеріали і методика проведення експерименту 

Суть металотермічних реакцій полягає у відновленні металом з більшою 

хімічною активністю металу з меншою активністю із його оксиду. Екзотермічна 

взаємодія елементів відбувається у тому випадку, коли в результаті реакції 

утворюються оксиди з більш високою термодинамічною стійкістю. На 

алюмінотермічне відновлення оксидів найсуттєвіше впливають властивості матеріалів, 

що містяться у шихті, їх агрегатний стан, співвідношення компонентів, схеми 

підпалювання та ін. Механізм алюмінотермічної взаємодії головним чином описаний у 

роботах [1,3]. 

Для визначення маси металевого зливка на першому етапі дослідження 

проводили мікроплавлення при масі шихти 250–300 г з різним процентним 

співвідношенням компонентів у суміші. Ініціювання процесу горіння виконували 

спеціальним термітним сірником. Використані матеріали: сажа ацетиленова (технічний 

вуглець ТУ 14-7-24-80), порошок алюмінієвий ПА-3–ПА-4 ГОСТ 6058-73, просіяне 

мливо алюмінієвої стружки та ін. Порошкову шихту просушували, перемішували і 

розміщували у внутрішній камері металотермічного реактора. Надалі металотермічну 

шихту підпалювали. Реакція за кілька секунд поширювалася на весь об'єм шихти. 

Температура реакції сягала 2500оС. Головна умова такого металотермічного процесу – 

необхідно, щоб реальна температура горіння шихти була вища від температури 

плавлення шлаку [4-6]. Здешевлювали собівартість виготовлення шихти, замінивши 
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алюмінієвий порошок на мливо алюмінієвої стружки. Корекція хімічного складу шихти 

дозволила отримувати заготовки у дослідно-промислових умовах. 

Теоретичні і експериментальні дослідження 

Як відомо кремній відноситься до числа найбільш активних елементів, що 

впливають на процес графітизації у чавуні. Із збільшенням вмісту Si зменшується 

кількість перліту у чавуні і зростає вміст фериту, а починаючи з вмісту понад 5% 

металічна матриця термітного чавуну стає повністю феритною. Крім цього, кремній 

сприяє утворенню щільних оксидних плівок, які складаються з оксидів заліза і 

кремнію, що приводять до підвищення жаростійкості чавуну. Невелика твердість 

термітних кременистих чавунів забезпечує добру оброблюваність виливків різанням. 

За аналогією до стандарту промисловості при синтезі термітних чавунів 

отримували дві марки кременистих чавунів з пластинчастою і кульковою формами 

графіту. Термітний чавун з пластичним графітом має феритну структуру, але його 

легування призводить до появи перлітної структури. Наприклад, легування 0,4-0,9% Cr 

дозволяє отримати 9-13% перліту (за об’ємом). При легуванні 1,5% Cr ферит з 

структури зникає взагалі. Наступне збільшення вмісту Cr починаючи з 1,5% 

призводить не тільки до утворення перлітної матриці, але і до появи цементиту. У 

цілому це погіршує властивості термітного чавуну у порівнянні з властивостями 

звичайного сірого промислового чавуну (табл. 1). Значний вміст кремнію (понад 6,5%) 

призводить до суттєвого зменшення міцності синтезованого чавуну. 
Таблиця 1 

Хімічний склад і механічні властивості кременистого термітного чавуну 
Хімічний склад, % 

C Si Mn P S Cr 
ав, МПа 
при 20°С НВ σв, МПа 

при 800°С 
δ, 
% 

ψ, 
% 

№ 
з/п 

з пластинчастим графітом 
1 2,62 5,5 0,75 0,16 0,061 - 11,7 160-165 1,7 - - 
2 2,81 5,60 0,75 0,21 - 1,26 8,8 190-205 1,51 - - 

з кульковим графітом 
3 2,61 5,87 0,82 0,21 0,03 - 22,7 280-320 4,7 31,4 61,5
4 2,58 5,03 0,79 0,18 0,02 0,83 21,0 280-330 5,5 32,1 54,4

 

Одночасно, при проведенні експериментальної частини роботи 

встановлювалися фізичні властивості термітних кременистих чавунів з пластинчастим 

графітом (табл. 2). 

Навіть незначні присадки хрому і марганцю покращують окалиностійкість 

чавуну, а при збільшенні ступеню евтектичності, тобто при однаковому вмісті кремнію 
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окалиностійкість менша у чавуна з більшим вмістом вуглецю. Окалиностійкість 

термітного чавуна визначається збільшенням маси взірців, випробуваних при 900°С. 
Таблиця 2 

Фізичні властивості термітного кременистого чавуну з пластинчастим графітом 
Температура, 

°С 
λ, Дж/мм 
сек. °С 

R, 
ом·мм·10-5 

Температура, 
°С 

λ, Дж/мм 
сек. °С 

R, 
ом·мм·10-5 

100 0,02712 111 400 0,03013 184,12 
200 0,031172 123 500 0,02117 197,3 
300 0,02900 127 600 0,02101 209,6 

Окалиностійкість термітного чавуна визначається збільшенням маси взірців, 

випробуваних при 900°С і зведена у табл. 3. 

 
Таблиця 3 

Окалиностійкість термітного кременистого чавуна випробуваного при 900°С 
№ 
з/п Вид чавуна Збільшення маси при 

окислюванні, г/м3·103 
Час випробування, 

год. 
0,71 60 
2,17 90 1 Сірий чавун 
2,84 120 
0,43 60 
1,14 90 2 Термітний чавун з вмістом 5,5 % Si 
1,32 120 
0,31 60 
0,68 90 3 Термітний чавун з вмістом 5,5 % Si 
0,82 120 

Збільшення маси кременистого термітного чавуну з пластинчастим графітом 

при 900°С і у залежності від вмісту кремнію знаходиться у межах 0,31…0,85%, що 

майже в 3,5 рази менше збільшення маси сірого чавуну. 

Процес окислення кременистого термітного чавуну з кульковим графітом 

відрізняється від окислення чавуну з пластинчастою формою графіту тим, що оксидна 

плівка утворена на поверхні виробів першого, виявилася дуже щільною, без жодних 

ознак зовнішніх порушень щільності. Повна ізоляція в металічній основі графітових 

включення кулькової форми повністю припиняє вільний доступ окислювальної 

атмосфери. Отже, після утворення оксидної плівки процеси подальшого окислення 

стають дифузійними, тоді як у чавуні з пластинчастим графітом, поруч з дифузійними 

процесами окислення за рахунок проникнення у глибину метала атомів метала і кисню 

(за включеннями пластинчастого графіту) проходять процеси безпосередньої хімічної 

взаємодії металу з окислювальним середовищем. Окалиностійкість чавуна з 

пластинчастим графітом при однакових умовах експлуатації значно менша, ніж у 

чавуна з кульковим графітом. 
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Висновки 

1. В результаті проведення металотермічної реакції вдалося отримати 

термітний    кременистий   чавун,    використовуваний   при   високих   температурах.  

2. Розроблено    склад    шихти    для    синтезу    вищеназваного    термітного   чавуну. 

3. Досліджено фізико-механічні і службові (окалиностійкість) властивостей 

синтезованого сплаву. 4. Збільшення маси кременистого термітного чавуну при 900°С і 

3,5 рази менше ніж у сірого чавуну. 5. Встановлено вплив основних легуючих 

елементів, в тому числі і карбідоутворюючих, на зменшення окалиностійкості. 
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АННОТАЦИЯ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРМИТНЫХ КРЕМНИСТЫХ ЧУГУНОВ 
В работе проанализировано технологию получения кремнистых термитных чугунов. 

Предложено использование разработанного состава шихты, который позволяет не только получать 
заданный химический состав сплава, но и прогнозировать структуру, механические и служебные 
свойства. При этом одновременно используются преимущества металлотермического синтеза, а именно 
возможность получать отливки в местах, отдаленных от источников электроэнергии, промышленного 
оборудования. Разработанная технология может использоваться при срочном сваривании заготовок, 
ремонте деталей и нанесении покрытий. 

Ключевые слова: чугун, металлотермия, кремнистые чугуны, термит, физико-механические и 
служебные свойства. 
 

THE SUMMARY 
 

THE TECHNOLOGY OF MAKING THERMITE SILICEOUS CAST-IRONS 
In this papers was analyzed the technology of receipt of siliceous thermite cast-irons. The 

composition of reactions is used and allows not only to get the inflicted chemical composition of alloy is offered 
but also the forecast structure, mechanical and official properties. Thus taken advantage metallothermic 
synthesis, namely to get founding’s in places, remote from the sources of electric power, industrial equipment. 
This technology can be used for the urgent welding of purveyances, component overhaul and causing сoverage 
of surface. 

Key words: cast-irons, metallotermic, siliceous cast-irons, thermit, physical, mechanical and official 
properties.
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УДК 539.375, 669,788 
 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ТРУБИ 
МАГІСТРАЛЬНОГО  НАФТОПРОВОДУ ПІСЛЯ ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 
Й.З. БЕНКЕ1, Я.Л. ІВАНИЦЬКИЙ2, М.Г. СТАЩУК2 

1Мукачівський державний університет 
2Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України 

 

Проведені комплексні дослідження впливу довготривалої роботи трубної сталі 17Г2С 
магістрального нафтопроводу “Кременчук-Херсон” на зміну механічних властивостей, та 
характеристик тріщиностійкості. На основі проведених досліджень встановлено зміну механічних 
характеристик сталі 17Г2С після тривалої експлуатації. Визначено характеристики статичної і 
циклічної тріщиностійкості сталі 17Г2С у нафті для матеріалу експлуатованої та вихідної труби. 
Запропоновано інженерну оцінку впливу експлуатаційних факторів на ступінь деградації матеріалу 
труби, яка може використовуватись для моніторингу технічного стану і визначення несучої здатності 
елементів конструкцій. 

 
Значний процент відказів та аварій магістральних нафтопроводів пов’язаний з 

розривами стінки труби по основному металу або по кільцевих стикових швах. Більше 

50% конструкцій руйнуються від корозійних пошкоджень, 37% викликані 

незадовільною якістю металу, що характеризуються недостатньою його пластичністю, 

неякісними лініями сплавлення, заводських швів і ін. [1, 2]. 

Протягом тривалого періоду експлуатації внаслідок взаємодії металу труби з 

нафтою проходять поверхневі корозійні процеси, а також об’ємні деструктивні зміни, 

викликані, в першу чергу, дифузією водню і окрихченням тіла труби [2]. Водночас 

матеріал труби підданий дії комплексу термосилових напружень статичного і 

циклічного характеру, внаслідок яких в матеріалі проходять структурні зміни, що стає 

причиною зародження поверхневих та внутрішніх дефектів. Ці дефекти можуть 

спричинити руйнування матеріалу труби. Отже, метою даної роботи є встановлення 

залишкового ресурсу роботи труби магістрального нафтопроводу з врахування зміни 

властивостей матеріалу  після довготривалої експлуатації.  

Для досягнення мети в роботі поряд з класичними підходами використані 

підходи механіки руйнування, які базуються на визначенні характеристик статичної та 

циклічної тріщиностійкості матеріалу. 

Об’єкт та методи дослідження 

Досліджували зразки вирізані із труб магістрального нафтопроводу “Кременчук-

Херсон” після 28 років експлуатації та у вихідному стані (контрольна труба у стані 

поставки). Матеріал труби – сталь 17Г2С. 
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Зразки для механічних випробувань характеристик, статичної і циклічної 

тріщиностійкості виготовляли із верхнього та нижнього фрагментів робочої і 

контрольної труби (рис. 1) і доводили до необхідних розмірів. 

 
Рис. 1. Схема вирізки зразків з труби. 

Для дослідження механічних характеристик виготовляли стандартні 

циліндричні зразки з робочим діаметром 5 мм і довжиною 25 мм. Зразки 

випробовували розтягом у середовищі нафти на дослідній установці EUS-40 згідно 

рекомендацій [3]. На основі проведених досліджень визначали границю течіння σТ, 

границю міцності σb, відносне видовження δ і відносне звуження ψ. Характеристики 

статичної та циклічної тріщиностійкості визначали при випробуванні компактних 

зразків товщиною 12 мм (рис. 2) у середовищі нафти.  

 
Рис. 2. Ескіз компактного зразка. 

 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Природничі і технічні науки 

12

 

Журнал наукових праць №11(6)’2011 
 

Для цього у виготовленому зразку (рис. 2) наводять утомну тріщину довжиною 

2 мм, дотримуючись рекомендацій [4]. Після цього зразок встановлюють у дослідну 

камеру. Конструктивна схема дослідної камери показана на рис. 3. Камера складається 

із зварного корпусу 1, до якого нерухомо закріплений нижній затискач 3. Верхній 

затискач 2 з’єднаний з корпусом камери через сильфон 4. До верхнього і нижнього 

захоплювачів під’єднані за допомогою різьби перехідники 5 і 6, де безпосередньо 

закріплений зразок 7 на циліндричних пальцях 8 і 9. До боковини корпусу камери 

приварений флянець 10 для кріплення оглядового вікна із шклом 11, ущільненого 

прокладками 12, 13, гайкою 14. Для зливу нафти із камери під час проведення замірів 

підростання тріщини в днищі встановлений кран 15 із патрубком. Заповнення камери 

нафтою при проведенні досліджень здійснюють через розтруб 16 до позначки 17. В 

момент заміру довжини підростаючої тріщини в зразку за допомогою катетометра 

рівень нафти встановлюють на позначці 18. 

 
Рис. 3. Конструктивна схема камери для випробування зразків  

на циклічну тріщиностійкість у нафтовому середовищі. 
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Дослідження на статичну тріщиностійкість проводять при розтягу компактного 

зразка з втомною тріщиною з побудовою діаграми руйнування, дотримуючись 

рекомендацій [4].  

Із діаграми руйнування визначають зусилля PQ, при якому починає підростати 

тріщина і за формулою [4], розраховують величину коефіцієнта інтенсивності (КІН) KQ 

 

 ( )257,538,3174,13 λ+λ−⋅=
bt

P
K Q

Q                  (1) 

 

Тут t – товщина зразка, b – віддаль від осі прикладання сили дотичної частини зразка; 

λ=l/b – відносна довжина тріщини. 

Випробування зразків на циклічну тріщиностійкість проводять при 

асиметричному циклічному розтягу зразка у середовищі нафти і реєстрацією зусиль 

навантаження в циклі та підростанням тріщини, дотримуючись вимог [5]. В результаті 

експериментів будують кінетичну діаграму втомного руйнування (КДВР), яка виражає 

залежність швидкості росту тріщини V від розмаху коефіцієнта інтенсивності 

напружень ΔК (V = f(ΔК)). Із КДВР визначають нижнє порогове значення КІН Kth, 

верхнє критичне значення Kfc і швидкість поширення втомної тріщини в середній 

ділянці діаграми і на підставі результатів судять про опірність матеріалу втомному 

руйнуванню. 

Результати експериментальних досліджень, що одержані при визначенні 

механічних характеристик матеріалу після тривалої експлуатації (зразки І – Н1 

відповідає низу труби, І – В – верхній частині) та вихідної труби (зразки - ІІ), приведені 

в таблиці 1. 
 

Таблиця 1. Механічні характеристики сталі 17Г2С у нафті 

№ зразка d, мм Pmax, H PT, H σT, Н/мм2 σb, Н/мм2 δ, % ψ, % 
І - Н 1 5,0 10538 8301 423 537 22,1 39,5 
І - Н 2 4,98 10415 8196 421 535 22,3 38,8 
І - Н 3 5,02 10612 8366 423 537 22,5 38,9 
І - В 1 5,05 10750 8338 416 536,9 22,9 39,6 
І - В 2 5,04 10720 8518 427 537,6 21,6 38,5 
І - В 3 5,0 10519 8242 420 536 21,8 39,5 
ІІ - 1 (Т) 4,96 11773 8260 428 610 24,5 52,82 
ІІ - 2 (δ) 5,0 11564 8330 425 590 25,0 52,2 
ІІ - 3 5,0 11760 8369 427 600 24,8 52,8 
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В таблиці 2 представлено результати експериментальних досліджень 

компактних зразків у нафті та визначено характеристики статичної тріщиностійкості 

KQ. 
Таблиця 2. Статична тріщиностійкість сталі 17Г2С у нафті 

 
№ п/п l, мм PQ, H KQ, МПа√м 
І - Н1 11,7 33000 43,98 
І - Н2 11,8 33800 44,5 
І - Н3 11,6 32900 43,7 
ІІ - В1 11,5 32300 42,9 
ІІ - В2 11,8 33700 44,2 
ІІ - В3 11,4 32800 43,8 
ІІ - 1 11,8 39600 55,2 
ІІ - 2 11,9 39700 54,8 
ІІ - 3 12,0 39800 56,1 

 

Характеристики циклічної тріщиностійкості сталі 17Г2С, одержані на основі 

випробування зразків із експлуатованої та вихідної труби у нафті, представлено в 

таблиці 3. 
Таблиця 3. Характеристики циклічної тріщиностійкості сталі 17Г2С 

№ зразка Kth Kfc K1-2 K2-3 K∗ 
МПа√М 

(❍) І -Н1 6,209 86,0 12,5 51,0 31,9 (32,5) 

(■) І - В1 6,225 88,0 12,8 60,0 32 (38,6) 
(n) ІІ - 1 6,965 92,0 13,4 18,0 36,2 (41,5) 

 

Результати та їх обговорення  

Оцінку зміни механічних характеристик матеріалу для інженерної практики 

проводять на основі традиційних методів з введенням додаткових коефіцієнтів запасу і 

врахуванням специфіки роботи труби. Для матеріалу труби згідно нормативних 

документів допустиме розрахункове напруження [σ]1, тоді величина допустимого 

напруження в трубі рівна після тривалої експлуатації [σ]2 з врахуванням деградації: 

 [ ] [ ]
k

1
2

σ
=σ                                                         (2) 

де k – коефіцієнт зниження руйнівних напружень, що враховує вплив експлуатаційних 

факторів. 

В нашому випадку аналіз результатів досліджень проведених на циліндричних 

зразках показує, що величина максимальних напружень розриву понизилась в 1,15 

раза. Це означає, що коефіцієнт запасу знизився на 12,3% і матеріал труби може 
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зруйнуватись при менших напруженнях, що були закладені при проектуванні 

трубоппроводу. Величина напружень течіння в експлуатованого і вихідного матеріалу 

залишилась незмінною. Це вказує на те, що пружні властивості матеріалу в цій області 

не змінились. Зміна величини відносного звуження ψ на 27% відносного видовження δ 

на 13,6% вказує на зниження пластичних властивостей і вичерпування запасу міцності і 

пластичності матеріалу. 

Оцінка показників тріщиностійкості (опору росту тріщин) має важливе значення 

для додаткової, більш повної характеристики змін властивостей матеріалу. Показники 

тріщиностійкості не включаються в норми при проектуванні і виготовленні труб. 

Однак необхідно відзначити, що характеристики тріщиностійкості визначають 

схильність матеріалу до виникнення найбільш небезпечних крихких руйнувань, а 

також інтенсивність розвитку в них найбільш поширених пошкоджень - втомних 

тріщин, що в багатьох випадках приводять до руйнування. Характеристики 

тріщиностійкості більш чутливі до температурної і агресивної дії середовища, ніж 

границя міцності матеріалу. Така тенденція спостерігається і при врахуванні часу 

експлуатації. Процеси старіння і деградації в більшій мірі проявляються в зміні 

характеристик статичної і циклічної тріщиностійкості. Характеристики статичної 

тріщиностійкості (KQ - розрахункове значення коефіцієнта інтенсивності напружень, 

KC - критичний коефіцієнт інтенсивності напружень) визначають умови досягнення 

граничного стану і переходу тріщини в нестабільний стан, яка передує кінцевому 

руйнуванню  

 CKK =max                                             (3) 

Тут Kmax - максимальне значення розрахункових параметрів напружено-деформованого 

стану в зоні передруйнування, що визначаються із рішення відповідної задачі для 

матеріалу з тріщиною. 

Зокрема, вираз для КІН можна представити в загальному вигляді 

 FaK πσ=                                            (4) 

при Р = іdem. Тут σ - напруження, що діють в зоні розміщення дефекту, а - 

параметр розміру тріщини, F - поправочна (тарувальна) функція, що залежить від 

геометрії конструктивного елементу і тріщини, а також розподілу напружень в 

послабленому перерізі. 

Прямий розв'язок цієї задачі пов'язаний з багатьма труднощами: визначення 
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розміру дефекту, його орієнтацію, побудови тарувальної функції і ін. 

Тому для оперативної оцінки стану металу і підвищення ризику виникнення 

крихкого руйнування, зв'язаного з експлуатаційними факторами доцільно 

використовувати метод порівняння існуючого і вихідного стану матеріалу. 

В умовах геометричної подібності дефектів значення КІН пропорційне величині 

діючих напружень σ, а також пропорційне кореню квадратному із довжини тріщини а. 

Таким чином, при зменшенні статичної тріщиностійкості КС в п раз руйнівне 

напруження при тих же розмірах тріщини зменшиться в п раз, або критичні розміри 

тріщини зменшаться в п2 раз при тих же значеннях навантаження. 

Зокрема, дослідження статичної тріщиностійкості матеріалу експлуатованої 

труби в середовищі нафти і порівняння характеристик тріщиностійкості для вихідного 

матеріалу приводить до зменшення границі тріщиностійкості КС приблизно на 31,9%, а 

величини КQ на 31%. Це може викликати зменшення граничних навантажень на 

матеріал труби в 1,3 рази. 

Циклічна тріщиностійкість матеріалу характеризується кінетичною діаграмою 

втомного руйнування, яка встановлює залежність швидкості росту втомної тріщини V 

= dl/dN (середнього приросту довжини тріщини за один цикл навантаження) від 

коефіцієнта інтенсивності напружень за цикл Кmax  

 V = dl/dN = f(K)                                               (5) 

Використовуючи цю залежність, можна визначити залишкову міцність 

матеріалу, тобто число циклів N*, необхідне для підростання тріщини від початкового 

розміру ао до критичного а* 

Результати такого розрахунку представляють для практики велику цінність, 

оскільки напряму пов'язують залишковий ресурс з параметрами дефектності матеріалу. 

Враховуючи труднощі коректного визначення діючих навантажень і розмірів вихідних 

дефектів, реалізувати цей розрахунок на практиці не вдається, оскільки неможливо 

точно врахувати складні експлуатаційні умови трубопроводу. Однак такий підхід може 

використовуватись для оцінки біжучого стану, планування необхідності і термінів 

проведення планового ремонту. 

Важливою характеристикою кінетичної діаграми втомного руйнування є 

пороговий коефіцієнт інтенсивності напружень Kth 

Умова 

 K ≤ Kth                                                                                               (6) 
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оцінює розміри дефектів, що не розвиваються при заданому режимі циклічного 

навантаження. 

Стосовно до залежності (6) можна також використати розглянуті вище оцінки 

для визначення зміни порогових умов розвитку тріщини внаслідок деградації металу 

під дією різних експлуатаційних факторів. Зокрема, зниження на 10,9% порогового 

коефіцієнта інтенсивності напружень під дією експлуатаційних факторів приводить до 

зниження порогової величини діючих напружень в 1,1 раза або зменшенню розмірів 

безпечних тріщин в 1,2 рази. 

Крім цього, співставлення кінетичних діаграм, побудованих для матеріалу 

експлуатованої труби (І-Н1, І-В1) для низу і верху порівняно з вихідним матеріалом дає 

достатню інформацію для зрівняння залишкового ресурсу. Зокрема внаслідок 

довготривалого терміну експлуатації, водневої деградації, корозійного пошкодження 

приводить до збільшення швидкості росту втомної тріщини в 1,6 раза, зниження 

загального залишкового ресурсу в 1,6 раза. 

Висновки 

1. За результатами експериментальних досліджень показано, що після тривалої 

експлуатації (28 років) пластичні властивості сталі 17Г2С знизились на 27%, а 

короткочасна міцність на 13% порівняно із вихідним матеріалом. Границя течіння для 

експлуатованого і вихідного матеріалу практично не змінилась. 

2. Статична тріщиностійкість KQ для сталі 17Г2С після тривалої експлуатації 

знизилась на 31%.  

3. Циклічна тріщиностійкість сталі 17Г2С Kth зменшилась на 10,9%. Швидкість 

поширення втомної тріщини в матеріалі після тривалої експлуатації збільшилась в 1,6 

раза. 
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АННОТАЦИЯ 
 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ТРУБЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ 
НЕФТЕПРОВОДЫ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Проведенные комплексные исследования влияния длительной работы трубной стали 17Г2С 
магистрального нефтепровода "Кременчуг-Херсон" на изменение механических свойств, и 
характеристик трещиностойкости. На основе проведенных исследований установлено изменение 
механических характеристик стали 17Г2С после длительной эксплуатации. Определены характеристики 
статической и циклической трещиностойкости стали 17Г2С в нефти для материала эксплуатируемой и 
исходящей трубы. Предложено инженерную оценку воздействия эксплуатационных факторов на степень 
деградации материала трубы, которая может использоваться для мониторинга технического состояния и 
определения несущей способности элементов конструкций. 

 
 

THE SUMMARY 
 

METHODS OF RESIDUAL LIFE PIPES MAIN OIL PIPELINES AFTER A LONG OPERATION 
Complex researches of influence of long term service of main oil pipeline “Kremenchug–Kherson” made 

of 17G2S pipe steel on the changes of mechanical properties and fracture toughness were carried out. On the 
basis of the conducted researches the changes of mechanical characteristics of 17G2S steel after long term 
service has been established. The characteristics of static and cyclic fracture toughness of 17G2S steel have been 
determined in oil for the materials of exploited and unexploited pipes. The engineering estimation of operating 
factors influence on the degree of pipe material degradation, which can be used for monitoring of the technical 
state and for determination of bearing strength of structural elements, were proposed.  

 

 

 

 

 

УДК 685.31: 613.48. 
 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕРГОНОМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА  
ВИМОГ ДО ВЗУТТЯ  

 
 Ю.І. ФОРДЗЮН  

Мукачівський державний університет 
 

В статті розглянуто ергономічні властивості, як складову частину споживчих властивостей 
взуття  в системі «споживач-взуття-зовнішнє середовище». Оскільки в рамках системи  людина виступає 
одночасно і як дослідник, і як об’єкт дослідження, запропоновано  комфортність  розглядати як 
властивість взуття і об’єктивну реальність, а  комфорт (відчуття людини), як суб’єктивну 
можливість, що визначаються чинниками системи. Запропоновано розглядати інші  різновиди  
комфортності. Зроблена спроба  тлумачення відповідних показників.  

 
В країнах СНД ринок взуття знаходиться на стадії становлення, оскільки для 

нього характерна проблема недобросовісної конкуренції. І, хоча взуття є продукцією 

першої необхідності, не завжди бажане стає явним при споживанні взуття. Ця 

проблема є глобальною, характерною як для розвинених країн, так і країн з перехідною 

економікою. В умовах економічної кризи існує стійка тенденція до загострення 
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проблеми у зв'язку з орієнтацією покупця на невисоку ціну взуття, як товарної 

продукції, з відсутністю системи об'єктивного контролю якості споживчих 

властивостей взуття. І, незважаючи на сприятливу ситуацію на взуттєвому ринку, коли 

пропозиція перевищує попит, покупець не завжди може вибрати якісний товар.  

Вимоги, що пред'являються до взуття, обумовлені його призначенням, умовами 

експлуатації, модними тенденціями, сезонністю, кліматичними особливостями і 

іншими чинниками чи критеріями. 

Очевидно, споживчі властивості взуття, задовольняючи потреби і очікування 

конкретної категорії споживачів, система контролю їх якості, мають бути домінуючими 

на споживчому ринку. В умовах інтеграції світової економіки, дефіциту природних 

сировинних ресурсів і лібералізації вимог до товарної продукції, питання якості взуття, 

що  виробляється  і реалізується на ринку взуття, є  особливо актуальне. Згідно з 

рекламою, будь-який виробник у всьому світі прагне до виробництва комфортного 

взуття, проте, актуальним залишається питання суб'єктивної і об'єктивної оцінки 

комфортності цього товару. Необхідно переглянути концепцію, яка регламентує 

ергономічні властивості взуття, як складову частину споживчих властивостей та вимог 

до  взуття.  

Об’єкти дослідження 

В товарознавстві якість взуття розглядається. як сукупність характеристик 

товару, що стосуються його здатності задовольняти встановлені і передбачені потреби 

в системі "Споживач - товар − зовнішнє середовище". У кожного споживача є власне 

уявлення про якість, а психологічні відчуття − один з визначальних чинників 

останнього. Нами ставилося завдання розмежувати суб'єктивну і об'єктивну оцінки 

якості взуття. Згідно з основними положеннями товарознавства, функціонально-

споживчі властивості товару слід ототожнювати з його ергономічними властивостями. 

У нормативних документах на товарну продукцію наведено рівні взаємодії у 

системі «споживач-товар-зовнішнє середовище»: комфортний стан, відносно 

дискомфортний стан, екстремальний стан, надекстремальний стан [1]. Однак, дана 

градація взаємодії між людиною і товаром не відображає кількісних параметрів стану 

комфорту чи дискомфорту. Це особливо актуально для продукції взуттєвої галузі, 

оскільки  в залежності від індивідуальних особливостей людини, виду взуття, 

інтенсивності фізичного навантаження та умов зовнішнього середовища, відчуття 

дискомфорту у різних споживачів проявляється неоднаково.. Як наслідок, критерії якості 
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взуття, зокрема кількісні параметри ергономічності, комфортності та гігієнічності, на 

сьогоднішній день регламентовані недостатньо [2]. Тому у системі «споживач-товар-

зовнішнє середовище» безпосередні відчуття людини потребують детального вивчення 

та систематизації  

Тому об’єктом дослідження є  взуття і його споживчі ергономічні властивості. 

Предметом дослідження є суб’єктивні відчуття комфорту та дискомфорту.  

Постановка завдання 

Комфортність взуття можна встановити за результатами дослідного носіння 

протягом певного проміжку часу на підставі аналізу відчуттів респондентів-носіїв взуття. 

Оскільки у системі «споживач-взуття-зовнішнє середовище» людина виступає одночасно і 

як дослідник, і як об’єкт дослідження, виникає питання, які чинники є домінуючими: 

психічні, фізіологічні чи фізичні? Який взаємозв’язок між цими чинниками? Особливо це 

актуально в умовах урбанізованого носіння взуття та глобального потеплінння, адже в 

основі будь-якої, навіть суб’єктивної оцінки, лежать відповідні психічні відчуття 

комфорту чи дискомфорту та об’єктивні матеріальні об’єкти: взуття (з відповідним 

пакетом матеріалів), середовище (з відповідними умовами).  

Для взуття ергономічні властивості є частиною споживчих властивостей, 

оскільки визначають зручність, комфортність взуття в умовах конкретної системи 

"людина - стопа − середовище". Ергономічні властивості забезпечуються за допомогою 

антропометричних, гігієнічних, фізіологічних, психологічних і органолептичних 

характеристик і потреб споживача. Ключову роль при цьому відіграє антропологія.  

«Антропологія» як наука давно вийшла за рамки традиційних  знань про будову і 

форму тіла людини, адже вона розглядається як в часі, так і в просторі, в динаміці та 

статиці. 

.Метою дослідження було переглянути  теоретичні аспекти, що регламентують 

ергономічні властивості взуття з врахуванням інтересів безпосереднього споживача- 

людини з огляду його відчуттів при споживанні взуття . 

Результати дослідження 

Виходячи з теорії психоаналізу Зігмунда Фрейда про взаємодію між психічним, 

фізіологічним та фізичним [3], використовуючи системний підхід, взуття з 

ергономічної точки зору можна розглядати крізь призму негативного впливу на 

самопочуття споживача, оскільки форма стопи та саме взуття сприяють накопиченню 

поту, що порушує умови теплообміну, погіршує фізіологічні функції стопи та, як 
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наслідок, самопочуття людини. Слід зазначити, що критерії (ознаки або чинники), які 

суб’єктивно відображають процес психічного впливу значущих для людини 

подразників, як і самі подразники, у системі «споживач-взуття-зовнішнє середовище» 

вивчені недостатньо. Для оптимізації керованих людиною систем ергономіка 

використовує результати досліджень в психології, фізіології, гігієні і безпеці праці, 

соціології, культурології і багатьох інших технічних, інженерних і інформаційних 

сферах. Ергономіка вивчає дії людини в процесі роботи, витрати його енергії, 

продуктивність і інтенсивність при конкретних видах діяльності [4]. Тому найвищою 

формою комфортності взуття в системі «взуття –стопа –середовище» є соматична 

комфортність, як ідеальна форма науково-обгрунтованої концепції комфортності. 

Таким чином, ергономічний підхід до вивчення можливостей людини в різних 

системах повинен сприяти оптимізації чинників для цих систем. При експлуатації 

взуття споживач докладає певні фізичні зусилля, витрачає свою енергію, тому чим 

менше людиною прикладено зусиль і витрачено енергії, тим кращі функціональні 

властивості і комфортність цього товару при експлуатації. 

Розглядаючи систему «взуття –стопа – середовище» з огляду інтересів 

споживача як результат повинен бути - функціональнаий стан людини, зокрема стопи, 

тому  доцільно регламентувати загальну (функціональну) комфортність, як 

властивість взуття. Відповідно безпосереднє відчуття можна характеризувати 

суб’єктивним комфортом з ознаками загальний, абсолютний, функціональний. 

Відповідно, функціональну комфортність слід розглядати як об’єктивну реальність, а 

комфорт як суб’єктивне відчуття. 

Комфорт доцільно розглядати як можливість, адже відчуття є психологічне і  

виключно суб’єктивне, зумовлене органолептичними відчуттями. 

З урахуванням викладеного комфортність (зручність) як властивість взуття, 

доцільно розглядати в різних аспектах: 

- в антропометричному, що враховує антропометричні властивості взуття 

(форму, розмір) в динаміці (включаючи умови ходи) і статиці, відповідно до анатомо-

фізіологічної будови стопи (відповідна властивість взуття –антропометрична 

комфортність, а відчуття – антропометричний комфорт) ;  

- в гігієнічному, обумовленим гігієнічними властивостями (тепло-, 

вологозахисними і вологообмінними) взуття, його здатністю створювати і 

підтримувати необхідний для стопи мікроклімат, що впливає на фізичний стан людини 
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(відповідна властивість взуття –гігієнічна  комфортність, а відчуття – гігієнічний  

комфорт, можна розглядати відповідно температурний комфорт );  

- у фізіологічному, що розглядає здатність взуття забезпечувати зручність 

функціонування частин тіла людини (відповідна властивість взуття – фізіологічна  

комфортність, а відчуття – фізіологічний  комфорт та його різновидність 

абсолютний комфорт) ;  

- в психологічному, що пов'язаний з особливостями і закономірностями 

виникнення, формування і розвитку психічних процесів (сприйняття, відчуттів 

людини) при носінні взуття(відповідна властивість взуття –психологічна  

комфортність, а відчуття – психологічний комфорт). 

Доцільно в рамках системи «взуття – стопа – середовище» регламентувати 

ситуаційну комфортність обумовлену впливом середовища, локальну комфортність 

обумовлену виключно взуттям та відповідні відчуття – ситуаційний дискомфорт, 

локальний дискомфорт. З огляду впливу часу можна говорити про дискомфорт 

максимальноразовий. Для об’єктивної оцінки відповідних станів доцільно 

здійснювати пряме шкалювання відчуттів дискомфоту в балах. 

Висновки 

Відчуття дискомфорту у системі «споживач-взуття-зовнішнє середовище», з 

одного боку, можна вважати об’єктивним, оскільки воно обумовлено зовнішніми 

подразниками, а з іншого боку, воно є суб’єктивним, оскільки залежить від умов 

середовища, стану нервової системи та індивідуальних особливостей людини. У 

зв’язку з цим у відчутті дискомфорту взуття можна виділити три основні складові: 

психічну (відчуття дискомфорту), фізіологічну (процес потовиділення) та фізичну 

(умови зовнішнього середовища), між якими є тісний причинно-наслідковий зв’язок. 

Психічні відчуття людини, обумовлені впливом взуття в умовах експлуатації, 

слід розглядати домінуючими в оцінці споживчих властивостей взуття у системі 

«споживач-взуття-зовнішнє середовище». Для цієї системи можна виділити такі 

фізіологічні чинники та подразники як: 

- підвищена температура (за умов теплого середовища); 

- знижена температура (за умов холодного середовища); 

- вологість внутрішньовзуттєвого простору; 

- вологість зовнішньої поверхні шкірного покриву (ходової поверхні стопи) 

людини.   
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Сумарна інтенсивність дії таких чинників буде формувати відчуття загального, 

повного комфорту чи дискомфорту при експлуатації взуття.  
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АННОТАЦИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
И  ТРЕБОВАНИЙ К ОБУВЬ 

В статье рассмотрены эргономические свойства, как составную часть потребительских свойств 
обуви в системе «потребитель-обувь-внешняя среда». Поскольку в рамках системы человек выступает 
одновременно и как исследователь, и как объект исследования, предложены комфортность 
рассматривать как свойство обуви и объективной реальности, а комфорт (ощущение человека), как 
субъективную возможность, определяемых факторами системы. Предложено рассматривать другие 
разновидности комфортности. Сделана попытка толкования соответствующих показателей. 

 
 

THE SUMMARY 
 

THEORETICAL BASIS OF ERGONOMIC PROPERTIES AND INQUIRIES TO THE 
FOOTWEAR. 

The article deals with ergonomic properties as a constituent part of consumptive properties of the 
footwear in the “consumer – footwear – environment” system. While being a part of the system, a human being 
is considered both as investigator and as an object of investigation, then the term “comfort (as state)” should be 
regarded as properties of a footwear and objective reality, “comfort (feelings of human being)” as subjective 
possibility, that are distinguished by features of the system.  Some other aspects of “comfort (as state)”have been 
proposed as well as afford of interpretation of appropriate indicators. 
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УДК 539.3 
 
ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДВУХСЛОЙНОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА С 

НАЧАЛЬНЫМИ НАПРЯЖЕНИЯМИ  
 

С.Ю. БАБИЧ1, Ю. П. ГЛУХОВ1, Ф. В. ЛАЗАР2 
1 Інститут механіки ім.. С.П. Тимошенко НАН України 

2 Мукачівський державний університет 
 

В рамках линеаризированной теории упругости для тел с начальными напряжениями решена 
плоская установившаяся задача о возмущении движущейся с постоянной скоростью поверхностной 
нагрузкой двухслойного полупространства с начальными напряжениями. Рассмотрено две модели 
слоистой среды: пластина на упругом полупространстве и упругий слой на упругом полупространстве. 
Решение получено в общем виде для сжимаемых и несжимаемых материалов, различных условий 
контакта и скоростей движения нагрузки. Приведены численные результаты. 

Ключевые слова: слоистое полупространство, начальные напряжения, подвижная нагрузка 
 
Среди широкого круга вопросов, непосредственно связанных с постановкой и 

решением задач о движущихся нагрузках, важными в практическом и теоретическом 

смысле являются вопросы исследования распространения волн в упругих системах 

плоско параллельных слоев с различными упругими свойствами. В частности, 

представляют значительный интерес задачи о воздействии подвижной нагрузки на 

двухслойное полупространство, состоящее из упругого слоя и подстилающего его 

упругого полупространства. 

Задачи о поведении двухслойного упругого полупространства изучались как в 

точной постановке (рассматривался упругий слой на упругом полупространстве), так и 

с использованием различных приближенных моделей двухслойной упругой среды (в 

ряде работ для описания движения верхнего слоя использовались уравнения теории 

пластин). 

В рамках модели упругого основания в виде многослойного упругого 

полупространства представляется возможным учесть инерцию  элементов 

многослойной среды, их взаимодействие,  распространение упругих волн и рассеение 

энергии вследствие излучения. 

С развитием науки и вычислительной техники стало возможным решение многих 

задач динамики многослойных  конструкций в более строгой постановке. 

Одной из интересных и актуальных проблем, анализ которой невозможно 

провести в рамках классической линейной теории упругости, является теория 

распространения упругих волн в телах с начальными напряжениями. 

Перечень научных направлений фундаментального и прикладного характера, в 

которых возникают проблемы, связанные с необходимостью исследования влияния 
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начальных (или остаточных) напряжений, очень широк. Это - машиностроение, 

геофизика, сейсмология, механика горных пород, биомеханика, акустоэлектроника, 

кристаллофизика, теория сооружений, дефектоскопия и т.д.. 

В данной статье в рамках классических моделей ( «пластина на 

полупространстве» и «слой на полупространстве») рассмотрена плоская 

установившаяся задача о возмущении движущейся с постоянной скоростью нагрузкой 

двухслойного полупространства с начальными напряжениями, и представлены 

некоторые промежуточные результаты исследований.  

Исследования были проведены в рамках линеаризированной теории упругости тел 

с начальными напряжениями [5]. В линеаризированной теории упругости для тел с 

начальными напряжениями предполагается, что возмущенному состоянию тела 

предшествует некоторое начальное состояние с отличными от нуля напряжениями и 

деформациями. При этом рассматриваются только малые дополнительные напряжения 

(возмущения) по сравнению с напряжениями в начальном состоянии. Такая теория в 

отличие от линейной классической теории упругости более полно отражает свойства 

реальных деформируемых тел. Основы  линеаризированной теории упругости для тел с 

начальными напряжениями подробно изложены в работах основоположника этой 

теории академика НАН Украины Александра Николаевича Гузя и его учеников [6]. 

В работе кратко представлены  некоторые промежуточные результаты 

исследований плоских задач о возмущении подвижной поверхностной нагрузкой 

многослойного основания с начальными (остаточными) напряжениями.  

С помощью метода интегральных преобразований Фурье получены 

фундаментальные решения задач при различных условиях контакта и скоростях 

движения нагрузки. Выполнено исследование зависимости значений корней 

характеристических уравнений от скорости движения нагрузки. Приведены результаты 

численных расчетов, позволяющие установить характер влияния начальных 

напряжений на значения критических скоростей движения нагрузки и на параметры 

напряженно-деформированного состояния рассматриваемого двухслойного 

полупространства. 

В качестве примеров подробно рассмотрены случаи сжимаемого материала с 

упругим потенциалом гармонического типа и несжимаемого материала с упругим 

потенциалом типа Бартенева-Хазановича. 
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Общая постановка задач. Общая постановка исследуемого класса задач 

выглядит следующим образом.  

Рассматривается слой, лежащий на  упругом полупространстве. Граничные 

поверхности слоя и полупространства плоские и параллельные между собой. Толщина 

слоя произвольная . h
Элементы слоистой среды состоят из сжимаемых или несжимаемых 

предварительно напряженных изотропных нелинейно-упругих материалов с 

произвольной формой упругого потенциала. В случае ортотропного тела будем 

считать, что упруго-эквивалентные направления совпадают с направлениями осей 

выбранной системы координат. 

Считаем, что начальное напряженно-деформированное состояние слоистой среды 

является однородным 

( )0{ } { } { }1 ; ,s s s
j ij i i i iu x constд л л= −     =     Σ( )

0{ } 0{ } 0{ }
11 22 33

;

0; 0; 0.s s sу у у≠    ≠    ≠
                            (1) 

Здесь ix  лагранжевы координаты, которые в естественном состоянии совпадают с 

декартовыми, { }s
iл  - удлинения;  - символ Кронекера, ijд

0{ }s
iiу  - компоненты тензора 

обобщенных напряжений. Индекс 1s =  соответствует слою, а 2s =  - 

полупространству. 

Слоистое полупространство отнесено к декартовой системе координат 

, соответствующей начальному деформированному состоянию ( 1,2,3i iо    = )

Σ,i i ixо л= ( ).i                                                      (2) 

К свободной границе слоя приложена нагрузка, движущаяся  с постоянной 

скоростью v в течение большого промежутка времени и не зависящая от координаты 

. Относительно системы координат, связанной с этой нагрузкой, существует 

установившееся плоское деформированное состояние. 

3о

Координаты подвижной системы координат определяются соотношениями  

1 1 2v ; .y t yо= − = 2о                                                         (3) 

Также предполагаем, что напряжения, возникающие за счет действия нагрузки, 

значительно меньше начальных напряжений. Указанное предположение позволяет 
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применять линеаризированную теорию упругости для описания дополнительного 

напряженного состояния, вызванного действием нагрузки. 

При таких предположениях с учетом общих решений плоских динамических 

задач линеаризированной теории упругости для тел с начальними напряженими [5] 

общая постановка плоских задач об установившемся движении упругой полосы, 

лежащей на упругом полупространстве, включает: 

уравнения движения  элементов слоистой среды  

( )
2 2 2 2

{ }{ }2 { }2
1 22 2 2 2

1 2 1 2

0; , 1,2;s js s j s
y y y y

з з ч
⎛ ⎞⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂

+ + =    ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠⎝ ⎠
=                  (4) 

и граничные условия при 2 0y =  

{1} {1}
21 1 1 1 22 2 1( ); ( )Q P y Q P yд д д =    =% % ;                                                (5) 

и при  2y h= −

( ) ( ){1} {2} {1} {2} {1} {2} {2} {2} {1}
2 2 22 22 21 1 21 1 21 1 1 1; ; ; 1u u Q Q Q Q Q u uд д д =     =     =    −  =  −  % % % % % .            (6) 

Рассматривается два варианта контакта между элементами слоистой среды и 

основанием: жесткий и нежесткий: 1 1д =  - жесткий контакт;  - нежесткий 

(скользящий) контакт.  

1 0д =

Функции { }s
jз  в уравнениях движения (4) определяются из уравнений  

{ }4 { } { }2 { }
12 0;s s s sA A sз з+ + =    =1,2;                                            (7) 

где для сжимаемого тела 

( ) ( ) ( )
( )( )

2{ } { } { } { } { } { } 2 { } { } { } 2 { } { }
2222 2112 2222 1111 2112 1221 1122 1212

{ } { } { } { } { } 2 { } { } 2 { } { } { } { } { }
1 2222 2112 1111 1221 1 2 3

2 v v

v v ;

s s s s s s s s s s s

s s s s s s s s s s s s

A

A

щ щ щ щ с щ щ с щ щ

щ щ щ с щ с с л л л с

= − + − − +

= − −    =

% % % % % % % % % %

% % % % % % %

;

;
     (8) 

а для несжимаемого 

( ) ( )
( )

{ } { }2 { } { }2 { } { }2 { } { } 2 { } { } { } { }
22 2112 11 2222 22 1111 11 22 1122 1212

{ } { }2 { } { }2 { } { } 2 { } { } { } { } { }
1 22 2112 11 1221

2 v 2

v ;   ;    ;

s s s s s s s s s s s s

s s s s s s s s s s s
tj tj t t

A q q q q q

A q q q q

к к к с к к

к к с д л с с

= + − − +

= − = =

% % % % %% % % % % %

% % %% % % %

;
        (9) 

{ }sс  — плотность материала элементов многослойного полупространства в 

естественном состоянии; { }sщ%  и  { }sк% -  параметры, характеризующие материал 

элементов слоистой среды соответственно в случае сжимаемых и несжимаемых тел. 
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Компоненты напряженно-деформированного состояния элементов слоистой 

среды определяются по формулам 

2 ( ){ } 2 2
{ } ( ){ } ( ){ } ( ){ } ( ){ }

1 1 22 2
1 2 1 2

3 ( ){ } 2 2 ( ){ }
{ } ( ){ } ( ){ } ( ){ }

1 1 22 2 2
1 2 1 2 1

2
{ } (12){ }

;

;

, , 1,2; ;

i s
s i s j s j s j s

i i i i

i s j s
s i s j s j s

i i i i

s s
ij ij

u
y y y y

u
y y y y y

i j s i j

Q

⎛ ⎞∂ ∂ ∂
= − + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
= − + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

=    ≠    

∂
=

&

%

χβ β β χ

χ χβ β β

α
2 (2){ } 2 2 (1){

(22){ } (11){ } (21){ }
2 2 2 2
1 2 2 1 2

;

, , 1,2;
ij ij

}

1

s s
s s s

ij ij ijy y y y y y

i j s
− +

⎛ ⎞ ⎛∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + +⎜ ⎟ ⎜∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝

   =
δ δ

χ χα α α
⎞
⎟
⎠

   

(10) 

где в случае сжимаемых тел 

( ) ( )
( )

(22){ } { } { } { } { } { } (12){ } { } { } { } 2
11 2222 22 1122 2121 11 1221

(21){ } { } { } { } { } { } (11){ } { } { } { }
21 2112 12 1212 2211 21 1111

; v

; v

s s s s s s s s s s
jj jj jj jj jj

s s s s s s s s s s
mj mj mj mj mj

= − +     = −

= − +     = −

% % % % % % % %

% % % % % % % %

α ω ω ω ω ω α ω ω ρ

α ω ω ω ω ω α ω ω ρ( )
( ) ( )

2

(11){ } { } { } { } 2 { } { } { } (21){ } { } { }
22 1111 11 1212 2211 22 2112

;

v ;s s s s s s s s s s
jj jj jj jj jj= − − +    =% % % % % % % %α ω ω ρ ω ω ω α ω ω

;

;

 

( ) ( )(12){ } { } { } { } 2 { } { } { } (22){ } { } { }
12 1221 21 1122 2121 12 2222

(1){ } (2){ } { } { } { } (2){ } { } (1){ } { }
11 21 1212 2211 12 2222 22 2112

(2){ }
11

v ;

; ;

s s s s s s s s s s
mj mj mj mj mj

s s s s s s s s s

s

= − − +    =

= = = +    =    =

% % % % % % % %

% % % %

α ω ω ρ ω ω ω α ω ω

β β β ω ω β ω β ω

β { } { } 2 (1){ } { } { } 2
1221 21 1111v ; v ; ,s s s s s m j= −    = −     =1,2;% % % %ω ρ β ω ρ

;

;  

а в случае несжимаемых тел 

( )(12){ } { } 1 { } { } 2 (12){ } { } { } 1 (12){ } (12){ } { } { } 1
22 22 1221 11 11 22 22 21 22

(22){ } { } 1 { } (22){ } { } { } 2 { } { } {
22 11 1212 11 11 22 2222 1111 11

v ; ; ;

;

s s s s s s s s s s s
mj mj

s s s s s s s s

q q q

q q q q

к к

к к к

− −

− −

= −    =    = −

   =    = +

%% % %% %

% % % %% % %

α ρ α α α

α α ( )
( ) ( )

( )

} 1 { } 1 { } { }
22 1122 1212

(11){ } { } { } 2 { } { } 2 { } { } 1 { } 1 { } { }
22 22 11 1111 2222 22 11 1122 1212

(11){ } { } 1 { } { } 2 { } 1 (21){ } { }
11 22 1212 11 11 2112

2 ;

v 2

v ;

s s s s

s s s s s s s s s s

s s s s s s s

q

q q q q

q q

к к

к к к к

к к

− −

− − −

− −

− +

= − + − +

= − +   =

% % %

%% % % %% % % %

%% % %% %

α ρ

α ρ α { } 1 (21){ } { } { } 1 (21){ }
11 22 22 11 11

(22){ } { } { } 1 (11){ } { } { } 1 (21){ } { } { } 1
12 11 21 22 12 11

(1){ } (2){ } { } { } 1 (2)
11 12 11 21

; ;

; ; ; ,

;

q −%

;

1,2;

s s s s

s s s s s s s s s
mj mj mj mj mj mj

s s s s

q q q

q q q m j

q

к к к

− −

− − −

−

  =

=   =    = −    =

= = =    

% %

% % %% % %

%

α α

α α α

β β β β { } (1){ } { } 1 (2){ } (1){ }
21 22 11 22; 0s s s s sq −= =    = =%β β β

s

.

2

 

При изложенных выше условиях имеем плоскую установившуюся задачу в 

плоскости , состоящую в совместном решении уравнений движения (4) при 

соответствующих граничных условиях на поверхности слоя (5), условий контакта (6)  и 

условия затухания на бесконечности. 

1y Oy



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Природничі і технічні науки 

29

 

Журнал наукових праць №11(6)’2011 
 

Таким образом, при использовании общих решений плоских динамических задач 

линеаризированной теории рассматриваемые задачи сводятся к краевым задачам для 

функций . ( ) ( 1,2j jч    = )

Пластина на полупространстве. С учетом приведеных више гипотез рассмотрим 

слой толщиной , лежащий на полупространстве. Предположим, что движение слоя 

может быть описано системой уравнений из теории пластин, учитывающей влияние 

инерции вращения и поперечного сдвига. Для пластины, находящейся под 

воздействием поперечных и тангенциальных поверхностных сил, соответствующие 

уравнения приведены в [10]. В системе координат 

2h

( )1 2,y y  уравнения теории пластин 

могут быть записаны как 

( )

2
21

1 12
1 1

2
2

1 1 1 22
1 1

2 2
21

1 0 12
1 1 1

22 v ;
1

2 v 2 ;

2 2 v 2
3 1

G uh P
y

wh G G h q P
y y

h G wG
y y

с ф
н

цк с к

цс д к ц ф
н

⎛ ⎞ ∂
− − =⎜ ⎟− ∂⎝ ⎠
∂ ∂

− − − =
∂ ∂

⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂
− + − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟− ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

0;=

                       (11) 

В уравнениях (9) ,  и   суть соответственно модуль сдвига, коэффициент 

Пуассона и плотность материала пластины;  и  – перемещения срединной 

поверхности пластины (

1G 1н 1с

u w

)2 0y = , a  – постоянная, которая принимает значение 1 или 

0 в зависимости от учета или пренебрежения инерцией вращения пластины при выводе 

уравнений (11); ц  – угол поворота поперечного сечения пластины;  – коэффициент 

сдвига Тимошенко;  и 

0д

к

q ф – соответственно нормальные и касательные напряжения, 

действующие на поверхности раздела пластины и полупространства;  и  – 

касательные и нормальные составляющие нагрузки на свободной поверхности 

пластины. Величина изгибающего момента в пластине определяется по формуле 

1P 2P

3
1

1 1

4
3 1

G h dM
dy
ц

н
=

−
                                                             (12) 

Условие контакта (6)  при 2y h= −  можно записать в виде  

( ) ( )2 22 1 21 1 21 1 1;    ;    ; 1w u q Q Q Q u u hф д д д ц= = =    − =  − −% % %              (13) 
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Таким образом, задача сводится к решению уравнений движения (4) и (11) при 

граничных условиях (13). 

Используя уравнения движения пластины (11), граничные условия (13) можно 

преобразовать к виду 
2 2

1
1 1 21 1 12 2

1 1

d u dh Q
dy dy

ϕ Pδ θ δ
⎛ ⎞

− − =⎜ ⎟
⎝ ⎠

%  

2
2

3 12
1 1

2d u dhG Q P
dy dy 22 2− − =%ци к                                          (14) 

2
2

2 1 1 22
1 1

2 0dud G Q
dy dy

⎛ ⎞
+ − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
%ци к ц д 1 =  

Здесь введены следующие обозначения 

( )
2

2 21 1
1 1 2 0 1 3 1

1 1

2 2 22 v ;   v ;   2
1 3 1

G h Gh hи с и д с и к
н н

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − = − = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟− −⎝ ⎠ ⎝ ⎠

2
1v .G с  

Напряжения, перемещения и скорости перемещений в полупространстве через 

функции ( )jч  определяются по формулам (10). 

Учитывая (10), граничные условия (14) можно записать в виде 

2 2 2 2 2
(2) (2) (12) (22) (2)

1 1 11 12 21 212 2 2 2 2
1 1 2 2 1 2

3 2 2 (1) 2
(1) (11) (21)

1 1 11 21 21 1 1 1 12 2 2 2
1 2 1 2 1 1

;

y y y y y y

h P
y y y y y y
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⎠
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Таким образом, задача об установившемся движении двухслойного  

полупространства при воздействии подвижной нагрузки сводится к нахождению 

функций ( )jч  и ц  из системы уравнений (15). 

Решение задачи найдем с помощью интегрального преобразования Фурье по 

переменной 1y  и соответствующей формулы обращения.  Применяя преобразование 

Фурье к уравнениям (4), получим 
2 2

2 2 2 2 ( )
1 22 2

2 2

0;    =1,2.j Fd dk k j
dy dy

з з ч
⎛ ⎞⎛ ⎞

− − =⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

;                          (16) 

Граничные условия (15) в пространстве изображений Фурье имеют вид 

3 2
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21 1 1 12 21 1 1 113 2

2 2 2

2
(21) 2 (1) 2 (11) (1) 2
21 1 1 11 21 1 1 1 12

2 2

;

F

F F F

d d dk k k
dy dy dy

d dik k k k h P
dy dy

⎛ ⎞
− − + +⎜ ⎟

⎝ ⎠
⎛ ⎞

− − − + =⎜ ⎟
⎝ ⎠

α δ θ β α δ θ β χ

α δ θ β α χ δ θ ϕ

−

δ
 

2
(22) 2 (2) 2 (12) (2)

1 22 3 21 222
2 2

3 2
(21) 2 (1) 2 (11) 4 (1) (1)
22 3 22 22 3 21 23 2

2 2 2

2

;

F F

F F

d dik hG ik k k
dy dy

d d dk k k
dy dy dy

к ц б и в ч

б и в б и в ч

⎛ ⎞
− + − + +⎜ ⎟

⎝ ⎠
⎛ ⎞

− + − − =⎜ ⎟
⎝ ⎠

α

P

−

                        (17) 

( ) ( )

( ) ( )

2 (2)
2 2 (2) (12) (22)

2 1 1 21 1 21 1 21 2
2 2

2
2 (1) (11) (1) (21) (1)

1 21 1 21 1 22 1 21 2
2

2 2

2 2

F
F

F

d dk G k G
dy dy

dik k G G
dy

чи к ц к в д д б

к в д б к в д б ч

⎡ ⎤
+ − + −⎢ ⎥

⎣ ⎦
⎡ ⎤

+ − − −⎢ ⎥
⎣ ⎦

α

0;

+

=

 

Решение преобразованного уравнения (16) с учетом затухания на бесконечности 

будем искать в виде 

( ) ( ) ( ){ }1 1 2 2 2 2

1 2 1 2 1 2

( ) ( ) ( )
2 1 2 21 (1 ) e 1 ek k y h k k y hF j j j

j С y h С+ +⎡ ⎤ ⎡ ⎤= − − + + + −⎣ ⎦ ⎣ ⎦
з з

з з з з з зч д д д д ;

.

    

(18) 

где  – постоянные интегрирования, ( ) ( , 1,2)j
mC j m   =

1 2

1 2
2

1 2

0, 0, 1
; 1,2; ;

1, 1, 2j j j j

j
k j

j
≠ =⎧ ⎧

=    =     =    =⎨ ⎨= =⎩⎩
з з

з з
г з д д

з з
 

Введем постоянные интегрирования 
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(1) (1) (2) (2)
1 1 2 2 1 1 2; ; ;С iC С iC С C С C=     =     =     = 2;                           (19) 

 

Подставляя (18) и (19) в (17), получаем систему алгебраических уравнений 

относительно неизвестных  и  1 2,C C   Fц

( ) ( )(1) (2) (1) (2) 2 (3) 2
11 11 1 12 12 12 2 13 1 1 ;F Fk a ka C a ka k a C a k P−+ + + + + =ϕ δ  

 ( ) ( )2 (1) (2) (1) (2) 2 (3) 1
21 21 1 22 22 22 2 23 2 ;F Fk a ka C k a ka k a C a ik Pц −+ + + + + = −                      (20) 

( ) ( )3 2 (1) (2) (1) 2 (2)
31 1 32 32 2 33 33 0;Fk a C k a ka C a k a ц+ + + + =  

где 

( )
( ) ( )

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2

(1) (11) (21) (2) (21) (1) (1) (11) (21)
11 21 1 21 11 1 1 1 11 1 21 1 22 22

(1) (22) (21) (22) (3) (1)
12 21 2 21 21 2 12 1 1 11 2 13 1 1

; ;

2 ; 1 ;

a a a

a a

= − +    = −    = +

⎡ ⎤= + −    = − −    =⎣ ⎦

η η η η η η

η η η η

γ δ γ γ δ θ δ θ β γ γ γ δ γ ;

;a hδ γ γ α α γ δ θ β γ δ δ θ
 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2

1 2 1 2

(2) (1) (2) (12) (2) (11) (2)
12 1 1 11 12 2 21 21 3 2 21 1

(1) (12) (22) (21) (3) (12)
22 22 2 22 22 2 22 3 2

(2) (2) (1)
22 3 21 22 2 2 22

2 1 ;

2 ; 1

2 1

a a

a a

a

⎡ ⎤= − + + −    = +⎣ ⎦
⎡ ⎤= − +    = −⎣ ⎦

= − + −

η η η η η η

η η η η

η η η η

;

;

δ δ θ β β γ δ γ θ θ δ β γ

δ γ γ α α γ θ θ δ

δ θ β β γ δ γ γ

( ) ( )
( )( )

( )

1 2 1 2

1 2

1 2

(12)
23 1

(11) (2) (21) (11)
31 1 2 1 21 1 1 21 21

(2) (12) (12) (1) (2)
32 1 2 1 21 33 1 33 2

(1) (2) (1) (22) (21) (22)
32 1 21 2 22 1 21 2 21 21

; 2 ;

2 ;

1 2 ; 2 ; ;

2 2 2

a hG

a G

a G a G a

a G

    = −

= + + −

= − −    = −    = −

= − + + −

η η η η

η η

η η

κ

κ θ δ γ β δ δ γ γ γ

δ κ θ δ γ κ θ

δ κ β γ β δ γ γ α α( ){ }2

( ) ( ) ( ) 2 ( ) (1 ) (2 ) 2
1 2

;

; ; , , 1,2.kj k k nj n n
m m m j mk mk mk j j k m

⎡ ⎤    ⎣ ⎦

= −     = −     =

γ

θ β β γ γ α α γ

 

Решение системы (18) можно записать следующим образом 
( ) ( )

1 1 1 2 2 1 1 1 2 2;   = 1,2;  ;
( ) ( )

F j F j F F
F

j
P U iP U P U iP UC j

k k
+ +

=    =
Δ Δ

д дц                        (21) 

где  

( )
( )

( ) (

2 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5

(1) 1 ( ) ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( )
10 11 12 13 14

(2) ( ) ( ) 2 ( ) 3 ( ) 2 ( ) ( ) 2 ( )
20 21 22 23 30 31 32

( ) ;

;

; ;

j j j j j
j

j j j j j j j
j j

k k b kb k b k b k b k b

U k b kb k b k b k b

U b kb k b k b U k b kb k b j

−

Δ = + + + + +

= + + + +

= − + + +     = + +    =) 1,2;
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( ) ( )
( ) (

(1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1)
1 33 11 22 22 11 12 21 12 21 23 31 12 11 32

(1) (2) (2) (3) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (2) (1)
2 33 22 11 22 11 12 21 12 21 23 31 12 11 32 11 32

(2) (1)
33 11

;b a a a a a a a a a a a a a a

b a a a a a a a a a a a a a a a a

a a

= + − − + −

= + − − + − −

+ ( ) ( )
( )

( ) ( )

(1) (1) (1) (1) (1) (1)
22 12 21 13 21 32 31 22

(2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1)
3 33 11 22 22 11 12 21 12 21

(1) (2) (2) (1) (2) (3) (2) (2) (1) (3) (2) (
13 21 32 21 32 31 22 23 31 12 11 32 33 22 11 12

;a a a a a a a a

b a a a a a a a a a

a a a a a a a a a a a a a a a a

− + −     

= + − − +

+ + − + − + −( )
( ) (

( ) ( )

3) (2)
21

(2) (2) (2) (1) (3) (2) (2) (3) (1) (2) (2) (3)
4 33 11 22 11 22 12 21 12 21 13 21 32 22 31

(2) (3) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1)
5 33 22 11 12 21 0 33 11 22 12 21

;

;

; ;

a

b a a a a a a a a a a a a a a

b a a a a a b a a a a a

= + − − + −    

= −     = −

) +

)

;

;

;

;

;

;

 

(1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (2)
10 22 33 11 22 33 23 32 12 22 33 33 22 23 32

(1) (2) (2) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (2) (2) (1)
13 33 22 14 33 22 10 12 33 11 12 33

(2) (3
12 12

; ;

; ; ;

b a a b a a a a b a a a a a a
b a a b a a b a a b a a

b a

=    = −    = + −

=    =    =    =

= ) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3)
33 33 12 13 32 13 33 12 13 32 14 33 12; ;a a a a a b a a a a b a a+ −    = −    =

 

(1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (2)
20 21 33 21 21 33 23 31 22 21 33 23 21 33

(2) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (2)
20 11 33 21 11 33 22 11 33 13 31 23 11 33

; ; ;

; ; ;

b a a b a a a a b a a b a a
b a a b a a b a a a a b a a

=    = −    =    =

=    =    = −    =
 

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (3)
30 21 32 22 31 31 21 32 21 32 22 31 32 21 32 22 31

(2) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (2) (2) (2
30 11 32 12 31 31 11 32 11 32 12 31 32 11

; ;

; ;

b a a a a b a a a a a a b a a a a
b a a a a b a a a a a a b a

= −    = + −    = −

= −    = + −    = ) (2) (3)
32 12 31.a a a−

 

Применим преобразование Фурье к формулам (10) и (12) 
(2 )2

(12 ) (22 )2
2
2 2

2
(11 ) (21 ) (1 )2

2
2

2 ( )
2 ( ) ( ) ( ) 2 ( )

1 2 12
2 2

; , 1,2;

v v ;    , 1,2;   

jm
jm jm

jm jm jm

F
F
jm jm jm

F
jm jm

j F
F m m m F j
j j j j

d dQ k
dy dy

dik k j m
dy

d du ik k k j m i
dy dy

−
− −

+ + +

⎛ ⎞
= + +⎜ ⎟

⎝ ⎠
⎛ ⎞

+ +    =⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎛ ⎞
= − − + − = ≠⎜ ⎟

⎝ ⎠

%

&

δ
δ δ

δ δ δ

χ− α α

− α α χ

χβ β χ β m

3
1

1

;

4 ;
3 1

F FikG hM =
−

φ
ν

     (22) 

В рассматриваемой задаче об установившейся реакции перемещения 

определяются с точностью до произвольной постоянной, поэтому будем в дальнейшем 

оперировать не с перемещениями, а со скоростями перемещений.  

С учетом (18), (19) и (21) выражения (22) можно представить в виде 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Природничі і технічні науки 

34

 

Журнал наукових праць №11(6)’2011 
 

( ) ( )
( )

( )

2 1 (1) (2)
1 1 2

2 2 1 (1) (2)
1 1 2 2 2

1 (1) (2)
1 1 2

( ) ;

v ( ) ; , 1,

( ) ;

mjF F F
mj mj mj

F j F F
j

F F F

Q i k k P iP

u i k k P iP m j

M k k i P P

−

− −

−

= − Δ Γ + Γ

= Δ Γ + Γ     =

= Δ Γ − Γ

%

&

δ

φ φ

δ

δ

δ

2;                          (23) 

где 

( ) ( ) ( ){
( )( ) ( ) } ( )

1 2

1 2 1 2

2 2

1 2 1 2

( ) (11) (21) (1) (21) (22) (12)
1 2 2

(12) (22) (12) (2)
2 2 2

 = e 2

1 e

k y hj
mm mm mm j mm mm mm

k y h
mm mm mm j

k U

k y h U

+

+ ;

⎡ ⎤Γ − + − −⎣ ⎦

⎡ ⎤− + + + −⎣ ⎦

γ
η η η η

γ
η η η η

γ γ + δ γ δ γ γ α α γ

δ γ γ γ δ γ γ
 

( ) ( ) ( ){
( )( ) ( ) } ( )

1 2

1 2 1 2

2 2

1 2 1 2

( ) (11) (21) (1) (22) (21) (22)
1 2 2

(12) (22) (12) (2)
2 2

e 2

1 e

k y hj
mn mn mn j mn mn

k y h
mn mn mn j

k U

k y h U

+

+

21

;

⎡ ⎤Γ = − + − − +⎣ ⎦

⎡ ⎤+ + − + −⎣ ⎦

γ
η η η η

γ
η η η η

γ δ γ γ δ γ γ α α γ

δ γ γ γ δ γ
 

( )

3
1( )

1

4 .
3 1

jj G h U
Γ =

−ц н
 

Таким образом, решение задачи об установившемся движении двухслойного 

упругого полупространства с начальными напряжениями под воздействием подвижной 

нагрузки в области изображений Фурье имеет вид (23). 

В частных постановках для различных материалов полупространства, различных 

корней характеристического уравнения (7) и условий контакта рассмотренная выше 

задача была решена в работах [1,2,7]. 

Слой на полупространстве. Рассмотрим слой толщиной , лежащий на 

полупространстве при условиях, изложенных в § 2. Задача об установившейся реакции 

двухслойного сжимаемого полупространства при воздействии движущейся с 

постоянной скоростью нагрузки сводится к определению функций 

h

( )jч  с помощью 

уравнений (4) при граничных условиях (5) и (6) [3,4]. Компоненты напряженно 

деформированного состояния двухслойного сжимаемого полупространства 

определяются по формулам (10). 

Решение задачи также найдем с помощью интегрального преобразования Фурье 

по переменной 1y . Определим решение задачи в общем виде для случаев неравных и 

равных корней, для различных условий сопряжения слоя и полупространства и для 

любой скорости движения нагрузки. Решение преобразованных уравнений (4) с учетом 

затухания на бесконечности будем искать в виде 
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( ) ( ){
( ) ( ) ( ) }

{ } { }
1 2 2 2 2 21 2

1 2

{ }{ } 1 2 212 2 22

1 2 1 2

{ } ( ) { } { } { }( ) { }( )
2 1 1 3

{ } { } { }( ) { }( )
2 2 2 1 4

1 (1 ) e e

1 e e

s s
s s

ss ss

k k y h k k y hs F j s s s j s j
j s

k k y hk k y hs s s j s j
s s

С С

y h С С

з д з д

м м

з дз д
м м м м

ч д д д

д д д д

+ − +

− ++

⎡ ⎤= − − + +⎣ ⎦

⎛ ⎞⎡ ⎤+ − + + +⎜ ⎟⎣ ⎦⎝ ⎠
;
         

(24) 

где { }( ) ( , , 1,2; 1,4)s j
mC j m s m   =    =  – постоянные интегрирования, 

1 2

{ } { }
{ } { }1 2

2{ } { }
1 2

0, 10,
; .

1, 21,

s s
s s

js s

j
jз з

з з
д д

з з
=⎧ ≠ ⎧

=    =⎨ ⎨ == ⎩⎩
 

Введем постоянные интегрирования 
{ }(1) { } { }(2) { } { } {1}(2) {1} {1}

2 3 2; ; ; ,s s s s s
m m m m m m m mС С С i С С i С s mг г+ − +=    =    =    =1,2.             (25) 

Подставляя (24) и (25) в преобразованную систему уравнений  (4), (5) и (6), 

получаем систему алгебраических уравнений относительно неизвестных 
{ } ( 1,4; 1,2s
mC m s   =    = ) . Решение данной системы можно записать следующим 

образом 
{ } { }

1 1 2 2{ }
2 ; 1,4; 1,2;

( )

F s F s
j js

j

iP U P U
C j

k k
+

=    =    =
Δ

s                                  (26) 

где 

( ) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) (

{1} {1}
1 2 3456 3 2456 4 2356 2 1 3456 3 1456

{1} {1}
4 1356 3 1 2456 2 1456 4 1256 4 1 2356

1 ; 1

; 1 ; 1

n m
m n n n m n n

n m
n m n n n m n

U a D a D a D U a D a D

a D U a D a D a D U a D

= − − +    = − − +

+    = − − +    = − −
 

) ( ) ( )
( ) ( )

{2}
2 1356 3 1256 1 1 2346 2 1346 3 1246 4 1236

{2}
2 1 2345 2 1345 3 1245 4 1235

; 1

1 ;

n
n n m n n n n

m
m n n n n

a D a D U a D a D a D a D

U a D a D a D a D m n m

− +    = − − + −

= − − + −    =    ≠

;

, 1,2; ;n
 

12 3456 13 2456 14 2356 23 1456 24 1356 34 1256( ) ;k K D K D K D K D K D K DΔ = − + + − +  

1 2 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6

;

; ; ; , ,
ij ij i j i j j i j i ij

ij i j j i ij i j j i ij i j j i

D N M N M N M N M N M N M

K a a a a N a a a a M a a a a i j

= − + + − +

= −    = −    = −    =

αβ αβ α β β α α β β α αβ

α β, 1,6;
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( )
{1} {1} {1} {1} {1}

15 16 25 26 11 21 12 21 13 22 14 22 21 11

{1} {1} {1} {1} {1} {1} {1} {1} {1} {1}
22 11 23 12 24 12 31 31 1 32 31 31 2 33 32 2

{1}
34 32

0; ; ; ; ;

; ; ; e ; e ;

a a a a a f a g a f a g a f

a g a f a g a f a w g a f

a w

− −

− + − − −

= = = =   =   =   =   =   = −   

= −  =  =  = −  = −  = −

= −( ) ( )
( )

( )

{1} {1} {2} {2} {1} {1} {1} {1}
32 1 35 31 36 31 41 21 1 42 11 11 2

{1} {1} {1} {1} {2} {2} {1} {1}
43 23 2 44 12 12 1 45 11 46 11 51 11 1 53 13 2

{1} {1}
52 21 21 2

e ; ; ; e ; e ;

e ; e ; ; ; e ; e ;

e

g a f a g a a a g w

a a a g w a f a g a a a a

a w g

− − − −

+ − −

−

  =   =   =   = − +

=  = −  =   =  = −   = −

= − ( )
( ) ( )

( )

{1} {1} {1} {1} {2} {2}
54 22 22 1 55 1 21 56 1 21

{1} {1} {1} {1} {1} {1} {1} {1} {1} {1}
61 1 41 1 62 1 41 41 2 63 1 42 2 64 1 42 42 1

{2} {2} {2}
65 1 41 1 21 66 1 41

; e ; ;

e ; e ; e ; e ;

1 ;

a g w a f a g

a f a w g a f a g w

a f k f a b

д д

д д д д

д д д

− − −

− + − −

  = − +   =   =   

= −   = −   = = −

= − −   = + ( ) ( ){ }{2} {2} 2 {2}
1 21 1 41 1 211 1k b c k cд д д⎡ ⎤− + − −⎣ ⎦

;

e ;
−

;

;

 { } { } { } { } { } { } { } { } { } { }; ; ; ;s s s s s s s s s s
mj mj mj mj mj mj mj mj mj mjg kc b g kc b f ka w kd m j− += −    = +    =    =   =, 1,6;

;

 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
1 2 1 2

{ } 1 { } 2 { } 1 { } 2{ } { } { } { } { } { }2
1 22 22 2 21 211 ; 1m ms m s m s ms s s s s s
m m m ma aм м м мг г д г г д г г= + −    = − − s m  

( ) ( )

( )( ) ( )( )
1 2 1 2

1 2 1 2

1 2

{ } { }(1 ) { } (2 ){ } { } { } (1 ){ } { } { }(2 ) { }
3 2 21 4 11 1

{ } { } (2 ){ } (1 ){ } { } { } (1){ } (22){ } { }
3 21 22 4 11 12

{ } { } { }
1

1 ; 1

1 2 ; 2 1 ;

m ms s m s m s s s m s s s m s
m m m
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1
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= − − ( )( ) ( ) ( ) ( )( )
( )( ) ( )( )

1 2

1 2 1 2

} 2 { } 2 { } 1{ } { } { }2
2 21

{ } { } { }(1 ) { } (2 ){ } { } { } (1 ){ } { } { }(2 )
3 2 21 4 11 1

; 1
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 = + −
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;m

m

;

;

21 ;

;

s m

m

 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 2 1 2

{ } { } { }(1 ) { } { } (1 ){ } ( ){ } (2 ){ } { }
3 2 4 11

{ } { } 1 { } 2( ){ } ( ){ } { } { }2 { }( ) { }( ) { }( ) { }2
1 2

{ }

1 ; 1 ; 2 ;

; ;

e

s s s m s s m s nm s n s s
m m ij ij m

s nm s n s nnm s n s s s s nm s n s n s
ij ij m ij ij ij m j j j m

s
j

c cм м м мд и д т ф г

т в г г г и в в г
−

= −    = −    =   

=    = −    = −

б

б б
{ } { }{ } { } { }= e ; e = e ; ; , , , , 1,2.

s s
j s j sk h k hs s s

j j j jk i j n m sг г г з− Δ Δ      =    =

;   

Трансформанты характеристик напряженно-деформированного состояния слоя и 

полупространства  (10)   с учетом (24)-(26)  можно представить в виде 

( )
1

{ }(1) { }(2){ }(1) { }(1)
1 21 11 2{ } { }

v
; v

( ) ( )
, , 1,2;

mj j

F s F sF s F s
j jmj mjF s F s

mj j

iP PiP P
Q i u i

k k
m j s

− − Γ + ΓΓ + Γ
=    =

Δ Δ
=

% &δ δ ;
        (27) 

где 
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Таким образом, трансформанты характеристик напряженно-деформированного 

состояния определяются согласно (27) с учетом значений корней характеристического 

уравнения (7) и условий контакта.  

Для того, чтобы перейти в формулах (27) к оригиналам следует воспользоваться 

обратным преобразованием Фурье. 

Функции   ( )з 21 v  и . Значения функций ( )з 22 v ( )2
1 vз  и ( )2

2 vз  определяют вид 

уравнений движения (4) и соответственно выбор формы решения рассматриваемых 

уравнений. Влияние скорости движения нагрузки на значение корней уравнения (7) для 

сжимаемого и несжимаемого полупространства  подробно исследовано в работах 

[1,2,7]. 

Представим решение уравнения (1.3) в виде 

( )2
1v ;    .i

2A D D A Aз = − ± = −                                               (28) 

Сжимаемые тела. Введем обозначения 
2

1122 1212;    ;    =1,2.ij ijjic d i, jс щ с щ щ= = +% % % % %                                 (29) 

Используя (29), соотношения (8) можно записать в виде 

( ) ( ) ( )( )2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
22 21 22 11 21 12 1 22 21 11 122 v v ;    vAc c c c c c d A c c c c= − + − − = − − v .      

(30) 

Здесь через  и  iic ijc ( )i j≠  обозначены скорости распространения в направлении оси 

 соответственно продольных и поперечных поляризованных волн в 

неограниченном теле с начальными напряжениями [8]. 

iOy
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Значения  действительные, если ( )2 viз 0D ≥ , и ( )2 viз  – комплексные, если 

0D < . 

Отметим, что если 0D = , то корни уравнения (7) будут равными ( 1 2з з= ). 

Уравнение 0D =  представляет собой биквадратное алгебраическое уравнение 

относительно скорости v. Корни этого уравнения определяются по формуле 

( ) ( )( ) ( )
( ) ( )( )

22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
22 21 22 21 22 11 21 12 22 21

2 2 2 2 2 2 2 2
21 22 11 12 22 211 4 .

i

i

v c c c c c c c c d c c

d c c d c c c c

− ⎡= − − − − +⎣
⎤⎡ ⎤+ − − − −⎣ ⎦ ⎥⎦

+
             (31) 

Из (31) следует, что уравнение 0D =  имеет действительные корни в случае, если 

выполняется условие 

( )( )2 2 2 2
11 12 22 21 .c c c c d− − ≤ 2

.

                                               (32) 

Для скоростей , определяемых формулой (31), справедливо неравенство vi

12vi c<                                                              (33) 

Если условие (32) не выполняется, то для данного упругого сжимаемого 

материала корни уравнения (7) будут неравными, то есть 1 2з з≠ . Отме

Таким образом, если существуют значения скорости  (i=1,2), определяемые по 

форм

тим, что условие 

(32) является только необходимым условием существования равных корней ( 1 2з з= ). 

 vi

уле (31), действительные и положительные, то при v v v1 2< <  значения функций 

2 2з1з  и 2  будут комплексными, а при  1v v=  или 2v v=  

, какой

они будут действительными, 

положительными и равными. В таблице 1 показано  знак имеют функции ( )2

(i=1,2) при различных скоростях движения нагрузки. Буква "к" означает, что в д  

диапазоне скоростей функции ( )2 vз  принимают комплексные значения. Отметим, что 

при v c=   0з = , а при v c= 0

viз  

анном

з

i

12 2 11  1 = . 

Таблица 1 

Скорость движ  ения з
нагрузки 

2
1

2
2з  

1v v< ≤0  + + 

1 2v v v< <  к к 
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2 1v v c≤ ≤ 2  + + 

12 11vc c< ≤  + - 

11v c>  - - 

 

есжимаемые телаН . Введем следующие обозначения 

( )2 2 2
11 2222 22 1111 11 22 1122 12122 ;    i ijjiq q q q cк к к к с к= + − + =% % % %% % % % % % ;   , 1,2;   .d i j i jс = ≠%        (34) 

Формулы (9) с учетом обозначений (34) можно представить в виде 

( )2 2 2 2 2 2 2 2 2
22 2 22 1 22 2 11 12 v ;    vAq c d q A q c q c= − = −% % % % .                          (35) 

В формулах (34) и (35) через и обозначены скорости

ей и

имаемого тела, функции 

1c  2c   распространения 

поперечных воли в направлении ос  1Oy 2Oy  в неограниченном несжимаемом теле 

с начальными напряжениями [9]. 

Так же, как и в случае сж

  

( )2 viз  при 0D ≥  будут 

принимать действительные значения, а при 0D <  - комплек

Рассмотрим уравнение 0
сные. 

D = . При 0D =  к (7) могут принимать 

равны авнен

орни уравнения 

е значения. Корни биквадратного ур ия 0D =  определяются по формуле 

( )2 2 2 2 2 2 2 2 2
22 11 2 11 2 22 1v 2 1 4 ) .i

i q d q c q c q c d− ⎡ ⎤= − + − + −% % % %                   (32
11 2(q c⎣ ⎦
% 6) 

Следовательно, уравнение 0D =  имеет действительные корни в

выпо

 случае, если 

лняется условие 
2 2 2 2
11 2 22 1q c q c d+ ≥% % .                                               (37) 

Отметим, что . 

если неравенство (37) не выполняется, то для данного 

несж  

 1vi c<

Таким образом, 

имаемого материала корни уравнения (7) при любой скорости v движения 

нагрузки будут неравными, то есть 1 2з з≠ . Неравенство (37) является необходимым 

условием существования равных корн внения (7). 

В случае если 2Imv 0i =  и 2Rev 0i ≥  (i=1,2), 

ей ура

то при значения 

функ

1 2v v v< <  

ций 2з  и 2з  буд  v v1 2 ут комплексными, а при 1=  или v v2=  - действи

ь и

тельными, 

положител ным  и равными ( з з1 2= ). В таб 2 пок  какой знак имеют лице азано,
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функции  (i=1,2) в случае несжимаемого тела при различных скоростях 

движения нагрузки. Отметим, что если 

( )2 viз

1v c= , то 2 0з = . 

Таблица 2 

Скорость 
движения нагрузки 

2
1з  2

2з  

10 v v< ≤  + + 

1 2v v v< <  к к 

2 1v v c≤ ≤  + + 

1v c>  + - 

Численные исследования.  На основании полученных результатов для модели 

«пластина-полупространство» проведено численное исследование влияния начальных 

напряжений на значение критических скоростей движения нагрузки и на напряженно-

деформированное состояние двухслойной среды. 

Численные исследования выполнены для сжимаемого (с потенциалом 

гармонического типа) и для несжимаемого (с потенциалом типа Бартенева-Хазановича) 

материалов в рамках теории конечных начальных деформаций. Предполагалось, что 

начальное деформированное состояние является плоским и поверхностная нагрузка 

отсутствует. 

Влияния начальных напряжений на значение критических скоростей 

движения нагрузки. Трансформанты характеристик напряженно-деформированного 

состояния определяются согласно (23) с учетом значений корней характеристического 

уравнения (7) и условий контакта (13). Из (23) следует, что значение величин, 

характеризующих напряженно-деформированное состояние двухслойного упругого 

полупространства неограниченно возрастают, при ( ) 0kΔ → . Выражение для 

 представляет собой полином четвертой степени относительно k при жестком 

контакте и полином третьей степени при нежестком контакте. При условии 

существования действительных положительных кратных корней уравнения  

возможен резонанс [10]. Скорость движения нагрузки, соответствующая этому случаю, 

называется критической. 

( ) 0kΔ =

( ) 0kΔ =

Фактически критическую скорость  можно определить из дисперсионной 

кривой для наинизшей формы [10], так как уравнение 

v *
( ) 0kΔ =  имеет двойной 

положительный корень, когда дисперсионная кривая имеет минимум или максимум. 
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Подробные результаты исследований функции ( )kΔ  для сжимаемого и 

несжимаемого полупространства и различных случаев сопряжения пластины и 

полупространства приведены в работах [1,2,7]. 

Сжимаемые тела.Гармонический потенциал. На рис. 1 (а – жесткий контакт, б – 

нежесткий контакт) представлены дисперсионные кривые для различных значений 1л , 

когда 1 0,5Gм = . Кривая 1 соответствует значению 1 0,8л = , кривая 2 – 

(шаг по 1 0,85л = 1л  равен 0,5) и т.д. Начальное удлинение 1л  для кривой 9 равно 1,2. 

Горизонтальные штриховые линии на рис. 1 соответствуют значению 2
12

2
sc c  для 

конкретного значения 1л . sc  - скорость сдвиговых волн в слое. Штриховые линии и 

дисперсионные кривые, соответствующие одному и тому же значению 1л , обозначены 

одинаковыми цифрами. 

 
Рис.1 

Экстремумы представленных на рис. 1 дисперсионных кривых соответствуют 

значениям критических скоростей движения нагрузки. 

Из анализа полученных результатов следует, что количество критических 

скоростей движения нагрузки существенно зависит от начальных напряжений в 

полупространстве, механических характеристик пластины и полупространства и 

условий их контакта. Влияние начальных напряжений на значения критических 

скоростей более существенно для сравнительно мягких пластин и для нежесткого 

контакта. 
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Значение наименьшей критической скорости при нежестком контакте всегда 

меньше, чем при жестком. 

Чем мягче пластина по сравнению с полупространством, тем меньше у нее 

критическая скорость движения нагрузки по сравнению со скоростью волн Рэлея . 

Отметим, что при 

vR

1 1л <  отношение 12vR c  уменьшается, а при    . 1 1л > 12vR c→

Для пластин, жестко соединенных с полупространством, возможно 

существование у дисперсионной кривой двух экстремумов (рис.1а). Причем 

количество таких экстремальных точек меняется в зависимости от 1л . При сжатии 

значение критической скорости  стремится к  снизу и при определенном 

значении 

*
1v *

2v

1л  они исчезают (устраняется точка перегиба дисперсионной кривой). При 

растяжении  стремится сверху к , а величина *
2v vR

*
1v vR  уменьшается. На 

определенном этапе исчезает максимум , а при дальнейшем растяжении исчезнет и 

минимум  (кривизна дисперсионной кривой уменьшается). 

*
2v

*
1v

Для приведенных значений основных параметров при нежестком контакте 

существует только одна критическая скорость движения нагрузки, соответствующая 

минимуму дисперсионной кривой (рис. 1б). Так же, как и в случае жесткого контакта, 

при увеличении 1л  критическая скорость  исчезает. *
1v

Таким образом, можно утверждать, что всегда при заданных параметрах можно 

выделить область значений 1л , при которых существуют критические скорости 

движения поверхностной нагрузки. 

Несжимаемые тела. Потенциал Бартенєва-Хазановича. На рис. 2 показаны 

дисперсионные кривые для значений основных параметров, соответствующих 

значению 1 0,8Gм = . Дисперсионные кривые и штриховые горизонтальные линии 

(значение 2 2
1 sc c ) соответствующие одному и тому же значению 1л  имеют одинаковый 

номер 1

Для двухслойного полупространства из несжимаемого материала можно сделать 

следующие выводы. Влияние начальных напряжений на значение критической 

скорости движения нагрузки более существенно для сравнительно мягких пластин и 

для нежесткого контакта. При нежестком контакте резонанс возникает  меньшей 

10 5n л= − . 

при
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скорости движения нагрузки, чем при жестком контакте. Чем мягче пластина по 

сравнению с полупространством, тем меньше у не ритические скорости движения 

нагрузки по сравнени  со скорост  волн Рэлея vR . Отметим, что в исследуемом 

диапазоне ачений 1

е к

ю ью

зн л  скорость vR  при сж ати меньшается по сравнению со 

скоро я к . 

и у

стью 1c , при растяжении стремит

В случае жесткого контакта для 

с  1c

1 0,8Gм =  (рис. 1а) дисперсионные кривые при 

1 1л >  (кривые 5 - 9) имеют два экстремума. В остальных случаях в исследуемом 

диапазоне изменения основных параметров существует только одна практическая 

скоро

л

во  Рэлея . При растяжении 

критические скорости уменьшаются по сравнению с . 

сть или ее не существует вовсе. 

При сжатии критические скорости для различных ус овий сопряжения 

полупространства с пластиной близки к скорости лн vR

 vR

 
Рис. 2 

При сжатии темп изменения критических скоростей увеличивается, а при 

растяжении - уменьшается. 
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При жестком контакте для 1 1л <  существует такое значение *
1 л , при котором 

критические скорости исчезают. То же происходит и для сравнительно мягких пластин 

при растяжении 1( 1)л >  как для жесткого, так и нежесткого контактов. 

  

 р

их двухслойной среды и 

услов

р

следует воспользоваться обратным преобразованием Фурье. 

з зависим

знаменатель в интегралах обращения может иметь действительные 

положительные , а может и не иметь. Если ни один корень не лежит на 

действительной

редст

Таким образом, значения критических ско остей движения нагрузки и их 

количество существенно зависит от начальных напряжений в подстилающем 

полупространстве, механических характеристик составляющ

ий их контакта. 

Влияния начальных напряжений на напряженно деформированное 

состояние двухслойной с еды. Для того, чтобы перейти в формулах (23) к оригиналам 

Из полученных результатов следует, что вычисление интегралов обращения 

существенно зависит от скорости движения нагру ки. В ости от скорости v 

( )kΔ

то интегралы обращения не имеют особенностей и их можно 

вычислить непос венно. При наличии неравных действительных положительных 

корней знаменателя ( )k

 

 корни

 оси, 

Δ  интегралы вдоль контура интегрирования от iг−∞ +  до 

 на р [11]. В случае существования двойного положительного я 

интегралы обращения не существуют даже в смысле Коши, т.е. появляется резонанс. 

Так как при постановке задачи предполагалось, что возмущения, вызванные 

движущейся нагрузкой, очень малы, то резонансная область из рассмотрения была 

выключена. 

iг  можно заменить суммой главного значения интеграла и суммой всех вычетов, 

умноженной i−

+∞ +

 ( )  корн
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Гармонический потенциал 
( 1 0,5с с = ; 1 0,5Gм = ;  0,845к = ;  0,3н = ;  1 0,25н = ;  2р=б ;  ) 0 1д =

* 2
12v v ; v 0,1 2

sc c< <     =  2 2
12 11v ; v 2 sc c< <     = c  2 2

11v > ; v 6 sc c    =  
Жесткий контакт 

  
 

 

 

 
Нежесткий контакт 

 

 

  
Рис. 3. Распределение напряжений и скоростей перемещений в полупространстве на глубине 

2 2y h 2л= −  и изгибающего момента в пластине на глубине  (кривая 1 
соответствует ; кривая 2 – 

2 / 2y h= −

1 0,8л = 1 1л = ; кривая 3 – 1 1,2л = ) 
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Упругий потенциал типа Бартенева-Хазановича 

( ; 0,845к = 1 0,5Gм = ; 1 0,5с с = ; 1 0,25н = ; / 2р=б ;  ) 0 1д =
* 2

1v v ; v 0,1 2
sc c< <     =  2 2

1v ; v 2 sc c>     =  
Жесткий контакт 

 

 

 

 

Нежесткий контакт 

 

 

 
 

Рис. 4. Распределение напряжений и скоростей перемещений в полупространстве на 
глубине 2 2y h 2л= −  и изгибающего момента в пластине на глубине  (кривая 
1 соответствует ; кривая 2 – 

2 / 2y h= −

1 0,8л = 1 1л = ; кривая 3 – 1 1,2л = ) 
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л Гармонический потенциа

Жесткий контакт 

  
 

Нежесткий контакт 

 
 

Упругий потенциал типа Бартенева-Хазановича 
Жесткий контакт 

 
 

Нежесткий контакт 

  
Рис. 5. Зависимость величин, характеризующих напряженно-деформированное состоя
подстилающего олупространства, от начальных жений ри различн

ние 
п напря п ых 

докритических скоростях движения нагрузки в точке 1 1y hл= − , 2 22y h л= −  (кривая 1 
соответствует 2 2v 0,1 sc= , кривая 2 – 2 2v 0,2 sc= , кривая 3 – 2 2v 0,3 sc= , кривая 4 – 2 2v 0,4 sc= ) 
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Жесткий контакт Нежесткий контакт 
Гармонический потенциал 

  
Упругий потенциал типа Бартенева-Хазановича 

 

 
Рис. 6. Влияние учета инерции вращения и различных коростях движения нагрузки 

22

1 1y h

 пр с
и начальных деформациях на значение составляющей напряжения в точке Q%  

л= − ;  2 22y h л= − (кривая 1 соответствует 2 2v 0,1 sc= , кривая 2 – 2 2v 0,2 sc= , кривая 
3 – 2 2v 0,3 sc= , кривая 4 – 2 2v 0,4 sc= )  
 

Результаты вычислений  приведены для сосредоточенной линейной нагрузки, 

нормальная и касательная составляющие которой определяются по формулам 

1 1 2 1 1( )cos ;    ( )sin ;    ;P P y P P y P Gд д= = =б б  

где б  – угол наклона нагрузки к оси . 

-деформированного состояния в двухслойном 

олупространстве при различных скоростях движения нагрузки (дозвуковой, 

 1Oy

На рисунках 3-6 показано, как влияют начальные напряжения в основании на 

характеристики напряженно

п

трансзву овой и сверхзвуковой) и условиях контакта пластины и полупространства.  

Анализ результатов показывает, что наличие начальных напряжений оказывает 

суще ен

к

ств ное влияние на распределение напряжений и скоростей перемещений в 

полупространстве и изгибающий момент в пластине. Это влияние различно в 
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зависимости от положения рассматриваемой точки слоистого тела относительно точки 

приложения нагрузки.  

Значения параметров напряженно-деформированного состояния в конкретной 

точке слоистого тела зависят от начальных напряжений, ее координат и условий 

контакта.  

я Дл докритических скоростей движения нагрузки при жестком контакте 

напряжения, скорости перемещений в полупространстве и изгибающий момент в 

пластине меньше, чем при нежестком контакте. При этом в исследуемом диапазоне 

значений 1л  темп роста амплитуды исследуемых величин при сжатии больше, чем при 

растяжении. Затухание с удалением от точки приложения нагрузки при сжатии 

происходит медленнее, чем при растяжении.  

Влияние начальных напряжений значительно увеличивается с ростом скорости 

движения нагрузки. Особенно это проявляется при предварительном сжатии. При 

жестком контакте влияние скорости и начальных напряжений менее существенно, чем 

при нежестком контакте. 

Учет инерции вращения в пределах рассматриваемых скоростей движения 

оверхностной нагрузки и значений п 1л  в случае жесткого контакта вносит 

незначительную поправку (меньше 2,6%), учае нежесткого контакта отличие в 

результатах будет очень большим (до 30%). Особенно необходим учет инерции 

вращения при 1л <  и больших ск зки. 

-

среды

 случае жесткого контакта пр хает намного быстрее, чем при 

нежестком контакте.  

 

2.  Бабич С.Ю., Глухов Ю.П., Гузь А.Н. Динамика слоистого несжимаемого 
полупространства с начальними напряженими при воздействии подвижной нагрузки // 
Прикл. механика. - 2008. - 44, № 4. - С. 35 - 55.  

но в сл

 1

Видно, что с ростом скорости симметрия все больше нарушается, причем прямая 

волна затухает намного быстрее и для сверхзвукового случая практически отсутствует. 

Однако она полностью не исчезает. Это объясняется, по видимому, слоистостью 

оростях движения нагру

.  

В ямая волна зату
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UАНОТАЦІЯ 

 
ДИНАМІЧНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ДВОШАРОВОГО ПІВПРОСТОРУ З ПОЧАТКОВИМИ 

НАПРУЖЕННЯМИ 
У рамках лінеаризованної теорії пружності для тіл з початковими напруженнями вирішена плоска 

усталена задача про збурення поверхневим навантаженням, що рухається з постійною швидкістю, 
двошарового півпростору з початковими напруженнями. Розглянуто дві моделі шаруватого середовища: 
пластина на пружному півпросторі і пружний шар на пружному півпросторі. Розв’язок отримано в 
загальному вигляді для стислих і нестислих матеріалів, різних умов контакту і швидкостей руху 
навантаження. Наведено чисельні результати. 

Ключові слова: шаруватий півпростір, початкові напруження, рухливе навантаження 
 
 

UTHE SUMMARY 
 

DYNAMIC PROBLEMS FOR A TWO-LAYERED HALF-SPACE WITH INITIAL STRESSES 
Within the bounds of linearizired theory of elasticity for bodies with initial stresses is solved a planar 

problem of the perturbation of moving with a constant speed of two-layer half-load with initial stresses. Two 
models of the layered medium are considered: a plate on an elastic half-space and an elastic layer on an elastic 
half-space. The solution is obtained in general form for compressible and incompressible materials, contact 
conditions and speeds of movement of the load. Numerical results are given. 

Keywords: layered half-space, initial stresses, moving load  
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА ЯК ФОРМА УДОСКОНАЛЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

 
Г. В. ТОВКАНЕЦЬ  

Мукачівський державний університет 
 

В статті розглядаються питання організації самостійної роботи студента  та вплив її на 
формування професійно значущих якостей майбутнього фахівця.  Виокремлються  види індивідуальної і 
колективної роботи студентів, функції викладача та студента в процесі організації самостійної 
роботи, етапи здійснення  та рівні  навчальної діяльності. Зазначено вплив самостійної роботи  
студента на формування цілеспрямованості, відповідальності, творчості. 

Ключові слова:  самостійна робота студента, індивідуальна робота, колективна робота, 
професійні якості. 

 
Початок третього тисячоліття характеризується тим, що одночасно з 

формуванням світової ринкової економіки відбувається процес народження фахівця 

сучасного типу, в якому набувають особливого значення взаємовідносини  як між 

учасниками економічної діяльності, так і між викладачами, що передбачає невпинне і 

послідовне впровадження технологічних, управлінських та інших рішень, які 

спрямовані на підвищення ефективності використання сучасних методів і принципів 

педагогічної діяльності в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу. 

Все частіше йде мова про формування конкурентоспроможної особистості фахівця. 

Конкурентоспроможна особистість – це така особистість, яка здатна швидко й 

безболісно самостійно адаптуватися до постійних змін суспільних умов, науково-

технічного прогресу й нових видів діяльності та форм спілкування за умови 

збереження позитивного внутрішнього психоенергетичного потенціалу й гармонії. 

Проблема самовдосконалення  майбутнього фахівця є на сучасному етапі 

актуальною, але особливо актуальною є проблема організації самостійної роботи 

студента у ВНЗ, що у значній мірі буде формувати його професійно значущі якості: 

цілепрямованість, наполегливість, відповідальність тощо. 

Об’єкт та методи дослідження 

Проблема організації самостійної навчально-виховної діяльності студента  як 

дидактична проблема була предметом розгляду ряду вітчизняних та зарубіжних 

науковців: В. Андреєва, О. Астахової ,Ю. Бабанського, І.Прокопенка, В.Євдокимова, 

Б.П. Єсіпова, З. Курлянд, В. Луценко, П.Підкасистого, О.Смирнової, М. Фіцули, 

І.Харламова, Н.Шишкіної.  
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Так, О Астахова, І. Прокопенко, В. Євдокимов, П.Підкасистий, І. Харламов [2; 8; 

12] надають великого значення самостійній роботі в процесі формування особистості, 

розглядають основні принципи, форми, методи організації, а також облік і контроль 

цієї діяльності. 

В роботах сучасних дослідників [6]  зустрічаємо визначення умов,  від яких 

залежить успіх   самостійної навчальної роботи. До них відносяться: 

сформованість в учнів пізнавального інтересу до знань (ця умова забезпечується 

єдністю домашніх завдань та навчальної роботи на заняттях, зв’язок з життям, з 

практикою); 

педагогічне керівництво і контроль з боку вчителів та батьків, які виховують 

відповідальне відношення до виконання домашніх завдань; 

дотримання дидактичних принципів, зокрема принципу доступності навчання, а 

саме посильності пропонованого домашнього завдання. 

На думку Б.П. Єсіпова, самостійна робота при правильній її організації дає 

можливість розгорнутися індивідуальності кожного студента. Однією із важливих умов 

для цього є збудження і підтримання інтересу до знань з метою застосування їх на 

практиці [3, с.41]. 

Саме тому організація самостійної роботи в різних типологічних студентських 

групах передбачає особистісно-орієнтований підхід: для слабо встигаючих потрібно 

створювати спеціальні ситуації успіху шляхом добору таких завдань, які вони в цей 

момент зможуть виконати, і активного заохочення. 

Ю. Бабанський визначає, що для сильних студентів важливо забезпечити 

можливість отримувати радість подолання особливих ускладнень при розв’язанні 

завдань підвищеної складності, тобто досягти відповідності рівня складності 

навчального завдання рівню можливостей тієї чи іншої типологічної групи [3]. 

Постановка проблеми 

Підготовка спеціаліста, який би відповідав потребам сучасного ринку праці, має 

бути спрямована на формування особистісних якостей, що є невід’ємною складовою 

професійної компетенції. Економіст нової генерації – це фахівець, який має не тільки 

глибокі знання, вміння та навички, але й наділений новим економічним мисленням, 

здатний творчо підходити до вирішення економічних проблем, опановувати нові 

форми співробітництва з іноземними партнерами. 
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Слід зазначити, що під загальною назвою „Економіст” об'єднуються професії в 

різних галузях народного господарства (фінанси, зовнішньоекономічна діяльність, 

облік та аудит, маркетинг, менеджмент, економічна кібернетика, економіка 

підприємства та інші). У цих економічних напрямах менеджери (у перекладі з 

англійскої мови „управлінець”, „керівник”) створюють особливу групу, оскільки в коло 

їхніх обов'язків входить, насамперед, задача організації та управління діяльністю 

певного колективу людей, що потребує від нього особливих якостей. 

В.І. Андреєв  у своїй роботі „Саморозвиток менеджера”  зауважує, що сучасний 

менеджер – це насамперед творча особистість, називаючи 50-60 основних 

характеристик менеджера. З точки зору його творчого потенціалу їх кількість складає 

десь приблизно 10-15. Саме на їх основі відбувається безперервний розвиток 

менеджера як творчої особистості [2, с.4]. Серед них найважливішими є такі, як 

сміливість у прийнятті рішень, комунікаційні здібності, цілеспрямованість, здатність 

до сприйняття нового, хист до комерційної діяльності (підприємливість), 

конструктивно-критичне мислення, прагматичність (практичність, спрямованість на 

справу), прагнення до успіху та лідерству тощо [2, с. 5]. Зазначені якості створюють 

той потенціал особистості, що забезпечує їй відносно стабільну роботу в умовах 

постійних технологічних змін, здатність вчитися протягом життя та набувати нові 

компетентності. 

О. Смирновою в основу моделі підготовки фахівців було покладено категорію 

професійної діяльності, що дозволило визначити такі базові її характеристики [9, с.27]: 

- проблеми (завдання), що мають вирішувати фахівці; 

- шляхи, способи або прийоми, за допомогою яких вирішуються визначені 

завдання; 

- функції (узагальнені характеристики основних професійних обов'язків); 

- знання теоретичного або прикладного характера, якими оперує в своїй 

діяльності фахівець; 

- вміння та навички, що сприять досягненню бажаних результатів; 

- якості (індивідуально-типічні параметри) особистості, що забезпечують 

успішність дій в обраній галузі; 

- ціннісні орієнтації та настанови особистості, необхідні для здійснення 

професійної діяльності.  
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Мета статті: розглянути  самостійну роботу студента у ВНЗ як  ефективну 

форму удосконалення професійно значущих рис майбутнього фахівця. 

Результати  та їх обговорення 

Зазначимо, що психологічною умовою успішності самостійної роботи студентів є 

формування стійкого інтересу до обраної професії і методів оволодіння її 

особливостями, що залежать від наступних параметрів: взаємини між викладачами і 

студентами в освітньому процесі; рівень складності завдань для самостійної роботи; 

залучення студентів у формуючу діяльність майбутньої професії. Як будь-який вид 

людської діяльності, навчальна діяльність з психологічної точки зору є процесом 

розв’язування специфічних задач. Відмінність навчальних задач у процесі самостійної 

роботи від інших полягає в тому, що їхньою метою є зміна самого студента, яка 

полягає в оволодінні визначеними способами дії, а не в зміні предметів, з якими діє 

студент.  

Оскільки при вивченні кожного предмета студенту важливо не тільки засвоїти 

навчальний матеріал, а й оволодіти культурою розумової праці, досвідом творчої 

діяльності, автори [64; 7, с.210; 9]  у  самостійній роботі виділяють такі уміння, які 

формуються у процесі самостійного опанування  науковими знаннями: читання з 

різною метою (для засвоєння важливих деталей, для відповіді на запитання, для 

критичної оцінки, для розвитку словникового запасу, тощо); опрацювання 

першоджерел, користування книгою як знаряддям праці; пошук необхідної інформації; 

користування довідниками; конспектування; складання картотеки і користування нею; 

будування схеми спостережень; вірне моделювання процесу, за яким здійснюється 

спостереження; виділення головного; слухання,  виділення на слух головного; 

аргументоване висловлювання своєї думки; коротке і стисле викладання своїх і чужих 

думок; логічне мислення; систематизація, класифікація явищ; бачення і розуміння 

причин і наслідків процесу виникнення і розвитку того чи іншого явища; аналіз  фактів, 

вироблення узагальнення і висновків; самостійне визначення задачі та інше. 

Підвищенню ефективності навчальної діяльності сприяють: система 

індивідуальних самостійних робіт, що поступово ускладнюються і сприяють 

загальному розвитку студентів; усвідомлення студентами теоретичних і практичних 

дій; розкриття особистої перспективи самостійної навчальної роботи; накопичення 

фонду мисленнєвих прийомів і підвищення рівня розумових операцій 
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Самостійна навчально-пізнавальна робота студентів – це різноманітні види 

індивідуальної і колективної діяльності студентів, які здійснюються ними на 

навчальних заняттях або у позааудиторний час за завданнями викладача, під його 

керівництвом, але без його безпосередньої участі [11,с.148].  

Самостійна робота є завершальним етапом розв’язання навчально-пізнавальних 

завдань, які розглядалися на лекціях, семінарських, практичних та які виносяться на 

вивчення самостійно. Адже знання можна вважати надбанням студента тільки за 

умови, що він приклав для їх здобуття свої розумові і практичні зусилля. 

Самостійна робота студентів сприяє формуванню самостійності, ініциативності, 

дисциплінованості, точності, почуття відповідальності, необхідних майбутньому 

фахівцю у навчанні і професійній діяльності: організовуючи  самостійну роботу 

студентів  необхідно передбачити забезпечення методичними рекомендаціями з 

вивчення усіх змістовних модулів у виді навчальних посібників, електронних варіантів, 

текстів лекцій, мультимедійних програм з фахових дисциплін, впроваджувати 

індивідуальні консультації, бесіди; поповнювати читальний зал навчально-

методичною,  науковою та фаховою літературою тощо. 

Зауважимо, що СРС визначається як цілеспрямована, внутрішньо вмотивована, 

структурована самим суб’єктом діяльність. Її виконання вимагає досить високого рівня 

самосвідомості, рефлексивності, самодисципліни, особистої відповідальності. Усе це 

вказує на необхідність спеціальної, враховуючи психологічну природу явища, 

організації самостійної роботи не тільки і не стільки викладачем, скільки самим 

студентом. 

У ході організації самостійної навчальної роботи викладач і студент повинні 

виконувати відповідні функції. Щоб методична система спрацювала на оптимальному 

рівні, студентові необхідно бути одночасно і об’єктом керування і суб’єктом, який 

створює процес руху від незнання до знання. Основними функціями керування в 

навчанні є: планування-координація навчальних дисциплін, що паралельно 

вивчаються, дидактична і методична діяльність викладання. Організація і керування 

самостійною роботою – це керування в межах конкретної навчальної дисципліни, у 

процесі якої передбачається формування у студентів інтелектуальних умінь і 

особистісних якостей. 

  Вивчення стану проблеми в практиці засвідчує, що викладачам у процесі занять 

необхідно звертати увагу на формування у студентів раціональних навичок розумової 
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діяльності: як працювати з навчальним матеріалом, як поділяти матеріал на смислові 

частини, як складати план до прочитаного, як виділяти головну думку. Тобто 

пропонувати такі завдання, виконання яких ставить студентів в умови самостійного 

прийняття рішень. 

 Головним фактором, що забезпечує успішне виконання самостійної роботи, є 

систематичне застосування вмінь і навичок працювати самостійно на лекції, 

послуговуючись методичними інструкціями (програмами, робочими зошитами). 

Ефективність самостійної роботи залежить від уміння розподілити бюджет часу. 

Зауважимо, що  зміст самостійної роботи над конкретною навчальною 

дисципліною визначається робочою навчальною програмою дисципліни та 

методичними рекомендаціями викладача.   

Самостійна робота над навчальною дисципліною може включати:  

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;  

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного 

опрацювання;  

- поглиблене вивчення літератури на задану тему та пошук додаткової інформації;  

- підготовка до виступу на семінарських заняттях та підготовка до практичних 

(лабораторних) занять;  

- систематизацію вивченого матеріалу перед іспитом;  

- опрацювання та підготовку огляду опублікованих у фахових та інших виданнях 

статей;  

- переклад іноземних джерел встановленої тематики;  

- підготовка та оформлення схем, таблиць, графіків, діаграм тощо;  

- підготовка інструктивно-методичних  матеріалів до роботи у фоно-  та відео-

лабораторіях,   комп’ютерних класах.   

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів повинне передбачати 

засоби самоконтролю (тести, пакети контрольних завдань, питання та завдання для 

самоконтролю).   

Система керівництва індивідуальною самостійною роботою студентів охоплює: 

чітке її планування, детальне продумування  її організації, безпосереднє або 

опосередковане керівництво з боку викладача, систематичний контроль за поетапним і 

кінцевим результатами самостійної роботи студентів,  оперативне доведення до відома 

студентів оцінки результатів їх самостійної роботи і внесення відповідних корективів у 
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її організації. До  індивідуальної роботи відносяться  творчі й індивідуальні навчально-

дослідні завдання, зокрема:  

- виконання розрахунково-аналітичних робіт, курсових та дипломних проектів;  

- дослідження практичних ситуацій;  

- підготовка реферативних матеріалів на актуальні теми з елементами наукового 

дослідження та його презентація;  

- власних досліджень до олімпіад, конференцій;  

- написання есе;  

- складання і розв’язування задач;  

- розробка моделей, явищ і процесів;  

- анотація опрацьованої додаткової літератури;  

- розробка і розв’язування тестових завдань;  

- розробка поурочних планів і конспектів уроків;  

- порівняльна характеристика вивчених явищ, процесів тощо;  

- написання творів,   газетних статей,  складання віршів,  розробка сценаріїв,  

літературні переклади;  

- виконання в індивідуальному порядку вправ різного рівня складності;  

- анотація прочитаної літератури з елементами науково-дослідної роботи;  

- пошук в комп’ютерних мережах   додаткового навчального матеріалу до 

запропонованих викладачем тем з економічних дисциплін;  

- анотації до відеофільмів,  переглянутих у відео-лабораторіях;  аналіз шкільних  

підручників;   

- збір інформації та ознайомлення із зарубіжним досвідом,  що стосується   певної  

економічної чи навчальної проблеми.  

Самостійна та індивідуальна робота студентів повинна забезпечуватися всіма 

навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної навчальної 

дисципліни чи окремої теми:  підручниками,  навчальними та навчально-методичними 

посібниками,  методичними рекомендаціями (вказівками),  практикумами, конспектами 

лекцій, навчально-лабораторним обладнанням,  електронно-обчислювальною технікою,  

науковою літературою та періодичними виданнями. 

Організація самостійної роботи з виконанням навчального завдання умовно може 

охоплювати три етапи. 
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1. Підготовка студента до виконання завдання, теоретичне, психологічне, 

організаційно-методичне і матеріально-технічне забезпечення самостійної роботи. 

Теоретична готовність студента виявляється в його інтелектуальній підготовці, тобто у 

здатності застосовувати свої знання для виконання завдання. Практична підготовка 

полягає у здатності оптимально планувати самостійну роботу, вміло використовувати 

конспект лекцій, підручники, посібники, комп’ютер, розумові операції (аналіз, синтез, 

порівняння, узагальнення, класифікацію та інше). 

Психологічна готовність студента передбачає передусім наявність у нього 

мотивів до виконання конкретного завдання. Для того, щоб поставлене перед 

студентом завдання стало мотивом його розумової, практичної діяльності, воно 

повинно бути ним сприйняте. Внутрішнє сприйняття завдання починається з 

актуалізації мотиву, що спонукає студента до виконання поставленого завдання, а 

відповідно до організації своєї самостійної роботи. 

Успіх підготовчого етапу залежить і від організаційного, методичного, 

матеріально-технічного забезпечення самостійної роботи студента (забезпеченість 

літературою, методичними рекомендаціями, наочними посібниками, інформаційно-

комп’ютерною базою тощо). 

2. Безпосереднє виконання навчального завдання. Це найважливіший і 

найвідповідальніший етап самостійної роботи студента. Оскільки навчальне завдання 

найчастіше постає у навчально-пізнавальній формі, то в процесі його виконання беруть 

участь усі психічні процеси, які забезпечують пізнавальну активність: відчуття, 

сприйняття, уява, пам'ять, мислення, увага та інші. На ефективність виконання 

завдання впливають такі особисті якості студента, як цілеспрямованість, 

наполегливість, відповідальність тощо. 

3. Аналіз виконаного завдання. Є завершальним етапом виконаної роботи. Під час 

аналізу студент оцінює (методом самоконтролю, іноді взаємоконтролю) якість і час 

виконання завдання, ефективність використаних у процесі самостійної роботи методів і 

засобів. 

Підкреслимо, що самостійна робота передбачає репродуктивні і творчі процеси в 

навчальній діяльності студента. З огляду на це варто  виділити три її рівні: 

репродуктивний (тренувальний), реконструктивний, творчий (пошуковий). 

Репродуктивна самостійна робота виконується за певним зразком: розв'язування задач, 

заповнення таблиць і схем тощо. Пізнавальна діяльність студента виявляється у 
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пізнанні, осмисленні, запам’ятовуванні. Метою такого типу самостійних робіт є 

закріплення знань, формування умінь і навичок. Реконструктивна самостійна робота 

передбачає перебудову рішень, складання планів, тез, анотацій, написання рефератів та 

ін. Творча самостійна робота потребує аналізу проблемних ситуацій, отримання нової 

інформації. Студент самостійно обирає метод розв'язання завдання (навчально-дослідні 

завдання, курсові і дипломні роботи). 

Важливо уже з перших  занять  у ВНЗ пояснити студентові,  що вивчення 

першоджерел має свої особливості. В процесі читання таких матеріалів студенти 

вимушені долати багато труднощів. Тому робота з першоджерелами передбачає: 

- оглядове читання першоджерел з метою набуття уявлень про предмети, явища 

описані в книзі; вибір інформації з питань, які цікавлять студента; 

- уважне читання першоджерел, спрямоване на сприйняття інформації з метою 

засвоєння наукових понять; 

- поглиблене вивчення першоджерел з метою закріплення знань; 

- повторне читання першоджерел з метою закріплення знань. 

Все це вимагає розподілу джерела на частини; виділення місць, в яких викладена 

теза, що відтворює головну думку; обґрунтування тези та висновків; точного розуміння 

наукових понять (при ускладненні слід звертатися до словників; якщо немає словника, 

необхідно виписати незрозумілий термін з метою наступної роботи над ним); 

глибокого аналізу матеріалу з метою запам’ятовування та усвідомлення 

закономірностей. 

Важливо зрозуміти, що автор використовує раніше вивчене з метою отримання 

нових знань. При незгоді з автором необхідно намагатися глибоко зрозуміти його 

думки, а потім вже вдаватися до критичного аналізу їх. Крім того, читання 

першоджерел передбачає: 

- деякі пропуски незрозумілих місць книги з метою повернення до них, 

перечитування їх; 

- зосередження уваги на місцях, що підкреслені автором; 

- аналіз матеріалу, який поданий в числах; визначення ідеї, що закладена в числа; 

- перевірка цитат, що зустрічаються в тексті, вияв ступеня обґрунтованості 

автором положень, протиріч у висловлюваннях. 

У процесі роботи з книгою студенту необхідно вести деякі записи. Значення 

записів багатогранне. В ході записів використовуються всі види пам’яті: зорова, 
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слухова, логічна, механічна, що впливає на міцність засвоєння. Записи допомагають у 

більш глибокому розумінні матеріалу. В подальшому записи можна використовувати з 

метою повторення, додаткового усвідомлення матеріалу, тез, конспекту, виписки, 

цитування, підготовки реферату, доповіді, складання анотації, резюме, рецензії. 

Висновки 

Таким чином, самостійна робота є найвищою формою навчальної діяльності за 

критерієм саморегуляції і цільової спрямованості; вона може диференціюватися 

залежно  від джерела керування, характеру спонукання.   Звичайно, проблема 

формування у студентів уміння вчитися  самостійно переростає у проблему 

попереднього підвищення навчальної мотивації, виховання інтересу до навчання. 

Таким чином, всі фактори, пов’язані з пізнавальною активністю, стають  більш 

усвідомленими і дієвими, підсилюється їх роль у навчальній діяльності, зростає 

активність студентів у перебудові мотиваційної сфери. 

На нашу думку, потребують подальшої розробки та сучасних трактувань такі 

проблеми, пов’язані з організацією самостійної роботи у ВНЗ, як   створення нової за 

характером і способом реалізації науково-методичної бази і насамперед модульних 

технологій і програм з усіх дисциплін (методичні кабінети для самостійної роботи 

студентів, комп’ютерні класи тощо); створення сучасного інструментарію оцінки, що 

контролює діяльність студентів і викладачів вищої школи; організація ефективної 

системи контролю самостійної роботи студента. 
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АННОТАЦИЯ 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК ФОРМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

В статье рассматриваются вопросы организации самостоятельной работы  студента и влияние 
его на формирование профессионально значимых качеств будущего специалиста. Выделяются  виды 
индивидуальной и коллективной работы студентов, функции преподавателя  и  студента  в процессе 
организации самостоятельной работы, этапы осуществления и уровни учебной деятельности. 
Отмечено влияние самосто-ятельной работы  студента  на формирование  целеустремленности, 
ответственности, творчества. 

Ключевые слова: самостоятельная работа  студента, индивидуальная работа,  коллективная 
работа, профессиональные качества. 

 
THE SUMMARY 

 
INDEPENDENT WORK OF STUDENTS AS A FORM OF SIGNIFICANT IMPROVEMENT 

PROFESSIONAL QUALITIES FUTURE SPECIALISTS 
Іn this paper, the organization of independent student work and its influence on the formation 

of professionally significant qualities of future specialists. Represented individual and collective views  
of students, teacher and student functions in the organization of independent work, the stages of implementation 
and levels of training. The influence of independent student workon the formation of commitment, responsibility 
and creativity. 
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ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ В ПЕРШОМУ КЛАСІ  

 
О.М. ХОМА, М.ГУЗИНЕЦЬ 

Мукачівський державний університет 
 

У статті розглядаються дидактичні основи навчання грамоти учнів шестирічного віку. 
Акцентується увага на специфіку навчання української мови в 1 класі. Визначаються спеціальні 
методичні вимоги до навчання грамоти. 

Ключові слова: лінгводидактичні основи, навчання грамоти, добукварний, букварний, 
післябукварний періоди. 

 
Постановка задачі 

 У Державному стандарті загальної початкової освіти одним із основних завдань 

вивчення української мови передбачено вироблення в учнів мотивації навчання рідної 

мови, що підпорядковується вихованню мовної особистості, яка свідомо володіє усною 

й писемною формами мовлення. Засвоєння школярами рідної мови має не тільки 

педагогічне, а й соціальне значення, оскільки сама рідна мова служить для дитини 

засобом пізнання навколишнього світу, прилучення її до історичного досвіду народу, 

його духовної культури. Таким чином,  володіння учнями початкових класів 

українською мовою є головною умовою і засобом їхнього мовленнєвого розвитку та 

інтелектуального зростання. Найважливішою ланкою в цій системі роботи в 

початкових класах є навчання грамоти. У процесі оволодіння грамотою в молодших 

школярів формуються такі вміння і навички, які мають основоположне значення для 

подальшого успішного навчання. На сьогодні науковцями розроблено методи і 

прийоми навчання першокласників, однак, враховуючи інтелектуальний розвиток 

сучасних шестирічок, необхідно модернізувати традиційні методи навчання і 

досліджувати інноваційні.  

Означеними питаннями займалися низка науковців та методистів. Відтак, 

К.Ушинський обґрунтував сутність аналітико-синтетичного методу навчання грамоти. 

В.Сухомлинський процес засвоєння нових звуків і букв поєднав з навколишнім світом 

(уроки серед природи). Вивчаючи праці В.Сухомлинського, можна виділити ряд 

факторів, які педагог вважав основними для успішного розумового розвитку 

першокласників, зокрема: наявність допитливості та інтересу; вміння спостерігати; 

увага до слова, мовлення; вплив емоційних переживань; спеціальне навчання, 

спрямоване на оволодіння мисленнєвими операціями.  
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На сучасному етапі розвитку лінгводидактики дослідженням навчання дітей 

шестирічного віку займається ряд науковців, учителів-методистів. Відтак, 

М.Вашуленко обґрунтував наукові основи навчання української мови в початкових 

класах, видав підручник "Буквар" для учнів 1 класу, який витримав кілька видань 

(1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001). Ученим розроблено методичні рекомендації до 

роботи з букварем у першому класі, визначено методи і прийоми навчання молодших 

школярів.    М.Наумчук    пропонує    орієнтовні    плани-конспекти традиційних і 

нетрадиційних уроків навчання грамоти, С.Дорошенко описує систему роботи на 

кожному з етапів навчання грамоти, О.Савченко подає чітку структуру уроку навчання 

української мови в початкових класах. Науковцями Г.Сапун, М.Пачашинською 

визначається основний  зміст уроків  навчання грамоти  і розвитку мовлення, детально 

описується методика різних видів читання у першому класі. Ними дібрано цікавий 

матеріал для  орфоепічних  вправ,   мовленнєвих  ігор,  логічних завдань. Н.Будна, 

Н.Похожай, Н.Шост пропонують учителю початкових класів орієнтовні конспекти 

уроків навчання грамоти для першого класу відповідно до „Букваря" та „Супутника 

Букваря від А до Я". Н.Українець розроблено диференційовані завдання з навчання 

грамоти, причому значна увага звертається на розвиток мовлення молодших школярів, 

Л. Паламарчук, В.Науменко видано методичні рекомендації щодо формування та 

удосконалення навичок читання    молодших    школярів. Проблемою розробки 

методики навчання каліграфічного письма займалися такі вітчизняні методисти, як 

К.Балютіна, М.Безруких, Г.Блінова, М.Вашуленко, М.Кауч, І.Кирей, М.Наумчук, 

О.Прищепа, Є.Сарапулова, Н.Скрипченко, В.Трунова, Л.Шарапова, В.Шпак. Вагомий 

внесок у дослідження означеного питання зробили Н. Скрипченко, Г.Бабенко, 

М.Вашуленко, І.Ґудзик.  

    Аналіз методичної літератури показав, що означена тема широко розроблена у 

сучасній лінгводидактиці, однак недостатня увага звертається на особливості навчання 

рідної мови учнів шестирічного віку. 

Мета статті – обґрунтувати лінгводидактичні умови навчання грамоти у 1 класі. 

Як нами зазначено, лінгводидактичні основи навчання грамоти в центрі 

дослідження низки науковців (М.Вашуленко, О.Савченко, М.Наумчук), ними 

акцентується увага на специфіці вивчення лінгвістичних понять у 1 класі та на 

структуру уроку навчання грамоти. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні  науки 

65

 

Журнал наукових праць №11(6)’2011 
 

Дослідження М.Вашуленка, О.Савченко дають можливість стверджувати, що 

успішне навчання читанню і письму вимагає великої і систематичної роботи з розвитку 

фонематичного слуху, тобто вміння розрізняти окремі звуки в мовленнєвому потоці, 

виділяти звук із слова або складу. Фонетичний слух необхідний не тільки для навчання 

читання й письма, але й для формування в майбутньому орфографічних навичок. 

Розвиткові фонематичного слуху сприяють звуковий аналіз слів, встановлення 

послідовності звуків у слові, вправи з аудіювання, слухання і "впізнавання" фонеми в 

сильній і слабкій позиції.  

Вивчення процесу читання й письма показує, що дитина значний час спирається 

на промовляння вголос по складах. Вона може почути звуки, які промовляє вчитель, 

однак, коли переходить до запису слова, вона допомагає собі власним промовлянням і 

прислуховується до нього. Промовляння під час письма називається артикульованим, в 

процесі якого задіяні  мовленнєво-рухові аналізатори. Учителеві необхідно вправляти 

дітей у правильній вимові під час запису, про те це досить складно.  

Психологами (Л.Василенко, М.Заброцький, З.Карпенко, М.Савчин) досліджено, 

що увага першокласників нестійка, коливається під час уроку, дитина ще не вміє її 

концентрувати і розподіляти. Відтак, М.Савчин підкреслено, що особливість пам’яті 

дитини - перевага наочних образів над словесними, тому словесний матеріал 

запам’ятовується нею механічно і без осмислення.  

Сприйняття у цьому віці характеризується тим, що діти сприймають предмет 

загалом, не розчленуючи його. І у слові вони сприймають перш за все його зміст, а не 

будову. У перші тижні діти часто змішують поняття "слово", "склад", "звук", "буква"; 

плутають букви, подібні за формою, і звуки, близькі за звучанням.  

У зв’язку з психологічними особливостями учнів шестирічного віку  навчання 

грамоти організовується за допомогою прийомів і методів, що допомагають 

реалізувати принципи доступності і посильності, наочності та індивідуального підходу. 

Важливе місце при цьому займає гра лексичного, фонетичного, граматичного 

характеру.  

Вимоги до навчання грамоти першокласників у центрі дослідження 

М.Вашуленко. Вченим розроблено дидактичні вимоги до уроку навчання грамоти, 

структуру уроку навчання грамоти і письма, методи і прийоми навчання. Крім того, 

ним зазначено, що “учні опановують спеціальні знання, які слугують основою 

вироблення в них загально навчальних умінь і навичок здатність сприймати  і 
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аналізувати текст, виділяти ньому головну думку і формувати її” [1, с. 18].  

М.Вашуленко акцентує увагу на взаємозв’язок мови і мовлення, вивчення мови на 

основі аналізу тексту. 

Навчання грамоти передбачає формування в учнів певних навичок читання і 

письма. Для шестирічних першокласників цей процес триває протягом навчального 

року, що пов'язано з їхніми психологічними, фізичними й фізіологічними 

особливостями. Ці особливості шестирічних дітей, порівняно із семирічними, 

потребують внесення корективів у методику навчання грамоти, яка протягом кількох 

десятиріч залишалася в наших школах без істотних змін.  

Врахування цих особливостей сприйняття і запам’ятовування методика 

навчання грамоти пропонує відбирати такі методичні прийоми, які враховували б 

особливості дитячого сприйняття, уваги, мислення, сприяли б їхньому всебічному 

розвитку. На відповідному мовному  матеріалі учні мають оволодіти такими 

важливими прийомами розумової роботи як аналіз і синтез, класифікація, 

узагальнення, уміння робити висновки.  

Читання і письмо є видами мовленнєвої діяльності людини, тому й навички 

читання і письма також належать до мовленнєвих. Важливо, щоб їх формування було 

для шестирічних учнів якомога природнішим процесом, який хоча б у загальних рисах 

був подібним до оволодіння дітьми в ранньому віці усним рідним мовленням. Цьому 

значною мірою сприятиме мотивація всіх видів навчальної діяльності дітей у процесі 

оволодіння грамотою. Першокласник має переконатися, що в його віці вже не обійтися 

без уміння читати й писати. Усвідомлення цієї віддаленої мети має поєднуватись із 

постановкою перед дітьми щоденних поурочних конкретних цілей, пов'язаних із 

виконанням різноманітних навчальних вправ, у тому числі й таких, що мають 

підготовчий характер. 

Позитивні мотиви навчання читання й письма в шестирічних учнів можна 

сформувати тільки за умови, якщо на уроках грамоти, за словами К.Ушинського, 

пануватиме бадьора, оптимістична атмосфера, яка виключала б психічну і фізичну 

перевтому дитини, будь-яке пригнічення або приниження її особистості. Це особливо 

стосується тих дітей, які з певних причин дещо відстають від своїх ровесників в 

оволодінні навіть найелементарнішими вміннями, пов'язаними з читанням і письмом. 
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Початкова навичка читання має формуватися в постійному взаємозв'язку зі 

спостереженнями за явищами живого мовлення і з такими видами мовленнєвої 

діяльності, як аудіювання, говоріння і письмо.  

На думку В. Сухомлинського [6], дуже важливо, щоб перед дітьми не ставилося 

обов'язкове завдання вивчити літери, навчитися читати, щоб на першу сходинку 

пізнання діти піднімалися в процесі гри; їхнє розумове життя одухотворялося красою, 

казкою, музикою, фантазією, творчістю, грою уяви. Діти глибоко запам'ятовують те, 

що схвилювало їхні почуття, зачаровує красою.  

Відтак В. Сухомлинський зазначає: “…роботу над словом я проводив з дітьми 

під час “подорожі” до джерел слова: відкривав їм очі про красу світу і водночас 

намагався донести до дитячого серця музику слова. Я домагався, щоб слово було для 

дитини не лише позначенням речі, предмета, явища, а й несло в собі емоційне 

забарвлення - свій аромат, найтонші відтінки. Важливо було, щоб діти прислухалися до 

слова як до чудової мелодії, щоб краса слова і краса тієї часточки світу, яку це слово 

відображає, пробуджувала інтерес до тих малюнків, які передають музику звуків люд-

ської мови - до літер. Поки дитина не відчула аромату слова, не побачила його 

найтонших відтінків,— не можна взагалі починати навчання грамоти, і якщо вчитель 

робить це, то він прирікає дитя на тяжку працю (дитина зрештою подолає ці труднощі, 

але якою ціною!). 

Процес навчання письма й читання – пише В.Сухомлинський, -  буде легким, 

якщо грамота стане для дітей яскравим, захоплюючим моментом життя, сповненим 

яскравими образами, звуками, мелодіями. Те, що дитина повинна запам'ятати, 

насамперед має бути цікавим. Навчання грамоти треба тісно пов'язувати з малюванням. 

У “подорожі” до джерел слова ми йшли з альбомами і олівцями. Ось одна з 

наших перших “подорожей”. Я поставив за мету показати дітям красу і найтонші 

відтінки слова луг. Ми розташувалися під схиленою над ставом вербою. Вдалині 

зеленів освітлений сонцем луг. Кажу дітям: “Погляньте, яка краса перед нами. Над 

травою літають метелики, гудуть бджоли. Вдалині - череда корів, схожих на іграшки. 

Здається, що луг - це світло-зелена річка, а дерева - темно-зелені береги. Череда 

купається в річці. Дивіться, скільки гарних квітів розсипала рання осінь. 

Прислухаймося до музики лугу: чуєте тонке дзижчання мушок, пісню коника?” 

Я малюю луг у своєму альбомі, малюю корів і гусей, що розсипалися, як білі 

пушинки, і ледве помітний димок, і білу хмарку над обрієм. Діти зачаровані красою 
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тихого ранку і теж малюють. Я підписую малюнок: Луг. Для більшості малюків літери 

- це малюнки ” [6, с.79]. Таким чином, на основі зорового сприймання образів 

відбувається відтворення букв.  

Навчання писати розпочинається з усвідомлення учнями звука як одиниці 

мовлення, учень має оволодіти вмінням виділяти (абстрагувати) його зі звукового 

комплексу (слова), чути і впізнавати виучуваний звук в інших звукових сполученнях, 

встановлювати наявне співвідношення в слові між звуками і буквами. 

Спостереження показують, що в процесі навчання грамоти в 1 класі 

трапляються порушення провідного методичного принципу "від звука до букви", за 

яким навчання повинно відбуватись від спостереження за вимовлянням звука, за його 

звучанням, артикуляційними особливостями до ознайомлення зі способами його 

графічного позначення. Якщо учні починають читати, не оволодівши необхідними 

аналітико-синтетичними діями зі звуками, то це призводить до заміни в дитячій 

свідомості поняття "звук" поняттям "буква". Згодом ця проблема поглиблюється, 

оскільки учні, завершуючи початкову ланку, мають ряд прогалин і навіть спотворень у 

фонетико-графічних знаннях. Як зазначає М.Наумчук, вони ототожнюють поняття 

"звук" і "буква"; неспроможні проаналізувати звуковий склад найпростіших слів; не 

володіють основними орфоепічними нормами української мови [5]. 

Усе це і стає головною причиною наявності в їхніх письмових роботах помилок 

фонетико-графічного типу, найпоширенішими з яких є пропуски, заміни, перестановки 

та вставляння зайвих літер, перекручення графічних форм слів. 

Виходячи з цього,  М.Наумчук [5, с. 29] розроблено основні педагогічні вимоги 

до процесу навчання грамоти. Серед них: 

1. На початку кожного етапу уроку вчитель повідомляє дітям, що вони будуть 

робити і навіщо, а в кінці роботи оцінює, що і як виконали. 

2. Завдання і запитання формулюються конкретно і короткими фразами. 

3. Переважає колективна форма роботи. Вчитель постійно показує зразок 

виконання або виконані завдання. 

4. На уроці читання більшу частину часу діти повинні читати, а на уроці 

письма – писати. 

5. Протягом уроку необхідно декілька разів змінювати види діяльності учнів. 
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6. Наочні посібники, дидактичний матеріал, ігрові завдання повинні 

використовуватися в такій мірі, щоб навчання було доступним і цікавим, однак не 

перевантажувало увагу учнів. 

7. Плануючи роботу, необхідно врахувати підготовку всього класу й окремо 

кожного учня (групи учнів). 

8. Обережно використовувати покарання, віддаючи перевагу похвалі дитини. 

Успіх організації навчання грамоти залежить від того, наскільки вчитель володіє 

лінгвістичними знаннями, враховує вимоги психології та педагогіки, уміє розподілити 

час на уроці. За дослідженнями М. Наумчук, у період навчання грамоти уроки 

класифікуються за такими ознаками: 

1.  За основним предметом навчання – уроки читання і уроки письма. 

2. За часом, за періодами і етапами навчання – уроки в добукварний, букварний і 

післябукварний періоди. 

3. За наявністю чи відсутністю нової теми на одному уроці типи уроків 

розподіляють на уроки вивчення нового звука і букви або навчання письму букви, 

великої і малої (рядкової), і уроки закріплення, на яких нова буква не вивчається. 

Особливий тип уроку – повторення і узагальнення, обов’язковим є також тижневий 

урок читання, на якому 20 хвилин відводиться на позакласне читання [5]. 

До уроків навчання грамоти ставляться загальнодидактичні і спеціальні 

методичні вимоги. Серед них: 

1. Виховний характер уроку, чіткість виховної мети: визначення, які моральні 

якості будуть розвиватися на даному уроці; 

2. Чіткість навчальної мети уроку: що нового діти дізнаються, чого навчаються, 

які навички і вміння будуть розвиватися, яка стадія розвитку цих умінь і навичок, який 

буде рівень їх пізнавальної активності, мислення, який буде етап вивчення теми. 

3. Наступність і перспективність уроку, його зв'язок із попередніми і 

наступними уроками, його місце серед уроків з даної теми, з даного розділу програми. 

4. Розмаїття методичних засобів і прийомів роботи, варіативність роботи над 

матеріалом, залежність вибору методичних засобів від характеру матеріалу і  завдань 

навчання, доступність методики - її цікавий та ігровий характер. 

5. Диференційований та індивідуальний підхід до учнів у процесі уроку, 

наявність зворотного зв'язку (від учнів - до вчителя) на всіх етапах уроку. 
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6. Навчання учнів прийомів розумової праці (“вчити учитися”), тим умінням, які 

є необхідною умовою успішного навчання в школі. 

7. Обов'язкові також й інші дидактичні вимоги - науковість, доступність 

матеріалу. 

Низкою науковців (М.Вашуленко, К.Прищепа, О.Савченко) визначено умови 

успішного проведення уроків навчання грамоти. Серед них нами виокремлено 

наступні: 

1. Обов’язковою умовою будь-якого уроку рідної мови є турбота вчителя про  

мовленнєве середовище: на уроці має звучати правильне, виразне мовлення вчителя. 

2. Усе, що використовується на уроці, має бути зразковим і за формою, і за 

змістом. Кожний урок має виховувати “мовне чуття”, любов до рідної мови, до живого, 

яскравого, виразного слова. 

3. На кожному уроці, як читання, так і письма, обов'язково повинна мати місце 

робота з розвитку мовлення учнів: збагачення, уточнення і активізація словника, 

складання і аналіз речень, робота над словосполученням, усні висловлювання, переказ, 

читання напам’ять, драматизація. Часто ці види роботи переплітаються з іншими – зі 

звуковим аналізом і синтезом із читанням, письмом.  

4. На кожному уроці читання і письма необхідними елементами повинні 

виступати різноманітні прийоми звукового і буквеного аналізу і синтезу - підготовка до 

читання або, що важливо, письма, а також самостійні вправи. 

5. Безпосередня робота для формування умінь і навичок читання, письма 

повинна займати приблизно 2/3 уроку за часом (у поняття “читання” входить 

підготовча робота перед читанням, а також аналіз змісту прочитаного; це можна 

сказати і про поняття  “письмо”. 

6. На кожному уроці читання і письма має використовуватися матеріал для 

зразка - додаткові тексти для усної роботи: уривки з творів поетів-письменників 

української і зарубіжної літератури, фольклорні твори; 

7. Уроки читання і письма складають нерозривну єдність: урок читання готує 

учнів до уроку письма, а урок письма є продовженням попереднього уроку читання, 

тобто реалізується принцип наступності і перспективності. 

Ці умови можуть розглядатися одночасно як вимоги і критерії оцінки 

запланованого чи проведеного уроку і як орієнтовна схема аналізу уроку. 
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Загальна структура уроку опрацювання нової букви має відповідати 

сформульованій темі, наприклад: “Звуки [р], [р’], позначення їх буквою “ер”, тобто у 

ній повинен відображатися провідний принцип аналітико-синтетичного методу 

навчання грамоти - від звука до букви.  

Висновки 

Отже, навчання грамоти дітей-шестирічок вимагає від учителя врахування 

психологічних, педагогічних особливостей учнів та знань сучасної лінгводидактики. 

Особливу увагу слід звертати на структуру уроку, засвоєння лінгвістичних понять. 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у визначенні методів і прийомів 

навчання рідної мови учнів шестирічного віку. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЫ В ПЕРВОМ КЛАССЕ 

В статье рассматриваются дидактические основы обучения грамоте учащихся шестилетнего 
возраста. Акцентируется внимание на специфику обучения украинскому языку в 1 классе. Определяются 
специальные методические требования к обучению грамоте. 

Ключевые слова:  лингводидактические основы, обучение грамоте, добукварный, букварный, 
послебукварный периоды.  

 
THE SUMMARY 

 
LINGUISTIC AND DIDACTIC BASES OF LITERACY OF PUPILS OF THE FIRST FORM 

The article shows the didactic basis of literacy of six years pupils. It also focuses on the peculiarities of 
teaching Ukrainian language in the first form. The article defines special methodological requirements for 
teaching literacy. 

Keywords: linguistic and didactic basis, teaching literacy, dobukvarnyy, bukvarnyy, pislyabukvarnyy 
periods. 
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УДК 371.132: 37.03+378.016:94   
 
                                                          

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ 

 
Н. ЛАЛАК, М. МАРКО 

Мукачівський державний університет 
 

Статтю присвячено проблемі навчання обдарованих дітей молодшого шкільного віку. 
Авторами проведено теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, 
розкрито ознаки обдарованості, підкреслено значення системного комплексного підходу до навчання 
обдарованих дітей. 

Ключові слова: обдарованість, ознаки обдарованості, обдарована дитина,  комплексний підхід 
до навчання. 

 
Постановка задачі 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства нагальним є залучення до 

процесів державотворення громадян, які здатні по-новому підійти до розв’язання 

важливих суспільних завдань. У зв’язку з цим виникає потреба у розвитку активних, 

творчих особистостей, що, у свою чергу, актуалізує проблему обдарованості. Раннє 

виявлення, навчання і виховання обдарованих дітей визначається одним із головних 

напрямів удосконалення системи освіти. 

У педагогічній теорії та практиці напрацьовано значну кількість досліджень, 

пов’язаних з проблемою обдарованості. Інтелектуальний, художній та духовний 

потенціал обдарованої особистості , феномен обдарованості, проблеми, викликані 

наявністю певного обдарування, досліджували впродовж ХХ століття вчені, педагоги, 

психологи провідних країн світу (Б.Блум, Ю.Бабаєва, Д.Векслер, Дж.Гілфорд, 

О.Кульчицька, О.Матюшкін, С.Ріс, Л.Сміт). Велике значення для формування 

обдарованої особистості мають розроблені психолого-педагогічні принципи творчого 

розвитку дітей в дошкільному дитинстві та в початковій школі (Я.Венгер, Ю.Гільбух, 

В.Давидов, Д.Ельконін, О.Запорожець, В.Клименко, М.Лисина, Т.Хромова). Аналіз 

наукової літератури засвідчив, що проблема обдарованості набула статусу державно 

важливої. Зазначена проблематика відображена у таких державних документах, як 

Закон України «Про освіту», Указ Президента України «Про державну підтримку 

обдарованої молоді», «Програма роботи з обдарованою молоддю на 2011-2014 роки», 

Програма Національного Фонду «Україна – дітям», Програма Національного Фонду 

«Обдаровані діти», Конвенція ООН «Про права дитини», метою яких є створення 

сприятливих умов для реалізації творчого потенціалу українського народу, пошуку, 

підтримки та стимулювання обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої 

особистості в сучасному освітньому просторі. В Україні розроблено комплексну 
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програму пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді «Творча 

обдарованість». Програма охоплює різні вікові етапи розвитку дитини як 

безперервного процесу розвитку особистості і передбачає диференціацію навчання 

обдарованих дітей.  

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні проблеми навчання 

обдарованих дітей молодшого шкільного віку та аналізі педагогічних умов його 

здійснення. 

У великому тлумачному словнику сучасної української мови «обдарованість» 

трактується як індивідуальна потенційна своєрідність задатків людини, завдяки яким 

вона зможе досягти успіхів у певній галузі діяльності. Необхідні для розвитку 

обдарованості природні задатки самі по собі не визначають її. Обдарованість 

розвивається в процесі засвоєння індивідом духовних та інших надбань людства, його 

творчої діяльності [3; с.210]. Нині ми не маємо однозначного і вичерпного визначення 

обдарованості. Так термін «обдарований» був вперше вжитий А.Треєм у 1839 р. у 

розумінні слова «геній». Дж.Рензуллі «обдарованість» вважав результатом поєднання 

інтелектуальних здібностей вище середнього рівня, творчого підходу та 

наполегливості. А.Танненбаум визначав обдарованість як поєднання високого рівня 

загального інтелекту, впливу середовища, таланту. За О.Кульчицькою, обдарованість – 

системно-особистісне утворення, зумовлене природними особливостями організму 

людини [7; с.367]. 

З прагматичної точки зору, звичайно, не так уже й важливо з'ясувати суть 

обдарованості. Головне, – вміти виявляти обдарованих дітей серед інших та знати, які 

умови потрібно створити для їхнього ефективного навчання й розвитку.   

Інтерес до проблеми обдарованості на різних етапах розвитку людської 

цивілізації розвивався нерівномірно. Історія школи та педагогічної думки знала як 

спалахи інтересу до виховання та навчання обдарованих дітей, так і майже абсолютну 

відсутність такої зацікавленості. Нині всім зрозуміло, що економічне зростання країни, 

її науково-технічний розвиток, культура, економіка, освіта неможливі без участі в 

цьому процесі обдарованих людей. Зрозуміти прояви обдарованості на дорослому рівні 

можна лише за допомогою аналізу проявів обдарованості в дитячому віці.  «Обдаровані 

діти», за тлумачним словником сучасної української мови, це діти, в яких у ранньому 

віці виявляються здібності до виконання певних видів діяльності [3; с.210]. Діти, 

талановиті реально або, навіть, потенційно, характеризуються цілим рядом 

особливостей, якими вони відрізняються від "середніх" дітей. Ці особливості сто-
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суються специфіки сенсорних процесів, прояву інтелекту і творчості, а також 

взаємовідносин з оточуючими. Що стосується академічних успіхів, то найчастіше за 

цими показниками діти випереджають своїх однолітків. Це – загальна тенденція, але 

можливий варіант, коли майбутні видатні люди в дитинстві, навпаки, виявляли повну 

байдужість до академічних успіхів або надавали перевагу окремим предметам, маючи 

саме до них неабиякий інтерес. З точки зору інтелектуальних здібностей обдаровані 

діти відрізняються тим, що вони досить легко виконують будь-які    завдання,    

схоплюють матеріал "на льоту", мають добре розвинену пам'ять, вроджену 

спостережливість, концентровану увагу. Такі діти мають свої особисті інтереси, 

заглиблюються в них, і їх зовсім не цікавить те, що відбувається у класі: воно здається 

їм дріб'язковим. Але, якщо виникає цікаве запитання, дитина першою намагається  

відповісти  на  нього. Обдарована дитина не завжди спілкується з однолітками, особ-

ливо з тими, хто інтелектуально мало розвинений і немає ніяких інтересів. Ці 

особливості поведінки обдарованої дитини викликають низку непорозумінь у 

взаєминах з педагогами і однолітками, а інколи і з батьками. З боку однолітків глибока 

і змістовна обізнаність обдарованої дитини в якійсь галузі науки чи мистецтва, яскраві 

прояви здібностей, успіхи в академічних знаннях викликають або велике захоплення і 

повагу, або заздрість і ставлення, що пов'язане з цим почуттям. У педагога обдарована,   

отже,   нестандартна дитина теж викликає інколи негативне ставлення: з одного боку, 

педагог розуміє, що така дитина потребує специфічної і досить складної роботи, а з 

другого –  відчуває, що просто не має відповідних знань або не має часу, щоб такому 

учневі приділити достатньо уваги. Дуже часто, навіть, батьки не зовсім розуміють свою 

дитину, а якщо й бачать, що їх дитина за своїм розумовим розвитком відрізняється від 

інших дітей, то не мають достатньої фахової підготовки, щоб самостійно займатися з 

нею. Між тим, обдарована дитина вимагає до себе підвищеної уваги ще й тому, що їй 

властиві певні риси особистості, які узагальнено можна назвати "наполегливість". Ця 

риса включає і високу працездатність, і вимогливість до себе, активність, упертість, 

бажання довести почату справу до кінця. Саме наполегливість "примушує" дитину 

активно працювати над тим, що її цікавить, досягати, не дивлячись ані на які 

перешкоди, певних успіхів, тобто наполегливість стає основною життєвою мотивацією, 

яка перекреслює  всі інші. Таким  чином, нами з’ясовано, що до основних критеріїв, за 

якими можна судити про ступінь обдарованості, належать:  

• результати діяльності, швидкість оволодіння знаннями, ступінь 

подолання несприятливих умов середовища, увага, пам'ять, мислення, творчість, 
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неординарність суджень.  

Процес навчання обдарованих дітей вимагає створення спеціального 

середовища, в якому обдарована дитина почувалася б комфортно. Саме освітнє 

навчально-виховне середовище є тим соціумом, в якому процес навчання обдарованих 

учнів може бути ефективним, оскільки він зорієнтований на створення сприятливих 

можливостей для самовдосконалення, самореалізації, розвитку особистості, 

повноцінного, гуманного мікросередовища, де здійснюється інтелектуальне 

становлення обдарованих учнів.  

Робота з учнями, які мають потенційні ознаки обдарованості, має свою 

специфіку, яку вчителю бажано знати та враховувати. Це висуває перед педагогом 

складні завдання, для вирішення яких необхідно постійно бути готовим до 

спілкування, підвищення свого професійного рівня, ознайомлення з новими 

розробками цього спрямування та багато іншого. Бажано, щоб вчителі проводили 

відповідну роботу з батьками, роз’яснюючи їм складні питання, та спільно будували 

ефективну систему навчання і виховання обдарованих дітей. Робота вчителя з 

обдарованими учнями – це складний процес, який потребує від педагога знань 

особливостей вікової обдарованості дітей. Вони відображені у таблиці . 
Таблиця 1. 

Особливості вікової обдарованості дітей 
Основні особливості вікової 
обдарованості молодших 

школярів 

Завдання роботи з 
обдарованими дітьми 

Форми роботи 
з обдарованими дітьми 

Загострене почуття свідомості 
особистої гідності; 
ініціативність, поєднання 
протилежностей (швидкість і 
повільність; обережність і 
сміливість; гнучкість і стійкість  
суджень); ранній прояв 
пізнавальної активності та 
допитливості; швидкість і 
точність виконання розумових 
операцій; стійкість уваги та 
оперативної пам'яті; 
сформованість навичок 
логічного мислення; багатство 
активного словника; установка 
на творче виконання завдань; 
готовність управляти собою; 
розвиненість творчого мислення 
та уяви. Наявність інтересу до 
неординарних явищ. 

Велика увага до вияву 
здібності. Тактовне 
ставлення до учня. 
Постійне навантаження. 
Оптимально побудований 
навчальний процес. 
Раціональна організація 
позаурочних форм роботи. 
Взаємодія сім’ї та школи. 
Задоволення 
потреби в новій інформації. 

Рольові ігри. Індивідуальні 
творчі завдання. Створення 
проблемної ситуації. 
Виставки кращих зошитів, 
малюнків, 
виробів. Конкурси, змагання. 
Екскурсії. 
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Аналіз психолого-педагогічної літератури дають змогу виокремити 4 підходи 

щодо побудови освітнього процесу для обдарованих дітей. 

 
Рис. 1. Підходи щодо побудови освітнього процесу для обдарованих дітей. 

1. Індивідуально-особистісний підхід. Він базується на тому, що необхідно 

враховувати не лише індивідуальність учня, а й усю систему стосунків особистості з 

оточенням; оцінювати вплив цих стосунків, на психіку дитини та її індивідуальні 

можливості. 

Обов'язкові елементи цього підходу: 

• вивчення досягнутого рівня розвитку особистості; 

• індивідуалізація процесу навчання, яка б відштовхувалася від досягнутого 

рівня і зберігалася протягом усього процесу навчання. 

Провідною формою розвитку здібностей є розвивальні завдання, які за змістом 

мають бути оптимальним навантаженням для дитини і формувати в неї раціональні 

вміння розумової праці. 

 2. Дидактичний підхід. Найхарактернішим проявом обдарованості є ті здібності, 

які вже притаманні певній особистості, нібито раз і назавжди сформовані. Саме на 

цьому базується більшість педагогічних стереотипів про особливості розвитку 

обдарованих дітей. Відповідно до цього, освітні технології для обдарованих дітей 

побудовано за екстенсивним принципом. 

Завдання ж учителя — створити таку навчальну ситуацію, яка б максимально 

навантажувала провідну здібність конкретної дитини (інтелектуальну чи спортивну). 
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Бажано також, щоб ці діти навчалися за спеціальними навчальними індивідуальними 

програмами або в спеціальних навчальних закладах. 

3. Дидактико-психологічний підхід. Пріоритет залишається за дидактикою. 

Наочним зразком цього підходу є введення в освітній процес психологічної служби, 

яка має компенсувати труднощі, що виникають у вчителя та учня під час реалізації 

даної навчальної програми. 

4. Психодидактичний підхід. Базується на психологічному пріоритеті в побудові 

освітянських технологій. На сучасному етапі це знайшло відображення в теорії та 

практиці розвивального навчання, за якого знання, вміння та навички з мети освітнього 

процесу перетворюють на засіб когнітивного та особистісного розвитку учнів. Під час 

його реалізації необхідно сформувати у вчителя певний рівень психологічних знань та 

вмінь, розуміння структури здібностей та особистості в цілому, закономірностей 

побудови окремих навчальних програм та навчально-виховного процесу взагалі; 

створити експериментальні навчальні програми з урахуванням психологічних 

закономірностей розвитку та навчання обдарованої особистості; розуміти характер та 

роль освітнього середовища, в якому відбувається навчання.  

Висновки  

Загалом проблема обдарованих учнів ще далека від свого остаточного 

вирішення і залишає значний простір для майбутніх досліджень. Єдиних унікальних 

методів та підходів, які найбільше підходять для навчання обдарованих дітей немає, 

оскільки різні методи мають свої переваги та недоліки. Мова повинна йти завжди про 

розробку системного комплексного підходу до навчання обдарованих дітей. Вчителям 

початкових класів слід пам’ятати, що потенційно обдарованою є кожна здорова дитина 

і за наявності сприятливих умов у родині та школі вона стає реально обдарованою. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМ ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья посвящается проблеме обучения одаренных детей младшего школьного возраста. 

Авторами сделан теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме, раскрыты 
признаки одаренности, подчеркнуто значение системного комплексного подхода к обучению одаренных 
детей. 

Ключевые слова: одаренность, признаки одаренности, одаренный ребенок, комплексный подход 
в обучении. 

 
THE SUMMARY 

 
THEORETICAL APPROACH TO THE TEACHING PROCESS OF GIFTED YOUNG LEARNERS IN 

THE CONTEXT OF SCHOOL REFORMING  
The article is devoted to the problem of teaching gifted young learners. The authors had made 

theoretical analyses of psychological and pedagogical literature from this problem; they also showed the signs of 
giftedness; they underlined the value of integrated approach to the teaching process with gifted pupils. 

Key words: giftedness, signs of giftedness, gifted child, integrated approach to the teaching process. 
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ПРИЙОМИ І СПОСОБИ ВИРОБЛЕННЯ ЧИТАЦЬКИХ ЯКОСТЕЙ В 
УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 
О.М. ХОМА,  Х. ГЛАГОЛА 

Мукачівський державний університет 
 

У статті розкриваються якості читання: правильне, виразне, швидке і свідоме. З’ясовується 
зміст кожної з них. Пропонуються окремі прийоми і способи вироблення читацьких якостей учнів 
початкових класів.   

Ключові слова: навичка читання, правильне, виразне, свідоме, швидке читання. 
 
Постановка задачі 

Загальна середня освіта має забезпечити умови для інтелектуального, 

соціального, морального і фізичного розвитку учнів, виховання громадян-патріотів, а в 

стратегічному плані закласти базис для формування демократичного суспільства, яке 

визнає освіченість, вихованість, культуру найвищою цінністю, незамінними чинниками 

стабільного, прискореного розвитку України.  



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні  науки 

79

 

Журнал наукових праць №11(6)’2011 
 

Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, 

забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуального, 

соціального, фізичного розвитку. Пріоритетним у початкових класах є виховні, 

загальнонавчальні і розвивальні функції. 

Навичка читання – це та основа для молодшого школяра, яка дозволить 

оволодіти знаннями з інших предметів, яка впливає на формування інтелектуального 

потенціалу особистості. Виробити в учнів уміння самостійно поповнювати свої знання 

можливо лише тоді, коли вчитель навчить кожного з них (навіть і того, хто має 

уповільнене мислення, обмежені здібності) читати свідомо, швидко, правильно. 

Повноцінна навичка читання є основою успішної реалізації усіх змістовних ліній 

Державного стандарту, важливим засобом розвитку і саморозвитку особистості учня. 

Навичка має універсальний характер, оскільки без неї неможливими є навчання і 

розвиток взагалі.  

Дослідженням цього питання займалося багато науковців. Відтак К.Ушинським, 

В.Сухомлинським розроблено методику роботи над художнім текстом, ними закладено 

наукові основи методики навчання читанню. На сьогодні означена проблема у центрі 

досліджень низки вчених (М.Вашуленко, О.Савченко, Г.Коваль, І.Федоренко та ряду 

інших). Як бачимо, ця проблема є достатньо дослідженою, однак не враховуються 

реалії сьогодення, використання комп’ютерних технологій навчання. Як відомо, 

фотографія, кіно, телебачення і комп’ютер випереджають друковану книжку сьогодні в 

галузі інформації, тому книжка постійно співіснує з іншими візуальними засобами, 

даючи нам багато нових художніх форм. 

Мета статті – обґрунтувати прийоми і способи вироблення читацьких якостей в 

учнів початкових класів. 

Як нами зазначено, дана проблема знаходиться в центрі дослідження багатьох 

науковців (М.Вашуленко, О.Савченко, Г.Коваль, І.Федоренко та ін). Вони виділяють 

два види читання: читання вголос і читання мовчки (про себе). Як одне, так і друге 

читання має велике значення і в навчанні, і в житті людини. 

Обидва види читання мають певні особливості, кожен з цих видів має властиву 

йому перевагу, а тому недооцінювати будь-який з них або надавати перевагу якомусь 

видові читання в практиці початкової школи буде в однаковій мірі неправильним. 

Читання вголос формує правильну літературну вимову слів, забезпечує 

орфографічну грамотність, сприяє розвиткові навичок сприймання і відтворення ритму 
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та мелодики творів художньої літератури; формує культуру мовлення і поведінки, є 

основою культури спілкування, правильного сприймання і розуміння навколишньої 

дійсності. Саме читання вголос дозволяє успішно здійснювати зворотний зв'язок: 

ступінь володіння технікою читання та вироблення навички читання. Крім цього, 

читання вголос активізує роботу всього класу, воно допомагає тим, хто відчуває 

труднощі у набутті навичок читання. У процесі читання вголос діти вчаться виразно 

відтворювати написане. Усе це враховується в методиці читання при визначенні його 

місця у навчанні дітей молодшого шкільного віку. Голосне читання, що відповідає 

вимогам виразного читання, сприяє кращому усвідомленню прочитуваного, посилює 

виховний та естетичний вплив. Читаючи вголос, учні вдосконалюють орфоепічні 

норми, замислюються над правильним виразом думки.  

За словами І.Ґудзик, читання мовчки – це читання очима, без зовнішніх 

мовленнєвих рухів. Рівень сформованості цього виду читання можна визначити за 

темпом, способом читання та розумінням прочитаного [1, с.14]. У перших-других 

класах воно носить напівмовчазний характер, тому що дитині важко перейти на 

читання без слухового супроводу. Учень читає пошепки, напівголосно, проте відстають 

ті, в яких техніка читання ще низька. Поспішати з переводом їх на мовчазне читання не 

варто, але поступово збільшувати дозу перечитування „пошепки” – бажано. Для цього 

варто використовувати різноманітні ігрові прийоми, розкривати перед дітьми мету 

такого читання, його перевагу (воно менше стомлює читача, дає змогу краще 

зосередитися на змісті прочитаного, робить текст доступним для огляду, виділення 

головного). Найбільша перевага мовчазного читання в тому, що можна самостійно 

прочитати значно більше найцікавіших книг. 

Як зазначає С.Дорошенко [2, с.273], у  третіх-четвертих класах мовчазне 

читання переважає над голосним.  

Зацікавленість мовчазним читанням учитель може викликати в дітей за 

допомогою елементів „динамічного читання”, які організують дитину до читання 

мовчки. Нетрадиційне читання „Блискавка” – спрямоване на підвищення верхньої межі 

індивідуального діапазону швидкості читання. Для збереження достатньо високого 

рівня розуміння від такого читання пропонується обов'язкова перевірка того, що учень 

запам'ятовує і розуміє; вправа „Віконечко” попереджує перечитування, регулює 

повернення дитини до слів, словосполучень; вправи  „Кидок-Засічка” спрямовані на 

розвиток уваги, уміння правильно зосередитися при потребі і відволікатися; вправа 
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„Буксир” розвиває гнучкість читання, вправа „Відгадай” допомагає розвивати 

мовленнєву здогадку, підвищує увагу до слова, його структурних елементів. Під час 

таких вправ учні читають однаковий текст мовчки, а вчитель читає цей текст голосно. 

Щоб зберегти у дітей інтерес до читання тексту, сюжет якого вже дітям відомий, 

необхідно урізноманітнювати види читання. Зокрема, слід брати до уваги можливість 

застосування таких видів читання: читання пошепки, тихо, голосно; „читання-гудіння” 

(напівголосне, у різному темпі); читання „дощиком” (напівголосне читання упродовж 

кількох хвилин усім класом); хорове (групове) читання певного уривку; читання 

ланцюжком; читання комбіноване (вчитель-учні); читання на швидкість; читання з 

метою знаходження певних слів, назв, розділових знаків; читання в особах; читання у 

парі... 

Хоча до мовчазного читання учні готуються під час роботи над букварем, на 

уроках читання можна відвести певний час для вироблення сталих навичок мовчазного 

читання. 

Коли учні набудуть навичок мовчазного прочитування і розуміння тексту, 

читання про себе можна не супроводжувати голосним читанням, а вводити його в урок 

для ознайомлення з текстом твору. 

Обидва види читання застосовуються паралельно. Їх можна чергувати залежно 

від теми твору, жанру, завдань, які розв’язує вчитель на конкретному уроці.  

Сучасна методика навчання читання (М.Вашуленко, І.Ґудзик, С.Дорошенко, 

О.Савченко та ін.) виділяє чотири якості читання: свідоме, правильне, швидке, виразне 

і на сьогодні мова йде про літературне читання. 

Свідоме читання забезпечує уміння читати з ясним розумінням змісту тексту, 

описаних подій, зв'язку між ними у уміння оцінити вчинки діючих осіб. Усе це 

ґрунтується на усвідомленому сприйманні учнями лексичного значення всіх слів, що 

завдяки граматичній пов'язаності формують думку, виражену   реченням. Свідомим 

визнається  читання, якщо учень   спроможний не тільки переказати, а й висловити 

своє ставлення до прочитаного. 

Правильне читання має відповідати іншим критеріям, серед яких: 

безпомилковість відтворення звукового наповнення прочитуваного, тобто читання без 

пропусків букв, складів їх перестановок, вставки зайвих букв, складів:  
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а) ритмічність (або плавність) читання, яка виявляється при злитому 

промовлянні складів у словах і злитій вимові ненаголошених службових слів з повно-

значними частинами мови; 

б) дотримання орфоепічних норм у першу чергу правильного 

наголошування складів, вимови тих звуків і слів, які у мовленні дітей зазнали впливу 

діалектного оточення. 

У виробленні швидкого читання треба прагнути до темпу читання, що відповідає 

темпу усного мовлення і забезпечує свідоме сприймання змісту прочитаного. Але в 

кожному класі слід добиватися нормального для даного класу темпу читання., для 

якого існують програмові вимоги. 

Виразним може бути лише читання вголос. Тому основні вимоги до нього 

пов'язані з інтонацією, яка включає складний комплекс елементів вимови, зокрема: 

ритм, темп, тембр, інтенсивність, логічний наголос. Виразним читання вважається тоді, 

коли читець дотримується пауз, логічних наголосів, варіює пришвидшеним чи 

уповільненим темпом, пониженням чи підвищенням голосу при проказуванні слів або 

речень відповідно до змісту твору. 

Якості читання взаємопов'язані і взаємозумовлені. Удосконалення однієї з них 

веде до поліпшення іншої – до літературного читання. Недоліки якоїсь з ознак читання 

впливають на якісну характеристику іншої риси уміння читати. Так, усвідомлено 

можна читати лише при правильному читанні, що забезпечується, в свою чергу, 

розумінням слів, речень. Від правильного читання залежить швидкість його. Основою 

виразного читання стає свідоме сприйняття тексту, що диктує знаходження пауз, 

логічних наголосів, прискорене чи уповільнене прочитування твору. Разом з цим успіх 

виразного читання залежить і від правильного та швидкого читання. Незаперечний і 

зворотний вплив виразного читання на глибоке усвідомлення прочитуваного. 

Прищеплення цих якостей здійснюється паралельно на всіх уроках, оскільки 

важко уявити урок, який би був присвячений тільки роботі над виробленням навичок 

однієї якоїсь якості читання. Прагнучи навчити дітей швидкому читанню, учитель 

водночас буде добиватися правильного прочитування і свідомого сприймання тексту 

твору. Можна припустити, що класовод, виходячи з підготовки класу, жанру твору, на 

якомусь з уроків віддасть перевагу виробленню певної якості. Але при цьому з поля 

його зору все рівно не випадуть інші якісні ознаки читання. Так виявляється 

взаємопов'язаність у навчанні школярів культури читання вголос. 
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В.Сухомлинський зазначав: „без високої культури читання немає ні школи, ні 

справжньої розумової праці, що погане читання – ніби брудне вікно, крізь яке нічого не 

видно” [4, с.159]. 

Найголовнішою якістю читання є свідоме читання, яке забезпечує уміння читати 

з ясним розумінням тексту, описаних подій, зв'язку між ними й уміння оцінити вчинки 

дійових осіб. Усе це ґрунтується на усвідомленому сприйманні учнями лексичного 

значення всіх слів, що завдяки граматичній пов'язаності формують думку, виражену 

реченням. Свідомим визначається читання, якщо учень спроможний не тільки 

переказати, а й висловити своє ставлення до прочитаного. 

Будь-яке читання повинно бути свідомим і учень повинен уміти зіставити 

прочитане з явищами природи і суспільного життя, зрозуміти ідейну направленість і 

уміти зробити певні висновки з прочитаного. 

Щоб читання було свідомим, учні повинні розуміти: 

1) значення всіх слів читаного тексту; 

2) зміст речень, що з них складається даний текст; 

3) зв'язок одного з одним окремих речень тексту (часовий, просторовий, причинний); 

4) головну думку, основний зміст прочитаного тексту і логічний взаємозв'язок між 

окремими його частинами. 

Усвідомлення смислового значення слів у читаному тексті є неодмінною 

умовою свідомого читання. Словникова робота у зв'язку з пояснювальним читанням 

сприяє глибшому усвідомленню змісту читаного тексту, його ідейної направленості і є 

важливим видом роботи з розвитку мови учнів. У процесі читання діти відчувають 

багатство української мови, її силу, красу, точність, виразність, усвідомлюють різні 

відтінки слова, але це можливо лише тоді, коли діти добре розуміють кожне слово.  

Тривалий час у методиці читання велась гостра боротьба, з одного боку, з 

механічним читанням, при якому не проводилось пояснення не лише слів, а й взагалі 

змісту читаного тексту, а з другого, - з надмірним захопленням "словотлумаченнями", 

коли пояснювались майже всі слова підряд. Таке надмірне захоплення тлумаченням 

слів відволікало увагу учнів від змісту читаного, призводило до зниження якості 

засвоєння читаного. 

Правильність читання – це якість, яка забезпечує усвідомлення тексту. 

Правильним є таке читання, коли всі звуки, склади і слова в цілому вимовляються 

правильно, з відповідним наголосом. Наголос відіграє значну роль: він може 
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спотворити весь зміст, зробити слово незрозумілим або надати йому іншого змісту 

(брати і брати, насип і насип і т. ін.). 

В основі правильного читання лежить усне мовлення, особливо коли з'являється 

здогадка за змістом. Тому дуже важливо систематично розвивати усне мовлення учнів, 

навчати їх точно і чітко вимовляти слова, усвідомлювати їх зміст. 

У навчанні правильного читання значну роль відіграє саме тренуванню 

голосному читанні, так як воно впливає і на розвиток усного мовлення учнів 

початкових класів. 

У першокласників, та й частково у другокласників, читання буває неправильним 

з різних причин: недостатня техніка читання, порушення уваги, стомлюваність, мовні 

дефекти. 

Недостатня техніка читання виявляється по-різному. Дуже повільне читання 

призводить до забування початку слова, і тоді все слово читається неправильно. При 

дуже швидкому читанні закінчення слів вимовляються нечітко або неповно. 

Неправильне називання букв спотворює зміст слів і тексту в цілому (світ – цвіт, дочка 

–  тачка, суп – зуб, коза – коса, миска – мишка і т. ін.). Таке змішування букв 

трапляється і від дефектів мови, проте частіше від того, що вчитель вчасно не звернув 

уваги на те, що у даного учня зорова і слухова пам'ять слабо розвинена, а тому він 

плутає деякі графічні знаки. 

Порушення уваги, стомлюваність найчастіше виникають у результаті засто-

сування одноманітних форм роботи і незацікавленості нею учнів. Правильна побудова 

уроку читання, використання різних видів і способів читання, завдання для самостійної 

роботи зосереджують увагу учнів, не дають їм стомлюватися, тобто усувають 

можливість неправильного читання через перевтому, неуважність. 

У процесі навчання грамоти слід читати кожну нову букву у сполученні з усіма 

буквами, які перед цим вивчалися. Учні читають склади і складають з ними усно слова 

(мо: молоко, море, мороз, мокрий, молодь і т. ін.; му: муха, мука, музика і т. ін.; ма: 

мама, мамо, Маша і т. ін.; ми: мир, Миша, мию і т. ін.). 

Неправильно читають внаслідок забування початку слова й ті першокласники, 

які мають погану пам'ять, і читають досить повільно. З розвитком техніки читання, а 

також з поліпшенням пам'яті такі учні починають читати правильно. 

Неправильність читання, в основі якої лежить надмірна швидкість, можна 

ліквідувати уповільненням темпу читання. Для цього доцільно давати завдання учням 
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стежити за правильністю читання своїх товаришів, добрих читців, проводити повторно 

колективне читання за складами. Неправильне читання не може бути свідомим і 

виразним, а літературним тим більше.  

В Україні над проблемою виразності читання працювали такі дослідники як Б. 

Буяльський, І. Ґудзик, 3. Захарчук, А. Капська, Г. Коваль, Г. Олійник, Н. Скрипченко, І. 

Федоренко та ін. Та незважаючи на досить велику кількість методичної літератури і 

спеціальних досліджень з означеного питання, спостереження на уроках свідчать, що 

на практиці виразність найчастіше зводиться до голосного (до крику) читання. 

Відтак С. Дорошенко вважає, що виразне читання, як і художнє, — це мистецтво 

майстерно читати вголос художній твір: „Виразним (художнім) читання вважається 

тоді, коли читець володіє своїм голосом так, що там, де треба, може посилити чи 

послабити його, в змозі змінити тембр (забарвлення) і темп (ступінь швидкості) 

відповідно до змісту прочитуваного” [2]. 

Зазначимо, що ще К.Ушинський [5, с.167] пропонував учителям поєднувати у 

навчанні молодших школярів виразному читанню логічну та емоційну сторони. На 

становлення методики виразного читання у XX ст. помітно вплинула методика 

К.Станіславського, за якою існуючі підходи доповнювались такими важливими 

вимогами, як залучення творчої уяви читача, необхідність, природного звучання 

мовлення, співпереживання героям, вияв авторської позиції. 

Окрім того, що виразність залежить від уміння пройнятися авторським задумом, 

голосом передати почуття і переживання героїв, воно залежить ще й від володіння 

технікою виразності. Тому у методичній літературі з цього питання зазначається, що 

навчання виразно читати необхідно розпочинати з вправ на постановку правильного 

мовленнєвого дихання, оскільки від цього залежить сила і рівномірність мовлення. 

Виразність читання залежить також і від уміння володіти голосом, зокрема 

такими його властивостями, як дикція, сила (звучність), висота (тональні можливості), 

темп, інтонація. Ці якості голосу треба розвивати так, щоб дикція була належною, 

тобто, щоб учні вміли чітко вимовляти слова, словосполучення, фрази. Для цього 

необхідні спеціальні вправи. Крім того, ця робота тісно пов'язана із звуковимовою, яку, 

за потреби, слід спеціально відпрацьовувати через показ і наслідування зразка. При 

цьому приділяється увага і словесному наголосу. Це все та робота, яка передує 

читанню текстів вголос і сприяє формуванню потрібних умінь. Так само слід 

відпрацьовувати силу голосу (вправи на вимову тихо, голосніше, голосно і навпаки), 
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зокрема, це стосується тих дітей, які читають надто тихо і невиразно. Тут треба 

виявляти неабияке терпіння, бо це здебільшого діти сором'язливі.  

Вміти підвищувати чи знижувати голос, правильно інтонувати речення, голосом 

виділяти слова, на які падає наголос, — це ті вміння, над формуванням яких необхідно 

постійно працювати на уроках українсько читання. Методика знає багато вправ, які 

сприяють формуванню зазначених умінь. 

Часто учень, починаючи читати вголос, бачить лише те слово, яке читає, і не 

помічає розділового знака в кінці речення. Звичайно, у такому випадку йому буде 

важко правильно інтонувати речення. Тому читанню вголос має передувати мовчазне. 

Крім того, як зазначають дослідники, учні перед читанням вголос мають хоча б 

переглядати розділові знаки у кінці речень, щоб побачити, які речення переважають, чи 

є у тексті питальні або окличні. 

Для виразного читання важливо вміти використовувати логічну виразність. 

Логічна виразність під час читання досягається такими засобами, як логічні паузи, 

логічні наголоси, логічна мелодика голосу (підвищення чи зниження голосу). Тому 

потрібно призвичаїти учнів ділити речення тексту на логічно завершені (осмислені) 

частини (синтагми), які відділяються одна від одної під час читання паузами. 

Синтагматичний поділ часто не збігається з поділом на головні члени чи слово-

сполучення. Синтагма, як уже зазначалося, не завжди збігається з розділовими 

знаками, основним, визначальним є смислова єдність слів. Причому синтагматичний 

поділ може мати варіанти, позаяк він часто залежить від того, як читець сприймає твір, 

як оцінює факти. 

Складність формування в учнів виразного читання зумовлена передусім 

залежністю цієї якості від багатьох умов, які прямо чи опосередковано на неї впли-

вають. 

Методичними умовами формування у молодших школярів виразного читання є: 

– розвиток чіткої, правильної вимови усіх звуків, володіння диханням, 

голосом, дикцією; 

– засвоєння норм літературної вимови; 

– оволодіння прийомами інтонування (тон, темп, паузи, логічні наголоси); 

– розвиток уяви, емоційності читання; 

– сформованість в учнів усіх складових навички читання; 

– розуміння смислу прочитаного, мотивів і почуттів дійових осіб. 
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Швидкість є однією з якостей читання, яка забезпечує усвідомлення тексту. 

Занадто швидке і занадто повільне читання заважає усвідомленню. При швидкому 

читанні мозок дитини не встигає схопити зміст у цілому. А повільне читання 

призводить до чого, що учень забуває прочитане, не може усвідомити речення, весь 

текст, бо частини змісту випадають з його пам'яті. 

Занадто швидке і повільне читання, як зазначає М.Наумчук, не дає можливості 

іншим учням стежити за читанням свого товариша, призводить до того, що клас у 

цілому по суті не працює [3, с.38]. 

На швидкість читання впливає довжина слова, його зміст, зручність чи 

незручність для вимови. Один і той же учень, залежно від матеріалу, шрифту, читає з 

різною швидкістю. Кількість знаків або слів різко падає у процесі читання важкого і 

нецікавого твору. Інтерес завжди поліпшує техніку читання в цілому та його окремих 

якостей. У позакласний час з учнями доречно організовувати інсценізацію творів. Крім 

того, швидкість має певне значення лише тоді, коли вона супроводжується 

усвідомленням читаного, а не становить самоцілі. Сама по собі швидкість читання не 

має педагогічної цінності. 

Швидкість розвивається у процесі всієї роботи з читання. Вона є, так би мовити, 

службовою частиною якостей читання. На її розвиток добре впливає постійне 

тренування в голосному і мовчазному читанні. 

Як і інші якості читання, швидке читання розвивається завдяки систематичному 

читанню на уроках і в позаурочний час. Прийоми заохочення різні: це читання в 

особах, „змагання” на швидкість читання, продовження розповіді за друкованим 

початком та ін. І все ж слід прагнути не тільки до інтенсивності застосування таких і 

подібних прийомів, а й до створення умов заохочення учнів до читання. 

Постійний прийом навчання швидко читати – багаторазове прочитування тексту 

в класі. Воно підтримується розмовою з приводу прочитаного: „Знайдіть і 

прочитайте...”, „Якими словами намальовано...”. Така розмова має відкрити учням те, 

чого вони самі не збагнули. Так створюється бажання ще і ще раз звернутись до тексту. 

Існують й інші прийоми роботи над удосконаленням швидкості читання. Серед 

них рекомендація розширювати зорове поле читання, тобто привчати дітей бачити, 

сприймати не одне, а кілька слів. Навчання цьому здійснюється поступово: на певний 

час дітям показуються сполучення слів, які вони повинні сприйняти, запам'ятати, а 

потім повторити усно чи написати. Подібна робота ускладнюється: кількість слів 

збільшується, час на їх сприймання зменшується. Логічним продовженням такої 
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роботи може стати розвиток антиципації, тобто уміння передбачати продовження 

тексту. У навчанні дітей розвитку передбачення можна будувати на прикладах типу: 

Учні ідуть до .... Діти продовжують ... школи, тобто вони свідомо ставляться до тексту, 

а тому й у змозі продовжити його. 

Таким чином, нормальним щодо швидкості буде читання без пауз між складами, 

без непотрібних пауз між словами, читання слів без розтягування окремих складів, 

звуків, нарешті, читання упевнене, без особливого напруження. 

Висновки 

Отже, серед усіх загальнонавчальних умінь та навичок для навчання в основній 

школі важливе місце займає вміння свідомого, виразного, правильного із відповідною 

для кожного віку швидкістю читання, яке формується у початковій школі. Для 

розвитку та вдосконалення цих якостей доцільно використовувати різні прийоми 

заохочення, стимулювання читання; вчителям доцільно впроваджувати в практику 

нетрадиційні та інноваційні види читання. Перспективу подальшого дослідження 

вбачаємо у  визначенні взаємозв’язків між якостями читання та мовленнєвим 

розвитком молодших школярів. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ВЫРАБОТКИ В УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ КАЧЕСТВ 
ЧТЕНИЯ 

В статье раскрываются качества чтения: правильное, отчетливое, быстрое и сознательное. 
Выясняется содержание каждой из них. Предлагаются отдельные приемы и способы выработки качеств 
чтения в учеников начальных классов.  

Ключевые слова: качества чтения, правильное, отчетливое, быстрое и сознательное чтение. 
 

THE SUMMARY 
 

METHODS AND WAYS OF DEVELOPING READING QUALITIES OF PUPILS OF PRIMARY 
SCHOOL 

The article pays attention into reading qualities such as correct, clear, quick and deliberate. The content 
of every quality is analyses. The article also offers specific techniques and methods of developing reading skills 
of pupils of primary school.       

Key words: reading quality, correct, clear, deliberate and fast reading. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 
 

Б. М. АНДРІЄВСЬКИЙ 
Мукачівський державний університет 

 
Стаття присвячена висвітленню особливостей організації педагогічної роботи з обдарованими 

дітьми молодшого шкільного віку з використанням сучасних концептуальних дидактичних моделей. 
Ключові слова: обдарованість, обдаровані діти, здібності, концептуальні моделі. 
 
Виховання обдарованої особистості в сучасних умовах набуває особливої 

актуальності. Протягом поступального розвитку суспільства ця проблема пройшла 

складний шлях трансформації від повного нівелювання особистості до  її 

трансформації у неповторну індивідуальність як основи педагогічної діяльності, 

ключової умови цивілізації держав і людства в цілому. Кризові явища в українському 

суспільстві породжують запит на обдаровану особистість, яка нестандартно мислить, 

наділена унікальними якостями і колосальною працездатністю. 

Тематику виховання обдарованої дитини розробляли безпосередньо чи побіжно 

практично педагоги і психологи різних часів. Це, насамперед, роботи з проблем 

психології творчості (А.Б.Брушлинський, Б.М.Кедров, Я.А.Пономарьов, 

С.Л.Рубінштейн, О.К.Тихоміров), загальних та спеціальних здібностей (Е.І.Ігнатьєв, 

В.А.Крутецький, М.С.Лейтес, К.В.Тарасова, Б.М.Теплов), з психології та 

психофізіології індивідуальних розбіжностей та здібностей (Є.А.Голубєва, В.С.Мерлін, 

В.Д.Небиліцин, В.А.Русалов). Для формування творчої особистості значення мають 

розроблені психолого-педагогічні принципи творчого розвитку дітей в дошкільному 

дитинстві та в початковій школі (Я.А.Венгер, Ю.З.Гільбух, В.В.Давидов, Д.Б.Ельконін, 

О.B.Запорожець, В.В.Клименко, М.І.Лисина, В.О.Моляко, Т.В.Хромова). 

Попри значні теоретичні і практичні наробки, у цьому напрямку  існують певні 

прогалини, викликані складністю предмета дослідження. Зокрема, відсутні чіткі 

практичні рекомендації, побудовані на систематизації напрацьованого відповідного 

матеріалу, накопичений в педагогіці, загальній та педагогічній психології теоретичний  

матеріал  не  повністю  використаний  для постановки та вирішення проблем навчання 

та виховання обдарованих і талановитих дітей у сучасних умовах тощо. 

Метою статті є висвітлення особливостей організації навчання обдарованих 

дітей на основі сучасних концептуальних підходів.  

Різнобічність і багатозначність феномену обдарованості потребує цілісного 

розуміння цього поняття. Аналіз і узагальнення теоретичних джерел з досліджуваної 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні  науки 

90

 

Журнал наукових праць №11(6)’2011 
 

проблеми показує, що обдарованість є складним особистісним утворенням, що 

базується на здібності, до конкретного виду діяльності на основі комплексу 

притаманних якостей. Згідно прийнятої класифікації, є загальні та спеціальні здібності, 

які в свою чергу, поділяються на елементарні та складні. 

Загальні здібності властиві всім людям, хоча і в різному ступені їх вираженості. 

До них відносять основні форми психічного відображення, що пов'язані з відповідною 

психічною дією (сенсорна, мнемічна, мислительна, вольова). 

Стосовно спеціальних здібностей, то вони мають статус індивідуальності і 

передбачають певну вираженість якихось сторін психічних процесів. Індивідуальні 

здібності розвиваються на основі задатків у процесі навчання. У свою чергу, загальні 

складні здібності безпосередньо пов'язані з загальнолюдськими видами діяльності. Як 

складні властивості особистості вони притаманні взагалі не всім людям. Ці здібності 

мають чітку спрямованість на певні види діяльності (математичні, конструктивно-

технічні, музичні, літературні тощо).  

Найбільш загальною характеристикою та структурним компонентом творчого 

потенціалу дитини є пізнавальна потреба, що складає психологічну основу провідної 

пізнавальної мотивації у порівнянні з іншими її видами. Домінуюча у обдарованої 

дитини пізнавальна мотивація виражається в формі дослідницької пошукової 

активності і виявляється в більш низьких порогах (тобто більш високої сензитивності) 

до новизни стимулу, новизни ситуації, знаходження нового у звичайному. Пізнавальна 

мотивація та дослідницька активність виражається у високій вибірковості дитини по 

відношенню до досліджуваного нового. Процес пошуку та дослідження набуває форми 

вирішення проблеми, знаходження скритих, не заданих явно елементів та відношень 

[1]. 

Існуючі види і форми обдарованості пов'язані із надзвичайною пластичністю 

дитини на різних етапах вікового розвитку. До основних видів відноситься загальна 

(розумова) і спеціальна (технічна, художня, соціальна, моторна). Кожен з них включає 

в себе ряд підвидів, що можуть розглядатися в якості спеціальної здібності. Так, 

розумова обдарованість поділяється за предметною ознакою на фізико-математичну, 

здібність до вивчення гуманітарних предметів і т.д. Кожен з цих підвидів навчальних 

здібностей може складатися у відповідну науково-дослідну обдарованість. До технічної 

обдарованості відносяться два основні види: інженерна (конструкторсько-

винахідницька, технологічна і т.п.) і обдарованість до технічного майстрування. 

Художня обдарованість підрозділяється на літературну, музичну, хореографічну тощо. 
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Що стосується соціальної обдарованості, то вона включає в себе такі види як 

обдарованість до правової, педагогічної, організаторської, управлінської діяльності 

[7,8]. 

Незважаючи на вагомі аргументи доцільності раннього виявлення обдарованих 

дітей, необхідність спеціальної навчально-виховної роботи з ними та розвитку у них 

творчих здібностей в Україні сьогодні робиться дуже мало. Однією з причин цього є 

недостатня теоретична і практична готовність педагогічних кадрів до роботи з 

талановитою учнівською молоддю. 

Організація роботи з обдарованими дітьми вимагає дотримання головного 

принципу: сприймати дитину такою, яка вона є, треба відійти від сприйняття учня як 

об'єкта педагогічної дії. Це не завжди легко, але в роботі з обдарованими дітьми є 

особливо важливим. Характерно в цьому плані те, що в останні роки намітилися 

суттєві зміни в підходах до навчання обдарованих дітей для вдосконалення змісту й 

методів їх навчання. Представлені американським ученим [4] основні концептуальні 

моделі навчання обдарованих дітей створюють ефективний фундамент для здійснення 

навчального процесу та дозволяють побудувати варіативні програми для талановитих 

дітей [7, с.217-221 ]. Так, модель С.Рензуллі орієнтована на побудову програм, що 

мають за мету забезпечення того виду діяльності, що є для них найбільш цікавим, 

самостійно лімітуючи цю діяльність; реалізація своїх потенцій шляхом підбору 

посильних завдань, пов'язаних з їх інтересами, а також знаходження застосування 

отриманих результатів. У ній закладено три види збагачення навчальної програми: 

загальна пізнавальна діяльність, спрямована на ознайомлення учнів з різними 

областями та предметами вивчення, цікавими для них, що стимулює пошуковий 

інтерес; групове навчання, яке часто будується за принципом "мозкового штурму"; 

дослідження і розв'язання завдань у малих групах із самостійною постановкою 

проблем та визначенням методів їх розв'язання. Модель Блума "Таксономія цілей 

навчання" включає кілька варіантів її використання. Порівняння цілей в навчальних 

планах і можливих результатів дозволяє вчителям визначити типи завдань, що 

необхідні для навчання обдарованих дітей. 

У свою чергу, «Вільний клас» передбачає ефективне використання навчального 

часу, приміщення, де проходять заняття, та відповідної навчальної програми [3]. 

Завдання учителя полягає в максимальному сприянні, стимулюванні активності та 

розвитку в кожної дитини винахідливості, ініціативи, творчого підходу до навчання. 

Різновиди роботи включають самостійне виконання, в парах, групою, спільно з 
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учителем. Модель створює можливості для одночасного заняття різноманітними 

предметами (читанням, музикою, конструюванням) завдяки поділу приміщення на 

відповідні зони. 

Дидактична система Гільфорда орієнтує дітей на конкретне втілення своїх 

здібностей за допомогою ігор, допоміжних питань, створення ситуацій. Вона сприяє 

розвитку дивергентного і критичного мислення, забезпечує реалізацію індивідуального 

підходу до кожної обдарованої дитини [3]. 

Природньо, що кожна з моделей має свої переваги, але жодна не може 

претендувати на універсальність. У цьому плані цікавою є протиріччя між 

прибічниками дидактичного формалізму та дидактичного енциклопедизму. 

Прибічники дидактичного енциклопедизму (Я.Коменський, Д.Мільтон, І.Базедов та ін.) 

провідною метою школи вважали передачу учням якомога більшого обсягу 

різноманітних знань. Представники дидактичного формалізму (Е.Шмідт, А.Немейєр та 

ін.) пропонували орієнтуватися не на невпинно зростаючу суму знань, а перш за все, на 

розвиток здібностей та пізнавальних інтереси учнів. Звідси логічно випливає, що для 

творчих здібностей особистості необхідно акцент у змісті освіти зсунути в бік 

дидактичного формалізму. Як показали результати психолого-педагогічних досліджень 

(Л. Виготський, Т. Гальперін, В. Давидов, Ю. Гільбух, С. Максименко, В. Моляко, Б. 

Теплов та ін.), розвиток  інтелекту залежить не від обсягу знань, а головним чином, від 

методів їх опанування.  Водночас процес роботи з обдарованими дітьми, безумовно, 

супроводжується певною сукупністю негативних наслідків. Обдаровані діти нерідко 

схильні зараховувати себе до інтелектуальної еліти, вищої учнівської касти тощо. А 

творчі здібності є причиною для самозакоханості, чванливості. Іншими словами, 

збільшення уваги до них може призвести до нових проблем, зокрема моральної 

деградації обдарованого школяра, відхилень від усталених норм поведінки. 

Розроблена в Україні комплексна програма пошуку, навчання і виховання 

обдарованих дітей та молоді "Творча обдарованість" охоплює різні вікові етапи 

розвитку дитини як безперервного процесу розвитку особистості і передбачає 

диференціацію навчання обдарованих дітей. Змістом програми забезпечується 

вивчення питань, які вимагають поглибленого дослідження вибраних учнем проблем, 

інтенсивне засвоєння окремих курсів і тем. Розробка спеціальних програм навчання 

обдарованих дітей творчості здійснюється і в рамках окремих ВНЗ. Основним в  

навчальних курсах є принцип проблемності, кожен з яких має свої специфічні 

можливості для створення проблемних  ситуацій, творчого пошуку. 
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У відповідності з віковими та індивідуальними особливостями дітей структурно-

функціональні етапи творчого акту, на основі яких і будуються навчальні програми, 

передбачають насичення інтелектуальної активності, забезпечення діалогових форм 

інтелектуальної та особистісної взаємодії, досягнення самостійних рішень та реалізації 

власних думок, реальне втілення своїх прагнень до самореалізації, ствердження себе як 

творчої особистості. 

Успішне вирішення проблеми обдарованих дітей не може обмежуватись тільки 

вдосконаленням змісту освіти. Воно вимагає нових форм організації навчального 

процесу,  де, на думку А. Савенкова,  основним завданням є «надання допомоги в 

отриманні знань; відповідність рівню інтелектуального та соціального розвитку 

дитини; сприяти розвитку здібностей; забезпечувати розвиток вищих понятійних рівнів 

пізнавальних процесів [8,с.6]». Зрозуміло, що унікальних методів, які найбільш 

підходять для навчання обдарованих дітей, нема, оскільки різні методи мають свої 

переваги і недоліки. Необхідно говорити про розробку комплексу  методів роботи з 

обдарованими дітьми. 

Як бачимо, виявлення здібних та обдарованих дітей і надання їм необхідної 

допомоги є одним з пріоритетних завдань сучасної педагогічної теорії і практики. 

Незважаючи на значні досягнення психології і педагогіки, чітке та однозначне 

визначення поняття обдарованості до сих пір відсутнє. У розвитку обдарованості 

важливу роль відіграють як природні, так і соціально-педагогічні передумови. 

Обдарованість є рисою особистості в цілому, тому її необхідно розглядати у 

взаємозв'язку з іншими характеристиками, які можуть як сприяти розвитку здібностей, 

так і гальмувати його. До основних критеріїв обдарованості, належать: результати 

діяльності, швидкість оволодіння знаннями, ступінь подолання несприятливих умов 

середовища, увага, пам'ять, мислення, творчість, неординарність суджень та ін. 

Доведено, що забезпечення можливості обдарованим дітям розвиватися відповідно до 

своїх здібностей вимагає не обмежуватись лише переглядом та вдосконаленням змісту 

освіти. Необхідне інтенсивне використання інноваційних форм і методів навчання. Це 

можуть бути проблемні запитання, інтелектуальні ігри, спостереження в природі, 

екскурсії, дитячі лабораторії, школи проектів та інше. Доцільно розширити й практику 

індивідуальних занять (консультації, настанови, інструкції, бесіди) з означеною 

категорією дітей. 

Таким чином робота з обдарованими дітьми з яскраво вираженими здібностями 

або потенційними ознаками обдарованості має свою специфіку. Це висуває перед 
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педагогом складні завдання, для вирішення яких необхідно постійно бути готовим до 

спілкування, підвищення свого професійного рівня, ознайомлення з новими 

розробками цього спрямування та  багато іншого. Вкрай необхідним є проведення 

відповідної роботи з батьками, роз’яснюючи їм складність проблеми, та вироблення 

спільної ефективної системи навчання і виховання здібних та обдарованих дітей, 

створення умов для реалізації неординарних проявів обдарованої особистості в 

сучасних умовах. 

Проблема здібних і обдарованих неповнолітніх залишає великий простір для 

майбутніх досліджень. Потребують свого розв’язання питання діагностики  феномена 

дітей Індиго, визначення умов ефективної організації роботи з різними категоріями 

обдарованих дітей в панівному режимі класно-урочної системи, шляхи їх соціальної 

адаптації; обґрунтування моделі  організації навчальної  діяльності означеної категорії 

дітей та ін. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
В статье рассматриваются особенности организации обучения одаренных детей, с 

использованием современных дидактических моделей. 
Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, способности, концептуальные модели. 
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THEORETICAL BACKGROUND EDUCATION OF GIFTED CHILDREN 

The article highlights the of teaching gifted children, consider. 
Key words: genius, gifted children, skills, conceptual model. 
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УДК 378.014 
 
 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У 

ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 

М.С. БАРЧІЙ, Н.В. БЕРДИШЕВА 
Мукачівський державний університет 

 
У статті розглядається  формування професійно важливих якостей психологів в процесі 

навчання у вищих навчальних закладах,  проблеми та умови їх формування, дослідження рівня 
сформованості цих якостей у студентів та вміння студентами використовувати дані навички.
 Ключові слова: особистісний розвиток, професійні якості, самооцінка, 
емпатія,комунікативність, саморегуляція. 

 
Нестабільна ситуація у світі, глобалізація породжують все більше проблем, з 

якими людина не може самостійно справитися. Соціальні та економічні трансформації, 

зумовлюють наявність широкого кола особистісних та міжособистісних проблем, які 

вимагають кваліфікованої психологічної допомоги. Практикуючий психолог останнім 

часом у своїй професійній діяльності стикається з такими ситуаціями, психічними 

проявами суспільного та особистого життя, які вимагають нагального 

психотерапевтичного впливу, від результатів якого залежить людська доля, а іноді й 

життя людини.          

 Готовність студента до професійної діяльності розглядається як нескінченний 

рух накопичення в індивідуальному досвіді пріоритетів відкритості, моральності, 

гуманності, емпатійності, комунікабельності, професійної компетентності.Уточнення 

цієї дефініції потребує звернення уваги на багатогранність ознак готовності, які мають 

рефлексивну природу і стають особистісним надбанням завдяки активній, внутрішньо 

мотивованій практичній діяльності студента в засвоєнні професійної компетентності: 

розуміння природи психіки як саморозвивальної, відкритість до нового емпіричного 

апробування теоретичних знань, вмотивованість на професійний саморозвиток[1]. 

 Неврахування особистісних якостей як основного фактору професійної 

придатності студентів під час навчання у ВНЗ призводить до того, що дипломовані 

психологи демонструють на практиці відсутність емпатії, терпіння, толерантності, а 

іноді переносять власні особистісні проблеми на процес взаємодії з клієнтами.  

 Як наслідок, кар'єра такого "спеціаліста" не складається, що часто призводить до 

виникнення кризи особистісного розвитку, а результати діяльності такого професійно 

неспроможного психолога, як правило, дискредитують психологічну науку та можуть 

нанести непоправної шкоди клієнту. 
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Об’єкти та методи дослідження      

 Сучасний науковий підхід до аналізу особистості практичного психолога 

окреслює певне коло професійно важливих якостей фахівця, які формуються під час 

навчання й подальшої професійної діяльності та вирізняють ефективно працюючого 

психолога (Ю.Ємельянов, О.Копйов, Н.Пророк, К.Роджерс, О.Саннікова, В.Тернопол 

та інші). Так, К.Роджерс, спираючись на висновки Американської психологічної 

асоціації, подає критерії та характеристики, які бажані для психотерапевта: інтерес до 

людини як до особистості, а не як до матеріалу впливу; терпимість, “відсутність 

зверхності”; самонавчання та самовдосконалення; конгруентність, здатність займати 

психотерапевтичну позицію, встановлювати гнучкі конструктивні взаємовідносини з 

клієнтами; готовність прийняти на себе відповідальність та інше.  

 Серед особистісних якостей, що зумовлюють професійну придатність 

практичного психолога, О.Копйов називає: відсутність фальші, захисних форм 

поведінки, аутентичність та щирість у спілкуванні з клієнтом, точне емпатійне його 

розуміння. На думку Ю.Ємельянова, до них слід також віднести показники емоційного 

контролю та психічної стабільності.       

  О.Саннікова вказує на те, що поряд з типовим в особистості професіонала слід 

звертати увагу й на індивідуально-своєрідне: емоційність як якість індивідуальності; 

комунікабельність як вид психічної активності; загальну та професійну компетентність 

у спілкуванні; емпатію, що розглядається як професійно значуща якість психолога.

 Розгляд авторських моделей особистості психолога-практика, запропонованих 

Н.Пророк, Н.Чепелєвою, показує, що їх важливими підструктурами є наявність 

позитивної мотивації до професійної діяльності, професійна рефлексія, гнучка "Я-

концепція", операціональна та комунікативна компетентність, професійна 

саморегуляція.         

 Підготовку психолога-практика сучасні дослідники розглядають через розвиток 

у майбутніх фахівців професійного мислення (С.Максименко, В.Панок), соціальної 

активності (О.Бондаренко, М.Гуліна), професійної креативності (В.Моляко), 

професійної компетентності (І.Зязюн, В.Панок, В.Рибалка), критичності мислення, 

здібностей до прогнозування, імпровізації, інноваційності (Л.Карамушка, 

С.Максименко), формування творчого потенціалу особистості майбутнього практика 

(Ж.Вірна, І.Іщук, О.Кирич, В.Рибалка), формування пізнавальної активності 

(Т.А.Алєксєєнко), розвиток загальної та психологічної культури(В.Рибалка) як 
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підготовку до науково-дослідницької діяльності(П.Горностай, М.Гуліна, Л.Карамушка, 

С.Максименко). 

М.О.Амінов, Д.Б.Богоявленська, В.Г.Панок розглядали роль теоретичної 

підготовки психолога-професіонала. Роллю самоактуалізації особистості у 

встановленні професійної компетентності фахівця займалися Н.Р.Бітянова, 

О.Ф.Бондаренко, А.Маслоу та ін.[5] 

Постановка задачі         

 Вивчення формування професійних якостей психологів в процесі навчання у 

вищих навчальних закладах дозволить визначити готовність студентів до майбутньої 

практичної діяльності, визначити рівень їхньої професійної зрілості та вкаже на слабкі 

сторони, які потрібно розвивати для практичної діяльності психолога.  

 Для того, щоб студент вмів самостійно не тільки здобувати знання, але й 

найбільш ефективно використовувати їх, необхідні умови, які сприяють активізації 

навчальної діяльності найбільш оптимальними способами. Однією із найважливіших 

умов є організація викладачем процесу навчально-творчої діяльності та управління ним 

через самоорганізацію та самоуправління кожного окремого студента.  

 Результати та їх обговорення 

Поява професії психолога пов'язана, перш за все, з виникненням соціального 

замовлення на здійснення психологічних форм науково обгрунтованого впливу на 

людину і групи людей. В якості передумови до виділення самостійних галузей 

практичної психології можуть бути розглянуті такі галузі практичної діяльності, як 

медична, диференційна і соціальна психологія, що дали початок розвитку психотерапії 

та психологічного консультування. Теоретичною базою при цьому виступила 

психологія особистості, представлена в таких психологічних школах, як психоаналіз, 

гештальтпсихологія, гуманістична, когнітивна психологія та ін З іншого боку, 

економічні інтереси, завдання оптимального залучення трудових ресурсів на 

виробництві, у сфері управління та освіти і т.п ., а також наявні до цього часу певні 

традиції і досвід в психодіагностиці призвели до появи самостійних галузей практичної 

психології. Професійна діяльність психолога - це дуже складна і відповідальна сфера 

професійної діяльності. Вона вимагає відповідної освіти, професійної майстерності і 

може торкатися долі людей.          

Практична діяльність психолога пов'язана з пізнанням суто індивідуальних 

особистісних особливостей людей, їх глибоких внутрішніх переживань і станів. У 
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процесі роботи психолог оперує інформацією, недбале використання якої може завдати 

непоправної шкоди окремим людям, сім'ям, колективам, авторитету самої психології. У 

той же час психолог повинен виробляти пропозиції і рекомендації посадовим особам, 

надавати їм необхідні дані про працівників в інтересах прийняття управлінських 

рішень, забезпечення навчальної та виховної роботи з ними, самостійно здійснювати 

цілеспрямоване втручання в їхні думки, почуття, світогляд, поведінку.   

  У зв'язку з цим до психологів пред'являється ряд соціально-етичних та 

професійних вимог, дотримання яких дозволяє спеціалісту зберігати довіру людей, 

правильно орієнтуватися в ситуаціях конфлікту між нормами субординації і 

моральності, потребами та інтересами окремих людей і різних груп.  

 Оволодіння практикою роботи у галузі психологічної допомоги неможливе без 

чіткого представлення окремих видів діяльності практичного психолога. Доцільно 

дотримуватися позиції розмежування понять психотерапія, психологічна корекція, 

психологічна реабілітація, психологічне навчання і освіта, а також психопрофілактика і 

психогігієна. Найсуттєвіша ознака яких- це характер завдань, котрі стоять перед 

спеціалістом, що надає допомогу[2]. Ці види допомоги неможливо уявити без 

здійснення психодіагностики. Проблема професійної підготовки особистості 

майбутнього практичного психолога до ефективної діяльності постійно перебуває у 

центрі уваги сучасної психологічної служби та суспільства в цілому, оскільки з 

розвитком суспільства безперервно змінюються потреби людей, їх мотиви, цілі, 

інтереси тощо. А проблема формування професійної культури тісно поєднана з 

механізмом особистісного розвитку студентів-психологів, який передбачає 

самоспостереження, самоаналіз, особистісну психокорекцію. При цьому розвивається 

рефлексія та самосвідомість, що є основою професійного вдосконалення. Запорукою 

успішного професійного розвитку майбутнього психолога-практика є усвідомлення 

ним необхідності глибинного самопізнання, корекції та пошуку шляхів 

самовдосконалення. Існування особистості за самою своєю сутністю збігається з 

культурою, бо матеріальне і духовне оволодіння світом є перетворенням його у світ 

людського буття.          

 Професійне становлення майбутніх психологів-практиків на сучасному етапі 

розвитку нашого суспільства потрібно розглядати як індивідуальний розвиток 

особистості майбутнього спеціаліста, у ході якого відбувається усвідомлення 

професійно значущих утворень, формується „Я концепція” та виробляється стратегія 
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професійної діяльності в гуманістичній парадигмі[4]. Професійне становлення 

психолога-практика у процесі вузівської підготовки вимагає від студента складної 

напруженої творчої роботи над розвитком власної особистості, подолання себе, вибір 

одних можливостей і відмова від інших. Майбутній спеціаліст має досягнути, в першу 

чергу, найвищого рівня розвитку мистецтва жити – особливого вміння і високої 

майстерності у творчій побудові свого життя, що базується на глибокому знанні життя, 

розвиненій самосвідомості й оволодінні системою засобів, методів, технологій 

програмування, конструювання і здійснення життя як індивідуально-особистісного 

життєвого проекту [7].         

 Задача прогнозу успішності підготовки майбутніх психологів-практиків до 

трудової діяльності залежить від удосконалення процесу формування особистісного 

стилю діяльності спеціаліста. Потрібно досягнути якостей, які б характеризували 

особистість у вищій степені продуктивності шкільного спеціаліста щодо надання 

психологічної допомоги особистості.       

 Розглядаючи питання про професійно необхідні якості практикуючого 

психолога, важливо над усе поставити успішність його професійної діяльності. При 

цьому слід узяти до уваги те, що практикуючий психолог буде мати певну 

спеціалізацію: діагностика, консультування, реабілітація і т. ін.   

 Дуже серйозні вимоги до особистості психолога висуває метод психоаналізу. 

Вони безпосередньо випливають із психотерапевтичної ситуації і тісно пов'язані з 

основними уміннями, якими має володіти психоаналітик. Як зазначає Р. Грінсон, 

найважливішим умінням є вміння розуміти висловлювання пацієнта на всіх його рівнях 

— поверховому, зовнішньому та прихованому, внутрішньому. 

Основні якості, котрі забезпечують це вміння,  наявність глибоких теоретичних 

знань, емпатія та інтуїція. 

Особливо тісно пов'язані емпатія та інтуїція.     

 Емпатія визначається як розуміння емоційного стану, проникнення – вчування в 

переживання іншої людини як уміння перейматися переживанням іншого, 

відтворюючи модальність емоційного стану співрозмовника [3].   

 Інтуїція - здатність людини у деяких випадках несвідомо, чуттям уловлювати 

істину, передбачати, вгадувати щось, спираючись на попередній досвід, знання і т. ін.; 

чуття, проникливість, здогад, передчуття, шосте чуття.    

 Людина з розвинутою інтуїцією вміє тонко вловлювати підсвідому інформацію 
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– наприклад, за інтонацією, мімікою, жестами, виразу очей здатен зрозуміти багато з 

того, що його співбесідник не хоче або не може сказати відкрито.   

 Таким чином, емпатія та інтуїція лежать в основі здатності до розуміння 

неусвідомлених значень та смислів, що приховані за усвідомленим матеріалом. Одначе 

здатність до емпатії є основною вимогою: за її відсутності проведення ефективної 

терапії стає неможливим. Здатність до інтуїції свідчить про вправність, але без емпатії 

вона може підштовхувати до хибних висновків і взагалі віддаляти від реальності. 

 Важливою передумовою розуміння пацієнта є й щирий інтерес до людей, 

їхнього способу життя, емоцій, фантазій, думок.     

 Успіх психологічного консультування багато в чому залежить від того, як 

консультант вирішує такі найважливіші завдання, як вислуховування клієнта і 

розширення його уявлень про себе і власну ситуацію. Результативність всього 

консультативного процесу пов’язане з умінням психолога слухати клієнта, при цьому 

необхідно тримати візуальний контакт, виділяти емоції і почуття клієнта. Мова йде про 

щиру зацікавленість та активне слухання , адже від консультанта вимагається постійне 

включення в  увесь процес бесіди.[6]       

 Наступне важливе вміння, що великою мірою залежить від особистісних 

якостей психоаналітика, — це вміння спілкуватися з клієнтом. Він повинен вирішити, 

чи не буде краще почекати додаткових даних або, можливо, почекати, чи не прийде сам 

клієнт до цієї інтерпретації... Якщо ж психолог вирішив повідомити йому цю 

інтерпретацію, він повинен вирішити, як він сформулює цю інформацію.  

 І тут ми дійшли до ще одного важливого вміння практичного психолога — 

вміння вибрати правильні слова й тон, які забезпечують встановлення необхідного 

контакту з клієнтом. Цього можна досягти передусім шляхом емпатійної ідентифікації 

психолога з клієнтом у даній конкретній ситуації. Важливим аспектом мистецтва 

спілкування є й уміння психолога використовувати мовчання. У психотерапевтичній 

ситуації воно може бути пасивним або активним. Уміння мовчати передбачає наявність 

ще однієї важливої професійної якості — терпіння. Аби зрозуміти інформацію клієнта, 

осмислити її, потрібен час. Те, що здається важливим у перші п'ятнадцять хвилин, 

може виявитися несуттєвим через півгодини і  ін.     

 Таким чином, найважливіші особистісні якості, що забезпечують ефективність 

психоаналігичної роботи, — це передусім жвавий інтерес до людей, бажання 

допомогти їм у складних ситуаціях, добре розвинені емпатія та інтуїція. Велику роль 
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відіграють й інші комунікативні якості, зокрема вміння відібрати потрібні слова і 

виказати їх у потрібний момент.[2]       

 Психолог-практик повинен створити такі умови, щоб клієнт розкрив свою душу 

сповна. Психолог повинен розуміти, що клієнт при зустрічі з ним, як і деякі хворі при 

відвідуванні лікаря, намагаються приховати деякі факти, прагнуть показувати себе з 

кращого боку. Клієнт шукає у психолога-практика розуміння, схвалення, може бути 

навіть виправдання, намагаючись при цьому приховати свої недоліки, помилки, 

проступки, навіть злочини. У будь-якому випадку психолог-практик повинен слухати 

клієнта дуже уважно, навіть зовні це показуючи. Ні в якому разі психолог не повинен 

перебивати клієнта, якими б непотрібними подробицями він не викладав свою 

проблему. Звідси необхідність формування таких професійних особистісних якостей, 

як терплячість, таких професійних умінь, як здатність розуміти іншого, слухати його.

 Для того, щоб психологічна допомога людям була більш ефективною, психолог-

практик повинен добре знати реальне життя, навколишнє середовище, стан світогляду, 

економіки, культуру, політичне життя, національні особливості, традиції та 

віросповідання оточуючих тут людей, їх загальні проблеми, звичаї та ін. Все це 

втілюється в конкретній людині-клієнті, хоча і по-різному. Не можна одні і тим ж 

методи і форми психологічної допомоги застосовувати без врахування всіх цих 

особливостей. У кожному конкретному випадку необхідно з'ясувати справжні причини 

виникнення проблеми, уточнити приватний або загальний характер вона носить. 

 Психолог повинен розуміти ступінь своєї відповідальності перед людьми, за свої 

поради, заходи психологічної допомоги. Він не повинен просто, формально виконувати 

свої професійні обов'язки, а щодня ставитися до своєї роботи творчо, постійно 

підвищувати свою компетентність, систематично поповнювати свої професійні знання, 

схоплювати нові ідеї, проявляти ентузіазм у трудовій діяльності. Все це вимагає від 

психолога-практика формування акуратності і послідовності в роботі, завзятості і 

цілеспрямованості, здатність виконувати роботу, повну різноманітності, розвивати 

пам'ять і увагу. Слід відзначити ще одну особливість професії психолога-практика. Він, 

як фахівець, відноситься до вільної професії.У своїй професійній діяльності психолог-

практик повинен керуватися лише етичними принципами, встановленими і прийнятими 

нормами відносин не тільки з клієнтами, але і з колегами, з представниками інших 

професій, з громадськими організаціями, органами влади. 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні  науки 

102

 

Журнал наукових праць №11(6)’2011 
 

 Досвід спілкування психолога з різними людьми вчить його прийомам впливу 

на психіку людей, а глибокий інтерес до психології допомагає розробити і відточити на 

практиці різні моделі впливу на людей.        

 На основі власної життєвої практики, психологічних знань психолог розробляє 

свої оригінальні психологічні прийоми, які допомагають позбавитися від тривоги, 

страху, розгубленості, невпевненості в собі, і, головне, виробити внутрішній стан 

стійкості та психологічної захищеності, що, безсумнівно, надзвичайно важливо 

абсолютно для кожної людини, в якій би ситуації він ні виявлявся і ким би він не був.

 Отже, можна зробити принципово важливий висновок: для здійснення 

правильного професійного відбору необхідно провести декілька різнопланових 

спостережень протягом досить тривалого часу. Іншими словами — процедура відбору 

на спеціальність "практикуючий психолог", хоч би якою комплексною вона була, не 

може здійснюватись одноразово. Адже тільки знайшовши впевненість у собі, у своїх 

силах, мати адекватну самооцінку  можна ефективно діяти.    

 У нашій країні проблема фахової підготовки майбутніх психологів найбільшу 

актуальність набула останнім часом, оскільки з'явилися предметні сфери, де 

знадобилася допомога кваліфікованих психологів-професіоналів. Бурхливий розвиток 

різних галузей, тісно пов'язаних з економічними і соціальними проблемами 

суспільства, вимагає підготовки психологів в галузі реклами, промисловості, бізнесу, 

менеджменту, консультативної і терапевтичної практики та ін. Тому питання фахової 

підготовки майбутніх психологів в умовах ВНЗ набувають особливої актуальності. 

Проблемності додає ще й той факт, що означена підготовка спрямована головним 

чином на формування так званих ЗВН (знань, вмінь, навичок) або компетенцій у 

майбутніх фахівців, залишаючи поза межами фахової освіти формування 

професіоналізму майбутніх психологів (ФПМП).      

 В контексті цього, ситуація, що  склалася на молодіжному ринку праці в останні 

роки є досить-таки неоднозначною. Доволі часто, отримавши диплом, молодий  

спеціаліст стикається з реаліями, коли він позбавлений можливості реалізувати  себе в 

конкретній діяльності. З іншого боку, сам молодий спеціаліст  іноді буває не 

орієнтованим  на роботу за отриманою спеціальністю. Тому студентів у їх  ставленні  

до  майбутньої спеціальності доречно диференціювати, відповідно розмежовувати й 

психолого-педагогічні впливи на них. Становлення особистості студентів, як майбутніх 

фахівців, ускладнюється, коли професія обиралася компромісно, не за власним 
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бажанням, а, наприклад, за примусом батьків, під впливом друзів чи внаслідок інших 

чинників.         

 Формування професійної спрямованості молоді протягом останніх років 

практично перебувала поза увагою психологів. Помилковою є думка, що можна 

автоматично врегулювати, наситити ринок праці  необхідними фахівцями. В умовах 

соціально-економічних реформ чітко проявилася потреба в працівниках нового типу, 

котрим притаманна  висока мобільність, готовність до безперервної  самоосвіти та  

саморозвитку,  самореалізації та самоактуалізації. Все це породжує нові освітні 

потреби й запити.          

 В процесі оволодіння професією потреби на інтереси студента виникають та 

деталізуються внаслідок усвідомлення професійних перспектив й адекватної оцінки 

неузгодженості вимог до перспектив з наявними схильностями, знаннями та вміннями. 

 Професійна спрямованість – провідна інтегральна якість особистості, що 

виявляється в вибірковому й мотивованому ставленні, наприклад, учня (студента) до 

вибору професії, відповідно до його покликання, світоглядних поглядів, ідеалів.  

 На даний момент розглядаються такі напрямки розвитку особистості студента як 

майбутнього фахівця в процесі навчання у ВНЗ:      

 - міцніє професійна спрямованість, розвиваються необхідні здібності – 

професійно-важливі якості;         

 - вдосконалюються , „професіоналізуються” психічні процеси,  стани, досвід;

 - підвищується почуття обв’язку, зростає відповідальність, професійна  

самостійність, більш рельєфно виступає індивідуальність  студента, його життєва 

позиція;           

 - зростає рівень домагань студента щодо своєї майбутньої  спеціальності; 

 - на основі інтенсивного засвоєння соціального і професійного досвіду та 

формування необхідних професійно-важливих якостей, зростає соціальна, духовна й 

моральна зрілість;          

 -  студентом все більше усвідомлюється  важливість  самовиховання стосовно 

формування якостей,  вмінь, навичок, тобто, досвіду, необхідних йому, як майбутньому 

спеціалісту;           

 - міцніє, повніше проявляється професійна  самостійність і готовність до  

майбутньої практичної роботи.        

 Становлення особистості практичного психолога здійснюється в процесі його 
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професіоналізації і визначається правами, обов'язками та етичними нормами, які 

знаходять своє віддзеркалення у властивостях і якостях зрілої особистості, що здатна 

цілеспрямовано перетворювати внутрішній і зовнішній світ за своїми власними 

законами. У процесі професійної підготовки майбутній практичний психолог повинен 

сформуватися як активний суб'єкт діяльності, як зріла особистість з розвинутими 

професійно-важливими якостями. У цих умовах зростають вимоги до якості 

професійної підготовки психологів. Тим часом в системі відтворення психологічних 

кадрів ще недостатньо враховуються об'єктивні тенденції, властиві розвитку освіти в 

цілому.           

 Проведене дослідження було спрямоване на висвітлення проблеми 

особливостей формування професійно важливих якостей практичних психологів, які 

навчаються у вищих навчальних закладах та порівняння їх результатів практичних 

психологів, які мають різний стаж роботи. Аналіз отриманих теоретико-емпіричних 

результатів дозволяє зробити такі висновки:      

 На підставі теоретико-методологічного аналізу феномена формування  

професійно важливих якостей практичних психологів показано його складність та 

багатоаспектність. Виявлено, що проблема розвитку та прояву професійно важливих 

якостей практичних психологів спирається переважно на основні положення 

психологічної теорії діяльності, яка дозволяє розглядати особистість фахівця як 

суб’єкта власної професійної діяльності.      

 Зафіксовано відмінності у прояву у формуванні професійно важливих якостей 

практичних психологів залежно від років навчання у ВНЗ та від стажу професійної 

діяльності. З’ясовано, що у студентів практичних психологів, які навчаються на 5 курсі, 

нормальні  показники емпатійних тенденцій,у групі переважно середня або висока 

адекватна самооцінка ,проте, за діагностикою самопочуття 66,6 % студентів потрібно 

зробити відпочинок,щоб урівноважити свій емоційний стан для збільшення активності. 

За даними результатами групи «Практична психологія» 4 курс нами були 

отримані наступні результати. За методикою діагностики міжособистісних відносин 

(Т.Лірі) взаємини у групі носять сприятливий характер, група досить дружня,хоча і 

конкуруюча. Студенти змогли налагодити міжособистісні відносини та побудувати їх 

так,щоб у групі панувала атмосфера взаємодопомоги та підтримки. Дане досягнення 

пригодиться майбутнім психологам у професійній діяльності. Рівень самооцінки у 

студентів середній адекватний, що свідчить про сформованість Я-образу, об’єктивного 
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та адекватного ставлення як до себе, так і до навколишнього світу. За дослідженням  

емпатійних тенденцій рівень емпатій у всіх на середньому рівні,тобто рівні,який 

притаманний більшості людей. Тому,над розвитком емпатії потрібно працювати трохи 

більше. Самопочуття студентів у групі носить сприятливий  характер.  

 Узагальнюючи отримані результати, можна сказати, що найважче студентам 

розвинути в собі емпатію, вміння відчувати інших. Здатність до міжособистісного 

спілкування сформована на належному рівні.     

 Отже, за даними нашого дослідження, професійні якості, які досліджувалися 

нами, знаходяться у студентів – психологів на достатньому рівні, що і дає підстави 

стверджувати, про сформованість студентів до майбутньої професійної діяльності.

 Висновки          

 Таким чином, оптимізація особистісно-професійного розвитку практичних 

психологів може бути забезпечена шляхом реалізації комплексної інтегрованої системи 

як фундаментальної, теоретичної підготовки, так і за допомогою формування 

практичних умінь, навичок у різних напрямах, що сприяють психологічному 

оздоровленню, саморозвитку, самовдосконаленню й самопізнанню майбутніх фахівців. 

При цьому розвиток професійних умінь, навичок, ціннісних орієнтирів і професійно 

важливих якостей відбувається успішніше при дотриманні та врахуванні комплексу 

психологічних та соціально-психологічних умов.     

 Серед практичних рекомендацій, виконання яких сприяє оптимізації 

особистісно-професійного розвитку майбутнього практичного психолога, доцільно 

виділити такі: 1) теоретична підготовленість майбутніх практичних психологів; 2) 

формування й розвиток практичних умінь і навичок; 3) підвищення ефективності 

зв’язку підготовки та професійної діяльності (взаємозв’язок теорії і практики); 4) 

розвиток практичного психолога в цілісності, унікальності як природно-соціальної і 

культурно-професійної індивідуальності; 5) розвиток особистості практичного 

психолога як активного, творчого суб’єкта діяльності; 6) розвиток здібності до 

широкого і глибокого соціально-педагогічного мислення і творчості; 7) розвиток 

здатності управляти своїм психічним і фізичним станами; 8) свідоме здійснення 

практичним психологом на себе виховного впливу, управління своєю поведінкою; 9) 

прогноз перспектив особистісно-професійного росту; 10) спрямованість на 

продуктивність і ефективність майбутньої професійної діяльності; 11) аналіз ступеня 

сформованості професійно важливих якостей; 12) визнання практичного психолога 
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суб’єктом безперервного процесу розвитку (саморозвитку), пізнання (самопізнання), 

професійного функціонування (самореалізації), особистісно-професійного 

вдосконалення (самовдосконалення). 
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АННОТАЦИЯ 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ПСИХОЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
В статье рассматривается формирование профессионально важных качеств психологов в 

процессе обучения в высших учебных заведениях,  проблемы и условия формирования, исследование 
уровня сформированности этих качеств у студентов и умение студентами использовать данные навыки.       
 Ключевые слова: личностное развитие, профессиональные качества, самооценка, эмпатия, 
коммуникативность, саморегуляция.                                                                                                              

 
 

THE SUMMARY 
 

CREATING PROFESSIONAL QUALITY OF PRACTICAL PSYCHOLOGY IN LEARNING IN 
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS  

The article deals with the formation of professionally important qualities of psychologists in the 
learning process in higher education, their problems and conditions of formation, study of the level of formation 
of these qualities in students and student ability to use these skills. 

Keywords: personal development, professional skills, self-esteem, empathy, communication, self-
regulation. 
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УДК 81’243 

 

AZ IDEGEN NYELV TANULÁSÁNAK FONTOSSÁGA 

Horváth – Leskó Magdolna 
Munkácsi Állami Egyetem 

 
Napjainkban sokan sokféle képpen dondolkodnak a nyelvről, egyben viszont a 

többség is egyetért, hogy a különböző nyelvek tudás az kincs. A kincs pedig ma anyagis 

világunkban nem más, mint maga a pénz. Míg nagyszüleink a rendszer kényszerítő hatása 

miatt szorultak rá a nyelvtanulásra ma már a fiatalok és nem csak ők, de a közép sőt az 

idősődő korosztály is szabadon dönthet affelől, hogy szeretne-e és ha igen, akkor milyen 

nyelvet tanulni. 

Természetesen így ez azért mégsem igaz, hisz megint csak valamiféle kényszerhatás 

alatt dönt úgy az ember, hogy gondolatait idegen szavakba, vagyis más nyelven fogalmazza 

meg. A jobb megélhetőség kedvéért sokan olyan munkákba vágnak bele, amelyek már 

megkövetelik az idegen nyelvek tudását. Több helyen és többféle képpen próbálhatják ki 

magukat azok, akik legalább egy idegen nyelvet beszélnek. A közmondás is úgy tartja ahány 

nyelvet beszélsz, annnyi ember vagy. És ez így igaz. Hisz csak gondoljunk bele, ha egy más 

nyelvet beszélővel találkozunk, akkor egy más világot ismerhetünk meg általa. Egy másik 

nemzet akaratunkon kívüli hatását érezhetjük meg magunkon. Hányszor van az, hogy egy 

számunkra inponáns vagy érdekes ember mély benyomást gyakorol ránk. Átvesszük tőle 

gesztusait, arcjátékát, esetleg hanghordozását, érdekes vagy nem szokványos kifejezéseit és 

ezt tudatosan vagy nem, de a környezetünkben is gyakoroljuk. És így mi is hatást 

gyakorolunk másokra és azok másokra így engedve be szűk kolóniánkba az idegent. Így 

lopódnak be saját kultúránkba észrevétlenül egy más nép, egy idegen nemzet világnézete, 

élet-felfogása. Ez persze nem feltétlenül rossz vagy jó, de mindennek ellenére mindenkinek 

meg kellene tartania saját egyéniségét, identitását. Azt pedig már évszázadokkal ezelőtt is 

megmondták nagyjaink, hogy minden nemzet csak a saját nyelvén vállhat tudóssá idegenén 

soha sem. Ezért is nagyon fontos, hogy megértsük azt, azzal, hogy idegen nyelven beszélünk 

az mégsincs arányban azzal, hogy az adott nyelvi közösség kultúráját, világnézetét is át kell 

vennünk. Hiszen, ha mindezt jól meggondoljuk ez nem is annyira személytelen, ártatlan 

nyelvhasználatot jelent, hanem egyben veszély is nem csak az anyanyelvre nézve, hanem egy 

egész nemzet sorsára is. Jól tudjuk a közösség és az egyén magatartása kölcsönhatásban áll 

egymással. A nyelv egysége egyik alappillére egy erős, életreképes és fejlődő nemzetnek 

(országnak). Hiszen a nyelv haza is. Nyelvünkkel nem csak az új dolgok elérését 
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szorgalmazhatjuk, hanem általa kapjuk nemzeti jellegzetességeinket is. Bajza József szavaival 

élve elmondhatjuk, hogy a nyelv tükre országának, amely beszéli. Márai Sándor szerint is az 

ország, a nép az még nem haza. Mindebből akkor lesz csak haza , ha az anyanyelv összefogja 

és együttesen nevezi meg azokat a tényeket, amelyek egy nép történetét adják. Hiszen csak a 

nyelv örök, változhatnak a gondolatok, az ideák, de mindennek legjobb és egyben 

legegyszerűbb, mindenki számára elérhető és elsajátítható kifejező módja a nyelv marad. 

Szabó Dezső véleménye is alátámasztja ezt a gondolatot, mert szerinte is a nyelv az egyetlen 

örök arca a nemzetnek. Ezért mindannyiunknak közös kincsként kell tekintenünk nyelvünkre, 

felelőségtudatot vállalva védelméért. A nyelv a gondolat, az érzés, az akarat megtestesítője, 

nélküle néma gyermekként, kinek anyja sem érti a szavát tengődhetnénk világunkban. 

Nyelvünkben egész nemzetünk történelme rejtőzik el. Gondoljunk csak itt 

jövevényszavainkra, sajátos mondat szerkesztéseinkre. Ezért is fontos, hogy megértsük és 

elkülönítsük az idegen nyelv fontosságát az anyanyelv fontosságától és jelentőségétől. Az 

idegen nyelv elsajátításánál fontos szerepet kap, hogy azt kellőképpen szeressük és kívánjuk 

nem csak a nyelv, de az adott nyelvet beszélő nemzetnek a megismerését is, ám soha se 

vállva vele  azonossá, hisz éppen ez tenne bennünket hűtlenné saját anyanyelvünkkel 

szemben, és ez sodorná veszélybe saját nemzeti jövőnket is. 

Mint tudjuk a világon egyre több a nyelvi probléma, konfliktus. A kérdés az, hogy 

hogyan képes fennmaradni a nagy számú, sok ezer nyelv a kis számú, mintegy 200 

országban. Különösen az a sok ezer nyelv, amelynek beszélői vészesen megfogyatkoztak. Az 

emberiség nagy része ma is – különböző szinten – többnyelvű. Ma már két- vagy 

többnyelvűség állapotáról beszélhetünk. 

Egyre több embert érint a második nyelv megtanulásának szükségessége. A folyamat 

olykor sikeres, olykor kudarcokkal teli. A világban két és három nyelv tudását tartanák 

ideálisnak a világpolgárok számára. Ebből az első természetesen az anyanyelvük, a második 

egy nagyobb, összekötő nyelv, és legalább “konyha-szinten” kellene még egy kisebb nyelvet 

is ismerni. Szerencsére hivatalosan is elismerik, hogy egy nyelv “kicsit  tudása” is érték; 

legalábbis kiindulópont. A migráció, a turizmus, a bevándorlás ösztönzi a többféle nyelv 

elsajátítását. A nemzeti kultúrák mellett multikulturális, soknyelvű életmód így nyelvállapot 

is létrejön. 

Szomorú viszont az a tény, hogy azt egyetlen országban, egyetlen dokumentumban 

sem kérdőjelezik meg, hogy az adott anyanyelv magas szintű tudása alapvető-e, mert sajnos, 

hogy sokan és sok helyen követnek el anyanyelvi hibákat is. Ezért is kellene erre mindenütt 
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kiemelt figyelmet fordítani. S azután az idegen nyelvek tanítására is nagyon oda kellene 

figyelni. 

Régóta tapasztaljuk, hogy a világ nyelvi sokszínűsége csökken: nyelvek halnak ki, 

más nyelvek beszélőinek száma drasztikusan csökken, a szülők nem adják át kisebbségi 

anyanyelvüket gyermekeiknek. Azonban azt, hogy idővel mennyire fogyatkozik majd meg a 

nyelvi sokszínűség azt azért nem igen tudhatjuk, csak becslések lehetnek effelől. Sok 

országban a közeledés-közlekedés ma már nyelvi problémák tömegét jelenti. Európa 

lassacskán a bábeli nyelvzavarhoz kezd hasonlítani, sokan sokféle képpen fogalmazzák meg 

sokszor egy és ugyanazt, néha nem értve meg egymást, így ide is találó lenne az a magyar 

mondás, hogy sok bába közt elvész a gyermek. 

Azt mindannyian  tudjuk, hogy az anyanyelv elsajátításának első és legfontosabb 

szakasza már óvodáskorban lezárul, a nyelvi rugalmasság és nyitottság azonban még évekig 

megmarad. A kritikus határ a 10-12 éves kor: ez után már jóval nehezebb lesz a nyelvtanulás, 

mert az agy információfelvevő és -feldolgozó képessége megváltozik, az új ismereteket egyre 

nehezebben építjük be, viszont a régieket könnyebben szintetizáljuk. Sokkal okosabbak nem 

leszünk, csak bölcsebbek. Minőségi különbség van továbbá a gyermekkorban és 

felnőttkorban elsajátított idegen nyelv között. A fiatalon könnyedén megtanult nyelvet a 

beszélő spontán, természetesen használja, míg a felnőtt nyelvtanulók hajlamosak könyvízűen, 

mesterkélten, nyelvtani hibákkal beszélni. Itt kell megjegyeznünk azt is, hogy a 

többnyelvűség senki méltóságát sem sérti, senkit sem szegényít meg, sőt még inkább 

mindenkit gazdagabbá tesz. Az idegen nyelv tanulásánál, mint már a fentekben is említettem 

nagyon fontos szerepet kap az anyanyelv kellő tudása, annak hibáival együtt. Hisz a 

tanulatlan ember, ha új nyelvet kényszerül elsajátítani, könnyen a saját anyanyelve kárára 

gyakorolja azt, egyet nem tudunk biztosan, ami egyben a sajátunk és emellett idegenbe 

vágjuk fejszénket, kevés a valószínűsége annak, hogy a számunkra idegent sikeresen 

elsajátítjuk. Minél műveltebb az ember, annál kevésbé van ennek a veszélynek kitéve. Mert 

aki anyanyelvén rendszeresen olvas, műveli 

magát, és ezt teszi kisgyermekkortól azt az idegen nyelv még alapos ismerete sem és 

gyakori használata sem távolítja el a saját anyanyelvétől. Sőt még inkább megtanulja jobban 

becsülni és értékelni azt. A műveltségi szint akkor is segítségünkre lehet, amikor különböző 

idegen nyelvek tanulásánál a grammatikai szabályok tömkelegét kellene megértenünk, 

megtanulnunk, memorizálnunk és átültetnünk a gyakorlatba. Még az ókori világban is csak 

azt a nyelvet tartották elsajátíthatónak, amelynek leírt szabályai voltak, vagyis grammatikája. 
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Ehhez viszont kitünően kellett ismerni a különböző nyelvtani fogásokat. Vagyis megint csak 

egy következtetést vonhatunk le, mindenkinek elsősorban saját nyelvének vonásait kell 

kellőképpen ismernie ahhoz, hogy egy idegen nyelv szabályait is megérthesse. Viszont 

azoknak is sokban igazuk van, akik azt mondják, hogy a nyelvhasználat és a nyelvelsajátítás 

kulcsa az, hogy felismerjük, milyen hasonló vonásai vannak a megnyilatkozásoknak hasonló 

szituációkban, ami nemcsak szavak vagy szóelemek, hanem szerkezetek, mintázatok 

hasonlóságait is jelenti egyben és, hogy mindezt az alapos tudást a megfelelő szituációkban 

fel is tudják használni. 

Mi lehetne hát így a megoldás? Hogyan tanuljunk idegennyelvet úgy, hogy ne 

sodorjuk veszélybe saját anyanyelvünket, kultúránkat? Mert az egyértelmű, hogy ma már egy 

idegennyelv nélkül a nagy világban boldogulni igen kihívó feladat lenne. 

Sok szó esett már az idegen nyelvről, de még nem említettük annak elsajátításának 

lehetőségeit, módjait. Kicsit kukkantsunk bele ebbe a nehéz, de minden képpen kellemes 

időtöltést igérő feladatba. Egy idegen nyelv kommunikációs szintű ismeretéhez nagyon 

hosszú út vezet. Biztosan sokan is érezték már a nyelvtanulás alatt, hogy hiába is erőlködni 

egyes szavakat, nyelvtani szabályokat képtelenek megjegyezni, vagy éppenséggel a rosszul 

megjegyzett kiejtéstől, szavaktól, szabályoktól nem tudnak megszabadulni. Sokan utolsó 

szalmaszálként abba kapaszkodnak, hogy nincs nyelvérzékük. Mind ez persze annyira nem 

valóság alapú, mert ha heti rendszerességgel folyik az oktatás, a nyelvtanár nyelvileg és 

módszertanilag is jól képzett, a nyelvtanuló rendszeresen készül a nyelvórákra nagy az esélye 

annak, hogy legalább egy elementális kommunikációs szintet képes elsajátítani. Sokféle 

technika létezik, ami sikeressé teszi az adott nyelv elsajátítását. A tanulás folyamán 

segítségünkre lehetnek a következő módszerek: a szókincsfejlesztés, az íráskészség és 

helyesírás, az olvasáskészség, a beszédkészség, a hallás utáni szövegértés készsége, a 

megközelítő kiejtés, és a hibajavítás. Emellet mint már emlitettem talán a legfontosabb 

tényező a nyelvtanulás folyamán, hogy azt kitartással végezzük és természetesen 

rendszerességgel, folytonossággal. Minden nap még ha csak egy keveset is, de foglalkoznunk 

kell az adott nyelvvel, hisz sok kicsi sokra megy. 

Gondolataink befejezéseként pedig úgy gondolom, az idegen nyelvre minden 

korosztálynak szüksége van hiszen több a lehetőség a pályaválasztáskor, és az 

elhelyezkedéskor akár belföldön, illetve külföldön egyaránt, ha belegondolunk barátok, 

kapcsolatok szerzésének tágabb lehetőséget biztosít, illetve az is igaz, hogy sok információ 

csak idegen (főleg angol) nyelven érhető el például könyvek, újságok, CD/DVD, Internet, 
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filmek, stb. Többek között az sem elhanyagolható tény, hogy nyaraláskor sem érzi magát 

kiszolgáltatottnak az ember könnyebben tájékozódik, és ismerkedik. Ma pedig a techikai 

vivmányoknak is köszönhetően igen széles a skálája azoknak a módszertani eszközöknek, 

amelyek segítségével és természetesen nem kevés önszorgalommal ma már mindenki 

elsajátíthat legalább “konyha-szinten” egy idegen nyelvet. 
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АНОТАЦІЯ 
 

У цій статті ми зібрали декілька докозів які підтримують важливість вивчення іноземних мов. 21 
століття є столліттям глобалізації світу і поєднання різних культур та лідерства іноземних мов. Таким 
чином велику увагу звертають на вивчення різних іноземних мов. 

Через це люди вчаться володіти іншими мовами, відповідно новим засобам та стилям для 
вираження думок. 

На початковому ступені закладаються основи володіння іноземної мови: формуються 
слуховимовні, лексичні, граматичні та орфографічні навички, розвиваються вміння в аудіюванні, 
говорінні, читанні та письмі в межах. Важливим фактором є, що вивчення іноземної мови розвиває 
логічне мислення, також розвиває пам’ять, уяву, розширює кругозір, підвищує культуру людей. Знання 
мови – це і знання культури народу, який створив і який нею користується. 

Ми дійшли до висновку, що для сучасного життя для сучасної і успішної людини обов’язково 
потрібне знання іноземних мов. 

 
 

THE SUMMARY 
 
In this article we drew attention to importance of the foreign language knowledge. In this 21-st 

century’s globalized and running world there is a great demand on foreign language learning, when distances are 
closed in, and they become nearer and nearer between countries, nationalities and this way also among the 
certain individuals. We can be witnesses of the fusion and union of cultures and languages.  Accordingly this, 
nowadays for the european cosmopolitan it is indispensable to know at least one foreign language.  

On the other hand, there are so many different elements of foreign language learning. First of all, it is 
required the excellent knowledge of the native language for the individual, because the complex knowledge of 
the grammatical expressions and rules can help in foreign language comprehension.  There are different methods 
of language learning required the cultivation of person. This mean whether the person is widely read or not and 
his or her bolted language. In the article we pointed out the various stage of language learning: improvement of 
the vocabulary, reading, writing, audition skills, mastering of the grammatical rules, and their transplantation in 
practise.  

Finally we got conclusion, that all of this (foreign language learning) are difficult, exacting work, but 
its result is sweet, because it would mean from day to day our everyday successful welfare in the world of 
language variegation that is less and less nowadays. 
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НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
КАФЕДРИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА І МЕТОДИКИ 

МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МДУ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 
 

М.М. КАЧУР, Л.М. МИКУЛАНИНЕЦЬ 
Мукачівський державний університет 

 
Стаття присвячена висвітленню основних напрямів діяльності кафедри інструментального 

мистецтва і методики музичного виховання Мукачівського державного університету. Авторами 
обґрунтовано актуальність навчально-виховної та науково-дослідної роботи кафедри, доведено 
інноваційний характер її функціонування.  

Ключові слова: навчально-виховна діяльність, науково-дослідна робота, кафедра 
інструментального мистецтва і методики музичного виховання, Мукачівський державний університет 

  
Сучасний етап розвитку української музичної педагогіки характеризується 

євроінтеграційними освітніми процесами, які вимагають підготовки нової генерації 

вчителів, педагогів-музикантів XXI століття, спроможних залучити молодь до 

глибокого пізнання і художнього спілкування з музичним мистецтвом. Соціально-

економічні явища, що відбуваються в суспільстві, а саме — посилення демократичних 

тенденцій і підвищення ролі загальнолюдських цінностей, становлення ринкових 

відносин, формування національної культури, — впливають на переорієнтацію 

навчально-виховного процесу. Пріоритетним завданням його стає виховання творчої 

особистості, здатної до самоосвіти та творчої самоорганізації, соціальної активності й 

духовного самовдосконалення.  

Згідно із провідними освітніми і мистецькими тенденціями здійснює свою 

діяльність кафедра інструментального мистецтва і методики музичного виховання 

Мукачівського державного університету. Основною метою її роботи є реалізація 

державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій на 

здобуття освіти майбутніми фахівцями та гарантування необхідних умов 

функціонування і модернізації, розвитку змісту фахової підготовки напряму «Музичне 

мистецтво»; підвищення якості викладання навчальних дисциплін; формування 

якісного професорсько-викладацького складу, цілеспрямованої самоосвіти 

педагогічних кадрів.  

Підготовка фахівців напряму «Музичне мистецтво» на педагогічному 

факультеті Мукачівського державного університету здійснюється у відповідності із 

концепцією Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст., Законом 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенням про організацію навчального 
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процесу у вищих навчальних закладах, постанов уряду, наказів та розпоряджень 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, місцевих органів державної 

виконавчої влади і місцевого самоврядування, статуту Мукачівського державного 

університету.  

Зміст та значення навчально-виховної та науково-дослідної роботи кафедри 

інструментального мистецтва і методики музичного виховання передбачає вирішення 

таких завдань: 

– забезпечення права студентів на доступність і рівноправність здобуття освіти 

шляхом створення необхідних умов функціонування музично-педагогічного процесу, 

визначення змісту діяльності відповідно до державних та регіональних освітніх 

запитів; 

–  удосконалення організаційної структури педагогічного факультету, кафедри 

інструментального мистецтва та методики музичного виховання; 

– модернізація і удосконалення змісту навчання студентів напряму «Музичне 

мистецтво» шляхом забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців 

відповідно до їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та 

фізичних особливостей, професійних і культурних потреб. Концептуальна модель 

підготовки майбутніх фахівців напряму «Музичне мистецтво» у Мукачівському 

державному університеті спирається на ряд основних принципів, обумовлених 

вимогами до формування фахівців у галузі знань «Мистецтво» та практичної програми 

підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти, а саме: 

 – фундаментальність, яка базується на засвоєнні глибоких наукових і 

практичних основ професійної діяльності; 

 – інтегрованість, яка визначає органічний зв'язок і взаємопроникнення 

елементів теоретичної, науково-дослідної, практичної підготовки студентів. Інтеграція 

передбачає перехід від аналітичного підходу у викладанні навчальних дисциплін до 

синтезуючого, заснованого на міждисциплінарних, цілемотиваційних, змістових, 

методичних і функціональних зв'язках усіх наук, що в цілому забезпечує комплексність 

процесу формування  загальнотеоретичної, спеціальної, психолого-педагогічної 

підготовки фахівця зорієнтованого на професійну практику та основні параметри 

моделі діяльності майбутнього педагога-музиканта; 

 – універсалізація, яка спрямована на формування особистісних якостей  

майбутніх фахівців, різносторонніх психолого-педагогічних, професійних теоретичних 
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і практичних знань, необхідних для навчальної, наукової і практичної роботи, 

використання технічних засобів і технологій навчання; 

 – професійна спрямованість всієї навчально-виховної, науково-дослідної 

діяльності студентів на вивчення дисциплін загальнонаукового, спеціального і 

професійного циклів у контексті майбутньої професії з врахуванням ступневості, 

тенденцій  випереджального характеру розвитку професійної освіти у вищому закладі; 

 – інтелектуалізація, яка об’єднує спеціальну професійну підготовку фахівця з 

розвитком морально-естетичної і професійної культури, формуванням систем 

діяльнісного підходу до оволодіння окремими, міжпредметними й узагальненими 

знаннями, уміннями, навичками. Інтелектуалізація підготовки фахівця забезпечується 

вивченням циклу гуманітарних та соціально-економічних, природничо-наукових та 

фахових дисциплін професійно-практичної підготовки. У ході засвоєння інформації, 

характерної для вищої освіти, у студентів формуються навички евристичних і 

проблемно-пошукових дій, прийоми і методи розумової і практичної діяльності, що 

впливають на вироблення системного мислення, цілісного художнього світогляду; 

 – безперервність освіти, яка випливає з багаторівневого і послідовного процесу 

вищої освіти, зв’язку вузівської освіти з попередніми її етапами з орієнтацією на 

постійне професійне вдосконалення  та спрямованість до майбутньої музично-

педагогічної діяльності;  

 – індивідуалізація і диференціація, які забезпечують індивідуально-творчий 

підхід до навчання студентів, враховують певний розвиток особистісних і професійних 

інтересів, потреб, здібностей і можливостей; 

 – інноваційність, яка виявляється у варіативності, динамічності змісту, форм, 

методів і технологій підготовки студентів до різних видів музично-педагогічної 

діяльності; 

 – національно-регіональний підхід, який враховує економічні, культурні умови 

розвитку професійної освіти та зв'язок навчально-виховного процесу із національною 

історією, культурою та традиціями України, її регіонів, що спрямовано на виконання 

соціальних завдань у підготовці педагогічних кадрів, необхідних навчальним закладам 

Закарпаття і  держави в цілому. 

Актуальність навчально-виховної роботи кафедри інструментального 

мистецтва і методики музичного виховання Мукачівського державного університету 

полягає у підготовці майбутнього педагога-музиканта, котрий володіє сучасними 
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педагогічними технологіями, загальнонауковими, психолого-педагогічними та 

спеціальними знаннями, вміннями і навичками, які дають йому змогу реалізувати 

творчий потенціал засобами педагогічної, науково-дослідної та музично-

просвітницької діяльності.  

Основними завданнями навчально-виховної роботи кафедри є: 

– визначення та реалізація пріоритетних напрямів навчально-виховної роботи; 

– підготовка методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховної 

роботи; 

– впровадження науково-обгрунтованих та практично апробованих методів і 

форм навчання і виховання студентської молоді;  

– інтелектуальний розвиток студентів, формування у них професійних навичок 

і вмінь; 

– фахове виховання студентів засобами навчальних дисциплін, активній участі 

у концертно-просвітницькій діяльності, творчими зустрічами та майстер-класами з 

провідними педагогами, музикантами, науковцями; 

Науково-дослідна робота кафедри інструментального мистецтва і методики 

музичного виховання Мукачівського державного університету спрямована на: 

вивчення теоретико-методологічних засад музично-педагогічної освіти; модернізацію 

змісту, форм і методів музично-педагогічної галузі; визначення місця і ролі музичної 

педагогіки як науки та навчальної дисципліни в системі національної української 

культури і освіти; обгрунтування положення про те, що українська музична педагогіка 

здійснює значний вплив на процес національного державотворення, розвиток 

духовності в українському суспільстві.  

Означена мета науково-дослідної роботи кафедри зумовила відповідну 

сукупність основних завдань:  

– визначити концептуальні засади вищої освіти України та виділити основні її 

властивості; 

– проаналізувати тенденції розвитку вищої освіти, обґрунтувати методику 

впровадження музично-педагогічних, мистецтвознавчих та культурологічних 

дисциплін у навчальний процес; 

– розкрити значення музично-педагогічної освіти у формуванні духовної 

культури українського суспільства; 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні  науки 

116

 

Журнал наукових праць №11(6)’2011 
 

– дослідити стан та перспективи розвитку сучасної музично-педагогічної 

науки; 

– переосмислити музично-педагогічну спадщину минулих поколінь з метою 

використання її найкращих здобутків для розвитку творчого потенціалу студентської 

молоді; 

– з'ясувати значення музичної педагогіки в системі вищої освіти України; 

– окреслити особливості національної музично-педагогічної думки в контексті 

світового освітнього простору. 

Практичне значення результатів науково-дослідної роботи кафедри 

інструментального мистецтва і методики музичного виховання Мукачівського 

державного університету визначається тим, що одержані результати і вироблені 

історико-методологічні підходи можуть бути використані:  

– у подальших наукових дослідженнях із проблем музичної педагогіки, 

мистецтвознавства, теорії та історії культури, історії української музики тощо;  

– при розробці навчальних програм, підручників, авторських курсів, укладанні 

методичної та науково-популярної літератури у галузі післядипломної освіти 

працівників освіти і культури; 

– для вдосконалення фахової підготовки майбутніх педагогів-музикантів у 

середніх та вищих педагогічних навчальних закладах; 

– у просвітницькій діяльності громадських організацій і товариств, які 

займаються проблемами відродження національної освіти і культури. 

Науково-дослідна та навчально-методична робота кафедри інструментального 

мистецтва і методики музичного виховання Мукачівського державного університету 

слугує підготовці фахівців у галузі музичного мистецтва через діяльність бакалаврату 

та магістратури. Студенти кафедри проходять педагогічну практику у найкращих 

освітніх закладах краю, вивчають досвід провідних викладачів як Закарпаття, так і 

України в цілому. Поєднання наукової і виконавської діяльності у підготовці 

майбутнього педагога-музиканта сприяють подоланню розриву між культурою, наукою 

та освітою. Це сприяє підготовці нової генерації вчителів, які у своїй самостійній 

викладацькій практиці розробляють та впроваджують власні інноваційні освітні 

ситеми. 

Випускники кафедри працюють вчителями музики, концертмейстерами, 

керівниками хорів та ансамблів пісні і танцю, організаторами культурно-мистецьких 
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заходів, художніми керівниками культурно-просвітницьких організацій, викладачами 

музичних дисциплін у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації, 

виступають як солісти-виконавці,а також займаються науковою діяльністю в галузі 

музичної педагогіки та мистецтвознавства. 

Серед пріоритетів діяльності кафедри – єдність освіти і науки, чому сприяє 

високий науковий ценз викладацького складу, їх участь у всеукраїнських, міжнародних 

науково-практичних конференціях та семінарах з проблем музичної педагогіки, 

мистецтвознавства, культурології, публікація статей у провідних фахових виданнях 

України. 

Очолює кафедру – кандидат педагогічних наук, доцент, висококваліфікований 

спеціаліст у галузі музичної педагогіки та мистецтва Качур Мирослава Михайлівна. 

Вона є автором багаточисленних публікацій з проблеми естетичного виховання 

молодших школярів, систематично приймає участь у Всеукраїнських та Міжнародних 

науково-практичних конференціях та семінарах, автор інноваційних навчальних 

програм у вищій школі, член експертної групи по рецензуванню підручників з 

музичного мистецтва. Науковець тісно співпрацює з Інститутом інноваційних 

технологій та змісту освіти МОН України, лабораторією естетичного виховання 

Інституту проблем виховання АПН України. Мирослава Михайлівна неодноразово 

обиралася головою журі Всеукраїнського дитячо-юнацького конкурсу народного 

мистецтва «Смарагдові витоки» (2009, 2010), очолювала другий етап Всеукраїнського 

конкурсу «Вчитель року» у номінації «Музика» (2008), є постійним членом журі 

Всеукраїнського пісенного конкурсу «Різдвяна зірочка» тощо.  

М.М. Качур вдалося згуртувати потужну наукову команду, яка постійно 

наполегливо працює над удосконаленням навчально-виховної та науково-дослідної 

роботи. На кафедрі працюють 2 доктори наук, 3 професори, 7 кандидатів наук, 5 

доцентів, 1 народний артист, 2 заслужені діячі мистецтв, 1 заслужений працівник 

культури України.  

Викладачами кафедри досліджується зв'язок мистецького світогляду та музичної 

свідомості студентів ВНЗ; актуальні проблеми музичної культури і музичної 

педагогіки; професійна майстерність майбутнього педагога-музиканта; аналізується 

роль художньої творчості у становленні світогляду студентів та формуванні 

професійної компетентності; вивчаються особливості професійного музичного 

мистецтва та освіти Закарпаття тощо. 
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Виконання роботи на кафедрі інструментального мистецтва і методики 

музичного виховання Мукачівського державного університету спрямоване на 

створення нових типів програм, посібників, підручників з питань музичної педагогіки, 

методики інструментального виконавства, мистецтвознавства, теорії та історії 

культури, музикології, україністики, краєзнавства тощо.  

Професорсько-викладацький склад кафедри співпрацює із провідними 

навчальними закладами та науковими інститутами України. Доцент кафедри Росул Т.І. 

з 2002 р. взаємодіє з Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М.Т.Рильського НАН України по підготовці «Української музичної енциклопедії» 

та 6 тому «Історії української музики». Доцент кафедри Качур М.М. –  з лабораторією 

естетичного виховання Інституту проблем виховання АПН України в розробці 

варіативних програм з предметів художньо-естетичного циклу, старший викладач 

Микуланинець Л.М. – з кафедрою теоретичної та прикладної культурології та 

мистецтвознавства Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв у 

підготовці фундаментальної праці із проблеми музичної регіоніки України; Теличко 

Віктор Федорович – приймає активну участь у розробці комплексної теми 

Національної музичної академії ім. П.Чайковського «Українська музична культура: 

культурологічні, соціологічні, художньо-естетичні, педагогічні та виконавські 

аспекти». Коло його наукових інтересів охоплює дослідження музичної культури 

Закарпаття другої половини ХХ ст.  

Викладачі кафедри є здобувачами Інституту мистецтв Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Товтин Н.І.), Інституту педагогіки 

та педагогічної освіти дорослих АПН України (Фізер В.С.), Київського університету 

імені Бориса Грінченка (Попович Н.М). 

Кафедра інструментального мистецтва і методики музичного виховання 

співпрацює з Інститутом мистецтв Національного педагогічного університету ім. 

М.П.Драгоманова, з Інститутом мистецтв та провідною науковою кафедрою 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Інститутом мистецтв 

Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, Дрогобицьким 

державним педагогічним університетом ім. І.Франка, Харківським державним 

університетом мистецтв ім. І.П.Котляревського. 

Налагоджено систематичну культурно-просвітницьку співпрацю із 

Закарпатською обласною філармонією, Мукачівським міським Будинком культури, в 
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рамках якої здійснюються концерти, творчі вечори, лекції, зустрічі, майстер-класи, 

презентації. 

Кафедра інструментального мистецтва і методики музичного виховання має 

потужний науково-творчий потенціал. Цього року на базі кафедри продовжено набір у 

магістратуру за спеціальністю «Музичне мистецтво», на кафедрі започатковано 

видання наукової стінгазети «Світ мистецтва», здійснюється робота по організації та 

налагодженню діяльності студентського наукового товариства, у березні планується 

проведення першої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Мистецька освіта 

в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття», пройшла обговорення і 

отримала рекомендацією до друку монографія Л.М. Микуланинець «Етнокультурні 

виміри становлення та розвитку професійного музичного мистецтва Закарпаття другої 

половини ХХ століття». 

Отже, кафедра інструментального мистецтва і методики музичного виховання є 

провідною випусковою кафедрою Мукачівського державного університету. Діяльність 

її спрямована на виховання високого рівня фахівців у галузі музичного мистецтва, 

дослідження нових напрямів музично-педагогічної думки, розробку авторських 

навчальних програм і курсів, впровадження у освітній процес інноваційних 

педагогічних систем, видання навчальних посібників та підручників, посилення 

науково-дослідної діяльності викладачів кафедри, налагодження міжвузівських 

контактів.  
АННОТАЦИЯ 

 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАФЕДРЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА И МЕТОДИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ МГУ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Статья посвящена освещению основных направлений деятельности кафедры инструментального 

искусства и методики музыкального воспитания Мукачевского государственного университета. 
Авторами обоснована актуальность учебной и научно-исследовательской работы кафедры, доказано 
инновационный характер ее функционирования.  

Ключевые слова: учебно-воспитательная деятельность, научно-исследовательская работа, 
кафедра инструментального искусства и методики музыкального воспитания, Мукачевский 
государственный университет 

 
THE SUMMARY 

 
EDUCATIONAL AND RESEARCH ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT OF ART 

INSTRUMENTAL MUSIC EDUCATION AND METHODS MSU IN MODERN EDUCATIONAL 
SPACE 

This article is devoted for Instrumental art and methodology musical education Faculty of Mukacheve 
State University activity main directions revelation. Faculty educational and research work actuality is given 
ground by authors, its functioning innovative character is proven. 

Key words: educational activity, research work, Instrumental art and methodology musical education 
Faculty, Mukacheve State University. 
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УДК 371.333 
 

 
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА УРОЦІ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗОШ 
 

Т.М. КРАВЧЕНКО, Н.В. ТЕЛИЧКО 
Мукачівський державний університет 

 
Актуальність даної статті зумовлена необхідністю використання нових технічних засобів 

навчання, а також інформаційних технологій для підвищення ефективності та якості процесу 
навчання іноземних мов. 

Проведено аналіз педагогічних умов, що забезпечують використання ТЗН та нових 
інформаційних технологій на уроці іноземної мови в школі.  Розглянута сутність ТЗН та інформаційних 
технологій.  Обґрунтовано використання ТЗН та інформаційних технологій. Здійснено аналіз 
педагогічних умов, що забезпечують використання ТЗН та інформаційних технологій. 

Ключові слова: технічні засоби навчання, візуальні, аудіо  та аудіовізуальні технічні засоби, 
комп'ютерна технологія, комп'ютерна грамотність, комп'ютеризація, комп'ютерні програми, 
інформаційні технології, технологія. 

 
Прикметною ознакою сучасного етапу суспільного розвитку є зростання 

значущості англійської мови як мови міжнародного спілкування. У сучасних умовах 

розвитку освіти зміст навчання спрямований на забезпечення можливості спілкування 

осіб, в процесі якого зустрічаються різні норми та моделі поведінки, різний вік та 

умови спілкування, різні ціннісні орієнтації особистості. З розвитком комунікативного 

підходу до вивчення іноземної мови змінилася не тільки організація процесу навчання. 

Процес навчання реалізується відповідно до реального спілкування, завдяки 

моделюванню основних закономірностей мовленнєвого спілкування. Постійний 

розвиток науки і техніки спонукає до модернізації, тим самим вимагаючи від освітніх 

закладів запровадження сучасних технологій, яке за відсутністю іншомовного оточення 

стає необхідним. 

Ідея використання різноманітних машин в процесі навчання з'явилася ще на 

початку ХХ століття. Від початку і до сьогодні рушієм впровадження технічних засобів 

навчання (далі – ТЗН) у навчальний процес є ідея підвищення ефективності навчання 

шляхом передачі машинам окремих функцій викладача, тобто автоматизації навчання. 

В сучасній школі використання аудіо і відео записів на уроці є не тільки 

доречним, а й обов’язковим. Робота з такими матеріалами на уроці урізноманітнює 

види діяльності учнів в процесі навчання іноземній мові. Аудіо- і відеоматеріали 

роблять урок цікавим для всіх учнів, підвищують рівень мотивації вивчення іноземної 

мови, дають можливість працювати з автентичними зразками іноземної мови. 

Ефективність ТЗН в сучасній школі підвищується у зв'язку з використанням 

комп'ютерної техніки, що спричинив розвиток нових інформаційних технологій. Якщо 
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у 80-х роках минулого століття в арсеналі вчителя  іноземної  мови були звукозаписи та 

навчальні телепередачі, то до кінця 90-х – початку ХХІ століття на допомогу 

педагогові пришли комп'ютери, відео, супутникове телебачення та Інтернет. 

Сьогодні, використання інформаційних технологій – одна з умов успішного 

вивчення іноземної мови. Тому вчитель іноземної мови повинен, окрім ґрунтовної 

фахової підготовки, володіння сучасною комунікативною методикою, використовувати 

інформаційні технології на усіх етапах навчання – це вимога часу. Сучасні 

інформаційні технології мають бути ефективним інструментом, який полегшить 

засвоєння знань, зробить навчання інтерактивним, комунікативно спрямованим, 

цікавим, наочним, індивідуальним.  

Є. С. Полат вважає, що завдання вчителя полягає в тім, щоб створити умови 

практичного оволодіння мовою для кожного учня, вибрати такі методи навчання, що 

дозволили б кожному учню виявити свою активність, свою творчість. Завдання вчителя  

– активізувати пізнавальну діяльність учня в процесі навчання іноземним мовам. 

Сучасні педагогічні технології такі, як навчання в співробітництві, проектна методика, 

використання нових інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів допомагають 

реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують 

індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їхнього 

рівня навченості, схильностей і т.д. [4: 13]. 

На уроках англійської мови за допомогою комп’ютера можна вирішувати цілий 

ряд дидактичних завдань:  формувати навички й уміння читання, використовуючи 

матеріали глобальної мережі;  удосконалювати уміння письмової мови школярів;  

поповнювати словниковий  запас учнів; формувати в школярів стійку мотивацію до  

вивчення англійської мови [2: 2]. 

Нагальність упровадження нових ТЗН з метою підвищення ефективності та 

якості процесу навчання іноземних мов, виключна вагомість формування іншомовної 

комунікативної компетенції при комплексному застосуванні сучасних технічних 

засобів, а також недостатньо розроблені для застосування у навчальному процесі в 

Україні інформаційні технології зумовили актуальність обраної теми статті. 

Обєкти та методи дослідження 

Проблема використання ТЗН у навчанні іноземних мов не є новою. Було 

досліджено проблему використання ТЗН у навчальному процесі, особливості та 

переваги використання звукозапису, ефективність використання технічних засобів у 
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навчанні мовних аспектів, використання відеофонограми та фонограми, навчального 

телебачення, використання комп'ютера в процесі навчання, створення та застосування 

комп'ютерних програм.  

Комп'ютер є одним з компонентів інформаційної технології, тому замість 

терміну "комп'ютеризоване навчання", часто використовують з тим же значенням 

термін "інформатизація освіти". Інформатизація сфери освіти стає все більш 

актуальною та вступає на якісно новий рівень свого розвитку. Досить успішно 

розв'язуються питання використання комп'ютерних технологій як у вищій, 

професійній, так і у середній школах. А відтак, необхідно чітко уявляти і відповідно 

оцінювати роль інформаційних, мультимедіа та інших комп'ютерних технологій і 

самого комп'ютера у навчальному процесі. На цьому етапі розвитку провідні позиції 

починають займати більш конкретні і, можливо, дещо вужчі питання, пов'язані з 

визначенням дидактичного, психологічного і методичного потенціалів комп'ютерних 

технологій у вивченні різних предметів, їх вплив як на парадигму всієї освіти, так і на 

теорію та практику навчання кожного освітнього курсу[5: 2]. 

Постановка задачі 

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та аналізі 

педагогічних умов, що забезпечують використання ТЗН та нових інформаційних 

технологій на уроці іноземної мови в середній школі. 

Для досягнення поставленої мети необхідно: 

1. Розглянути сутність ТЗН та інформаційних технологій. 

2. Теоретично обґрунтувати використання ТЗН та інформаційних технологій у 

навчальному процесі. 

3. Здійснити аналіз педагогічних умов, що забезпечують використання ТЗН та 

інформаційних технологій. 

Результати та їх обговорення 

У методиці навчання іноземних мов вагома роль для організації ефективного 

формування складових комунікативної компетенції відводиться  технічним засобам.  

Проблема використання технічних засобів та  дидактичних  матеріалів  у  навчанні  

іноземних  мов  не  є  новою. Досліджено можливості  використання  ТЗН у  

навчальному  процесі (С. І. Архангельський,  Б. А. Бенедиктов,  М. В. Ляховицький, Л. 

Д. Цесарський та ін.), особливості та переваги використання звукозапису (І. М. Берман 

, Н. Г. Головкіна , Н. М. Головкова , А. С. Лур’є , М. В. Ляховицький та ін.), 
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ефективність використання технічних засобів у навчанні мовних аспектів ( Н. І. 

Бичкова , А. С. Лур’є, Н. В. Любимова), використання комп'ютера у процесі навчання 

(І. Є. Булах, І. Н. Горєлов, Е. Л. Носенко, І. С. Панова-Яблошнікова,  П. І. Сердюков,            

J. Baurmann, Р. Berlinhof, J. Higgins  та ін.), створення та застосування комп'ютерних 

програм (В. Н. Алаликін , П. Г. Асоянц , В. П. Безпалько, Т. І. Коваль, Н. М. Чемерис та 

ін.), використання відеофонограми та фонограми (Н. І. Бичкова, Н. Ф. Бориско, Л. А. 

Зайцева, М. В. Ляховицький , M. Allan  та ін.), навчального телебачення (С. 

І.Архангельський, Л. В. Банкевич, В. П. Васильєв, В. Л. Прокоф'єва та ін.). 

Технічні засоби навчання – це сукупність технічних засобів та дидактичного 

забезпечення, що застосовують в навчально-виховному процесі для демонстрації і 

обробки інформації з метою її оптимізації. До технічних засобів навчання відносять: 

діапроектори, графопроектори, епіпроектори, магнітофони, радіоустановки, музичні 

центри (аудіо системи), програвачі, радіовузли, кінопроектори та кіноустановки, 

телевізори, відеомагнітофони та комп'ютери[3: 10]. 

Класифікувати ТЗН складно через різноманітність пристроїв, функціональних 

можливостей, способів демонстрації інформації. Існують такі основні класифікації: 

• за функціональним призначенням; 

• за принципом роботи; 

• за типом навчання; 

• за логікою роботи; 

• за характером впливу на органи відчуттів; 

• за характером демонстрації інформації[3: 11]. 

 Найбільш поширеною є класифікація ТЗН за характером впливу на 

органи відчуттів. Відповідно до неї вони поділяються на: візуальні, аудіо  та 

аудіовізуальні.  

Функції ТЗН надзвичайно різноманітні. Вони доповняють одна одну. Не всі 

функції можуть бути властивими різним ТЗН в однаковій мірі. Першою з функцій ТЗН 

є комунікативна, тобто функція передачі інформації. Друга – управлінська, передбачає 

отримання зворотного зв'язку в процесі сприймання та засвоєння інформації та 

корекцію цих процесів. Третя – кумулятивна, реалізується через зберігання, 

систематизацію навчальної та навчально-методичної інформації. Здійснюється завдяки 

створенню та комплектуванню аудіо - та відеотек, зберіганню та передачі інформації з 

допомогою сучасних інформаційних технологій. Четверта – навчально-дослідна, 
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пов'язана з трансформацією знань отриманих завдяки використанню ТЗН, 

моделюванням змісту та форм презентації інформації. 

До ТЗН висувають різноманітні вимоги, а саме: функціональні, педагогічні, 

ергономічні, естетичні, економічні. Функціональні – можливість апаратури 

забезпечувати необхідні режими роботи ( гучність, якість звучання, універсальність 

пристрою). Педагогічні – відповідність можливостей технічного засобу тим формам та 

методам навчально-виховного процесу, які відповідають сучасним вимогам, науковість 

та ідейність змісту, доступність за віком та знаннями учнів. Ергономічні – зручність та 

безпека експлуатації; мінімальна кількість операцій при підготовці і роботі з 

пристроєм; рівень шуму; зручність огляду, ремонту та транспортування. Естетичні – 

гармонія форми; цілісність композиції, товарний вигляд. Економічні – відносно 

невелика вартість при високій якості і довговічності ТЗН [3: 12]. 

Застосування технічних засобів у процесі навчання іноземних мов уможливлює:  

1) створення природного мовленнєвого середовища як вагомого чинника у 

навчанні іноземних мов;  

2) підвищення зацікавленості учнів у вивченні іноземних мов; 

 3) використання диференційованого підходу до навчання;   

4) здійснення інтенсифікації навчального процесу (В. А. Артемов, А.С. Лур'є, М. 

В. Ляховицький, Л. Д. Цесарський та ін.); 

5) реалізацію принципу наочності. 

Діяльність кожної людини пов’язана з великою кількістю психологічних 

факторів. Психологи стверджують, що саме використання аудіо та відео матеріалів у 

навчальному процесі значно покращує кінцеві результати і значно більше спонукає 

учнів до комунікативної діяльності. Беручи до уваги зацікавленість учнів засобами 

масової інформації, які є для них найбільш видовищними та здатними викликати 

інтерес і підтримувати увагу досить тривалий час, психологічно обґрунтуємо 

доцільність використання аудіо та відео навчальних посібників. Використовуючи 

фрагменти відеозаписів та звукових записів ми спонукаємо до дії зорові та слухові 

центри людини, які в свою чергу, впливають на процес засвоєння та запам’ятовування 

матеріалу. Використання відео та звукозаписів використовуються ще як засіб 

гармонізації взаємин, мети, намірів, уявлень, думок усіх учасників навчального 

процесу. Така гармонізація забезпечує зберігання їхнього емоційного сприйняття 
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навчальної дійсності і реагування на цю дійсність, що забезпечує створення 

оптимального психологічного клімату для навчання і здобуття найкращих результатів. 

Слід зазначити, що навіть при мінімальній забезпеченості навчального процесу 

технічною апаратурою неможливо навчати іноземної мови без застосування певних 

ТЗН. До таких, у першу чергу, відносяться звукозаписи. 

Звукозапис є тим засобом, що спрямовує навчальну мовленнєву інформацію по 

аудитивному каналу сенсорної системи учня [6:60]. Звукозапис має багато переваг 

порівняно з іншими засобами навчання завдяки тому, що дозволяє: 

1) фіксувати іншомовне мовлення у часі і просторі для подальшого 

використання у навчальному процесі; 

2) демонструвати об'єкт опанування – іншомовне мовлення, що звучить; 

3) використовувати "законсервоване мовлення" згідно з будь-яким методичним 

задумом; 

4) ефективно контролювати усномовленнєвий продукт учня, даючи йому не 

тільки якісну, але й кількісну оцінку[7: 57]. 

Найбільш вмотивовано звукозаписи застосовуються: з метою навчання 

аудіювання; навчання усного мовлення на основі широкого використання зразків 

мовлення; раціональної презентації та закріплення зразків мовлення, що звучать 

(наприклад: моделей, типових структур); введення мовленнєвого матеріалу в 

діалогічній формі; демонстрування пісень і фрагментів художнього читання у 

виконанні носіїв мови; проведення аналізу записаних на плівку висловлювань учнів; 

звукового супроводу засобів зорової наочності[6: 23]. 

В умовах, коли нема можливості провести мовну практику, то краще звернутися 

по допомогу до навчальних відеоматеріалів. Вони дозволяють розширити рамки 

підручників та стіни класів, створити мовне середовище.  

Навчання міжкультурної комунікації неможливе без використання відеозаписів 

автентичних телепрограм. Завдяки цьому процес оволодіння іноземною мовою набуває 

комунікативно-когнітивного характеру, оскільки лише у відеозаписах міститься 

поєднання мовної та соціокультурної інформації.  

Використання відеоматеріалів дозволяє вирішити наступні завдання: 

- навчити сприймати інформацію; 

- розвивати когнітивні вміння (спостереження, відбір, висування гіпотез); 

- навчити аналізувати та узагальнювати інформацію; 
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- збагачувати словниковий запас; 

- стимулювати спілкування; 

- навчити критично  відноситися до змісту відеоматеріалів[8: 44]. 

 Завдяки використанню відеоматеріалів учні вчаться чути більше, ніж 

говориться та бачити більше, ніж зображується у відеоматеріалах. Учні бачать, які 

події передують тим, чи іншим словам, які їх супроводжують, а які послідкують за 

ними. Така можливість дозволяє краще розуміти, відчувати, яку роль виконує сама 

мова. Учень має можливість краще зрозуміти, що в деяких ситуаціях доречними є одні 

слова та вирази, а в інших ситуаціях – інші[1: 24]. 

У процесі підготовки до уроку з використанням ТЗН слід: детально 

проаналізувати зміст та мету уроку, зміст і логіку вивчення навчального матеріалу; 

визначити обсяг і особливості знань, які повинні засвоїти учні, необхідність 

демонстрування предмета, явища або їх зображення; відібрати і проаналізувати 

аудіовізуальні та інші дидактичні засоби, встановити їх відповідність змістові та меті 

уроку, можливе дидактичне призначення як окремих посібників, так і комплексу 

загалом; встановити на якому попередньому пізнавальному досвіді здійснюватиметься 

вивчення кожного питання теми; визначити методи і прийоми забезпечення активної 

пізнавальної діяльності учнів, міцного засвоєння ними знань, умінь і навичок. 

Підготовка також включає ознайомлення з фондами, своєчасне замовлення та 

одержання посібників, визначення часу, місця демонстрації на уроці тощо, передбачає 

перевірку технічного стану апаратури, налагодження її перед уроком, встановлення 

технічної якості посібника та ремонт його в разі потреби, додержання правил техніки 

безпеки та протипожежних вимог тощо. Враховуються також індивідуальні 

особливості зору учнів, забезпечується вентиляція приміщення, встановлюється 

дозування демонстрації з урахуванням вікових особливостей учнів. Орієнтоване 

дозування таке: для звукозаписів – 15 хвилин, для діафільмів з навчально-науковим 

змістом – 12-14 кадрів, для кінофільму – 3-4 фрагменти, для навчальної телепередачі – 

20-30 хвилин. Зазначене дозування умовне, оскільки воно значною мірою залежить від 

змісту навчального матеріалу, екранних і звукових посібників, рівня підготовки учнів 

та низки інших факторів. 

У цьому випадку вони виконують допоміжну роль, конкретизують, ілюструють 

слово вчителя, роблять його переконливим, зрозумілим. Як правило, такий варіант має 
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місце у формуванні абстрактних понять на уроках математики, фізики, хімії, а також у 

вивченні літературних творів тощо. 

Застосовуються такі прийоми: демонстрація в кінці розповіді; чергування 

розповіді з показом (розповідь-демонстрація-розповідь) та одночасне з розповіддю 

використання аудіовізуальних посібників. Дидактична функція аудіовізуальних 

посібників як засобу ілюстрації не виключає можливості творчої роботи з ними. 

Для конкретизації розповіді вчителі здебільшого використовують діафільми, 

діапозитиви, ілюстрації до епідіаскопа, грам- та магнітозаписи, матеріали радіопередач, 

з якими їм легше працювати. Перспективною щодо цього є робота з кодоскопами. Вони 

дають змогу не тільки демонструвати фабричні діапозитиви, а й одночасно з 

розповіддю креслити та малювати на склі або плівці і ці зображення проектувати на 

екрані. 

У курсі шкільних предметів окремі питання учням важко, а іноді й неможливо 

зрозуміти без попередньої підготовки. У таких випадках технічні посібники можуть 

дати уявлення про предмети або явища. Джерелом знань для учнів може бути не тільки 

проекційна, а й звукова наочність, зокрема виступи політичних діячів, учених; читання 

літературних творів тощо. 

У використанні технічних засобів як джерела знань особливої ваги набуває 

підготовка учнів до сприймання посібника, іноді бажано створити проблемні ситуації, 

визначити питання (не більше 3-4), на які треба дати відповідь, запропонувати тести 

для заповнення їх після перегляду тощо. Посібники краще підбирати невеликі за 

обсягом. Залежно від складності навчальних завдань, змісту, структури посібника іноді 

доцільно опрацьовувати поетапно окремі питання, що полегшує учням засвоєння 

матеріалу. 

Щоб підвищити якість виконання практичних робіт,  особливо в тих випадках, 

коли з різних причин важко дати пояснення про їх виконання, в пригоді стають 

технічні засоби. Учителі літератури та іноземних мов для інструктажу використовують 

– звукозаписи зразкового читання, іноземної вимови тощо. 

Використання технічних засобів для інструктажу потребує повторної їх 

демонстрації. Перед виконанням практичної роботи слід з’ясувати, чи засвоїли учні 

порядок і послідовність вправ. 

На матеріалі технічних засобів можна проводити різноманітні види самостійних 

робіт. Найпоширеніші з них: самостійний переказ і пояснення демонстраційного 
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матеріалу; складання планів за змістом посібника; заповнення схем і тестів; написання 

творів і рецензій; виконання домашніх завдань; робота з навчальними машинами тощо. 

Перед демонстрацією вчитель дає учням чіткі завдання, потім перевіряє 

засвоєння матеріалу і, тільки впевнившись, що учні зрозуміли його, пропонує 

виконувати самостійну роботу. Не обов’язково планувати самостійні роботи лише на 

матеріалі технічних засобів, учні можуть під час їх виконання користуватися 

підручником або іншим посібником. Це сприяє глибшому осмисленню теми, навчає 

самостійно працювати. 

Проведення самостійних робіт в автоматизованих класах з використанням 

програмованого навчання та в лінгафонних кабінетах, де є можливість одночасно 

працювати з усіма учнями – це досить ефективний вид роботи. 

Технічні засоби, що використовуються з цією метою, демонструються після 

вивчення теми. Обсяг посібника може бути більшим, ніж під час використання його 

для інших цілей. Він допомагає не тільки систематизувати й узагальнити набуті знання, 

а й поповнити їх та поглибити новими відомостями. Досить часто учителі в процесі 

вивчення нового матеріалу використовують технічний засіб окремими фрагментами, а 

під час узагальнення – уже в цілому.  

Визначення дидактичних функцій – важливе питання методики використання 

технічних засобів, але не слід підходити до нього догматично. Один і той самий 

посібник може виконувати різні дидактичні функції. Під час фрагментарного 

використання технічного засобу кожний фрагмент може виконувати різні функції 

(наприклад, перший – бути ілюстрацією, другий – джерелом нових знань, а третій – 

матеріалом для самостійної роботи). 

Ефективне використання наочності не вичерпуються визначенням дидактичних 

функцій і методичних прийомів застосування технічних засобів. У більшості випадків 

для повноцінного висвітлення теми використовують комплекс наочних посібників. 

Ефективність використання ТЗН визначається, головним чином, за трьома 

аспектами:  

• параметрами й можливостями ТЗН та їх використанням у конкретних 

умовах;  

• якістю дидактичного матеріалу;  

• вміннями вчителя та учнів використовувати ТЗН і дидактичні матеріали. 
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Очевидним є те, що жоден із технічних засобів, якими б значущими не були 

його дидактико-методичні можливості, не може розглядатись як універсальний. На 

думку багатьох психологів і методистів (І. О. Зимня, А.С. Лур'є, М. В. Ляховицький, Н. 

К. Скляренко та ін.) найбільший успіх у навчанні іноземних мов забезпечує комплексне 

використання технічних засобів, при якому в сприйнятті навчального матеріалу беруть 

участь одночасно кілька аналізаторів. Бажані інтенсивність та ефективність процесу 

навчання досягаються лише в результаті раціонального використання всіх наявних 

технічних засобів, враховуючи дидактичні"плюси" та "мінуси" кожного з них.  

Висновки 

Обсяги інформації ростуть і часто рутинні способи її передачі, збереження й 

обробки є неефективними. Справлятися з труднощами допомагають ТЗН. В сучасній 

школі використання аудіо і відеозаписів на уроці є обов’язковими. Робота з такими 

матеріалами урізноманітнює види діяльності учнів,  робить урок цікавим, підвищує 

рівень мотивації вивчення іноземної мови, дає можливість працювати з автентичними 

зразками іноземної мови. ТЗН  можна використовувати на різних етапах роботи з 

учнями. ТЗН можуть виступати джерелом знань, бути ілюстрацією до розповіді 

вчителя, застосовуватися  як інструктаж для виконання учнями самостійних робіт, для 

систематизації й узагальнення здобутих знань. 

Ефективність ТЗН в сучасній школі підвищується у зв'язку з використанням 

комп'ютерної техніки. Використання інформаційних технологій розкриває величезні 

можливості комп’ютера як засобу навчання. Комп’ютерні навчальні програми мають 

багато переваг перед традиційними методами навчання. Вони дозволяють тренувати 

різні види мовної діяльності і сполучати їх у різних комбінаціях, допомагають 

усвідомити мовні явища, сформувати лінгвістичні здібності, створювати комунікативні 

ситуації, автоматизувати мовні дії, забезпечують можливість контролю, а також 

реалізацію індивідуального підходу й інтенсифікацію самостійної роботи учня. 
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АННОТАЦИЯ 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 
Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью использования новых технических 

средств обучения, а так же информационных технологий  для повышения эффективности и качества 
процесса обучения иностранным  языкам. 

Проведен анализ педагогических условий , которые обеспечивают использование технических 
средств обучения и новых информационных технологий на уроке иностранного языка в школе. 
Рассмотрена сущность ТСО  и информационных технологий. Обосновано использование ТСО и 
информационных технологий. Осуществлен анализ педагогических условий , которые обеспечивают 
использование ТСО  и информационных технологий. 

Ключевые слова: технические средства обучения, визуальные. аудио и аудиовизуальные 
технические средства, компьютерная технология, компьютеризация, компьютерные программы, 
информационные технологии, технология. 

 
THE SUMMARY 

 
 USE OF TECHNOLOGY IN THE CLASSROOM LEARNING A FOREIGN LANGUAGE IN SCHOOL 

The urgency of the present article is determined by the necessity of the use of new technical teaching 
aids, and information technologies in order to improve effectiveness and quality of foreign language teaching. 
The aim of the present article is to analyse the pedagogical conditions that allow to use the TTA and new 
information technologies in the foreign language classes in school. 

Gaining such an aim presupposes fulfilling the following tasks: to view the nature of TTA and 
information technologies, to motivate the use of TTA and information technologies, to do the analysis of 
pedagogical conditions that allow to use the TTA  and information technologies. 

 
Key words: technical teaching aids, visual, audio, audio-visual technical aids, computer technology, 

computer literacy, computerization, computer programs, information technologies, technology. 
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УДК 367 
 
 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГРАМАТИЧНИХ СИСТЕМ УКРАЇНСЬКОЇ ТА 
РОСІЙСЬКОЇ МОВ 

 
Г. Ф. КУНАК 

Мукачівський державний університет 
 

У статті проводиться порівняльний аналіз граматичних систем української   та російської мов 
на матеріалі теми «Іменник». Доведено, що усвідомлення відмінностей в граматичних категоріях 
іменника дає можливість уникнути інтерференції в усній та письмовій формах мовлення. Визначено 
завдання для подальшого дослідження. 

Ключові слова: порівняльний аналіз,категорії роду, числа, відмінку, інтерференція. 
 
В основі духовного об’єднання людей у певну спільноту завжди є мова. 

Консолідуючу, суспільну роль в нашій державі відіграє українська мова.  Знання 

державної мови, оволодіння її законами, безперечно, є однією з умов якісної 

підготовки педагогічних кадрів. Сучасний спеціаліст має бути високоосвіченою 

людиною;  знання кількох мов є ознакою освіченості. Саме тому студенти 

педагогічного факультету вивчають,  крім англійської, німецької, французької, 

російську мову. 

Українська і російська мови належать до індоєвропейської мовної сім’ї , зокрема 

до східної групи слов’янських  мов, тому в їх граматичних системах є багато спільного.  

Це дає можливість при вивченні мовних явищ  здійснювати транспозицію. В 

енциклопедії «Українська мова» транспозиція визначається  як «використання однієї 

форми у функції іншої» [6,  c. 92]. Зазначимо, що транспозиційний процес є 

позитивним та ефективним за умови здійснення порівняльного аналізу граматичних 

явищ української та російської мов.  

Питання порівняльного аналізу є предметом дослідження як у лінгвістиці,  так і 

в  сучасній лінгводидактиці. У монографії «Порівняльна граматика української та 

російської мов»  авторами М. Брицин, М. Жовтобрюх, А. Майборода   подано 

системний опис російської та української граматик у порівняльному аспекті, визначені 

спільні й  специфічні риси граматичних засобів означених мов [6,  c. 3-54]. Ряд авторів 

навчальних посібників частково застосовували порівняння української та російської 

мов. Зокрема, В.  Горпинич [3,  c. 3-314] звертається до порівняльного аналізу при 

вивченні російської мови на всіх її рівнях. Проте  означений аналіз  є неповним, 

оскільки подається тільки довідка (курсивом) теоретичного характеру та пропонуються 

вправи для перекладу словосполучень, текстів з української мови   російською [2,  c. 

275, 285].  Порівняльний аналіз граматичних систем є необхідним у сучасній 
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лінгвістиці,  позаяк  викликаний явищем білінгвізму. Питання «двомовності»    

(білінгвізму) розглядається в роботах О. Біляєва, І. Зимньої, Т. Окуневич, Л. 

Ставицької, О. Хома. Дослідники зазначають, що «у процесі користування мовами  на 

певному етапі носій мови усвідомлює відмінності у мовних системах і прагне до 

вдосконалення свого власного мовлення» [7. с 70]. Відтак важливим  є усвідомлене 

використання елементів української та російської мов, досягти яке можна тільки за 

умови глибокого знання особливостей мовних систем на основі порівняльного аналізу. 

Мета статті:  провести порівняльний аналіз теоретичного матеріалу з теми 

«Іменник як самостійна частина мови» в українській та російській мовах з метою 

формування культури усного та писемного мовлення. Наше дослідження проводилося 

за визначенням ознак, які частково  співпадають у граматичних категоріях  іменника в 

українській та російській мовах.  

Розряди іменників за характером називання, за граматичним значенням в 

українській та російській мовах співпадають повністю. Категорія роду іменників є 

властивою обом мовам: виділяються іменники жіночого, чоловічого, середнього та 

загального  роду. Більшість іменників співпадають в категорії роду:  учень, школярка, 

сонце, вітер, місяць тощо. Проте у визначенні роду є відмінності, незнання яких 

призводить до помилок в усній та письмовій формах української та російської мов. 

Наведемо приклади: 

Українська мова                                               Російська мова  

насип (ч. рід)                                                    насыпь (ж. рід) 

підпис (ч. рід)                                                   подпись (ж. рід) 

літопис (ч. рід)                                                  летопись (ж. рід) 

біль (ч. рід)                                                       боль (ж. рід) 

кір (ч. рід)                                                         корь (ж. рід) 

собака (ч. рід)                                                   собака (ж. рід) 

Сибір (ч. рід)                                                    Сибирь (ж. рід) 

ступінь (ч. рід)                                                  степень (ж. рід) 

степ (ч. рід)                                                        степь (ж. рід) 

Відмінності у визначенні роду вищеназваних іменників є суттєвими, оскільки 

призводять до використання у мовленні студентів хибних словосполучень: мой боль 

(російська мова) і моя біль (українська мова); 

слід утворити: моя боль (російська мова) і мій біль (українська мова); 
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• злий собака (українська мова) і злая собака (російська мова); 

• вищий ступінь (українська мова) і высшая степень (російська мова); 

Від категорії роду залежить   форма орудного відмінку в українській та 

російській мовах: степом, пилом, болем, літописом, підписом, ступенем (українська 

мова) і степью, пылью, болью, летописью, подписью, степенью (російська мова). 

Іменники президія, криза, філія, путь, адреса, кава в українській мові жіночого 

роду, в російській – чоловічого: урочиста президія – торжественный президиум; 

політична криза - политический  кризис; довга путь - долгий путь; розчинна кава - 

растворимый кофе; моя адреса - мой адрес. 

Нерідко іменники мають однаковий рід, але в розмовному стилі в обох мовах 

вживаються в неправильних формах. Наприклад, слово тюль   в російській і   

українській мовах чоловічого роду, що зафіксовано    словниками обох мов:    

Тюль - ю,-  ор,-  ем.- [4,  c. 773]; тюль - я [5,  c. 352]; 

Отже, згідно з граматичними законами, слід говорити білий тюль (українська 

мова) – белый тюль(російська мова) . 

Засоби визначення роду у іменників в українській та російській мовах однакові: 

за допомогою співвідношення іменників із займенниками він, вона, воно; за 

закінченням у називному та родовому відмінках (локша – і, ор.- ею, це означає жіночий 

рід).  

Число іменників в українській та російській мовах як граматична категорія в 

більшості cвоїй співпадає,  іменники діляться на 3 групи: 

o ті, що змінюються за числами, тобто утворюють форми однини та 

множини: книга – книги (українська мова); книга – книги (російська мова);  

o іменники, що вживаються лише в однині: залізо (українська мова)  – 

железо  (російська мова); молодь (українська мова)   – молодежь (російська мова); 

o ті, що мають тільки множину: ножиці (українська мова)  - ножницы 

(російська мова);  дріжджі (українська мова)   – дрожжи (російська мова); 

Проте категорія числа співпадає частково: іменник  чорнило  ( в українській 

мові вживається лише в однині, в російській мові в множині: черные чернила; доба 

(однина в українській мові) – сутки (тільки множина в російській мові): ціла доба – 

целые сутки; листя ( в українській мові – однина) – листья (множина в російській мові): 

жовте листя – желтые листья; меблі (множина в українській мові – мебель (тільки 
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однина в російській мові): мої меблі – моя мебель; лінощі (тільки множина в 

українській мові) – лень (лише однина в російській мові): ваші лінощі – ваша лень.  

Іменники,  що є назвою дій, станів, почуттів (переважно із суфіксом -ощ) в 

українській мові мають тільки форму множини: веселощі, мудрощі заздрощі, пахощі, 

жнива [8,  c.  309],  в російській мові вживаються тільки в однині: веселье, мудрость, 

зависть, жатва, крім (запах – запахи). 

Відмінювання іменників в українській та російській мовах мають спільні ознаки 

водночас  суттєві розбіжності.  В українській мові 4 відміни, в російській - 3.   Окрему  

групу складають «разносклоняемые имена существительные», тобто такі, що 

набувають відмінкових закінчень ІІ та ІІІ відміни (путь, пути, путем);  при 

відмінюванні яких  з’являються суфікси  ( имени, знамени, матери, дочери). В 

українській мові є 7  відмінків,  в російській 6 (відсутній   кличний). Клична форма в 

російській мові співпадає з формою називного відмінку (Уважаемый Пётр Иванович!). 

Збереглася ця  форма лише у словах: Господи, Боже.  

Українській та російській мовам притаманні свої особливості вживання 

іменників, що належать до різних відмін. Слід звернути увагу на такі відмінності: 

1. В родовому відмінку множини іменники І відміни  в українській мові 

мають м’який кінцевий приголосний: више[н’], їдале[н’], пісе[н’], гриве[н’], соте[н’].     

На письмі м’якість позначається за допомогою м’якого знаку: вишень, їдалень, пісень 

тощо. В російській мові кінцевий приголосний в цій позиції вимовляється твердо: 

више[н], песе[н], гриве[н], соте[н]; винятком є слова – барыше[н’], боярыше[н’], 

дереве[н’], кухо[н’]. Вимова форми родового відмінку множини з м’яким звуком [н’]  

(крім винятку) є порушенням літературної норми російської мови. 

2. Іменники І відміни в орудному відмінку однини в українській мові мають 

закінчення –ою  –ею (книгою, піснею); в російській –ой, -ей (книгой, песней). 

Закінчення –ою, -ею може вживатися тільки в художньому стилі.  

Наприклад: пишаюся Батьківщиною (українська мова) – горжусь Родиной 

(російська мова). Однаково хибні утворення: захоплююсь музикой (українська мова) та 

увлекаюсь музикою (російська мова). 

3. У називному відмінку однини в іменниках ІІІ відміни (російська мова) 

пишеться м’який  знак (незалежно від вимови)   саме для позначення даної граматичної 

форми: кровь, верфь, молодёжь, фальшь. В українській мові м’який знак в іменниках 

ІІІ відміни  не пишеться;  вживається м’який знак після букв, які позначають зубні 
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приголосні [т  з с  ц  л  н]: доповідь, відомість, галузь, вісь, міць, емаль, осінь. Після 

букв,  які позначають приголосні [м  в  п б ф] шиплячі [ш  ч ж  дж]  та [р] м’який знак 

не пишеться: кров, любов, ніч, верф, фальш, подорож; 

4. В орудному відмінку однини на кінці іменників пишеться -  ью (російська 

мова): солью, тенью; в українській мові – ю:  тінню, сіллю. Причому слід пам’ятати, що 

перед закінченням - ю 

⎯ зубні і шиплячі подвоюються, якщо вони стоять безпосередньо після 

голосного (тобто між двома голосними): піччю, подорожжю, галуззю; 

⎯ зубні і шиплячі не подвоюються, якщо є збіг приголосних: більшістю, 

областю, фальшю; 

⎯ після губних та р ставиться апостроф: любов’ю, верф’ю, Об’ю, Перм’ю, 

кіновар’ю [ 8, с. 327].  

      Іменники ІVвідміни в російській мові отримали назву «разносклоняємые 

имена существительные»,  у відмінюванні  яких спостерігається більше подібності, ніж 

у іменників І, ІІ, ІІІ відмін. Іменники, що не змінюються, в українській та російській 

мовах мають однакові ознаки: 

• іншомовні слова, які закінчуються на голосний (крім а після 

приголосного та – я): ательє, бюро, метро, амплуа, кіно, меню, інтерв’ю,  але слово 

пальто (українська мова) на відміну від російської мови  змінюється: пальта, пальті, 

пальтом; 

• жіночі призвіща на приголосний  та –о: про Ганну Чубач, про Ліну 

Костенко; 

• більшість ініціальних та комбінованих буквених абревіатур: договір із 

ВАТ, на ЧАЕС, але до ВАКу, у загсі. Поскладові звукові абревіатури відмінюються, як 

подібні до  них іменники: лавсан, ВАК, ТУМ. 

Отже,  порівняльний аналіз,  проведений нами на матеріалі теми «Іменник як 

самостійна частина мови»,  дає можливість дійти висновків: 

⎯ у більшості випадків граматичні ознаки іменника (українська мова) та  

«имени существительного» (російська мова) співпадають, але частково; 

⎯ знання відмінностей, що спостерігаються в категоріях роду, числа, 

відмінку іменників двох мов, є головною умовою оволодіння як українською,  так  і 

російською мовами; 
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⎯ порівняльний аналіз граматичних законів, за якими вживається іменник в 

усній та письмовій формах української та російської мов, дає можливість уникнути 

помилок та забезпечує ефективність мовленнєвої підготовки майбутніх учителів 

початкових класів. 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у  

⎯ проведенні порівняльного аналізу граматичних законів української та 

російської мов на матеріалі тем «Прикметник», «Дієслово»; 

⎯ у визначенні шляхів подолання інтерференції при вивченні української та 

російської мов. 
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АННОТАЦИЯ 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРАММАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РУССКОГО И УКРАИНСКОГО 

ЯЗЫКОВ 
В статье проводится сравнительный анализ грамматических систем  украинского и русского 

языков на материале темы «Имя существительное». Доказано, что осознание отличий в грамматических 
категориях имени существительного обеспечивает возможность избежать интерференции в устной и 
письменной  формах речи. Определены задания для дополнительного  исследования.  

Ключевые слова: сравнительный анализ; категория рода, числа, падежа; интерференция. 
 

 
THE SUMMARY 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GRAMMATICAL SYSTEM OF RUSSIAN AND UKRAINIAN 

LANGUAGES 
In this article the comparative analysis of the grammatical systems of Ukrainian and Russian is 

conducted on material of theme «Noun». 
It is well-proven that the awareness of differences in the grammatical category of the noun enables to 

avoid interferences in the verbal and writing forms of broadcasting. Certainly task for subsequent researck. 
Key-words: comparative analysis, categories of gender, number, case, interference.            
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ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ 
ЗРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 
І.В. ЛОГОЙДА 

Мукачівський державний університет 
 

Стаття досліджує вплив факторів на розвиток полікультурного виховання зростаючої 
особистості у процесі вивчення іноземної мови. Головна увага приділяється розвитку культури 
виховання, змісту навчального процесу, ролі міжпредметних зв’язків та ролі вчителя у процесі 
навчання. Акцент зроблено на врахування психологічних особливостей учнів у навчально-виховному 
процесі.  

Процеси, що характеризують сучасний світ  актуалізують полікультурне 

виховання, як таке виховання, що допоможе молоді реалізуватися в умовах інтеграції. 

Полікультурне виховання сприяє формуванню соціально важливих якостей 

особистості, розширенню кола її відносин до оточення, до людей і  самого себе у 

навколишньому світі. 

Об’єкти та методи дослідження 

На сучасному етапі культурології та полі культурного виховання особистості 

пов’язані імена відомих зарубіжних та вітчизняних дослідників і вчених А.Авксентьев, 

Д.Бенкса, О.Гукаленко, Р.Кадиева, А.Капля, І.Лощенова, С.Нієто, Н.Тенентьєва та ін. 

Постановка задачі 

Мета статті полягає у визначенні факторів впливу на розвиток полі культурного 

виховання зростаючої особистості при вивченні іноземної мови. 

Результати та їх обговорення 

Особистість формується в процесі освіти навчання – це напружена праця, яка 

готує людину до життя. Методика вивчання іноземних мов надає особливого значення 

розкриттю виховного потенціалу навчального процесу. Вивчення іноземної мови 

сприяє вихованню учнів толерантності, порозуміння, готовності до співпраці. 

Важливо виховувати культуру поведінки спілкування. Атмосфера колективного 

спілкування, організованого на основі комунікативних ситуацій дає учням свідому 

можливість засвоювати іншомовний матеріал, виявити ініціативу, демонструвати свої 

вміння, аналізувати точку зору інших, збагачувати свій власний життєвий досвід, 

розширювати мовну, мовленнєву, соціокультурну та полікультурну  компетенцію. Як 

наслідок розширюється словниковий запас, зростає комунікативна активність, 

підвищується інтерес до процесу навчання, формується ввічливе та доброзичливе 

ставлення до співрозмовника. З цією метою використовують елементи інтенсивного 
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навчання: комунікативну обстановку; наявність ситуативної позиції; наближеність 

навчальної комунікації до реальності; насиченість спілкування; оволодіння іноземною 

мовою в процесі творчої діяльності; особистісно-орієнтовне спілкування; варіативність 

навчальних методів і прийомів; співпраця вчителя та учня; активізація резервних 

можливостей особистості й колективу. 

Велике виховне значення несе в собі оволодіння читанням. У процесі навчання 

читання ми вчимо спілкуватися з книгою і через книгу, а це формує в учнів культуру 

читання, вміння уважно вчитуватися у слова, речення, текст. Читання є основним 

джерелом отримання інтелектуальної й естетичної інформації, ефективним способом 

доповнення й розширення лексико-граматичного матеріалу, засобами формування 

комунікативної компетенції і є імпульсом, що сприяє розвитку творчої активності та 

практичного мислення учнів. Поєднання оволодіння іноземною мовою з вивченням 

культур народів світу є зараз актуальним, оскільки це сприяє соціальному збагаченню 

світогляду, розвитку вмінь знаходити спільне, що лежить в основі усіх культур, 

підготовки до здійснення полі культурної комунікації, розвитку в учнів почуття поваги 

до “чужої” культури.  

Великі виховні можливості іноземної мови закладені у змісті навчального 

матеріалу, який береться з різних автентичних джерел. Тому однією з найважливіших 

проблем у практичному та теоретичному планах є проблема створення системи вправ 

для навчання іноземної мови, оскільки раціональність системи є запорукою успішності 

навчання між культурного спілкування. Саме система вправ для навчання іноземної 

мови забезпечує організацію навчального процесу та процесу засвоєння. Головною 

передумовою взаєморозуміння у міжкультурному спілкуванні є культурний фон, тобто 

знання про культуру країни мова якої вивчається. Засвоєння таких знань разом 

навичками вживати й розуміти лексичні одиниці культурно-країнознавчого характеру 

та вміння використовувати культурно-країнознавчу інформацію у процесі спілкування 

в чотирьох видах мовленнєвої діяльності складають особливий вид компетенції – 

культурно-країнознавчу – у процесі формування іншомовної комунікативної 

компетенції. 

Слід відзначити, що оскільки аудіювання викликає в учнів найбільше труднощів 

то саме вправи для навчання аудіювання культурно-країнознавчих текстів потребують 

поглибленого розгляду. Труднощі у сучасній методиці виникають у зв’язку: з мовною 

формою (фонетичні, лексичні, граматичні); з змістом повідомлення (розуміння 
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предметного змісту, розуміння логіки викладу, розуміння загальної ідеї, мотивів, 

вчинків дійових осіб); з умовами пред’явлення; із сприйманням виду мовлення. [5] 

Можливості поєднання навчання і виховання практично безмежні. Тому слід 

звернути увагу також на між предметні зв’язки. Взаємозв’язок у вивченні предметів – 

природний процес, зумовлений логікою навчання. Ще багато років тому відомий 

педагог Я.А. Коменський висловив думку про необхідність узагальнення усіх здобутих 

людством знань у навчальних цілях: усі знання виростають з одного кореня – з 

навколишньої дійсності, мають між собою зв’язки, а тому й повинні вивчатися у 

зв’язках. [4] 

 Роль міжпредметних зв’язків у вивченні іноземної мови полягає у тому, 

що вони дають можливість сформувати в учнів цілісну картину світосприйняття. 

Здійснення цих зв’язків передбачає цілеспрямоване використання всього арсеналу 

форм, методів, прийомів, педагогічних засобів, які допомагають виявити нові 

можливості кожного з них, а також визначити спільне й специфічне у їх використанні 

при викладанні різних предметів. 

Готуючи заняття учитель повинен з’ясувати, який обсяг знань отримують учні в 

процесі розв’язання поставленого завдання, який матеріал доцільно використовувати в 

тому чи іншому випадку, чим і як його доповнити, які набуті на уроках суміжних 

предметів знання слід використати, до яких узагальнень необхідно підвести учнів. [2] 

Збагаченню мови екстралінгвістичною та фактологічною інформацією сприятиме 

вдало підібраний матеріал з країнознавства і суміжних предметів. Саме це сприятиме 

уникненню штампів, стереотипів, повторів та одноманітності у навчанні.  

Учитель повинен самостійно синтезувати знання, вичленити органічно 

пов'язаний між предметний матеріал, визначити питому вагу діяльності з різних 

предметів і провести інтегрований урок без перевантаження дітей враженнями, щоб він 

був не мозаїкою окремих картин, а підпорядковувався головній меті. [6] 

Психологічні особливості учнів різних вікових груп по-різному впливають на 

успішність їх навчальної діяльності як під час навчання у звичайних умовах, так і в 

умовах проведення контролю. [1] 

Вікові психологічні особливості учнів є суттєвим фактором успішності вивчення 

іноземної мови, оскільки здійснення навчання іншомовної мовленнєвої діяльності 

залежить від їх особистісних характеристик. Вікові психологічні особливості учнів 
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можна віднести до передбачуваних та систематичних чинників, які підлягають 

урахуванню при проведенні контролю. 

Навчання іноземної мови як засобу спілкування вимагає цілеспрямованої уваги 

до формування лексичної компетенції мовця. Під лексичною компетенцією розуміють 

лексичні знання та здатність використовувати мовний словниковий запас у мовленні: 

усному (аудіювання та говоріння) і писемному (читання та письмо). Формування в 

учнів необхідних лексичних навичок (рецептивних та репродуктивних) потрібні для 

забезпечення функціонування лексики у процесі спілкування. Не слід забувати про 

освітню та розвиваючу цінність навчання іншомовного лексичного матеріалу при 

розгляданні формування лексичної компетенції. Оскільки дослідження доводять, що 

саме завдяки акумулятивній (накопичувальній) функції мова не лише віддзеркалює 

сучасну культуру, але й накопичує і зберігає досягнення пізнавальної дійсності 

людства, відображає та закріплює минулий і сучасний стан культури, пізнання яких 

опосередковано мовою. [3] 

Формування в учнів здатності успішно навчатись (як у лінгвістичному, так і в 

соціокультурному плані) та евристичних умінь мають бути органічно пов’язані з 

навчанням лексичного матеріалу. 

Висновки 

Вищенаведене дозволяє визначити основні фактори, що сприяють 

полікультурному вихованню учнів у процесі вивчення іноземної мови, а саме розвиток 

культури виховання, зміст навчального процесу, роль міжпредметних зв’язків та роль 

вчителя у процесі навчання, психологічні особливості учнів та процес формування 

лексичної компетенції. 

Але дана стаття не вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми. Перспективним 

напрямком досліджень є аналіз змісту краєзнавчої літератури.  
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АННОТАЦИЯ 
 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОГОВОСПИТАНИЯ РАСТУЩЕЙ ЛИ
ЧНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Эта статья исследует влияние факторов на развитие поликультурного воспитания растущей 
личности в процессе  изучения иностранного языка. Главное внимание уделяется развитию культуры 
воспитания, содержания учебного процесса, роли межпредметных связей и роли учителя в процессе 
учебы. Акцент сделанный с учетом психологических особенностей учеников в учебно-воспитательном 
процессе. 

 
THE SUMMARY 

 
INFLUENCE OF FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF MULTICULTURAL EDUCATION OF 

GROWING PERSONALITY ON STUDYING A FOREIGN LANGUAGE 
This article investigates influence of factors on development of poly cultural education during foreign 

language studying. Main prominence was given to development of cultural education, content of process of 
education, the role of inter-subject connections and teacher’s part during the process of education. Question to 
be deal with includes pupils’ age psychological features during the process of education.  

 

 

 

  

УДК 378.014 
 

 
ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ 

НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ 
 

І.О. МАЙБОРОДА  
Мукачівський державний університет 

 
У статті розглянуто проблеми формування духовних та естетичних якостей особистості 

майбутнього вчителя початкових класів. Акцентовано увагу на виховні можливості народного 
образотворчого мистецтва в процесі вивчення методики декоративного малювання. 

Ключові слова:духовні та естетичні якості особистості, декоративно-прикладне мистецтво, 
формування особистості, художньо – творчі здібності, творчий розвиток особистості. 

 
Розвиток особистості та розвиток нації – це сторони одного поступу суспільства. 

Майбутнє української нації залежить від змісту цінностей, які закладаються в 

свідомості молоді, і від того, якою мірою духовність стає підґрунтям їхнього життя. 

Тому на сьогоднішній день неоціненне значення має процес формування особистості, 

що забезпечує не тільки високий рівень професійної підготовки, забезпечення 
майбутніх фахівців знаннями, уміннями та навичками, а й виховання високоосвіченої, 
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національно свідомої особистості, здатної до саморозвитку і самовдосконалення, що 

наділена високими моральними якостями, яка є носієм кращих надбань національної 

духовно – матеріальної культури. 
В умовах розбудови Української держави однією з найважливіших проблем є 

відродження національної самобутності вищої школи, оскільки вона формує майбутнє 

нації, її соціальні і культурний генофонд, виступає надійним інструментом у вихованні 
громадян – патріотів, громадян – творців.Формування особистості проходить під 

впливом великої кількості факторів, серед яких важливе місце займає мистецтво. Саме 

воно дає можливість глибше пізнати історію і побут, національні традиції українського 
народу, формувати естетичні почуття, смаки, переконання [1, с. 61]. 

Важливу роль декоративно – прикладного мистецтва у вихованні підростаючого 

покоління підкреслювали вчені Н.П. Сакуліна, Є.А. Фльоріна,  Н.А. Ветлугіна, Є.І. 
Ігнатьєв, Е.І.Васильєва, Є.А. Антонович, С.В.Коновець та інші. Вони відзначали, що 

знайомство з творами народної творчості пробуджує в дітей перші яскраві образні 

уявлення про Батьківщину, її культуру, сприяє вихованню патріотичних почуттів, 

залучає до світу прекрасного. Більше того,  твори народного мистецтва відіграють 
значну роль у розвитку художньо – творчих здібностей молоді, їх уяви, ініціативи, 

самостійності, а також художнього смаку та індивідуальних художніх нахилів. 

Особливо, це стосуєтьсятворів декоративно-прикладного мистецтва, таких як народні 
розписи, писанкарство, народна кераміка, ткацтво, килимарство, народна іграшка тощо 

[3, с. 3]. 

Нажаль наукових доробок цього спрямування ще не достатньо в теорії і 
практиці естетичного виховання. 

Метою нашої статті є висвітлення роботи з формування естетичного світогляду 

майбутніх вчителів початкових класів засобами декоративного мистецтво. 
Відомо, що саме молоді педагоги сприятимуть у майбутньому формуванні цих 

якостей у молодших школярів. Адже, на даний час набула актуальності проблема 

вивчення матеріальної і духовної культури народу в загальноосвітніх школах та ВНЗ. 
Завдяки рідній культурі молода людина пізнає не тільки навколишній світ, сутність 

життя, а й виробляє цілісне  до нього ставлення, яке робить його могутнім і важливим 

чинником виховання високодуховної особистості. 
Народне мистецтво стало загальнонародним надбанням. Його значення 

виходить за межі суто мистецтвознавчих компетенцій, воно невід’ємне від завдань  

побудови нового демократичного суспільства і формування  нової духовно багатої 
особистості. 
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Залучення майбутніх вчителів початкових класів до художньо – творчої 

діяльності на національних та духовно – культурних засадах є пріоритетним завданням 

в процесі  викладання предметів « Образотворче мистецтво з методикою викладання». 
Суттєвим розділом предметує «Декоративно – прикладне мистецтво в процесі 

вивчення якого студенти педагогічного факультету знайомляться не тільки з різними 

видами декоративно – прикладного мистецтва, з народними промислами України, з 
творчістю окремих найбільш знаних майстрів народного образотворчого мистецтва, а й 

усвідомлюють безцінну духовну сутність народного мистецтва. 

Педагогічна позиція щодо використання народного образотворчого мистецтва в 
духовно - естетичномувихованні майбутніх педагогів знаходить втілення в методичних 

рекомендаціях українських педагогів, де зазначається, що малюванню візерунків 

передує малювання з натури  природніх елементів, які студенти стилізують в процесі 
створення візерунків. Розглядаючи послідовність роботи над декоративним малюнком, 

ми вважаємо за необхідне  виконання декількох варіантів декоративної переробки 

різних елементів орнаменту, на основі зразків народної художньої творчості. З метою 

кращого усвідомлення студентами характерних ознак та особливостей окремо взятих 
народних промислів пропонується копіювання окремих зразків декоративних мотивів, 

та виконання прийомів стилізації на основі кращих зразків народного образотворчого 

декоративно – прикладного мистецтва, що забезпечує виконання не тільки творчої 
індивідуальної композиції, а й дозволяє витримати характерний стиль декорування 

того чи іншого регіону, промислу України.[1. с 61]. 

Залучення майбутніх вчителів початкових класів до творчої художньої 
діяльності на національних та духовно – культурних засадах сприяє не тільки 

професійній підготовці, а й відіграє важливу роль в духовно естетичному вихованні 

молоді. 
Система роботи насамперед передбачає ознайомлення студентів з декоративно-

прикладним мистецтвом України, з яким майбутні вчителі знайомляться  на заняттях з 

декоративно-оформлювальної роботи. Вони вивчають специфіку декоративно-
прикладного мистецтва яка виражається в єдності практичного призначення предмета, 

його форми, матеріалу та оздоблення. Вчаться давати естетичну оцінку творам 

декоративно-прикладного мистецтва, вивчають особливості різних центрів народних 
промислів України: Яворівський, Опішнянський, Косівський, Петриківський. 

Оволодіваючи основами прикладного мистецтва, студенти створюють візерунки у 

різних геометричних формах, для різних предметів. На цих заняттях вони отримують 
поняття про стилізацію природних форм, простий та складний ритм, гармонійне 
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поєднання кольорів та вчаться послідовності виконання композиції. Так на приклад, на 

вивчення Петриківського розпису слід виділити 4-6 годин, щоб навчити студентів 

визначати характерні особливості розпису: композиційну побудову малюнків, стильові 
особливості, колорит, технічні прийоми письма та інше. Для цього підбираємо роботи 

відомих майстрів таких як М.Тимченко, Ф.Панко, О.Пилипенко-Злиденної та інші, 

підбираємо зразки підлакового розпису на тарелях, кухонній утварі, дитячих меблях 
тощо. Розглядаючи зразки петриківського розпису, звертаємо увагу на поетичне 

зображення природи майстрами, на плавні обриси форм та життєрадісний колорит, на 

особливості перехідного мазка. 
Опанувавши основними типами мазків, студенти малюють рослинні, зооморфні, 

комбіновані візерунки вільним пензликовим розписом, виконуючи окремі елементи 

пальцем.  
Набуті знання та уміння забезпечать якісну підготовку студентів для проведення 

уроків декоративно-прикладного мистецтва та позакласної роботи в школі. 

Розкриваючи учням світ народного мистецтва вчителю початкових класів, 

важливо вчити їх бачити спільні ознаки різних зразків українського декоративного 
мистецтва: у формі предметів,у декоративних розписах, традиційних для певного 

регіону і помічати своєрідне, особливе для кожного автора або твору. Слід звертати 

увагу й на те, з якою любов’ю, захопленням виписано кожну квіточку, листочок, 
ягідку, яка це клопітка робота. Важливо підкреслити зв’язок візерунка з рідною 

природою, яка надихає народних майстрів на чудові розписи. Розглядаючи декоративні 

твори, педагог вчить учнів впізнавати знайомі рослини, порівнювати зображення 
природних рослин і тварин із стилізованими малюнками митців. Прагнучи донести до 

учнів закони композиції, треба звернути їхню увагу на те, що візерунок завжди 

підкреслює форму предмета або аркуша на якому він зображений. Доступне розумінню 
школярів і композиційне виділення головних елементів. Учні легко виділяють 

композиційний центр візерунка, визначають головні декоративні елементи та елементи 

які їх доповнюють [3, с. 21]. 
Петриківський розпис, як і інші види декоративного мистецтва, близькі і 

зрозумілі молодшим школярам. Вони правдиво і просто передають красу 

навколишнього життя. Діти легко впізнають в творах народних майстрів знайомі квіти, 
ягоди, силуети птахів, звірів. 

Для навчання прийомів петриківського розпису, створення нескладних 

візерунків важливо добирати доступні твори, візерунок яких може бути частково 
переданий в малюнках учнів. Не порушуючи цілісного сприймання твору, варто 
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проаналізувати окремі його елементи з погляду техніки виконання, запропонувати 

учням визначити, яку квітку, листочок або що вони зуміють намалювати і як це будуть 

робити. 
Для опанування учнями техніки петриківського розпису необхідно оволодіти 

чотирма  основними типами мазків: “гребінчик”, “зернятко”, “горішок”, “перехідний 

мазок”. Щоб учні оволоділи основними типами мазків слід проводити з ними 
тренувальні вправи, виконання яких забезпечить практичні навичками, відчуттям 

ритму, специфіки виконання того чи іншого мазка, прийому роботи. При виконанні 

тренувальних вправ важливе значення має добір художніх матеріалів та обладнання. 
Петриківські розписи краще виконувати гуашевими фарбами та м’якими пензлями з 

ворсою білочки або колонка другого – третього номеру, а ягоди полуниці, кетяги 

калини, виноград краще зображати подушечкою пальця – мізинця, вмокуючи його в 
фарбу потрібного кольору. Тільки після того як учні оволоділи основними типами 

мазків приступають до виконання творчих робіт, в яких зображають багатопелюсткову 

квіточку, ягідки, кетяги калини, листочки простої форми [5, с. 83]. 

Опанувавши найпростіші елементи, можна перейти до виконання складніших, 
наприклад квіточки цибульки. Ця квітка майже завжди є елементом петриківського 

розпису. Вона може бути різної форми, з різними додатковими елементами, але в її 

основі неодмінно лежать два “кривих зернятка” або два симетрично розташовані 
“вільні мазки”. 

“Цибулька” може існувати окремо, а може бути елементом іншої, більш 

складної квітки, наприклад троянди. Основна квітка може бути різною: кулястою, 
видовженою, сплющеною (або розтягнутою по ширині). 

Усі інші квіти створюють, поєднуючи такі мазки як “зернятко”, “кривеньке 

зернятко”, “спарені зернятка”, “вільний мазок”. Поєднуючи між собою різні мазки, 
дуже важливо продумувати їх розмір, співвідношення та кольори. Малюючи квітку 

цибульки необхідно дотримуватись певної послідовності. 

Програмою образотворчого мистецтва передбачено такі теми уроків 
декоративно-прикладного мистецтва як створення композиції “Диво птах” (1 кл.), 

створення візерунка для блюдця на тему “Летіла зозуленька з яру на долину” (2 кл.), 

оздоблення вітальної листівки (3 кл.), “Знайомство з петриківським розписом”, 
“Візерунок для круглого блюда” (3 кл.). Проте вчитель може і окремі сюжетні 

композиції виконувати з учнями декоративно за мотивами петриківського розпису. 

Наприклад, теми пов’язані з ілюструванням казок теми пов’язані із зображенням квітів 
(“Квітуча галявина”), птахів, звірів. 
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Більш глибоко навчати учнів особливостям петриківського розпису вчитель 

може на гурткових заняттях. Для роботи гуртка складає план роботи, в який може 

включити різноманітні теми, цікаві для учнів. Складаючи план роботи вчитель 
враховує вікові можливості учнів, їх інтереси, вподобання, наявність художніх 

матеріалів та обладнання. 

Наводимо приклад плану-конспекту уроку. 
Тема. Декоративно-прикладне мистецтво. Зображення на площині казкових 

квітів Петрівки.  
Мета: ознайомити учнів з декоративним народним розписом. Прищеплювати 

любов до прекрасного. Розвивати уміння створювати візерунки з елементами 
петриківського розпису. Вчити учнів володіти такими мазками як “гребінчик”, 
“зернятко”, “горішок”, “перехідний мазок”, зображувати ягоди, пелюстки квітів 
пальцем. Виховувати інтерес до народного мистецтва. 

Обладнання: зразки робіт майстрів петриківського розпису, посібник з 
елементами Петриківського розпису, зразок композиції, фарби, пензель. 

Тип уроку – комбінований. 

Хід уроку 
І. Організація учнів до уроку. 

ІІ. Вступна бесіда. 
Є село на Дніпропетровщині – Петрівка. Велике і славне село, яке заворожує 

світ своїми мальвами і жоржинами, соняхами і рясною червоною калиною. Не тими, 

що на городі чи в саду, а мальованими на дерев’яних тарелях, скриньках, вазах, столах, 
колисках, просто на папері. 

У давні часи у багатьох селах жінки розмальовували печі, виводили узори над 

вікнами й дверима, щоб хата була чепурною. Життя змінювалось, забувались 
візерунчасті скрині. Але петриківський розпис, як чарівна вишня, розгортався новими 

гілками, знайшов нові шляхи. (Перегляд зразків робіт майстрів петриківського 

розпису). 
У жодному осередку народного мистецтва немає такої кількості різноманітних 

художників. Кожен художник – неповторний творець зі своїм особливим і властивим 

лише йому “почерком”. Їхні роботи характеризуються надзвичайною декоративністю, 
яскравим святковим буянням фарб і разом з тим витонченістю малюнка, віртуозністю, 

своєрідністю засобів виконання. 

Малюють петриківці темперними фарбами, розведеними на яєчному жовтку, 
молоці, вишневому клеї. Це дає їм легкості, прозорості, підсилює насиченість кольору. 
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Петриківці в орнаменти розписів втілюють садові і польові квіти, колосся різних 

злаків, гроно калини, винограду, а також зображення птахів-павичів, зозуль. Секрет 

їхнього розпису багато в чому залежить від саморобних пензлів. А роблять їх із шерсті 
тварин. Кетяги калини, ягоди суниці малюють просто пальцем ритмічно і однаково. 

ІІІ. Оголошення теми 
– Сьогодні на уроці ми будемо майстрами – петриківцями і навчимося 

створювати композицію з рослинних елементів виконуючи роботу пальцем і пензлем. 

IV. Вивчення нового матеріалу. 

1. Аналіз зразка 
Подивіться на малюнок на якому зображено квіти і гроно калини. Зверніть увагу 

на основні мазки, які є основою петриківського розпису. 

Перший мазок – це мазок який зверху заокруглений, а знизу – загострений. Цей 
мазок називається «гребінчик», а загострений кінчик зверху – «зернятко». Два поряд 

покладені мазки «зернятко» утворюють «горішок». Такий мазок, в якому різні кольори 

плавно зливаються, називається перехідним. 

– Повторимо як називаються ці мазки? 
– Визначимо ці мазки на малюнку. 

– Які елементи візерунка виконані перехідним мазком? 

– Яка квітка утворена мазком “гребінчик”? 
– Який найбільший елемент в композиції? 

– Які кольори підібрані? 

2. Пояснення послідовності виконання роботи. 
Для того, щоб ви навчилися малювати пензлем без олівця, потрібно навчитися 

зображати основні мазки: такі як “зернятко”, “гребінчик”, “горішок”, тому що ці 

елементи утворюють форму квітки та листочків, тобто необхідно вивчити азбуку 
петриківського розпису. 

Альбомний аркуш повернемо горизонтально і умовно поділимо його пополам. 

На одній половині ми виконаємо вправи, а на другій зобразимо композицію з квітів і 
ягід калини. 

Роботу розпочнемо з виконання вправ. Наберемо на пензель фарбу будь-якого 

кольору і виконаємо ряд зображень такого елементу, як “гребінчик”. Щоб зобразити 
гребінчик ми прикладаємо пензель ворсою до низу ручкою догори, ритмічно 

прикладаючи ворсу пензлем до паперу. 

В наступному рядочку намалюємо “зернятко”. Для зображення цього елементу 
пензель повертаємо ручкою донизу, а ворсою вгору. 
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В наступному рядочку виконаємо перехідний мазок. Щоб виконати перехідний 

мазок нам необхідно вимішати фарби, розвести водою так, щоб на пензель набралося 

багато фарби і в залежності від задуманого вмочуємо всю ворсу пензля в одну фарбу, а 
кінчик в іншу фарбу наприклад. Спочатку вимочуємо ворсу пензля в малиновий колір, 

а потім кінчиком в синій і прикладаючи пензель до аркуша отримаємо перехідний 

мазок. 

3. Самостійна робота учнів. 

4. Пояснення послідовності виконання композиції. 
–  Робота у нас особлива бо ми її будемо виконувати пальцем, а потім пензлем. 

Малюнок розпочнемо з зображення грона калини, яке розмістимо посередині аркуша. 

Щоб зобразити гроно калини ми розведемо червоний колір, намочимо подушечку 

вказівного пальця і ритмічно розміщуючи по пів колу зобразимо ягідки калини. 
Пальцем також можна зобразити квітку, яка складається з 3-4-х пелюсток. Вмочимо 

подушку вказівного пальця в фарбу і покладемо на аркуш  подушечку пальця і 

протягнемо до себе. Так малюємо, щоб вони сходилися в одну крапочку. Витираємо 

палець в серветку і продовжуємо роботу пензлем. Спочатку кінчиком пензля 
намалюємо черешки калини, які сходяться в одну крапочку. Зверху черешків 

намалюємо невеликі листочки виконуючи мазок “зернятко”. Потім кінчиком пензля 

малюємо плавне, вигнуте стебло; знизу якого розміщені листочки, які виконують 
мазком “кривого гребінчика”. Таким чином ми зобразимо головні елементи. Тепер  

малюнок доповнимо зображення квітів. 

Знизу можна розмістити квітку за допомогою мазка зернятко. Щоб зобразити 
цю квітку наносимо мазок по колу, так щоб утворилася серцевина всередині малюнка. 

– Діти, а зараз кожен з вас створить свій малюнок за бажанням, уявою 

використовуючи ці мазки. 

V. Закріплення вивченого матеріалу 

VI. Самостійна робота учнів під керівництвом вчителя 

VIІ. Підсумок уроку 
1. Перегляд і оцінювання робіт. 

2. Демонстрування та аналіз виконаних малюнків. 

VIІІ. Прибирання робочих місць. 
ІХ. Домашнє завдання.  
Створити композицію із рослинних елементів, застосовуючи прийоми роботи 

пальцем та мазки “гребінчик”, “зернятко”. 
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Таким чином, актуальним нині стає звернення науковців та практиків до 

духовних скарбів попередніх поколінь, бо без минулого не може бути плідного 

майбутнього. Тому однією з найактуальніших постає проблема відродження народного 
мистецтва, як джерела національної  духовно - матеріальної культури. Вимоги 

сьогодення до особистості викликають необхідність орієнтації навчально-виховного 

процесу на розвиток духовності та творчого потенціалу майбутніх вчителів початкової 
школи. У перспективі передбачається розробка технології естетичного виховання 

студентської молоді засобами декоративно-прикладного мистецтва України. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ 
НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА УКРАИНЫ 

Рассмотрены проблемы формирования духовных и эстетических качеств личности будущего 
учителя начальных классов. Акцентировано внимание на воспитательных возможностях народного 
изобразительного исскуства  в  процессе декоративного рисования.  

Ключевые слова: духовные и эстетические качества личности, декоративно – прикладное 
исскуство, формирование личности, художественно- творческие способности, творческое развитие 
личности. 

 
 

THE SUMMARY 
 

AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS OF TRADITIONAL ARTS AND CRAFTS UKRAINE 
The problems of the formation of spiritual and aesthetic qualities of the personality of the future 

primary school teachers.Accentuated the educational opportunities of the national fine art of decorative painting 
in the process. 

Keywords: spiritual and aesthetic qualities of the individual, decorative - applied art, the formation of 
personality, artistic and creative ability, creative personality development. 
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УДК-811.161.2 
 
 

ПРОБЛЕМАТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛЕНГУ, ЩО НОСИТЬ 
СОЦІАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО 

МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ  
 

І.М. ФЕЛЬЦАН  
Мукачівський державний університет 

 
Функціонування молодіжного сленгу – проблематика дослідження багатьох мовознавців, що 

працюють у сфері когнітивної лінгвістики. Сленг – один з важливих етапів формування лексичного 
складу будь-якої мови, що має соціальний характер. В умовах зняття кордонів в мережі інтернет, 
відбувається обмін інформацією, котра знаходить своє відображення в мові-реципієнті шляхом повної 
або часткової асиміляції. Завданням сучасних лінгвістів – є попередження входження неправильних 
лексичних дериватів в українську мовну систему. 
 

„Під поняттям „молодіжний сленг" розуміють сукупність мовних засобів 

високої експресивної сили, які постійно трансформуються, і які використовуються у 

спілкуванні молоддю, що знаходиться у дружніх, фамільярних стосунках" [5, 12]. Існує 

думка про те, що «сленг» - професійно обумовлена термінологія, проте досить часто її 

ототожнюють з «жаргоном». Категорію "сленг" в мовознавстві подають як сукупність 

жаргонізмів, які утворюють різновид розмовної лексики і відображають фамільярне, 

гумористичне ставлення до предмета мовлення. Їх вживають переважно за умов 

невимушеного спілкування. Інколи сленг - викривлене, ненормативне, вульгарне 

мовлення, коли предмету надають принизливої оцінки.  

Об’єкти та методи дослідження 

Глобалізація суспільних процесів, останнім часом, змушує замислитись над 

правильністю таких тлумачень терміну «сленг», адже, все частіше, даним терміном 

називають нові утворення, що поки-що не увійшли до літературної мови, але все 

частіше звучать з вуст носіїв. В той же час, термінологію професійного спілкування 

певної групи людей, описують лексемою «жаргон». Для внесення ясності в 

проблематику конотації понять, звертаємося до тлумачних словників сучасної 

англійської та української мов: slang – very informal, sometimes offensive, language that is 

used especially by people who belong to a particular group, such as young people or 

criminals [18, 1550]; jargon – words and expressions used in a particular profession or by a 

particular group of people, which are difficult for other people to understand [18, 867]; 

сленг – 1) розмовний варіант професійного мовлення, жаргон 2) Жаргонні слова або 

вирази, характерні для мовлення людей певних професій або соціальних прошарків, які, 

проникають в літературну мову, набувають помітного емоційно-експресивного 
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забарвлення [17, 256, т.2]; жаргон – мова якоїсь соціальної чи професійної групи, що 

відрізняється від загальнонародної наявністю специфічних слів і виразів, властивих цій 

групі, сленг [17, 11, т.2] Як синтез вище наведеного, можемо зробити короткий 

висновок про те, що сленг – явище культурне, соціальне, когнітивно обумовлене, тоді 

як жаргон – професійно обумовлена потреба. Дане мовленнєва тенденція є актуальним 

питанням дослідження багатьох лінгвістів, предметом аналізу яких є не лише 

соціолінгвістика, а й когнітивна та психолінгвістика. Особливості адекватного 

перекладу неологізмів сфери економіки, комп’ютерних технологій та інтернету – тема 

дискурсивних обговорень в галузі мовознавства, котре прагне визначити та окреслити 

основні сфери-джерела виникнення лексичних знаків в різних мовних системах. На 

даний момент це явище можемо назвати неконтрольованим, та таким, що 

характеризується міжкультурним синтезом та виникає шляхом комунікації носіїв на 

неформальному рівні, а саме - інтернету.  

Постановка задачі 

Процес виникнення нової лексики через переосмислення старих понять та 

потреба номінації нових явищ відбувається одночасно у всіх мовних системах, а 

можливість одночасної асиміляції спричинена можливістю спілкування без кордонів в 

єдиному часовому просторі. Психологія сучасного учасника мовного процесу 

направлена вже не лише на лексичне оформлення нового поняття чи явища, а на 

включення його в єдиний потік соціальної думки, що несе глобальний характер та 

апелює до людей, які проживають в різних країнах, на різних континентах.  

Ми прагнемо розуміти та бути зрозумілими якнайбільшій кількості людей. 

Короткий час, що надається для лінгвістичної асиміляції, призводить до повного чи 

часткового запозичення термінів з мови-оригіналу, що веде до проблеми втрати 

національного мовного колориту з одного боку, та робить спілкування між різними 

народами більш зрозумілим з іншого.  

Результати та їх обговорення 

Ми спробували знайти та описати типові неологізми-сленги сучасної 

англійської мови, котрі вже є активними учасниками когнітивної діяльності носіїв 

української та російської мов, ще не отримали знакової репрезентації, проте їх можливі 

лексичні форми вже зустрічаються в мережі інтернету та повсякденному спілкуванню 

серед представників молоді:   



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні  науки 

152

 

Журнал наукових праць №11(6)’2011 
 

1) Мак-Наці (Mac Nazi) — людина, що є віддана продуктам компанії Apple 

Macintosh. 

2) Гінекобібліофобія (Gynobibliophobia) — ненависть до жінок-письменниць. 

3) Протяжне Різдво (Christmas Creep) — явище, коли Різдво з кожним роком 

починається все скоріше. 

4) Менопорш (Menoporsche — похідне від «Менопауза» та Porsche) — страх 

похилого віку у чоловіків, що веде до придбання спортивних автомобілів та зустрічами 

з молодими жінками.  

5) Футбольна вдова (Football Widow) — жінка, що вважає свого чоловіка в дні 

футбольних матчів тимчасово померлим.  

6) Хейтріотизм (Hatriotism — похідне від «ненависть» та «патріотизм») — 

відчуття ненависті до людей, яких пропонує влада. 

7) Росіянин (a Russian) — той, що постійно перебуває в депресії та бачить світ в 

темних барвах.  

8) Брендалізм (Brandalism) — заповнення фасадів міських будівель рекламними 

постами жахливого виду.  

9) ПТ (PT, Permanent Tourist) — перманентні туристи, котрі затримуються в 

країнах лише на термін, поки їх вважають не громадянами. Це дозволяє ухилятися від 

сплати податків та військової служби.  

10) Вікіальність (Wikiality — дериват від Wikipedia та «Реальність») — явище, 

що підтверджується великою кількістю посилань в мережі інтернету.  

11) 10-е вересня (September 10th) — синонім неважливого та буденного.  

12) Сценічний дзвінок (Stage-Phoning) — спроба справити враження на тих, що 

стоять поруч шляхом розмови по мобільному телефоні.  

13) Біоаксесуар (Bioaccessory) — людина, котру беруть з собою, як вигідний 

фон підчас важливих заходів.  

14) Рефрижераторне право (Refrigerator Rights) — синонім близьких стосунків, 

підчас яких ви маєте вільний доступ до чужого холодильника.  

15) Синдром водія автобуса (Driving the Bus) — людина, котра їдучи за 

покупками у вихідний день раптово усвідомлює, що вона є на півшляху до місця 

роботи. 

16) Презентиїзм (Presenteeism) — відчуття провини, що виникає у офісного 

працівника, котрий змушений відлучитися, навіть за станом здоров’я.  
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17) Сумка-невидимка (Stealth Bag) — сумка, що виготовлена таким чином, щоб 

ніхто не здогадався про її вартість, виробника та стиль життя її власника.  

18) Опраізація (Oprahization) — тенденція зізнаватися на публіку про особисті 

проблеми, що сформувалася під впливом перегляду популярного телешоу Опри 

Уінфрі. 

19) Криза чверті життя (Quarter Life Crisis) — стан, в який впадають молоді 

люди, що тільки-що закінчили навчання та починають доросле життя. 

20) Безкоштовний шопінг (Catch and release) — придбання речей з ціллю їх 

повернення та отримання грошової компенсації. 

21)  Плейлістизм (Playlistism) — дискримінація за ознакою музичних вподобань. 

22) Бобо (Bobo — скорочення від Bourgeois та Bohemian) — людина, що 

успішно будує професійну кар’єру та позиціонує себе як представника контркультури з 

типовим вбранням та прослуховуванням певного напряму в музиці.  

23) Пролетарська течія (Proletarian Drift) — процес освоєння робочим класом 

брендів, що колись асоціювалися з вищими верстами населення.  

24) Глобіш (Globish — скорочення від Global English) — спрощений варіант 

англійської, яким спілкуються неангломовні носії. 

25) Музика комірки (Closet Music) — музика, котру слухають без свідків через 

страх бути висміяним.  

26) Комунікабельна пума (Conversational Puma) — людина, що завжди 

втручається в розмову з словами «Так, я знаю!», або «Я вам завжди це говорив!», що 

робить спілкування проблематичним та неприємним.  

27) Кінотерапія (Cinematherapy) — зняття стресу шляхом відвідання кінотеатру. 

28) Шоклог (Shoclog) — блог, що ведеться з метою шокування читачів.  

29) Втома від паролів (Password fatigue) — психічна втома спричинена 

необхідністю запам’ятовувати багато паролів. 

30) Франкен-фуд (Frankenfood) — їжа приготована з геномодифікованих 

продуктів.  

31) Техносексуал (Technosexual) — людина, що говорить про технологічні 

новинки з запалом, що тотожний пристрасті підчас кохання. 

32) Кухонний пропуск (Kitchen Pass) — дозвіл, котрий дає один з подружжя, 

коли інший йде на вечірку чи кудись без першого.  
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33) Ретрошопінг (Retro Shopping) — порівняння цін на певну річ в різних 

магазинах, після того, як вона вже була придбана.  

34) Абсурдістан (Absurdistan) — слово, яким описують будь-яку країну в якій 

відбувається щось абсурдне. 

35) Аеронім (Plane Name) — придумане ім’я, котрим користуються підчас авіа 

перельотів, в ситуації, коли знайомство небажане.  

36) Волонтуризм (Voluntourism) — туризм з елементами волонтерської 

діяльності. 

37) Офісний чоловік (Office Spouse) — колега по роботі, з яким виникають 

близькі, але не романтичні відносини.  

38) Егокастинг (Egocasting) — читання лише тих газет та журналів, чия точка 

зору співпадає з вашою. 

39) Текстуальний масаж (Text Massage — гра слів «Massage» (масаж) и 

«Message» (повідомлення) — телефон, який сповіщає про отримання повідомлення у 

вібруючому режимі.  

40) Тривожний дзвінок (Ringxiety — від слів «тривога» та «дзвінок») — 

спантеличення серед групи людей, до якого призводить дзвінок мобільного телефону, 

власник якого невідомий.  

41) Комфорт-ТВ (Comfort TV) — позбавлені інтелектуального змісту 

телепередачі, основна мета яких заспокоїти. 

42) Покоління Reset (Reset Generation) — молоді люди, котрі потрапляючи в 

складну ситуацію не шукають шляхів її розв’язання, а мов в комп’ютерній грі, при 

натисканні кнопки Reset («скинути») починають все спочатку. 

43) Батьки-гвинтокрили (Helicopter Parents) — батьки, що постійно опікуються 

дітьми, та немов гвинтокрили кружляють над ними. 

44) Грижі на лижах (Grays on Trays) — сноубордисти похилого віку.  

45) Токсичний холостяк (Toxic Bachelor) — неодружений чоловік, який має 

жахливий характер. 

46) Ретросексуал (Retrosexual) — чоловік, що витрачає мінімум грошей на свій 

гардероб та зовнішній вигляд. 

Доречним буде зазначити, що вищенаведений молодіжний сленг є офіційно 

зазначеним одним з авторитетних американських журналів “Esquire”, що досліджує та 

аналізує соціальні тенденції. Більшість з них існують лише на просторах  інтернету, та 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Гуманітарні і суспільні  науки 

155

 

Журнал наукових праць №11(6)’2011 
 

не мають фіксованого лексичного знака на теренах пострадянського простору, проте 

поняття, які вони позначають є зрозумілі та характерними для сучасного 

україномовного учасника мовлення.  

Висновки 

Сленг – один з етапів розвитку лексичного складу мови, котрий пізніше може 

увійти до лексикографічних джерел як такий, що претендує на місце в літературній 

мові. Втручання мовознавців в даний процес на початковому етапі, дасть змогу 

зберегти національний лексичний колорит від надмірного «засмічення»,  яке 

неодноразово ставало нарізним питанням  багатьох лінгвістичних дискурсів. На нашу 

думку, запозичення – є невід’ємною складовою розвитку будь-якої мовної системи, 

його ігнорування означає відторгнення глобалізації суспільства, виключення його з 

процесу становлення єдиної міжкультурної когніції, проте контролювання доречності 

та правильної асиміляції у мовній системі – завдання науковців та держави. Саме 

держава здатна популяризувати через радіо, телебачення, газети доречні варіанти 

перекладу термінів, що мають соціальний характер. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ПРОБЛЕМАТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛЕНГА, НОСИТ СОЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР В 
УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

Функционирования молодежного сленга – проблематика исследования многих лингвистов, 
которые работают в сфере когнитивной лингвистики. Сленг – один с важный этапов формирования 
лексического склада разных языков, который имеет социальный характер. В рамках исчезновения 
границ в пространстве интернета, происходит обмен информацией, которая находит свое отражение в 
языке-   реципиента посредством полной или частичной ассимиляции. Задание современных лингвистов 
– предотвращение вхождения неправильных лексических дериватов в украинский язык. 

 
 

THE SUMMARY 
 

PERFORMANCE PROBLEMS SLANG, WHICH BEARS THE SOCIAL CHARACTER IN 
CONDITIONS OF INTENSIVE INTERNATIONAL COMMUNICATION 

The problem of the youth slang functioning is the subject of investigation fulfilled by many linguists 
who work in the sphere of cognitive linguistics. Slang – is one of the base levels of lexis’ formation which has 
social character. It happens within the frames of borders’ falling in the internet space, when a quick share of 
information takes place and new words assimilate into non-original language through full or part assimilation. 
The task of modern linguists – is to prevent the wrong translation variants of youth slang in the Ukrainian 
language. 
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ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ І ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У 
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА 

 
Л.М. МИКУЛАНИНЕЦЬ1, Т.М. БОГДАН 2 

Мукачівський державний університет 
Мукачівська ЗОШ №7 

 
Стаття присвячена обґрунтуванню необхідності взаємодії педагогічної і виконавської 

майстерності при підготовці педагога-музиканта. 
Ключові слова: педагогічна майстерність, виконавська майстерність, педагог-музикант. 
 
Основою демократизації та гуманізації освіти є суспільна інтелектуальна та 

моральна зрілість людини, її високий культурний потенціал, розвинені почуття 

прекрасного та сформовані естетичні смаки. Підсилення тенденцій інтелектуального та 

духовного відродження суспільства зумовили зростання ролі особистості педагога. 

Досягнення вітчизняної та світової прогресивної думки, подолання розриву між 

культурою, наукою та освітою вимагають якісно нового підходу до проблеми 

підготовки майбутнього педагога. 

Історія розвитку музичної педагогіки свідчить про необхідність високого рівня 

особистісного потенціалу майбутнього вчителя. Аналіз діяльності педагогів різного 

рівня майстерності виявляють єдність педагогічного і виконавського аспектів 

майстерності педагога-музиканта, їх рівнозначність і взаємодоповнення у досягненні 

взаємодії вчителя зі студентами. Психолого-педагогічні засади проблеми майстерності 

педагога висвітлені у працях (О. Абдуліна, В. Бондар, І. Зязюн, О. Мороз, О. Мудрик, 

В. Мишкіна, В. Лозова, Н. Кузьміна, В. Сластьонін та ін.). На значущості педагогічної 

майстерності педагога-музиканта наголошують науковці Е.Абдулін, Л. Арчажнікова, 

Г.Падалка, І. Полякова, та ін. Сучасні наукові концепції з проблем взаємодії 

педагогічної і виконавської майстерності висвітлені у працях В. Бєлікової, М. 

Давидова, О. Маркової, В.Москаленка та ін. На жаль, ці дослідження не знайшли 

належного застосування у широкому загалі підготовки майбутніх педагогів-музикантів. 

Ми помічаємо, що майбутні педагоги недосконало володіють педагогічними 

навичками, відчувають неабиякі труднощі у виконавській діяльності, тобто не здатні 

досягти гармонійної взаємодії між цими двома сферами. 

Тому метою даної статті є знаходження певних шляхів подолання протиріччя 

між аналітичною підготовкою майбутнього педагога музиканта і його здатністю 
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здійснювати цілісний педагогічний вплив на студентів засобами виконавської 

діяльності. 

Багатогранність педагогічної і виконавської майстерності педагога-музиканта 

зумовлює необхідність глибинного аналізу виконавського аспекту його підготовки, 

оскільки він нівелюється, виступаючи другорядною проблемою. Це, в деяких випадках 

пов‘язане із природньою належністю категорії виконавської майстерності до галузі 

музичного виконавства. Простежимо звернення до виконавської майстерності у 

педагогіці вищої школи. 

Т. Юник виконавську майстерність трактує як «спроможність інструменталіста 

безпомилково, впевнено і з необхідною технічною точністю передавати слухачам 

доцільний емоційно-образний зміст музичних творів [6, с. 5]». 

Тлумачення Т. Юника виконавської майстерності, на перший погляд, містить у 

собі відбиття розуміння триєдиної суті художньо-творчої діяльності, яка існує у 

музичному виконавстві: композитор – виконавець – слухач. Однак подальшим 

розгортанням міркувань автор розкриває сутність художньо-творчої природи феномена 

виконавської майстерності і зводить її до суто безпомилкової гри. 

У руслі з‘ясування суті виконавської майстерності особливу цінність для нас 

становить дослідження Є. Куришевим виконавських умінь педагога-музиканта як 

компонента професійної підготовки студентів музично-педагогічних факультетів, що 

забезпечує успішність справдження виконавської діяльності; планування виконавської 

діяльності; адекватне втілення виконавського задуму в умовах публічного виступу; 

варіативне інтерпретування музичного матеріалу; фрагментарне виконання музичних 

творів; сполучення виконання твору із його педагогічним коментарем; аналізування 

якості виступу [2, с. 10]. 

У пошуках сутності поняття «виконавська майстерність» ми вирішили 

звернутися до загальної теорії музичного виконавства (у нашому випадку 

фортепіанного виконавства академічного типу), у контексті якого проблематика 

виконавської майстерності є ровесницею майже п‘ятисотлітньої історії клавірно-

фортепіанної культури. 

Для усвідомлення сутності виконавської майстерності нам слід зупинитися на 

розтлумачені музичного виконавства як самостійного виду художньо-творчої 

діяльності, який поєднує сприймання музичного твору, ідейно-образну інтерпретацію і 

технічну реалізацію. 
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Це дозволяє визначати в музичному виконавстві пізнавальний, комунікативний, 

оцінно-орієнтаційний і перетворюючий компоненти. Звідси випливає висновок про 

необхідність відбиття у змісті поняття виконавської майстерності сутнісних ознак 

вищеназваних компонентів. 

Якщо трактувати музичне виконання як творчий процес і відтворення музичного 

твору засобами виконавської майстерності, як художнє явище, яке, поряд із 

відтворенням авторського тексту, передбачає створення високохудожньої інтерпретації 

композиторського задуму і майстерне донесення його слухачеві, то це надає 

можливість розглядати музичне виконання як специфічний творчий акт триєдиної 

ланки композитор – виконавець – слухач у вигляді музичний твір – інтерпретація – 

сприймання, де ланка виконавська майстерність буде відображенням особистісно-

діяльнісних засад даного явища. 

Сутність виконавської майстерності як цілісного явища має передбачати 

глибоке знання і розуміння закономірностей композиторського створення музичного 

твору і закономірностей слухацького сприймання. 

Слід зауважити, що видатні педагоги-виконавці, вільно оперуючи поняттями 

«майстерність піаніста», «виконавська майстерність», не дають науково обґрунтованих 

визначень. Проте, в художньо-описовій формі явище виконавська майстерність 

представлено у вигляді сутнісних характеристик та структурної будови. Так, 

Я. Мільштейн зважує на творчу індивідуальність виконавця як своєрідне сполучення 

трьох основ – інтелекту, пристрасті і техніки. «Взаємопроникнення їх, з приматом 

одного із них і утворює при наявності виконавської  волі (четверта необхідна основа) – 

майстерність виконавця [3, с. 49]». 

Отже, необхідність творчої індивідуальності виконавця як показник його 

виконавської майстерності підкреслюється всіма теоретиками і практиками музичного 

виконавства. Простежується прагнення виділити спільні риси, які вирізняють 

виконавця-майстра. Б. Теплов убачає їх у інтелектуальному й емоційному потенціалі 

особистості музиканта-виконавця. На необхідність широкої освіченості музиканта 

вказували О. Гольденвейзер, Н. Голубовська, С. Савшинський, С. Фейнберг та ін. Про 

високу загальну культуру свідчать і майстер-класи багатьох видатних піаністів-

педагогів (М. Рубінштейна, Г. Нейгауза). 

Обґрунтоване визначення виконавської майстерності, знайдене нами у науково-

дослідницький літературі з теорії музичного виконавства, де М. Давидов [1, с. 26] 
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розглядає  виконавську майстерність «як вільне володіння інструментом і собою, яке 

дозволяє інтерпретаторськи осмислено, одухотворено, емоційно яскраво, артистично, 

співтворчо, технічно досконало втілювати музичиний твір у реальному звучанні [1, с. 

29]» . Виконавська майстерність, згідно М. Давидову, включає цілий комплекс 

слухомоторних і психофізичних даних, конкретні навички і вміння, прийоми і форми 

музично-ігрових рухів, які спроможні змінюватися у процесі актуалізації творчої 

інтерпретації музичного твору. Вирізнюючи теоретичні основи формування 

виконавської майстерності, М. Давидов поширює традиційну тріаду «створення – 

інтерпретація – сприймання» на феномен виконавської  майстерності. Визначення 

М. Давидова виконавської майстерності розкриває сутність даного поняття. 

 В. Ражніков вважає майстром виконавця, спроможного силою власного 

підключення й участі викликати насичені і глибокі переживання у слухача [4, с. 70]. 

Високий рівень музиканта визначається, за В. Ражніковим, наявністю розвинутої 

суб‘єктивної емоційної програми [4, с. 25], яка виконує роль «надзавдання», що 

скеровує пошук внутрішнього задуму. 

Чітке описання компонентів майстерності музиканта-виконавця надає 

Ю. Цагареллі, вирізнюючи чотири блоки виконавської майстерності: 

– спрямування на музичне виховання людей: усвідомлення престижу професії 

музиканта-виконавця, любов до музики і потреба сценічного самовираження; 

– уміння: комунікативні, гностичні і рухові; 

– знання: загальні й спеціальні; 

– професійно-значущі якості: морально-естетичні, музично-виконавські, 

загальномузичні [5, с. 11] 

Таким чином, теоретичний аналіз літератури з загальної теорії музичного 

виконавства уможливив усвідомлення сутності явища виконавської майстерності (М. 

Давидова, В.Ражнікова) і виокремлення її структурних компонентів. 

Вияв педагогічної майстерності і виконавської майстерності педагога-музиканта 

відбувається постійно під час уроку або у позаурочній музично-просвітницькій 

діяльності. 

Попередній аналіз літератури з теми дослідження дає нам уявлення про 

педагогічну майстерність і виконавську майстерність як комплекси властивостей 

особистості, які забезпечують успішне справдження професійної діяльності. 
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Структурну будову даних явищ можливо звести до розгляду таких блоків: 

спрямованість, компетентність, здібності і техніка. 

Співставлення музично-педагогічної майстерності і виконавської майстерності 

на рівні спрямованості дозволяє припустити зімкнення цих понять на підґрунті мети 

впливу на особистість. Усвідомлення необхідності тонкого керування, логічності і 

послідовності дій педагога-музиканта у процесі реалізації художньо-комунікативної 

діяльності обумовило визначення чинників формування спрямованості педагогічно-

виконавської дії: гуманізм педагогічно-виконавської дії і режисура педагогічно-

виконавської дії (як втілення надзавдання через педагогічну взаємодію). 

 Співставлення музично-педагогічної майстерності і виконавської майстерності 

на рівні компетентності вказує на їх об‘єднання щодо знань предмета, який 

викладається. Педагогічна і виконавська компетентність виступає міцним підгрунтям 

реaлізації педагогом-музикантом спрямованості його дій. Спрямованість і 

компетентність педагога-музиканта тісно пов‘язані і взаємообумовлені. Чинниками 

формування педагогічної і виконавської компетентності педагога-музиканта 

виступають: стильова відповідність педагогічної і виконавської дії, грамотність 

звуковидобування і мистецтво педалізації, психолого-педагогічна обізнаність у суті 

педагогічно-виконавської дії. Співставлення музично-педагогічної майстерності і 

виконавської майстерності на рівні здібностей свідчить про їх поєднання як умов 

зростання і становлення особистості педагога-музиканта. Музично-педагогічні 

здібності розглядаємо в інтегративній єдності музичних здібностей і педагогічних 

здібностей, а також у міцному взаємозв‘язку із гуманістичною спрямованістю і 

педагогічною компетентністю педагога-музиканта. І, нарешті, співставлення 

педагогічної майстерності і виконавської майстерності на рівні володіння технікою, 

зумовлює об‘єднання цих понять для досягнення майстерного втілення педагогом-

музикантом всіх вищезгаданих елементів комплексу властивостей і здібностей 

особистості педагога-музиканта. Педагогічна і виконавська техніка містить 

взаємозв‘язок техніки саморегуляції і спілкування із володінням піаністичною 

технікою. Виявленням досконалості володіння педагогом-музикантом педагогічної і 

виконавської техніки буде його артистизм. 

Таким чином, теоретичне дослідження вказує на взаємодію педагогічної і 

виконавської майстерності педагога-музиканта у його підготовці. 
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Педагогічна і виконавська майстерність – феномен вияву педагогом-

музикантом свого «Я» у педагогічній художньо-комунікативній діяльності  

відбувається через дію комплексу властивостей, який забезпечує вільне володіння 

музичним інструментом і собою у процесі втілювання художньої ідеї музичного 

музичного твору для досягнення взаємодії з аудиторією 

Під вільним володінням музичним інструментом розуміємо:відчуття засобів 

музичної виразності, тембрової специфіки інструменту,рівень виконавської техніки. 

Вільне володіння музичним інструментом передбачає також музичну освіченість, 

слухомоторну і психофізіологічну спроможність педагога-музиканта реалізувати 

наявні спеціальні музичні знання. Такі положення педагогічної і виконавської 

майстерності, як «вільне володіння собою», «процес втілювання художньої ідеї 

музичного твору у реальному звучанні», «взаємодія із особистістю», «з метою 

формування її музичної культури» є ґрунтовним розкриттям сутності педагогічної і 

виконавської майстерності як високого рівня педагогічної художньо-комунікативної 

діяльності педагога-музиканта, який має певний особистісний потенціал у вигляді 

комплексу здібностей і властивостей. Так, вільне володіння педагогом-музикантом 

собою передбачає творче робоче самопочуття педагога, відчуття аудиторії, психічну 

стабільність під час реалізації педагогічного і виконавського задуму, артистизм 

донесення художньо-творчого задуму. 

Природну спорідненість у вирішенні завдань творчої інтерпретації педагогічно-

комунікативної дії у логіці реалізації педагогічного і виконавського задуму можливо 

простежити низкою подій: створення художньої інтерпретації музичного твору – 

артистичне донесення до слухачів змісту композиторського задуму – досягнення 

емоційного відгуку на "живе" виконання твору – формування оцінного ставлення до 

творів музичного мистецтва – формування музичної культури як невід‘ємної частини 

духовної культури. 

Педагогічна і виконавська майстерність – це комплекс властивостей особистості 

педагога-музиканта,який акумулює спрямованість педагогічної і виконавської дії, 

педагогічну і виконавську компетентність, музично-педагогічні здібності, педагогічну і 

виконавську техніку.  
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АННОТАЦИЯ 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА В 

ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА 
Статья посвящена обоснованию необходимости взаимодействия педагогического и 

исполнительского мастерства при подготовке педагога-музыканта. 
Ключевые слова: педагогическое мастерство, исполнительское мастерство, педагог-музыкант 

 
 

THE SUMMARY 
 

INTERACTION PEDAGOGICAL AND PERFORMANCE SKILLS IN PREPARATION  
OF FUTURE TEACHER AND MUSICIAN 

Interaction between pedagogical and performance skills in the preparation of future teachers-musicians. 
The article is devoted for reasoning the necessity of interaction between pedagogical and performance skills in 
the preparation of teacher-musician. 

Keywords: pedagogical skill, performance skill, teacher-musician. 
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ДУХОВНІСТЬ» В СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ 
ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ 

 
О.Ф. СИВОУС, Л.М. МИКУЛАНИНЕЦЬ 

Мукачівський державний університет 
 

У статті здійснена спроба дослідити поняття «духовність». Аналізуються погляди провідних 
педагогів з метою визначення сутності даного феномену.  

Ключові слова: духовність, педагогічна діяльність. 
 
В сучасному суспільстві спостерігається актуалізація духовно-моральних 

цінностей, серед яких найбільш актуальними слід назвати: необхідність миру, 

стабільності, гуманних відносин, толерантності, єдності, взаєморозуміння, професійної 

компетентності, відповідальності. З іншого боку, соціально-політична і економічна 

ситуація світу провокують існування таких аморальних явищ, як жорстокість, егоїзм, 

споживацькі настрої, несправедливість, відчуження. Тому увага до особистості, 

внутрішнього світу людини, необхідність розкриття її творчих якостей, можливостей у 

сфері професійної діяльності є вимогами нашого часу. Адже, як доводить більшість 

дослідників, відсутність культури і духовності призводить до неминучої загибелі 

людства. 

Проблема духовності у різні часи посідала чільне місце в науковому доробку 

вітчизняних і зарубіжних вчених. Відомі філософи присвятили чимало праць вивченню 

внутрішнього духовного світу людини (І.Кант, Г.Сковорода, В.Соловйов, С.Франк, 

Е.Фромм, К.Юнг та ін.). Природу духовності, її витоки, особливості духовного 

виховання та збереження цих понять в культурологічному аспекті, з позиції 

християнської етики розглянуто в працях М.Бахтіна, М.Бердяєва, В.Вернадського та ін.  

Окремі аспекти духовно-морального виховання особистості, формування 

духовних цінностей у дітей та молоді, місця духовно-морального компоненту в 

структурі особистості педагога та його виховного значення стали предметом 

спеціальних історико-педагогічних досліджень (М.Богуславський, М.Євтух, Т.Ільїна, 

О.Каневська, З.Равкін). 

На сучасному етапі тлумачення поняття “духовність” набуває нових ознак. 

Проникнення в сутність цієї категорії стає можливим за допомогою залучення аналізу 

різних наукових підходів. Поняття “духовність” активно використовується у філософії, 

релігії, етиці, психології, педагогіці, культурології тощо. У педагогічній науковій думці 
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воно набуває своєрідного значення. Тому метою даної публікації є розкриття сутності 

даного поняття  з позицій сучасної наукової педагогічної думки.  

Проблема формування людяності, духовних цінностей широко досліджувалася і 

розроблялася класиками педагогіки, зокрема В.Сухомлинським. Він, зокрема, вважав, 

що духовно-моральне виховання тісно пов'язане з навчанням, але в деякій мірі ці 

поняття незалежні одне від одного. Людина може мати визнання, вміти працювати, але, 

водночас, залишатись не розвиненою в плані духовності та моральності. Як зазначав 

В.Сухомлинський, основним завданням учителя є зробити безцінні моральні багатства 

людства особистим здобутком кожної дитини [5, c. 304]. 

К. Джеджера здійснюючи аналіз феномена духовності особистості, пропонує 

один із варіантів розв'язання проблеми духовного розвитку особистості майбутнього 

фахівця, що полягає у відновленні християнських виховних традицій, створенні у 

вищому навчальному закладі умов для саморозвитку та самонавчання студентів 

Зроблені вченою узагальнення дають змогу розуміти духовність особистості 

залежно від наявності відповідних згаданим ідеалам певних якостей (інтелектуальних, 

моральних, чуттєво-емоційних, мотиваційних), а саме:  

– спрямованості на пошук істини, переживання краси та прагнення до добра; 

– індивідуальної виразності «в системі мотивів особистості двох 

фундаментальних потреб: ідеальної потреби пізнання та соціальної потреби жити, 

діяти «для інших»; 

– спрямованості інтересів та нахилів людини до пізнання, засвоєння та 

створення духовних цінностей ; 

– творчої здатності особистості до самореалізації й самовдосконалення, 

зумовленої «такими особливостями когнітивно-інтелектуальної, чуттєво – емоційної та 

вольової сфер, що сприяють успішному формуванню та реалізації потреби у 

цілеспрямованому пізнанні та ствердженні в її життєдіяльності істини, 

загальнолюдських етичних та естетичних цінностей, усвідомленню єдності себе та 

Всесвіту»;  

– проникливого розуму, гармонійних почуттів і твердої волі ;  

– зорієнтованості на людину, яка має високий гуманістичний потенціал, 

моральну стійкість, постійне прагнення до втілення в життя таких вищих ідеалів 

людства, як віра, надія, любов, сумління ; 
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– наявності моральних установок, компетентності (професійності), віри у світлі 

ідеали та почуття відповідальності за все, що відбувається навколо людини [1].  

Н. Корякіна основою розвитку духовності педагога вважає професіоналізм, 

глибоку ерудицію, оволодіння науковими методами, щиру любов до дітей, совісність, 

етичний інтелект. Процес розвитку духовності, на її думку, відбувається через: шлях 

автоеволюції кожного педагога, курс творчого саморозвитку, проходження авторських 

курсів з проблем формування духовності, вихід на власну педагогічну систему 

саморозвитку, становлення педагога як людини високої культури, ґрунтовну фахово-

предметну підготовку, розвиток методологічної культури педагога, інтеграція педагога 

в культуру світу, евристичне занурення в духовну культуру предків, проходження 

уроків адекватної педагогіки [2].  

Р.Салімова відзначає, що основний шлях духовного розвитку полягає в 

системно-змістовній трансформації загальнолюдських цінностей у педагогічну 

діяльність [4, c. 7]. До умов розвитку цієї професійної якості вчителя дослідниця 

відносить: використання потенціалу предмета, що викладається, застосування методів 

діалогового навчання, інтеграція духовної культури та підготовка студентів до 

учительської професії, внутрішня готовність студентів до духовного розвитку.  

Людина, як відомо, сама навчається настільки, наскільки вона цього хоче та вміє 

робити. Таким чином, провідним місцем у системі розвитку духовності повинно стати 

стимулювання самоосвіти, самонавчання, самовияву вчителя. Реально – процес 

розвитку духовності майбутнього педагога пов’язаний, насамперед, із зусиллями 

методичної служби щодо створення умов для самоосвіти, самовиховання. Педагога 

необхідно навчити бачити можливості для власного самовдосконалення в професійно-

педагогічній, творчій роботі. 

Сучасні дослідження з розвитку духовності педагога, педагогічна практика 

визначають різноманітні шляхи розвитку духовності майбутнього педагога. Серед них 

на особливу увагу заслуговують такі напрями: 

– гуманізація, одухотворення всієї предметної підготовки педагога; 

– культивація навичок саморозвитку, самовдосконалення; 

– стимулювання й організація творчої діяльності, оскільки “духовність являє 

собою творчість, привнесену в кожну мить життя”;  

– самоосвіта педагога як спосіб постійного поширення кругозору, задоволення 

інтелектуальних запитів, підтримка розумової працездатності; 
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– залучення педагогів до взаємодії в групах змінного складу, у міжпредметних 

групах; 

– можливість продуктивного діалогу з експертами-вченими, представниками  

систем освіти різного рівня; 

– знайомство з практиками духовного розвитку в різних країнах світу, у різних 

національних культурах. 

Розвиток духовності педагога необхідно розглядати як вид творчості, оскільки 

він є індивідуальним шляхом пізнання людиною своєї природи, відкриття власних 

можливостей та їх реалізації. Таким чином, розвиток духовності педагога – це 

самотворення, актуалізація духовного потенціалу особистості.  

Особливість процесу духовного розвитку педагога полягає у виникненні 

особистісної духовної рефлексивної позиції, відповідно до якої педагог співвідносить 

ідеальний образ з реальним, і від імені ідеального образу духовно розвиненого педагога 

висуває певні вимоги до свого реального образу. 

Загальновизнаними є положення про те, що наука, мистецтво, філософія, 

мораль, творчість виступають вагомими чинниками духовного розвитку особистості. 

Однак, самі по собі ці засоби не забезпечують духовного розвитку. Вони стають 

такими лише за умови орієнтації на людину. Духовний розвиток розпочинається лише 

й тільки тоді, коли наявна гуманістична орієнтація на “іншу людину”. Педагогічна 

творчість за своєю сутністю є гуманною діяльністю й надає найкращі можливості для 

власного духовного розвитку педагога.  

Отже, в результаті проведеного аналізу педагогічних концепцій з проблем 

розвитку духовності особистості, ми прийшли до висновку , що духовність – це 

внутрішній світ людини. Духовність – це стрижень, фундамент внутрішнього світу 

людини. Духовність – це те, що відрізняє людину, що властиво лише їй одній. 

Духовність – творча спрямованість, наснага людини, певний тип світовідношення: 

триєдність ставлення до абсолюту, до світу – природи, суспільства самого себе. 

Виходити з розуміння людини як духовної істоти, означає, що ми визначаємо за нею 

безумовне право на духовне самостановлення, самодіяльність, тобто сприймаємо її як 

справжнього суб’єкта власної життєдіяльності, який несе відповідальність за її 

здійснення. 

Духовність не зводиться до інтелектуальності, ідеальності, звернення розуму до 

етики, чистої моралі або аскетизму. Духовність не є й чиста релігійність, чи емоційне 
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піднесення духу, або розумова довіра і урегульованість поведінки на цих засадах. 

Духовною є будь-яка діяльність, яка скеровує людину у напрямку певної форми 

розвитку: емоційного, інтуїтивного, соціального – і веде, вказує на життєвість його 

внутрішньої сили. Духовною є діяльність людини, завдяки якій стан людства його 

власними зусиллями  проявляється на більш високому рівні. 

Взагалі, духовно багатою людиною вважають особистість, яка живе в гармонії із 

собою і світом, в якої сформовані духовні цінності, тобто, ті якості і риси, життєві 

установки, що існують для кожної людини та становлять її ідеал. 

Наше повсякденне життя, робота, численні наукові праці з проблем розвитку 

духовності й духовної культури людини доводять, що механічно виховати духовність 

неможливо. Вона формується через творчу діяльність суб’єкта (або через віру – у 

релігійному контексті), тобто через розвиток    здібностей аналізувати й моделювати 

себе у відповідності з високими ідеалами. У такому контексті духовність можна 

визначити як рух до цілісного розвитку особистості, постійне подолання відносної 

бездуховності зусиллями самої особистості при сприятливих суспільних умовах. 

У процесі соціалізації особистості відбувається її залучення до культурних 

цінностей, їх засвоєння й присвоєння особистістю, тобто накопичення власного 

духовного досвіду. Засвоївши духовні цінності, переробивши їх у свідомості, 

особистість починає реалізовувати придбаний культурний багаж, активно 

використовуючи його в різних видах діяльності. Таким чином, духовний розвиток 

людини є результатом і найважливішим аспектом соціалізації особистості, тобто 

поступового й мотивованого включення її в суспільне життя. 

Залучаючись до духовної культури суспільства, людина засвоює в певних межах 

загальнолюдський і конкретно-історичний зміст духовних цінностей, світоглядних 

ідей. З урахуванням цього вона виробляє свою власну систему цінностей, ідеалів, 

поглядів, принципів, норм, переконань, у яку вписуються також підсумки її життєвого 

досвіду, відносин, переживань, спілкування й діяльності. Таким чином, культура, яку 

засвоює людина, формує духовний світ особистості, обумовлений суспільними й 

духовними цінностями. 
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АННОТАЦИЯ 

 
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ДУХОВНОСТЬ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
В статье предпринята попытка исследовать понятие «духовность». Анализируются взгляды 

ведущих педагогов с целью определения сущности данного феномена. 
Ключевые слова: духовность, педагогическая деятельность. 

 
THE SUMMARY 

 
ESSENCE OF THE CONCEPT «SPIRITUALITY» IN MODERN SCIENTIFIC  

PEDAGOGICAL THOUGHT. 
In the article there was made an attempt to explore the concept of «spirituality». Here are analyzed the 

views of leading educators in order to determine the essence of this phenomenon. 
Keywords: spirituality, pedagogical activity. 
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УДК 336.77 
 

 
ОЦІНКА СТРУКТУРИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ ЯК ФАКТОР 

ФІНАНСОВОГО УСПІХУ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
 

М.  ІГНАТИШИН,  Т. ТЮХ 
Мукачівський державний університет 

 
В даній статті проведено дослідження структури  кредитного портфелю діючого  банку за 

різними ознаками, що в свою чергу дає змогу комерційним банкам вибрати раціональний варіант 
розміщення ресурсів, напрями кредитної політики банку, знизити ризик за рахунок диверсифікації 
кредитних вкладень, прийняти рішення щодо доцільності надання позики клієнтам залежно від їх 
кредитоспроможності.  

Ключові слова: цесія, диверсифікація, портфельна диверсифікація, сек'юритизація, галузева 
диверсифікація, бланковий та ломбардний кредит. 

 
Надання кредитів завжди було й залишається однією з пріоритетних функцій 

будь – якого банку. Динаміка кредитних вкладень комерційних банків України 

свідчить, що обсяг кредитування за останні роки стрімко зростає. Достатньо високі 

темпи зростання можна пояснити тим, що кредитні операції банку є найбільш 

прибутковими і забезпечують близько 2⁄3 сукупних доходів комерційного банку. Але 

незважаючи на високий рівень доходності, кредитні операції супроводжуються також 

підвищеним ризиком. Актуальність даної теми полягає в тому, що для здійснення 

успішної діяльності, проведення кредитних операцій та забезпечення належного рівня 

доходності банки повинні здійснювати постійне та систематичне управління власним 

кредитним портфелем, оцінювати обсяг та якість кредитних вкладень з метою 

зниження ризику. В умовах економічної кризи, нестабільності правового 

законодавства, в сучасних умовах діяльності комерційних банків суттєво зростає 

значення оцінки кредитного портфелю, і вона стає однією з найважливіших частин 

загального аналізу банківської діяльності та системи управління кредитною установою. 

Об’єкт та методи дослідження 

Проблеми, які пов’язані із управління кредитним ризиком та управління 

кредитним портфелем комерційного банку привертають увагу багатьох вчених. 

Теоретичні, методологічні аспекти управління кредитним портфелем 

відображені в роботах вчених у галузі банківської справи, банківського менеджменту, 

аналізу кредитного ризику та кредитного портфелю таких, як: Ф.Ф.Бутинець, А.М. 

Герасимовича, А.А.Мещеряков, З.І.Щибиволок,  О.П. Ковальов та інші. 

У працях вчених розглядаються дослідження з методології управління 

кредитними ризиками, формування та управління кредитним портфелем комерційного 
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банку, наводиться класифікація кредитів, визначаються принципи кредитної діяльності 

банків. Однак в їх дослідженнях недостатньо акцентується увага щодо оцінки 

кредитного портфелю за певними ознаками та використання методів управління 

ризиками кредитного портфелю. Тому дана тематика є актуальною, так як 

кредитування є одним з основних напрямків діяльності комерційних банків. 

Постановка задачі 

Метою статті є дослідження структури кредитного портфелю комерційного 

банку за галузевою ознакою, а також за видами забезпечення та вивчення основних 

методів управління ризиком кредитного портфелю. 

Результати та їх обговорення 

У структурі активних операцій комерційних банків традиційно найбільшу 

питому вагу займають кредитні операції. Пов’язано це з об’єктивною властивістю 

капіталу спрямовуватися у сферу, де найвища норма прибутку. Кредитні операції – це 

один із найбільш ефективніших, тобто прибуткових способів розміщення вільних 

грошових ресурсі. Але разом з цим, кредитування являється і найбільш ризиковим 

напрямком банківської діяльності. Здійснюючи кредитні операції, комерційні банки 

стикаються з наявністю кредитного ризику. Кредитний ризик визначається 

ймовірністю того, що позичальник не зможе або не захоче виконати зобов’язання 

згідно з кредитною угодою. Слід відмітити, що кредитний ризик є основним серед 

банківських ризиків[1]. 

Аналіз системи комерційних банків показує, що стрімке погіршення 

фінансового стану багатьох банків було спричинено саме збитками у кредитній 

діяльності. Ці збитки зумовлені невчасною сплатою відсотків за надані кредити, 

неповернення самих боргів, а часто й залученням надто дорогих кредитних ресурсів та 

їх неефективним розміщенням. Тому однією з найважливіших задач управління 

кредитною діяльністю є постійний аналіз кредитного портфелю банку з метою 

зниження ступеня ризику. 

Від структури і якості кредитного портфелю банку значною мірою залежить 

його стабільність, репутація та фінансовий успіх. Саме через це необхідно аналізувати 

якість позичок, проводити незалежні експертизи великих кредитних проектів і заходів, 

виявляти випадки відхилення від кредитної політики. Постійний аналіз кредитного 

портфелю дає змогу вибрати раціональний варіант розміщення ресурсів, напрями 

кредитної політики банку, знизити ризик за рахунок диверсифікації кредитних 
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вкладень, прийняти рішення щодо доцільності надання позики клієнтам залежно від їх 

кредитоспроможності, галузевої належності та ін. За результатами аналізу керівництво 

банку має змогу прийняти рішення про зміну напрямів кредитування. 

Кредитний портфелю являє собою сукупність виданих позик, які класифікують 

на основі різних критеріїв, пов’язаних з різними чинниками кредитного ризику або зі 

способом захисту від нього. Кредитний портфель – це сукупність всіх кредитів, 

наданих банком для одержання доходів [4]. 

Управління кредитним портфелем дає змогу збалансувати ризик всього 

портфелю, контролювати ризик, який притаманний тим або іншим клієнтам, ринкам, 

кредитам та умовам діяльності. 

Аналіз кредитного портфелю потребує дослідження його структури в розрізі 

груп ризику, ступеня забезпеченості, галузевої структури, форми власності 

позичальників, а також вивчення динаміки кожної групи. 

Одним із напрямів аналізу кредитного портфелю є оцінка кредитів за галузевою 

ознакою. Дослідження галузевої структури дає змогу визначити галузеву 

диверсифікацію кредитів порівняно з попередньою звітною датою. Для цього 

розраховується питома вага вкладених в окремі галузі позик у цілому, а також у 

динаміці. Галузева диверсифікація кредитних вкладень повинна сприяти розвитку 

пріоритетних галузей економіки. Структурний аналіз проводиться для визначення 

надмірної концентрації кредитних операцій в одному сегменті, що підвищує ступінь 

кредитного ризику. Проте надмірна диверсифікація кредитного портфелю створює 

певні труднощі в управлінні позиковими операціями та може стати причиною 

банкрутства банку, тому зарубіжні комерційні банки визначають для себе межі 

вкладення ресурсів у певний сегмент, тобто методів лімітування [2]. 

Дослідимо структуру кредитного портфелю КБ «Коопінвестбанк» за галузевою 

ознакою за 2007-2008 рр. так як саме в цей період відзначився зростанням обсягів 

кредитування у національній та іноземній валютах.  Дана структура наведена в табл. 1.  

 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

173

 

Журнал наукових праць №11(6)’2011 
 

Таблиця 1. 
Аналіз структури кредитного портфелю КБ «Коопінвестбанк» за галузевою ознакою 

 
2007 2008 Відхилення Вид економічної 

діяльності тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % 
Державне 
управління 112 0,05 237 0,08 125 0,03 

Кредити органам 
влади _ _ _ _ _ _ 

Виробництво 57 421 27,45 74 015 25,52 16 594 -1,93 
Нерухомість 632 0,30 1 037 0,36 405 0,06 
Торгівля 54 604 26,10 82 338 28,39 27 734 2,29 
Сільське 
господарство 17 949 8,58 19 502 6,72 1 553 -1,86 

Кредити фізичним 
особам 41 271 19,73 73 395 25,31 32 124 5,58 

Інші 37 222 17,79 39 492 13,62 2 270 -4,17 
Усього 209 211 100 290 016 100 80 805 - 

 

Аналіз показників табл. 1 засвідчує, що структура кредитного портфелю даного 

банку за галузевою ознакою планується раціонально. За 2008 рік найбільша частка 

кредитних ресурсів спрямована в торгівлю, 28,39% загального обсягу кредитного 

портфелю. спостерігається тенденція до збільшення питомої ваги вкладень у торгівлю 

порівняно з 2007 роком на 2,29%. Це зумовлено великим попитом на кредитні ресурси 

саме в цій галузі. Зацікавленість банку вкладати ресурси в цю галузь обумовлена 

високою оборотністю цих позик. Значна частка кредитів спрямована також у 

виробництво 25,52%, але порівняно з 2007 роком наявна негативна тенденція – 

зменшення на 1,93%. Вага кредитів наданих фізичним особам зросла з 19,73% (2007 

рік) до 25,31% (2008 рік). Частка кредитних вкладень в сільське господарство 

знизилась на 1,86% і становить 19 502 тис. грн., 0,36% обсягу кредитного портфелю 

вкладена в нерухомість. 

Структура кредитного портфелю КБ «Коопінвестбанк» є диверсифікованою, 

тобто банк з метою зниження ризику намагається розподілити кредити між клієнтами, 

котрі здійснюють діяльність в різних галузях економіки. Порівняно з попереднім 

періодом диверсифікація дещо поліпшилась, збільшилась частка вкладень у торгівлю 

та нерухомість.  Але, незважаючи на поліпшення, слід для зниження ризику 

продовжувати збільшення кредитних вкладень у виробництво, торгівлю, сільське 
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господарство, тобто основні галузі економіки і зменшувати кредитування інших, 

неосновних галузей, адже це зона підвищеного рівня ризику для банку. 

Аналіз структури кредитного портфелю КБ «Коопінвестбанк» за галузевою 

ознакою в динаміці за 2007 – 2008 роки наведено на рис.1.  
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Рис. 1. Динаміка кредитного портфелю КБ «Коопінвестбанк» за галузевою  
ознакою за 2007 – 2008 рр. 

 
Ще одним із заходів контролю за кредитним ризиком є забезпечення кредитів. 

Забезпечення – це запасний метод отримання невиплаченого боргу (основної суми та 

процентів) у разі неплатоспроможності позичальника. 

Залежно від наявності і характеру забезпечення виділяють: забезпечені 

(ломбардні) позики та незабезпечені (бланкові) позики.                     Основна частина 

банківських кредитів видається під забезпечення, що є одним з принципів банківського 

кредитування. Основними формами забезпечення в банківській практиці являються: 

застава, гарантія, поручительство, цесія та договори страхування кредитів [4]. 

Аналізуючи структуру кредитного портфелю за даним напрямком перш за все 

необхідно звертати увагу на питому вагу незабезпечених позик у загальному обсязі 

кредитних вкладень. За даними табл. 2. проаналізуємо структуру кредитного портфелю 

КБ «Коопінвестбанк» за видами забезпечення. 
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Таблиця 2. 
Аналіз структури кредитного портфелю КБ «Коопінвестбанк» за видами забезпечення 

 
2007 2008 Відхилення Вид забезпечення тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % 

1.Незабезпечені кредити 14 146 6,76 28 049 9,67 13 903 2,91 
2.Кредити, що 
забезпечені 

195 065 93,24 261 967 90,33 66 905 -2,91 

2.1.Гарантіями і 
поручительствами 

_ _ - _ - -- 

2.2.Заставою у тому 
числі: 

195 065 93,24 261 967 90,33 66 905 -2,91 

2.2.1.Нерухоме майно 7 606 3,64 12 416 4,28 4 810 0,64 
2.2.2.Інше нерухоме 
майно 

71 311 34,08 116 509 40,17 45 198 6,09 

2.2.3.Цінні папери - - - - - - 
2.2.4. Грошові депозити 14 209 6,79 13 718 4,73 -491 -2,06 
2.2.5.Інше майно 101 939 48,73 119 324 41,15 17 385 -7,58 
Усього 209 211 100 290 016 100 80 805 - 

 

З табл. 2 видно, що в 2008 році вага незабезпечених кредитів у кредитному 

портфелі КБ «Коопінвестбанк» була на рівні 9,67%, проте спостерігається негативна 

тенденція, адже  порівняно з попереднім періодом, обсяг незабезпечених кредитів зріс 

на 2,91%, що підвищує рівень кредитного ризику. Дослідження можна продовжувати в 

напрямі більш глибокого вивчення структури за видами забезпечення. 

Найбільш поширеним видом забезпечення в аналізованому періоді є застава 

іншого майна. У 2008 році його частка становить – 41,15%, але порівняно з минулим 

періодом частка зменшилась на 7,58%.  Значний відсоток застави представлений у 

вигляді нерухомого майна – 40,17% у звітному періоді та 34,08%  в базовому. Незначна 

частка припадає на грошові депозити 4,73% і простежується тенденція до зменшення 

порівняно з базовим періодом на 2,06%. Відсутній такий вид забезпечення як, гарантія 

та поручительство, а також цінні папери. Незважаючи на те, що частка незабезпечених 

кредитів є порівняно невеликою але банку необхідно проводити політику, щодо 

зменшення питомої ваги бланкових кредитів. Аналіз структури кредитного портфелю 

за видами забезпечення наводиться в динаміці на рис. 2, де спостерігається негативна 

динаміка незабезпечених кредиті. 
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Рис. 2. Динаміка кредитного портфелю КБ «Коопінвестбанк» за видами забезпечення 
Крім проведення аналізу кредитного портфеля за різними ознаками з метою 

зниження кредитного ризику використовуються також методи управління ризиком 

кредитного портфелю банку до яких належать: диверсифікація, встановлення лімітів, 

формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями 

комерційних банків та сек'юритизація активів.  

Метод диверсифікації полягає у розподілі кредитного портфелю серед широкого 

кола позичальників, які відрізняються один від одного як за характеристика (величина 

капіталу, форма власності), так і за умовами діяльності (галузь економіки, 

географічний регіон). Найбільш поширеними видами диверсифікації є галузева та 

портфельна. 

Галузева диверсифікація означає розподіл кредитів між клієнтами, котрі 

здійснюють діяльність у різних галузях економіки. Для зниження загального ризику 

портфелю вирішальне значення має добір галузей, який здійснюється за результатами 

статистичних досліджень. За допомогою аналізу виявляються такі галузі, де результати 

різною мірою залежать від загального стану економіки. Якщо одна галузь перебуває на 

стадії економічного росту, то інша переживає стадію спаду, а з часом їх позиції 

змінюються на протилежні. Тоді зниження доходів від однієї групи клієнтів 

компенсується підвищенням доходів від іншої, що допомагає стабілізувати доходи 

банку та знизити ризик. 

Портфельна диверсифікація означає розподіл кредитів між різними категоріями 

позичальників – великими і середніми компаніями, підприємствами малого бізнесу, 

фізичними особам, урядовими та громадськими організаціями. Кредити, надані у сфері 
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малого бізнесу, часто супроводжуються підвищеним рівнем ризику, незважаючи на 

вищий рівень дохідності. Такі позичальники нерідко обмежені у виборі кредитора, 

тому банк може диктувати власні умови кредитної угоди. Якщо позичальник є велика 

компанія, то кредитний ризик оцінюється як незначний. 

Метод диверсифікації слід застосовувати продумано та обережно, орієнтуючись 

на статистичний аналіз і прогнозування, враховуючи можливості самого банку. 

Диверсифікація потребує професійного управління та глибокого знання ринку. Саме 

тому надмірна диверсифікація призводить не до зменшення, а до зростання кредитного 

ризику. Адже навіть у великому банку не завжди є достатня кількість кваліфікованих 

фахівців, котрі мають глибокі знання у багатьох галузях економіки і практичний досвід 

роботи з різними категоріями позичальників [3]. 

Наступним є метод встановлення лімітів, який полягає у встановлені 

максимально допустимих розмірів наданих позичок, що дозволяє обмежити ризик. 

Ліміти можуть установлюватися за видами кредитів, категоріями позичальників, за 

кредитами в окремих галузях, за найбільш ризикованими напрямами кредитування. 

Кредитний ризик банку обмежується встановленням ліміту загального обсягу 

кредитного портфелю, обмеженнями величини кредитних ресурсів філій банку. Даний 

метод застосовується у практиці як на рівні окремого комерційного банку, так і на рівні 

банківської системи в цілому. 

Створення резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними 

операціями комерційних банків як один із методів управління кредитним ризиком 

полягає в акумуляції частини коштів, які надалі використовуються для компенсації 

неповернених кредитів. З одного боку, резерв під кредитні ризики служить захистом 

вкладників, кредиторів та акціонерів банку, а з іншого – резерви підвищують 

надійність і стабільність банківської системи в цілому. Для покриття можливих втрат 

передбачається створення соціального резерву переказуванням частини коштів банку 

на окремі рахунки, з яких у разі неповернення кредиту списується відповідна сума. 

Якщо такий резерв не сформовано, то втрати за кредитними операціями 

відшкодовуються за рахунок власного капіталу банку, а значні кредитні ризики можуть 

призвести до повної втрати капіталу і банкрутства банку. Отже, створення резерву дає 

змогу уникнути негативного впливу кредитних ризиків на величину основного капіталу 

і є способом самострахування банку [5]. 
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Одним із нових методів управління ризиком кредитного портфелю являється 

метод під назвою сек'юритизація. Сек'юритизація -  це продаж активів банку через 

перетворення їх в цінні папери, які в подальшому розміщуються на ринку. В основному 

цей метод застосовується до банківських кредитів, даючи можливість банкам 

передавати кредитний ризик іншим учасникам ринку – інвесторам, які купують цінні 

папери. Сек'юритизація активів знижує рівень ризикованості баку, покращує якість 

активів. У процесі сек'юритизації беруть участь кілька сторін: банк як ініціатор 

продажу пакету кредитів; компанія, яка займається емісія цінних паперів; гарант 

(страхова компанія); інвестори (фізичні чи юридичні особи, котрі купують папери на 

ринку). Прикладами сек'юритизації активів є іпотечні кредити, автомобільні позички, 

кредити на придбання обладнання [3]. 

Висновки 

Отже, проводячи кредитні операції, банки стикаються з наявністю ризику. Тому, 

з метою зниження рівня кредитного ризику, банківські установи проводять постійне 

дослідження структури кредитного портфелю за різними ознаками, такими як: за 

забезпеченням, за галузевою ознакою, за видами позичальників, за групами ризику та 

ін. 

Проводячи дослідження структури кредитного портфелю КБ «Коопінвестбанк» 

за галузевою ознакою, можна побачити, що структура портфелю є диверсифікованою, 

тобто наявні вкладення в різні галузі економіки. Проте, в подальшому необхідно 

проводити політику, щодо збільшення кредитних вкладень в основні галузі економіки, 

такі, як виробництво, торгівля, промисловість та зменшувати питому вагу ресурсів 

спрямованих в неосновні галузі, які є осередком підвищеного рівня ризику. За ознакою 

забезпечення, видно, що частка незабезпечених кредитів становить 9,67% і 

простежується тенденція до збільшення обсягу бланкових кредитів порівняно з 

попереднім періодом. Така тенденція є негативною тому, що також підвищує рівень 

ризику. 

Крім аналізу структури портфелю, використовуються методи управління 

ризиком кредитного портфелю, а саме: метод диверсифікації, метод лімітування, 

створення резерву для відшкодування втрат за кредитними операціями, а також метод 

сек'юритизації.   

Дана тема дослідження має перспективи розвідод так як за останні роки в 

банківській сфері України загострились кризові явища, які значною мірою  спричинені 
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підвищенням ризику кредитних операцій. Виникнення  проблемних кредитів 

зумовлено багатьма чинниками, які не можуть контролюватись банками, тому у 

відновленні рівня кредитування  господарської діяльності підприємств необхідна 

допомога держави. Для вирішення проблем кредитування в регіонах необхідно 

удосконалювати державну політику, яка буде спрямована на підтримку 

короткострокового кредитування підприємств і розвиток пільгового довгострокового 

кредитування.  
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АННОТАЦИЯ 
 

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КАК ФАКТОР 
ФИНАНСОВОГО УСПЕХА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
В данной статье проведены исследования структуры кредитного портфеля действующего банка 

по различным признакам, что в свою очередь позволяет коммерческим банкам выбрать рациональный 
вариант размещения ресурсов, направления кредитной политики банка, снизить риск за счет 
диверсификации кредитных вложений, принять решение о целесообразности предоставления ссуды 
клиентам в зависимости от их кредитоспособности. 

Ключевые слова: цессия, диверсификация, портфельная диверсификация, секьюритизация, 
отраслевая диверсификация, бланковый и ломбардный кредит 

 
THE SUMMARY 

 
EVALUATION OF THE STRUCTURE OF CREDIT PORTFOLIO AS A FACTOR OF FINANCIAL 

SUCCESS AND BUSINESS REPUTATION OF A COMMERCIAL BANK. 
The research of the structure of credit portfolio of the acting bank according to the different peculiarities 

is conducted in the article, which in its turn give the possibility to the commercial banks to choose the rational 
variant of resources' placement, directions of credit policy of a bank, to decrease the risk by means of 
diversification of credit investment, to make a decision concerning expediency of giving the loan to the clients 
depending on their creditability. 

Key words: transfer, diversification, portfolio diversification, securitization, branch diversification, 
blank and lombard credit. 
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ЗНАЧЕННЯ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ 

НЕСТАБІЛЬНОСТІ 
 

М.Ю. ТЕЛІНГЕР  
Мукачівський державний університет 

 
Розвиток банківської сфери України сьогодні відбувається на фоні значних дестабілізуючих 

факторів, що провокуються політичною та соціально-економічною ситуаціями. У статті 
досліджується функціонування системи банківського маркетингу в сучасний умовах економічної кризи, 
аналізується доцільність й ефективність застосування інструментів маркетингу в практиці 
комерційних банків України. 

 
В Україні становлення банківського маркетингу розпочалося після створення 

банківської системи на початку 90-х років XX ст. Необхідність застосування 

маркетингової діяльності у функціонуванні банків зумовлена сучасним станом 

розвитку банківського сектору в Україні, що характеризується посиленням конкуренції 

як у сфері залучення грошових коштів, так і у сфері надання банківських послуг. 

Становлення й швидкий розвиток фінансового ринку в Україні створює 

необхідні передумови для широкомасштабного й ефективного використання 

маркетингу у сфері банківської діяльності. Маркетингова стратегія передбачає 

першочергову орієнтацію банку не на свій продукт як такий, а на реальні потреби 

клієнтів. Тому маркетинг передбачає огляд кон’юнктури  ринку, аналіз мінливих 

преференцій, смаків і переваг споживачів банківських послуг, що дуже важливо для 

знаходження шляхів виходу з кризи банківських установ.  

Об’єкти та методи дослідження 

Вагомий внесок в методологію маркетингу, маркетингового управління і 

зокрема системи банківського маркетингу здійснено такими провідними зарубіжними 

та вітчизняними  науковцями, як Г. Голубченко [2], М. Бітнер, Ф. Котлер, М. Портер,   

Г. Макарова, Л. Романенко [5], С. Жуков [4],  А. Єпіфанова [3], С. Козьменко.   

Вони займалися питаннями розвитку банківської сфери з використанням засобів 

маркетингу й у своїх наукових працях розглядали досвід банківського маркетингу 

інших країн і його адаптацію до умов нашої країни. Але ці роботи за часом і за змістом 

належать до докризового періоду, тому доцільним стає розгляд можливостей 

застосування маркетингу та його інструментів саме в кризовий і посткризовий період.  

Об’єктом даної статті виступає інструментарій маркетингу в банківській сфері в 

сучасній економічній ситуації. Під час написання даної статті були використані  
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загальнонаукові методи та прийоми. В роботі використовувались метод аналізу і 

синтезу, метод порівняльного аналізу при проведені аналогій банківських продуктів з 

продуктами матеріальної сфери виробництва.   

Постановка задачі 

Мета даної статті полягає у визначенні особливостей використання основних 

маркетингових інструментів у банківській сфері в умовах світової економічної кризи та 

в посткризовий період.  

Результати та їх обговорення 

В економічній літературі банківський маркетинг визначають як філософію, 

стратегію та тактику банку, що спрямовані на ефективне задоволення потреб, запитів і 

сподівань, вирішення проблем існуючих і потенційних банківських клієнтів шляхом 

успішної реалізації на ринку банківських продуктів, які враховують тенденції розвитку 

ринку та приносять користь суспільству завдяки управлінню активами та пасивами, 

прибутками та витратами, ліквідністю банку, рівнем ризику його операцій. Таке 

визначення є найбільш повним, оскільки в ньому одночасно присутні принципи 

маркетингу, які визначають цілі і стратегії, що, своєю чергою, стає підставою для 

розробки тактичних планів маркетингу [4; с.8]. 

Комерційні банки зацікавлені не тільки в залученні внесків, але й в активному 

використанні залучених коштів за допомогою кредитування різних об’єднань, 

підприємств, організацій і населення. Це обумовлює необхідність комплексного 

розвитку маркетингу як у сфері відносин комерційних банків із вкладниками коштів, 

так й у сфері кредитних вкладень, здійснюваних у формі надання позик підприємствам 

і населенню, тому що саме зараз банки поступово починають оговтуватися від кризи.  

Необхідність маркетингу в банківській сфері України в сучасних умовах 

обумовлена загальносвітовими тенденціями, у тому числі:  

1) універсальним характером діяльності більшості банків в Україні;  

2) обмеженою кількістю фінансово стійких підприємств і загостренням на цій 

основі конкуренції між банками за їхнє обслуговування;  

3) глобалізацією банківської конкуренції;  

4) розширенням спектра послуг, надаваних банками, і розвиток небанківських 

методів запозичення коштів (наприклад, випуск облігацій);  

5) обмеженнями цінової конкуренції на ринку банківських послуг, пов'язаними з 

державним регулюванням, а також із тим, що існує граничний розмір відсотка, нижче 
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якого банк уже не отримує прибуток; це висуває на перший план проблеми управління 

якістю банківського продукту й просування продукту на ринок [2; с.28].  

Необхідно відзначити, що банківська криза спричинила серйозні труднощі як у 

самих банків, так і в їхніх клієнтів: не виплачувалися депозити, затримувалися строки 

платежів за депозитами до 20-30 днів, затримувалися платежі по кредитах через 

зниження доходів населення, була припинена видача нових кредитів, значно 

підвищилися процентні ставки, деякі банки оголосили себе банкрутами.  

У кризовий період банк повинен приділяти особливу увагу збереженню й 

зміцненню свого іміджу. Проблема полягає в тому, що керівництво більшості банків 

ставиться до іміджу свого банку як до характеристики, що повинна існувати сама по 

собі, і вважає, що на його підтримку не треба витрачати ні часу, ні грошей.  

Важливість гарного іміджу проявляється не тільки в періоди успішного 

розвитку, а особливо в моменти виникнення труднощів та кризи. Коли клієнти, 

почувши про утруднення банку й побоюючись його банкрутства, поспішають забрати з 

нього свої гроші, вони дійсно штовхають банк до банкрутства. А інерція гарного 

іміджу й умілі дії з його підтримки в кризові періоди можуть істотно амортизувати, 

загальмувати цей процес. Для становлення іміджу банку дієвим засобом може 

слугувати розповсюджене серед західних банків проведення блоку рейтингових і 

суспільних досліджень у режимі "ревізії іміджу банку" для з'ясування думок клієнтів і 

суспільства про його роботу, що дозволить оперативно координувати діяльність банку, 

особливо в посткризовий період.  

Багато дослідників говорять про те, що репутація банку є одним із провідних 

факторів конкурентоспроможності в умовах економічної кризи.  Однією з 

антикризових цілей комунікації є порятунок репутації фінансових установ і 

запобігання масовому відтоку клієнтів. Її реалізація спричиняє численні зміни форматів 

і способів спілкування банків із цільовими аудиторіями.  

Останнім часом у галузі банківських комунікацій проявляються декілька 

тенденцій. Банківські комунікації були переорієнтовані із завдань супроводу, розвитку 

й росту бізнесу на підтримку антикризових рішень, які часто неоднозначно 

сприймалися як зовнішніми, так і внутрішніми аудиторіями. У кризу виросли обсяги 

навантаження на PR-підрозділи, у кілька разів зросла інтенсивність їхньої роботи, 

підсилилася взаємодія з бізнес-підрозділами. Таким чином, криза сприяє підвищенню 

ролі й значення PR-служб у структурі корпоративного управління [1; с.12].  
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В умовах жорсткої конкуренції банки не завжди використовують чесні методи 

боротьби. Відомо, що навіть досить респектабельні банки часом використовують 

брудні прийоми, так званий "чорний PR". Для PR-служб дуже важливим стає вчасне 

застосування контрзаходів, здатних звести нанівець усі старання та дії конкурентів.  

Криза викликала відчутні зміни реакцій цільових аудиторій на повідомлення 

банків. Наприклад, у спокійні роки новина про закриття додаткового офісу або 

тактичні кадрові переміщення цікавила, у найкращому разі, спеціалізовані 

інформаційні агентства. А в останні місяці подібні повідомлення викликали масу 

публікацій, найчастіше негативних, тому проблема більш чіткого управління 

інформаційним полем у кризу також вийшла на перший план. Нарешті, найбільш 

серйозні зміни відбулися з каналами трансляції повідомлень. Редакційна політика 

ділових і громадсько-політичних ЗМІ, які активно розкручували ідею краху 

фінансового ринку й гостро реагувати на будь-які банківські новини, підштовхнула 

банки до пошуку альтернативних – прямих каналів комунікацій із клієнтами, щоб мати 

можливість не тільки донести повідомлення без перекручувань, але й максимально 

швидко відчути реакцію на них. Приклад оголошення банківської звітності, як 

фінансової, так і соціальної, тепер частіше стає приводом для проведення презентацій у 

тісному колі акціонерів і великих корпоративних клієнтів, ніж для традиційного прес-

релізу. Таким чином, у кризу банки виявили бажання спілкуватися зі своїми 

аудиторіями прямо, наприклад, беручи участь у спільних проектах із регіональними 

органами влади, присвячених фінансовій грамотності населення, кредитуванню, 

випускаючи "антикризові" корпоративні видання, здійснюючи регулярні розсилки 

корпоративних новин, запроваджуючи стрічки новин і коментарів на власних Інтернет-

сайтах, проводячи активну роз'яснювальну роботу в блогах і форумах, а також багато 

інших комунікаційних заходів. Банки спробували обмежити кількість згадувань про 

себе у ЗМІ в контексті кризи. Багато з них визначили й узгодили спектр обговорюваних 

у пресі тем.  

У кризу варто змінити стратегію роботи банків із клієнтами: потрібно виявляти 

очікування в клієнтському середовищі та "вкидати" інформацію, що відповідає цим 

очікуванням. При цьому важлива систематична робота зі ЗМІ, у тому числі виступи на 

сторінках газет, журналів і в ефірі перших осіб банків. Бажано також знайти способи 

запускати сприятливу інформацію про себе. Досвід показує, що запущені в такий 

спосіб відомості рано чи пізно доходять до тих, для кого вони реально призначалися. 
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До речі, через це в кризу клієнтам до подібної інформації потрібно ставитися з певною 

часткою скептицизму.  

Міжбанківські дослідження P.И.M. свідчать, що максимум рекламної активності 

в банківській сфері спостерігався в лютому – березні, а також у жовтні – грудні 2009 

року, але стало зрозуміло, що реклама не спрацьовує. За оцінками експертів, до квітня 

2009 року 80% населення України не довіряло банківській системі взагалі. І основною 

причиною цього вони називають нестабільну політичну й економічну ситуацію в 

країні, провальні та яскраво непрофесійні вчинки деяких банків, які тільки 

підсилювали паніку в суспільстві. Населення не відкривало депозитів, а вигадувало 

різні способи й причини, щоб забрати з банків свої зароблені гроші [1; с.13].  

Аналітики вважають, що після кризи діяльність банків дещо зміниться, їм 

знадобиться деякий час, щоб ретельно проаналізувати недоліки, які стали очевидними 

під час кризи; розробити програму дій, яка дозволить повернутися на докризовий 

рівень та спрогнозувати можливі варіанти подальшого розвитку банківської сфери.  

Висновки 

 Світова економічна криза суттєво вплинула на розвиток банківської сфери 

України. Ситуація спонукує банки постійно вдосконалювати свою діяльність на основі 

середньострокової й довгострокової стратегії.  

Щоб вижити в конкурентній боротьбі, банки змушені вводити в практику нові 

види обслуговування, боротися за кожного клієнта. Цим і пояснюється об'єктивна 

необхідність для комерційних банків діяти на ринку на основі теорії й практики 

сучасного маркетингу.  

Зараз банкам необхідно вийти на новий рівень вирішення проблем: кризове 

зовнішнє середовище вимагає від комерційних банків нестандартних та неочікуваних 

підходів до вирішення проблем із ліквідністю, які можуть полягати в поглибленні 

взаємодії з фінансовими посередниками, торговцями цінними паперами, застосуванні 

нестандартних схем роботи з іншими гравцями ринку банківських послуг; пошуку 

неформальних підходів у взаємовідносинах із клієнтами (розробка індивідуальних 

графіків погашення заборгованості, заміна застави, організація проведення угоди між 

вкладником і позичальником на вигідних для банку умовах та інформування про такі 

можливості клієнтів), підвищенні стандартів надання традиційних банківських послуг, 

розробки принципово нових банківських продуктів і послуг, створення позитивного 

іміджу банку.  
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Але слід розуміти, що ситуація, яка спостерігається сьогодні у взаємовідносинах 

банків із їхніми вкладниками, негативно позначається на іміджі банків. До того ж 

навіть стабільні банки ще довго відчуватимуть на собі наслідки некомпетентного 

ставлення "проблемних" банків до своїх клієнтів. Разом із тим, у посткризовий період 

розвиток кожного банку залежатиме від його можливостей, позиціонування й цілей, які 

він перед собою ставить.  
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АННОТАЦИЯ 
 

ЗНАЧЕНИЕ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Развитие банковской сферы Украины сегодня происходит на фоне значительных 
дестабилизирующих факторов, которые провоцируются политической и социально-экономической 
ситуациями. В статье исследуется функционирование системы банковского маркетинга в условиях 
экономического кризиса, анализируется целесообразность и эффективность применения инструментов 
маркетинга в практике коммерческих банков Украины. 

 
 

THE SUMMARY 
 

IMPORTANCE OF BANKING MARKETING IN CONDITIONS  
OF ECONOMIC INSTABILITY 

Development of the banking sector of Ukraine are happening against a background of significant 
destabilizing factor that provoked a political and socio-economic situation. The article examines the functioning 
of bank marketing in the current economic crisis, examines the feasibility and effectiveness of marketing tools in 
the practice of commercial banks in Ukraine. 
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УДК 658:005.5 
 
 

СТРАТЕГІЯ ТА СКЛАДОВІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОЗАХИЩЕНІСТЮ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Т.В. ЧЕРНИЧКО, Є.В. МИГОВИЧ 

Мукачівський державний університет 
 

В статті досліджуються теоретичні аспекти ризикозахищеності підприємства та питання 
антикризового управління. В роботі сформульовано функції та складові системи управління 
ризикозахищеністю підприємства; запропоновано схему механізму ризик-менеджменту на 
підприємстві; визначено покроковий алгоритм здійснення процесу управління ризиком. 

 
У сучасних умовах світової економічної кризи проблема ризикозахищеності 

підприємств є актуальною. Адже через економічну, політичну, фінансову 

нестабільність, недосконалість ринку товарів і послуг є висока ймовірність виникнення 

і розвитку кризи в процесі діяльності будь-якого підприємства. Саме тому зростає 

необхідність здійснення спеціалізованого антикризового управління. Іншими словами, 

треба знати, що таке ризик, як оцінити його рівень та уникнути збитків, яких він може 

завдати, яким чином керувати ризиком та як створити систему ризикозахищеності 

підприємства та управляти нею. Виходячи із зазначених аспектів цієї проблеми, обрана 

тема дослідження має елементи новизни, а поєднання питання ризикозахищеності 

організації та антикризового управління робить її актуальною. 

Об’єкти та методи дослідження 

Основним питанням стосовно виявлення причин виникнення кризи на 

підприємстві та формування запобіжних заходів щодо їх подолання було присвячено 

багато наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: І.А. Ансоффа, С.Г. 

Беляєва, І.О. Бланка, Л.С. Бляхмана, О.П. Градова, В.М. Гриньової, А.Г. Грязнової, Г.П. 

Іванова, М.О. Кизима, Є.М. Короткова, В.І. Кошкіна, Є. Майєра, В.С. Пономаренка, 

Т.О. Резнікової, Г. Саймона, Д. Шіма, Г.О. Шредера та інших. Але, на нашу думку, 

недостатньо розглянуто ці питання в контексті управління ризикозахищеністю 

підприємства. 

Постановка задачі 

В умовах економічної нестабільності, яка характерна для ринкового середовища 

транзитивного періоду, підсиленого світовою економічною кризою, постійно виникає 

потреба у швидкому прийнятті науково-обґрунтованих рішень щодо підвищення 

результативної діяльності суб’єктів господарювання. Ризик – невід’ємна складова 

частина людського життя. Він породжується невизначеністю, відсутністю достатньо 
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повної інформації про подію чи явище, та неможливістю точного прогнозування 

розвитку подій.  

Метою статті є визначення можливих стратегій та оцінка складових управління 

ризикозахищеністю підприємства. 

Результати та їх обговорення 

З кібернетичного погляду, ризикозахищеність можна розглядати як: кількісну та 

якісну характеристику властивостей системи підприємства з позиції її здатності до 

самовиживання і розвитку в умовах: виникнення зовнішніх і внутрішніх ризиків; 

дестабілізаційної дії непередбачуваних і складно прогнозованих зовнішніх і внутрішніх 

факторів. 

Ризикозахищеність системи підприємства – це забезпеченість життєво важливих 

інтересів і потреб системи підприємства від всього спектра зовнішніх і внутрішніх 

загроз, різних за своєю природою [1; с. 56]. 

Ризикозахищеність відображає здатність системи ефективно протидіяти 

внутрішнім і зовнішнім загрозам, здатність адекватно і швидко змінювати свою 

внутрішню структуру відповідно до умов, що змінюються. Чим більший рівень 

ризикозахищеності від негативних агресивних впливів ризиків, тим вищим ступенем 

життєздатності володіє система підприємства [2; с. 16]. 

З позиції системного підходу, ризикозахищеність можна визначити як 

властивість системи, що забезпечує її сталий і стабільний розвиток в умовах 

виникнення різних видів ризиків внутрішнього і зовнішнього середовища. Тобто це 

така властивість системи, яка дає змогу звести до мінімуму, а у кращому випадку, і 

повністю позбутись негативних наслідків впливу ризиків різноманітної природи [Там 

же]. 

Для забезпечення ефективного процесу управління ризиком потрібна 

організація на підприємстві спеціалізованої інформаційно-аналітичної системи [3; с. 

41]. Найдоцільніше управляти підприємницьким ризиком підприємства за допомогою 

спеціальної підсистеми ризикозахищеності у бізнес-системі підприємства. Формування 

і впровадження такої підсистеми має спиратися на знання методів управління ризиком.  

Системи управління ризикозахищеністю підприємства [4; 5] можуть 

розрізнятися у деталях залежно від розміру, зони діяльності та її особливостей, але, 

зазвичай, повинні реалізовувати такі функції (на правах структурних елементів 

системи): ідентифікацію і вимірювання всіх можливих втрат, пов’язаних із діяльністю 

підприємства; вибір форм і методів фінансування або покриття ризиків; розвиток 
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(розширення) можливостей системи управління ризиком; вивчення ринку страхування 

ризиків; регулювання незапланованих потреб у ресурсах; збереження інформації; 

розроблення методики з управління ризиком, притаманним конкретному підприємству; 

аналіз і спостереження за роботою зі запобігання збиткам і/або втратам.  

Стратегія фірми стосовно ризиків залежить від сумарного розміру потенційних 

втрат, з однієї сторони, і фінансових можливостей фірми, з іншої. 

 
Рис. 1. Управління ризикозахищеністю на підприємстві 

Рівні втрат та розподіл ризиків за рівнями відповідальності корпорацій 

відображено на піраміді ризиків рис. 2. 

Як видно із рисунка управління відповідними ризиками проходить на 

управлінському рівні, який знаходиться на тому ж рівні піраміди. Але власники ризику 

знаходяться на всіх рівнях піраміди. Наслідком п’яти відсотків ризиків фірми є 70% 

втрат, які виникають на вищому стратегічному рівні пов’язаному із фінансовими та 

валютними ризиками.  

Стан підприємства – це одномоментний зріз його діяльності (або діяльність, 

віднесена до певного періоду часу) [6; с.59]. Коли говорять про ризиковий стан 

підприємства, то мають на увазі ризикову його діяльність. Коли говорять про 

ризикозахищеність підприємства, то мають на увазі ефективність управління ризиком 

діяльності підприємства. Управління ризиком – багатоступеневий процес, який має на 
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меті зменшити або компенсувати втрати, шкоду на підприємствах у ризикових 

ситуаціях. Критеріями ризикозахищеності організації можуть бути такі показники: 

фінансова сталість; обсяг діяльності; прибутковість; наявність та структура власних 

обігових коштів; характеристика схильності до ризику системи управління. 

 
Рис. 2. Піраміда ризиків підприємства 

Формування системи управління ризиком (ризик-менеджмент) на підприємстві 

необхідно здійснювати в чітко визначеній послідовності. Схема механізму формування та 

інтеграції ризик-менеджменту в системи управління підприємством має вигляд (рис. 3): 

 
Рис. 3. Схема механізму формування ризик-менеджменту на підприємстві [6; с. 74] 
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Загалом, процес управління ризиком складається з таких етапів: аналіз ризику; 

вибір методів впливу на ризик; прийняття рішень. Пропонуємо покроковий алгоритм 

здійснення процесу управління ризиком (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Покроковий алгоритм здійснення процесу управління ризиком [6; с. 77] 

Як бачимо, в основі управління ризиком лежить цілеспрямований пошук і 

організація роботи зі зниження ризику, отримання і збільшення віддачі в невизначеній 

господарській ситуації. Кінцева мета управління ризиком відповідає цільовій функції 

підприємництва. Вона полягає в отриманні найбільшого прибутку за оптимального, 

прийнятного для підприємця співвідношення прибутку і ризику. Управління ризиком 

здійснюється з використанням таких методів (рис. 5): уникнення ризику означає просто 

ухил від заходів, пов’язаних з ризиком; утримання ризику означає, що ризик 

залишається за суб’єктом ризику; передача ризику означає, що суб’єкт ризику 

(наприклад інвестор) передає відповідальність за ризик кому-небудь іншому 

(наприклад страховій компанії); зниження ризику – це зниження ступеня ризику, тобто 

зменшення ймовірності ризику й об’єкту втрат. 
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Рис. 5. Схема методів управління ризиками [6; с. 79] 

Для зниження ступеня ризику використовують такі методи (способи): 

- зовнішні способи оптимізації (зниження ризику).  

- внутрішні способи оптимізації (зниження ризику).  

До перших належать: розподіл ризику; зовнішнє страхування.  

До других належать: лімітування; диверсифікація; створення резервів (запасів); 

здобуття додаткової інформації. 

В економічній літературі з ризик-менеджменту пропонують низку коефіцієнтів 

фінансового аналізу, що є показниками-індикаторами ризику. Враховуючи нормативні 

документи, праці вітчизняних науковців у цій сфері, а також досвід експертів в 

оцінюванні рівня економічного ризику за допомогою системи показників, які 

характеризують фінансовий стан підприємства, обрано такі найвагоміші індикатори: 

коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт 

фінансової незалежності (стабільності), коефіцієнт маневреності, коефіцієнт автономії 

(табл. 1.). 
Таблиця 1 

Фінансові показники-індикатори ризику підприємства 
Назва показників 

(коефіцієнтів) Спосіб розрахунку Нормативне значення 

Поточної ліквідності поточні активи / поточні 
зобов’язання > 0,7 -0,8 

Абсолютної (термінової) 
ліквідності 

грошові засоби / поточні 
зобов’язання > 0,2-0,25 

Маневреності власних коштів поточні активи / власний 
капітал >0,5 

Фінансової незалежності 
(стабільності) 

власний капітал / загальні 
зобов’язання >0,2 

Автономії акціонерний капітал / валюта 
балансу >0,5 
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Тому для відносної оцінки ризику необхідно провести аналіз критеріїв, 

наведених у табл. 1. Для якісного аналізу ризиків можна скористатись табл. 2. 

Послідовність заповнення табл. 2 така: 

1) виділити три чи більше найважливіших ризиків, які виникають у діяльності 

підприємства; 

2) оцінити кожен із запропонованих ризиків, залежно від його інтенсивності дії 

на підприємство. Пропонуємо скористатися десятибальною шкалою, при цьому 10 

балів отримує найінтенсивніший вид ризику; 

3) оцінити ефективність ризик-менеджменту, використовуючи десятибальну 

шкалу; 

4) визначити відхилення між інтенсивністю дії виділених ризиків та 

ефективністю існуючої системи ризик-менеджменту (різниця між балами у другій та 

третій колонках табл. 2.). Отже, у четвертій колонці табл. 2. можна отримати: 

- позитивне – свідчить про незадовільне управління цим видом ризику; 

- дорівнює нулю – свідчить про високий рівень ефективності управління 

ризиком; 

- негативне – надмірне управління ризиком, що призводить до появи ризиків 

невикористаних можливостей. 
Таблиця 2 

 Ідентифікація та оцінювання ефективності управління ризиками (форма) 

Основні 
ризики 

 

Інтенсивність 
впливу ризиків 
(10 балів – дуже 
інтенсивний 

ризик) 

Ефективність 
управління 
ризиками 
(10 балів –

найефективніше 
управління) 

Відхилення 
(інтенсивність дії 

ризиків 
мінус 

ефективність 
управління 
ризиками) 

Заходи для 
мінімізації 
виявлених 
відхилень 

 

Ризик № 1     
Ризик № 2     
Ризик № 3     

 

Отже, використовуючи цю таблицю, крім якісного аналізу ризиків та вибору 

значущіших із них, отримаємо інформацію про рівень ефективності існуючої системи 

ризик-менеджменту та заходи для ліквідації існуючих недоліків управління ризиками. 

Пропонуємо систему ризикозахищеності підприємства, яка охоплює такі 

підсистеми діяльності: фінансова, інвестиційна, основна, надзвичайна, управлінська.  

Коли йдеться про ризикозахищеність фінансової діяльності підприємства, то 

насамперед мають на увазі управління ризиком його фінансової стійкості. Фінансова 
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стійкість підприємства передбачає, що ресурси, вкладені у підприємницьку діяльність, 

повинні окупитися за рахунок діяльності, а отриманий прибуток повинен забезпечити 

самофінансування і незалежність підприємства від зовнішніх запозичень. Фінансова 

стійкість – це стан активів підприємства, що гарантує йому постійну 

платоспроможність [7; с. 8]. 

Кількісний аналіз ризику втрати фінансової стійкості підприємства доцільно 

проводити, використовуючи метод зон, а саме – доцільності затрат. За цим методом 

загальний фінансовий стан підприємства поділяють на п’ять фінансових зон, 

розташованих за ступенем стійкості фінансового стану підприємства. Особливе місце в 

управлінні ризиками посідає ризикозахищеність його інвестиційної діяльності. 

Інвестиційна діяльність супроводжується особливими ризиками, ризик-менеджмент 

яких підвищує привабливість інвестицій. 

Ризикозахищеність основної діяльності стосується ризикозахищеності збутової 

діяльності підприємства, і залежить від вибору і проведення маркетингової стратегії 

підприємства, а саме від вибору цільового сегмента ринку, організації маркетингових 

досліджень, ціноутворення та організації мережі збуту і просування товару [8; с. 11]. 

Ризикозахищеність у надзвичайній діяльності підприємства може бути 

досягнута, використовуючи такий метод управління ризиком, як передачу ризику, 

наприклад, страховій компанії з виплатою страхових внесків або передачу частини 

ризику партнером по проекту з передачею при цьому частки прибутку від реалізації 

проекту. Навіть у випадку певного страхування ризику підприємство може бути 

обтяжене ризиком, а саме – управлінським ризиком (ризиком прийняття управлінських 

рішень), що має прояв у вигляді ризику втраченої вигоди – невдалого проведення 

процесу страхування, що в підсумку може призвести до перевитрати коштів. 

Дуже важливою є також ризикозахищеність управлінської діяльності. 

Ризикозахищеність управлінської діяльності – це захищеність управлінської 

поведінки в умовах ризику. Управлінська поведінка в умовах ризику базується на таких 

принципах [8; с. 16]: 

1. Не можна ризикувати більше, ніж це може дозволити власний капітал. 

Реалізація цього принципу передбачає, що менеджер підприємства повинен: 

- оцінювати (прогнозувати) максимально можливий обсяг збитків від 

ризикових подій, які можуть очікуватися на підприємстві; 
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- порівнювати обсяг збитків з обсягом власного капіталу підприємства та 

власними фінансовими ресурсами, що знаходяться в його розпорядженні. 

2. Необхідно завжди пам’ятати про наслідки ризику. Практична реалізація цього 

принципу передбачає оцінку ризику, який притаманний діяльності підприємства, та 

оцінку впливу ризикової події на життєдіяльність підприємства. 

3. Не можна ризикувати великим заради малого. Цей принцип передбачає 

порівняння доходу, що очікується, з рівнем ризику. Реалізація цього принципу 

передбачає необхідність пошуку альтернативних варіантів, які стосуються здійснення 

господарської операції або діяльності підприємства. До визначеної оцінки рівня ризику 

не треба ставитися фатально. Необхідно продумати інші варіанти досягнення цієї ж 

мети (іншу технологію проведення господарської операції) або розробити систему 

заходів, які зменшать ступінь притаманного їй ризику. 

4. Позитивне рішення приймається тільки в разі відсутності сумнівів, якщо вони 

є, то потрібно приймати негативне рішення. Практична реалізація цього принципу 

передбачає, що ризик-менеджер повинен у процесі прийняття свого рішення завжди 

орієнтуватися не на кращий, а на гірший результат, тобто прогноз розвитку ситуацій 

повинен завжди бути песимістичним. Така лінія поведінки дає змогу йому 

перестрахуватися на випадок несприятливого збігу ризик-факторів та обставин. 

Описані вище принципи мають загальноевристичний характер, тобто є 

сукупністю логістичних прийомів та правил прийняття рішення, якими слід керуватися 

за будь-яких обставин. 

Висновки 

Таким чином, через незадовільний фінансовий стан значної кількості 

підприємств актуальними є проблеми: розроблення й першочергова реалізація заходів, 

спрямованих на нейтралізацію найнебезпечніших проявів ризику в ланцюжках 

економічних явищ, що призводять до кризового стану, заходів, спрямованих на швидке 

поновлення платоспроможності й відновлення достатнього рівня фінансової 

стабільності суб’єкта господарювання, що забезпечують його вихід із кризового стану. 
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АННОТАЦИЯ 
 

СТРАТЕГИЯ И СОСТАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ   
ЗАЩИЩЕННОСТИ ПРЕДПРИЯ 

В статье исследуются теоретические аспекты рискозащищённости предприятия и вопросы 
антикризисного управления. В работе сформулированы функции и компоненты системы управления 
рискозащищённости предприятия; предложена схема механизма риск-менеджмента на предприятии; 
определено пошаговый алгоритм осуществления процесса управления риском. 

 
 
 

THE SUMMARY 
 

STRATEGY AND COMPONENTS SECURITY MANAGEMENT ENTERPRISES 
Theoretical aspects of risk defence of an enterprise and the issues of anticrisis management in the 

article. The functions and components of the system of managements of risk defence of an enterprise have been 
formulated; the scheme of the mechanism of risk-management formation at the enterprise has been proposed; 
gradual algorithm of carrying at the process of risk- management has been determined. 
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УДК 336.225 
 
 

ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ 
ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
М.В.  ІГНАТИШИН,  І.М.КОЗИК, Я.В.ГРУБІНКО 

Мукачівський державний університет 
 

В даній статті акцентовано увагу на сучасний період функціонування промислових 
підприємств в Україні, якому притаманні трансформації зовнішнього економічного середовища. Даний 
період характеризується загостренням конкурентної боротьби в промисловому секторі і  наявністю 
високих трансакційних витрат ведення бізнесу основна частка яких припадає на податкове 
адміністрування, яке має складну структуру і методику стягування податкових платежів. 

 
На сучасному етапі  розвитку економіки рівень податкового навантаження має 

суттєве значення і залежить від багатьох факторів, зокрема, організаційно-правової 

форми, виду, обсягу діяльності суб'єктів господарювання. До того ж значну частину 

економіки складає тіньовий сектор, в якому податкові платежі не сплачуються до 

бюджету.  

Ці обставини призводять до нерівнозначних умов конкуренції, і з огляду на це 

особливого значення набуває впровадження в діяльність підприємств заходів щодо 

законної оптимізації податкових платежів, можливість здійснення яких забезпечується 

чинним законодавством, що дозволяє підвищити фінансову стійкість та 

конкурентоспроможність підприємств. У цьому процесі незамінним інструментарієм 

виступає податкове планування, яке визначає теоретичні і методичні засади  законної 

оптимізації податкових платежів.  

Об’єкт та методи дослідження 

Одним з ключових напрямів підвищення ефективності управління податковими 

потоками є використання у фінансовій діяльності підприємства заходів по 

вдосконаленню структури його податкового портфелю, теоретичні і методологічні 

основи яких визначає податкове планування, яке спрямоване на регулювання процесу 

управління підприємством відповідно до стратегії його розвитку і чинного податкового 

законодавства. 

           У фінансовій науці аналізу податкових проблем діяльності суб’єктів 

господарювання присвячені праці  вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, І. 

Бланк, А. Бризгалін, В. Вишневський, Я. Глущенко, А. Єлисєєв, А. Загородній, Ю. 

Іванов, В. Карпова, Т. Меркулова, Б. Рагозін, М. Романовський, А. Соколовська, 

А..Крисоватий,  О. Сердюк. 
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Постановка задачі 

Метою роботи є розвиток теоретичних положень та обґрунтування методичних 

підходів і практичних рекомендацій щодо формування системи податкового 

планування на підприємстві. 

Результати та їх обговорення 

Для формування на підприємстві системи податкового планування та 

ефективної оцінки його реалізації необхідно, перш за все, проаналізувати сплату до 

бюджету підприємством всіх податків і зборів та оцінити рівень податкового 

навантаження на підприємство за  допомогою системи відповідних показників.  

Для того, щоб ефективно управляти податковими платежами на підприємстві 

необхідно вивчити підходи та процедури  податкового  навантаження, що дозволить 

зробити висновок щодо впливу всієї системи податків на фінансово-господарську 

діяльність підприємства[3]. 

Головною метою аналізу оподаткування та оцінки рівня податкового 

навантаження на підприємство, є розробка рекомендацій щодо оптимізації в 

короткостроковому і довгостроковому періоді.  

З метою оцінки рівня податкового навантаження за об’єкт дослідження нами 

взято ОП «Ужгородський коньячний завод» далі (ОП «УКЗ») на якому проведемо 

аналіз динаміки  та структури податкових платежів  за  три роки. Для аналізу 

сплачених податків і зборів  використаємо показники фінансової звітності, дані 

податкових декларацій, а  також звітні дані про нараховані та сплачені до бюджету 

суми  податків і зборів за  період 2008-2010 рр.  

В системі оподаткування України виділяють дві групи податків: прямі та 

непрямі податки. Прямі податки направлені безпосередньо на платника і їх розмір 

прямо залежить від об’єкта оподаткування. Непрямі податки виражаються в цінах 

виготовлених товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Хоча непрямі податки 

сплачують до бюджету господарюючі суб’єкти, але основний їх тягар припадає на  

споживачів цих товарів, робіт і послуг.  

В Україні до непрямих податків відносяться податок на додану вартість (ПДВ), 

акцизний збір, мито. ОП «УКЗ» сплачує два види непрямих податків – ПДВ та 

акцизний збір.  

         Для визначення суми податку на додану вартість далі (ПДВ) використаємо 

формулу 1, яка розкриває механізм включення до ціни товару ПДВ.  
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ПДВ = (Св + (Св * Р) + САЗ) * 20%,                            (1) 

де Св – виробнича собівартість; 

     Р – рентабельність виробу; 

     (Св * Р) – прибуток; 

      САЗ – сума акцизного збору. 

ПДВ – це складний податок, який передбачає існування податкових зобов’язань 

щодо ПДВ і суми  ПДВ яка підлягає сплаті  до бюджету. 

Податкове зобов’язання – загальна сума податку, одержана (нарахована) 

платником податку в звітному (податковому періоді). Податковий кредит – сума, на 

яку платник податку має право зменшити податкове зобов’язання звітного періоду. 

Механізм обчислення ПДВ базується на співставленні сум податкового зобов’язання і 

сум податкового кредиту[4]. 

Суми податку, що підлягають сплаті до бюджету визначаються як різниця між 

загальною сумою податкових зобов’язань, які виникли у зв’язку з будь-яким продажем 

товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, та сумою податкового кредиту 

звітного періоду по придбаній сировині, яка в звітному періоді списується на 

виробництво товарів.  

На рис. 1 наведено динаміку сплати ПДВ ОП «УКЗ» за 2008-2010 роки.  
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Рис. 1. Динаміка сплати ПДВ на ОП «УКЗ» за 2008-2010 роки (тис. грн.) 

 

Аналіз динаміки сплати ПДВ ОП «УКЗ» за цей період дає підстави 

констатувати, що сума ПДВ значно зросла у 2010 році порівняно з попереднім 2009 

роком. В 2009 році підприємство сплатило до бюджету найменшу суму ПДВ. Це 
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пов’язане зі скороченням обсягу випущеної продукції, збільшенням адміністративних, 

фінансових та інших витрат, та інших факторів. 

 ОП «УКЗ» є платником акцизного збору так як воно виробляє підакцизні 

товари (алкогольні напої). Суми акцизного збору, що підлягають сплаті до бюджету, 

визначаються платниками самостійно виходячи з обсягів реалізованих підакцизних 

товарів (продукції) за встановленими ставками.  

Для визначення сум акцизного збору використовуються ставки акцизного збору 

на алкогольні напої та тютюнові вироби, які встановлюються  Верховною Радою 

України і є єдиними на всій території України. У світовій практиці акцизного 

оподаткування застосовують три види ставок: 

 а)    специфічна – податок встановлюється у твердих сумах з одиниці товару; 

 б) адвалерна – ставка податку встановлюється у відсотках до вартості 

підакцизного товару; 

в)  змішана – ставка встановлюється поєднанням попередніх видів ставок [3]. 

Підакцизні товари, які виготовляє ОП «УКЗ», оподатковуються за 

специфічними ставками, тобто у твердих сумах з одиниці реалізованого товару. Якщо 

ставка встановлена в грошовому еквіваленті до фізичної одиниці виміру товару, то 

сума акцизного збору,  можна обчислити наступним чином:  

1).При застосуванні ставки акцизного збору у гривнях за обчислення  

здійснюється формулою 2. 

А = С × К,                                                    (2) 

де А – сума акцизного збору; 

С – ставка акцизного збору; 

К – кількість товару, визначена в фізичних одиницях виміру. 

2).При застосуванні ставки акцизного збору в євро обчислення  здійснюється за 

формулою 3 

А = С × Є × К,                                            (3) 

де Є – курс гривні до євро. 

На рис. 2. наведено динаміку сплати акцизного збору до бюджету ОП «УКЗ» за 

2008-2010 роки. 
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Рис. 2. Динаміка сплати акцизного збору на ОП «УКЗ» за 2008-2010 роки (тис. грн.) 

Як бачимо 2010 рік характеризується  най вищим показником зі сплати 

акцизного збору до бюджету, а най менший - у 2009 році. Це пов’язане із скороченням 

випущеної продукції та щорічною зміною ставки акцизного збору. Так у  2008 році 

ставка акцизного збору  становила 21,50 грн. за 1л. 100-відсоткового спирту. У 2009 

році вона зменшилась до 10-14 грн. за 1л. 100-відсоткового спирту, що вплинуло на 

зменшення сплати акцизного збору до бюджету. В 2010 році ставка податку становила 

також 14 грн. за 1 л. 100-відсоткового спирту, але підприємство значно збільшило 

обсяги реалізації своєї продукції, що й вплинуло на збільшення сплати акцизного 

збору. 

Розглянемо, скільки  сплатило ОП «УКЗ» в загальному непрямих податків  в 

динаміці за три роки, яку наведено в таблиці 1. 
Таблиця 1. 

Сплата ОП «УКЗ» непрямих податків до бюджету за 2008-2010 рр. (тис. грн.) 
 

Відхилення 
(2008-2009 рр.) 

Відхилення  
(2009-2010 рр.) 

Показ-
ник 2008 рік 2009 рік 

абсолютне відносне % 

2010 
рік 

абсолютне відносне % 

ПДВ 4112 3163 -949 -23,1 9015 5852 185,0 

АЗ 8308 7553 -755 -9,1 13375 5822 58,5 

Всього 12420 10716 -1704 -14,4 22390 11674 55,6 

 

Аналіз таблиці 1. показує, що найбільшу суму непрямих податків ОП «УКЗ» 

сплатило до бюджету у 2010 році, яка складає 22390 тис. грн. Порівняно з попереднім 

2009 роком у 2010 році стрімко зросла сума сплаченого ПДВ, а саме на 185 %. У 2008 

році до бюджету надійшла від ОП «УКЗ», значно менша сума непрямих податків ніж у 
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2010 році, а саме їх сума складає 12420 тис. грн. У 2009 році було сплачена до бюджету 

найменшу сума непрямих податків – 10716 тис. грн., що на 1704 тис. грн. або на 14,4% 

менше ніж у попередньому році. Це пояснюється тим, що в 2009 році підприємство 

отримало  найменшу виручку від реалізації продукції, яка включає в себе ПДВ та 

акцизний збір.  

         Підприємство є також платником податку на прибуток, який сплачує  до бюджету. 

Об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми 

скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника 

податку та суму амортизаційних відрахувань.  

        Податок на прибуток який сплачується до бюджету можна обчислити за 

формулою 4. 

                                                   ПП(Б) = ОПП · СО                                    (4) 

де  ПП(Б) – сума податку на прибуток, яка підлягає сплаті до бюджету; 

     ОПП- оподатковуваний прибуток підприємства; 

      СО- ставка оподаткування. 

            Розглянемо динаміку сплати податку на прибуток до бюджету ОП «УКЗ» за 

2008-2010 рр. (рис. 3.) 

0

500

1000

1500

2000

2008 2009 2010

 
Рис. 3. Динаміка суми податку на прибуток ОП «УКЗ», відрахованого  

в бюджет за 2008-2010 рр. (тис. грн.) 
 

Як бачимо з рис. 3 найменша сума податку на прибуток в бюджет надійшла в 

2009 році – 1259 тис. грн. це пов’язане із значним зменшенням прибутку підприємства 

в цьому році. В 2010 році  прибутки на підприємстві  зросли внаслідок чого податок на 

прибуток склав значно більшу суму, а саме – 1922 тис. грн., тобто зріс на 53%. 
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Розглянемо зміни загальної структури податкових платежів аналізуючого 

підприємства протягом 2008-2010 років (рис. 4).   
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Рис.4. Відсоткове співвідношення непрямих та прямих податків ОП «УКЗ» 

за 2008-2010 роки 
 

Як бачимо з рис. 4, непрямі податки займають значну питому вагу в податкових 

платежах, які ОП «УКЗ» сплачує до бюджету. Це пояснюється  нарахуванням 

акцизного збору, так як основна продукція, яку виготовляє підприємство, відноситься 

до підакцизних товарів. 

В таблиці 2. наведено дані щодо стану розрахунків ОП «УКЗ» з бюджетом за 

2008-2010 роки. 
Таблиця 2. 

Обсяг податкових платежів ОП «УКЗ» за 2008-2010 р. (тис. грн.) 
Показники 2008 рік 2009 рік 2010 рік 
Податок на прибуток 1743 1259 1922 
Податок на додану вартість 4112 3163 9015 
Акцизний збір 8308 7553 13375 
Збори до позабюджетних фондів 1547 1430 1877 
Комунальний податок 1,5 1,8 1,4 
Податок з власників транспортних засобів 27,1 19,7 18,7 
Податок з доходів фізичних осіб 726 647 830 
Плата за землю 177,1 184,9 146,7 
Інші податки та збори 17,9 17,7 25,1 
Разом 16659,6 14276,1 27210,9 

           

           Щоб оцінити податкове навантаження на підприємство, необхідно  

проаналізувати суми податків за складовими ціни реалізації.  

            Дані  динаміки складу і структури сплачених  податків наведені у таблиці 3.  
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Як показує аналіз, що  найбільшу питому вагу всіх податкових платежів складає 

група податків, що сплачуються з виручки від реалізації товарів, в яку входять податок 

на додану вартість та акцизний збір. Так, у 2008 році вона складає 74,6% всіх платежів, 

в 2009 році - 75,1%, а в 2010 році - 82,3%. Також вагоме місце в складі податкових 

платежів посідає податок на прибуток, який в 2010 році склав найбільшу суму за весь 

аналізуючий період – 1922 тис. грн. це засвідчує про те, що підприємство за останній 

рік спрацювало ефективно. Отже, зростання суми податків обов'язкових платежів до 

бюджету дозволяє позитивно охарактеризувати роботу підприємства, так як зростання 

податків цієї групи обумовлено зростанням виручки від реалізації товарів.  

Існує значна кількість показників та коефіцієнтів, які дають змогу оцінити 

рівень податкового навантаження на підприємстві. Для оцінки податкового 

навантаження на ОП «Ужгородський коньячний завод» використаємо наступні 

коефіцієнти: [3] 

1) Загальний коефіцієнт оподаткування підприємства (Коз) – показує величину 

чистого прибутку на одиницю податкових витрат: 

                                                               
П
ПК

З

Ч
ОЗ =  ,                                                     (5) 

де Пч - чистий прибуток підприємства, отриманий від усіх видів господарської 

діяльності за певний час, грн; 

Пз – сума податкових платежів підприємства за певний період, грн. 

2) Коефіцієнт податкоємності реалізації продукції (Кп). Цей показник 

характеризує загальну суму податкових платежів, яка припадає на одиницю обсягу 

реалізованої продукції. Його обчислюють за формулою: 

                                                                       
О
ПК

Р

З
П = ,                                                  (6) 

де Пз – сума податкових платежів підприємства за певний період, грн.;  

Ор - обсяг реалізації продукції за цей період, грн. 

3) Коефіцієнт оподаткування доходів (Код). Він дає змогу оцінити рівень 

оподаткування доходів підприємства податками, зборами та обов'язковими платежами 

податкового характеру, включеними до ціни продукції: 

                                                          
Д
ПК

В

Ц
ОД =

,                                                (7) 

де Пц - сума податків, що їх включають до ціни продукції і сплачують з доходів 

підприємства за певний період, грн;  
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Дв - сума валового доходу підприємства за цей період, грн. 

4) Коефіцієнт оподаткування витрат (Ков) – характеризує частку податків, що 

їх відносять на витрати виробництва (собівартість), у величині собівартості продукції, 

робіт чи послуг: 

                                                            
В
ПК С

ОВ =
,                                                   (8) 

де Пс – сума податків, що їх відносять на витрати виробництва (обігу), тобто 

зараховують до собівартості продукції (товарів, робіт чи послуг) за певний період, грн.; 

В – сума витрат виробництва чи обігу підприємства за цей період, грн. 

5) Коефіцієнт оподаткування прибутку (Коп). Цей показник характеризує 

частку податків, які підприємство сплачує з прибутку, в сумі отриманого ним 

прибутку: 

                                                          
П
ПК

рб

П
ОП =

,                                                   (9) 

де Пп - податки, що їх сплачують з прибутку за певний період, грн;  

Прб - загальний прибуток підприємства за цей період, грн. 

На основі проведених розрахунків в динаміці за  2008-2010 рр. розрахуємо дані 

показники для досліджуваного підприємства. Дані розрахунку за 2008-2010 рр. 

наведені в таблиці 4. 
Таблиця 4. 

Показники для аналізу податкового навантаження на ОП «УКЗ» за 2008-2010  рр. 
Найменування показника 2008 рік 2009 рік 2010 рік 

Загальний коефіцієнт 
оподаткування підприємства 
(Коз) 

 0,59  0,44  0,31 

Коефіцієнт податкоємності 
реалізації продукції (Кп)   0,12   0,12  0,15 

Коефіцієнт оподаткування 
доходів (Код)   0,09   0,09  0,12 

Коефіцієнт оподаткування 
витрат (Ков)    0,03    0,03   0,04 

Коефіцієнт оподаткування 
прибутку (Коп).    0,27    0,33   0,33 

 

На підставі отриманих розрахунків спостерігається зменшення в динаміці 

загального коефіцієнту оподаткування підприємства. Його значення показує, що на 1 

гривню прибутку в 2008 році припадає 59 копійок податків, в 2009 році – 44 копійки, а 

в 2010 році – 31 копійка. Тенденція до зменшення є позитивним для підприємства.  
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Коефіцієнт податкоємності реалізації продукції нам говорить про те, що в 2008 і 

2009 роках  0,12 грн. податків припадає на одиницю обсягу реалізованої продукції,  а в 

2010 році – 0,15 грн. Проаналізувавши коефіцієнт оподаткування доходів, можемо 

констатувати, що в ціні продукції знаходиться по 9% податків в 2008-2009 рр., та 12% в 

2010 році. 

Коефіцієнт оподаткування витрат  показує, що у величині собівартості продукції 

знаходиться по 3% в 2008-2009 рр. та 4% в 2010 р. податків, що їх відносять на витрати 

виробництва (собівартість). Коефіцієнт оподаткування прибутку в 2008 році становить 

0,27, а в 2009-2010 рр. – 0,33, тобто підприємство сплачує з прибутку 27% податків в 

2008 році, та 33% - в 2009-2010 рр. 

Отже, аналіз податкового потенціалу ОП «УКЗ» доводить, що основна частка 

податкових платежів за аналізуючий період припадає на сплату акцизного збору (49-

53%), ПДВ (22-33%), податку на прибуток (7-11%), відрахування до фондів 

соціального страхування (6-10%). Інші податкові платежі в сукупності займали менше 

6 % відрахувань. 

Оскільки показник податкового навантаження для ОП «УКЗ» коливається в 

межах 31-59%, то це означає, що податкове планування на підприємстві просто є 

життєво необхідним. 

           Висновки 

На основі проведеного дослідження ми дійшли висновку, що в сучасних умовах 

стабільне функціонування підприємства значною мірою залежить від правильного 

вибору податкової політики підприємства, оскільки податки складають істотну частину 

його витрат. Саме податки є найбільш важливим і впливовим інструментом 

регулювання економічних відносин та інтересів держави, регіонів, суб’єктів 

господарювання і окремих громадян.  

            За умови  правильної організації податкового планування підприємство має 

можливість: 

• звести до мінімуму податкові зобов'язання; 

• максимально збільшити прибуток; 

• розробити структуру взаємовигідних угод із постачальниками і замовниками; 

• ефективно керувати грошовими потоками; 

• дотримуватись податкового законодавства та уникати штрафних санкцій.  
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В цілому вище наведені рекомендації на наш погляд  допоможуть підприємству  

ефективно проводити податкову політику та податковий менеджмент, мінімізувати 

податкові зобов'язання, а це в свою чергу забезпечить зростання прибутку, а також   

оптимізаційну структуру угод із постачальниками та замовниками. 
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АННОТАЦИЯ 
 

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  

В этой статье акцентировано внимание на современный период функционирования 
промышленных предприятий в Украине, которому присущи трансформации внешней экономической 
среды. Данный период характеризуется обострением конкурентной борьбы в промышленном секторе и 
наличием высоких трансакционных издержек ведения бизнеса основная доля которых приходится на 
налоговое администрирование, которое имеет сложную структуру и методику взимания налоговых 
платежей. 

 
THE SUMMARY 

 
TAX PLANNING AS FORM OF REALIZATION OF TAX POLICY OF AN ENTERPRISE. 

The article concentrates the attention on contemporary period of functioning of industrial enterprises in 
Ukraine which is characterized by the transformation of external economic environment. The given period is 
characterized by emphasizing of competition in industrial sector and the availability   of high transactional 
expenditure of business running, the main part of which is connected with tax administration, which has the 
complex structure and methods of tax payment collection 
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УДК 658.14 
 
 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 
ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Г.Т. МИХАЛЬЧИНЕЦЬ, В.П. БРАТЮК  

Мукачівський державний університет 
 

Визначено поняття джерел фінансових ресурсів, особливості їх формування на підприємствах 
Закарпатської області, розглянуто основні стратегії щодо їх залучення,  досліджено потенційні 
резерви фінансових ресурсів для реалізації поставлених виробничих програм та стратегічних напрямків 
розвитку. 

Ключові слова: фінансові ресурси, грошові фонди, прибуток, валовий внутрішній продукт, 
структура капіталу. 

 
 Вступ 

Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні потребує передусім зміни 

в підходах щодо організації управління фінансовими ресурсами підприємств з метою 

підвищення ефективності їх функціонування. Фінансові ресурси – найважливіший 

чинник економічного зростання, а організація управління фінансовими ресурсами 

підприємств – центральна ланка усього комплексу заходів спрямованих на його 

забезпечення. Пошук потенційних резервів фінансових ресурсів є важливим завданням 

зі сторони керівництва суб’єкта господарювання для реалізації поставлених 

виробничих програм та стратегічних напрямків розвитку.  

Об’єкти та методи дослідження 

Дослідженню даної проблеми присвячено багато праць та публікацій як 

українських так і зарубіжних вчених, у яких розглянуто сучасні наукові погляди на 

проблеми організації управління фінансовими ресурсами підприємств. Глибокий аналіз 

поняття «фінансові ресурси» здійснили Мешко В.В., Гаденко А. Д., Криворучко Н.Є., 

Федоров В.М., Огородник С.Я., Суторміна В.М. та інші. Проте залишається ще багато 

невирішених питань особливо в галузі розробки теоретичних та практичних основ 

організації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці 

України враховуючи фактор регіоналізації. У зв’язку із цим практика формування 

державної, регіональної та виробничо-господарської політики з організації управління 

фінансовими ресурсами підприємств стикається з відсутністю теоретичних основ, які б 

відповідали реаліям сьогодення. 

У роботі використовувались такі наукові методи – аналіз, синтез, конкретизація, 

порівняльний метод, гіпотетичний метод.    



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

209

 

Журнал наукових праць №11(6)’2011 
 

Постановка задачі 

Метою даної статті є обгунтування існуючої системи організації управління 

фінансовими ресурсами та використання запропонованих нових підходів до визначення 

джерел формування фінансових ресурсів підприємств Закарпатської області.  

Відповідно до мети поставлені такі завдання: 

1. Розглянути наукові підходи до визначення джерел формування фінансових 

ресурсів підприємства. 

2. Розглянути основні джерела формування фінансових ресурсів підприємства.  

3. Визначити особливості механізмів управління фінансовими ресурсами на 

підприємствах Закарпатської області. 

4. Виявити та проаналізувати проблеми залучення фінансових ресурсів 

підприємствами Закарпатської області. 

Результати та їх обговорення 

Сучасний фінансовий стан підприємств характеризується, на наш погляд, 

незадовільними показниками, що проявляється у відсутності резервних фондів, 

відсутності інноваційно-інвестиційної політики та соціального забезпечення 

працівників з боку підприємства. Це спричинено рядом зовнішніх та внутрішніх 

факторів. Насамперед, це наслідки кризових як економічних так і природних явищ, 

постійні зміни в законодавстві та відсутність єдиної послідовної політики Уряду в 

оподаткуванні, соціальному забезпеченні, формуванні та виконанні бюджету та 

присутність корупційних механізмів в державі, низький рівень освіченості власників 

підприємств та їх керівників спричинили такий фінансовий стан підприємств. Крім 

того, негативно впливає на досконалість управління фінансовими ресурсами 

підприємства неефективна робота фінансового ринку України, бюрократичний підходи 

до роботи банківськими посередниками. 

Тому вдосконалення управління фінансовими ресурсами, виявлення та розвиток 

нових можливих джерел набули особливого значення і є одним з першочергових  

завдань економічної політики підприємств регіону. 

У праці «Аналіз поняття «фінансові ресурси підприємства» Мешко В.В[4] дає 

визначення фінансових ресурсів як сукупність грошових коштів підприємства 

фондового та не фондового характеру, які утворюються у процесі розподілу і 

перерозподілу валового та внутрішнього продукту і використовуються для 

споживання, трансформації в інші види ресурсів або виконання зобов’язань. Саме 
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грошовим коштам не фондового порядку автор приділяє значну увагу, як елементу 

пов’язаного з бюджетом, банками, страховими компаніями. 

В. Г. Федоренко [6] відзначає, що фінансові ресурси — це кошти, виділені з тієї 

частини сукупного суспільного продукту, яка без порушення об’єктивної (природної) 

пропорційності суспільного виробництва може бути спрямована на розширення 

соціально-економічної системи в цілому. 

Фінансові ресурси є водночас об’єктивною макроекономічною категорією, зміст 

якої визначається умовами матеріально-фінансової збалансованості економіки. Рівність 

надходження і витрат фінансових ресурсів свідчить про те, що платоспроможний попит 

підприємств та організацій, який формується внаслідок фінансування витрат на 

розвиток народного господарства і функціонування невиробничої сфери, має 

матеріальне покриття, оскільки відповідає створеним фінансовим ресурсам. Таке 

твердження відповідає звуженій характеристиці лише з макроекономічного погляду та 

не дає чіткого розкриття цільового призначення фінансових ресурсів, а також, відкидає 

факт існування фінансових ресурсів як грошових коштів саме нецільової форми. 

Досліджуючи  поняття економічної категорії «фінансові ресурси» та його 

призначення, ми дійшли висновку, що фінансові ресурси підприємства є тією 

фінансовою одиницею не залежно від форми та напрямків залучення без якої навіть не 

розглядається функціонування підприємницьких та інших господарських одиниць.  

Фінансові ресурси суб’єкта господарювання уособлюють можливості 

функціонування, розвитку самого суб’єкта та його працівників. Фінансові ресурси 

підприємств спрямовуються на формування основних фондів і оборотних коштів. За 

рахунок фінансових ресурсів здійснюються витрати підприємств на виробництво та 

реалізацію товарів, робіт і послуг, а також інші витрати, пов’язані з діяльністю 

підприємства, надаючи можливість нарощувати та збільшувати обсяги господарських 

операцій .  

Ринкові умови господарювання, комерційні засади у діяльності підприємств, 

негативні наслідки світової економічної кризи вимагають новизни у підходах до 

формування фінансових ресурсів. Рух фінансових ресурсів відображає всі етапи 

діяльності підприємства від моменту заснування, його розрахунки в процесі 

виробництва, розрахунків з бюджетом, фінансово-кредитними установами, 

постачальниками, засновниками  та працівниками. 
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До основних джерел формування фінансових ресурсів Мешко В.В.[4] відносить 

власні та залучені кошти. До власних автор відносить: статутний капітал, 

амортизаційні відрахування, чистий та прибуток. До залучених – отримані кредити, 

пайові та інші внески, кошти мобілізовані на фінансовому ринку. 

 На формування та використання фінансових ресурсів підприємства впливають 

різні чинники, які можна класифікувати як систематичні, пов’язані з діяльністю самого 

підприємства та несистематичні – не пов’язані. 

До систематичних можна віднести: 

- рівень досконалої фінансової структури підприємства (деталізація фінансових 

завдань); 

- якість організації управління фінансовими ресурсами; 

- налагодження роботи з посередниками; 

- якісна маркетингова стратегія підприємства та аналіз існуючого ринку збуту 

продукції; 

- якість фінансового та податкового обліку; 

- використання ринкової цінової політики; 

- загальна оцінка ефективності самого функціонування підприємства та його 

узгодження і координація фінансового плану підприємства; 

- управління персоналом та чітке делегування повноважень відповідних 

фінансових працівників підприємства. 

До несистематичних чинників можна віднести: 

- інфляцію; 

- ціни на ресурси та їх коливання; 

- зміна політичного курсу  влади;  

- стан розвитку фінансового ринку; 

- стан економіки в цілому. 

Як сукупність наведених чинників, так і в розрізі кожен окремо, має вплив 

прямий чи опосередкований на формування та використання фінансових ресурсів 

підприємства. 

На наш погляд, варто приділяти увагу поєднанню та перехрестному залученню 

різних форм фінансових ресурсів. Враховуючи факт, заощадливості закарпатського 

населення важливим елементом та фактором росту капіталу місцевих суб’єктів 

повинно стати залучення коштів від власних працівників підприємства. 
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 Залучення донорських коштів великих фірм - споживачів продукції в рамках 

вертикальної інтеграції з ними можна розглядати як альтернативне джерело 

фінансових ресурсів. 

Перехресне фінансування (співвласники, які генерують фінансові кошти, 

перерозподіляють з тими, у кого їх не вистачає) мало поширене на українських 

підприємствах. 

Розвиток різних секторів фінансового ринку дає можливість фінансовому 

менеджменту підприємства досліджувати різноманітні можливості залучення 

фінансових ресурсів, проте приймаючи рішення необхідно дотримуватись стратегії 

фінансування, що визначає: 

 оптимальне співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел залучення 

фінансових коштів; 

 ціну, яку фірма може заплатити за них; 

 способи розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів між підрозділами.  

Аналіз структури капіталу підприємств Закарпатської області показує, що 

питому вагу у структурі джерел суб’єктів займають зовнішні джерела, причому їх 

величина перевищує допустимі межі, що не забезпечує стійкість та незалежність 

самого суб’єкта (табл.1). 
Таблиця 1. 

Склад та питома вага джерел фінансових ресурсів підприємств Закарпатської області  
за 2009-2010рр [5] 

тис.грн. 

Показники На 1 січня 2009 р. На 1 січня 2010 р. На 1 січня 2011р. 
1.Власний капітал 4129577,0 4575913,8 4924817,4 
2.Забезпечення наступних витрат і 
платежів     

279140,7 314370,4 222379,0 

3.Довгострокові зобов'язання  2961440,3 3651317,1 3550768,8 
4.Поточні зобов'язання  4797054,5 5660572,2 6775431,2 
5.Доходи майбутніх періодів  89178,2 87212,9   75382,0 
6.Сукупний капітал (1+2+3+4+5) 12256390,7 14289386,9 15548778,4 
7.Власні джерела ресурсів(І+2+5) 4497895,9 4977497,1 5222578,4 
8.Залучені джерела фінансових 
ресурсів (3+4) 

7758494,8 9311889,8 10326200,0 

Питома вага власного капіталу у 
загальній структурі , %  

36,7 34,83 33,59 

           

В той час, як основне призначення прибутку підприємства виступати головним 

джерелом розширеного відтворення виробництва, нарощування обсягів господарської 

діяльності, покращення добробуту працівників, джерелом виплати дивідендів, в 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

213

 

Журнал наукових праць №11(6)’2011 
 

підприємств Закарпатської області спостерігається динаміка росту збиткових 

господарств(табл.2). 
Таблиця 2. 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування підприємств Закарпатської 
області за 2008-2010рр. [5] 

Підприємства, які одержали 
прибутки 

Підприємства, які одержали 
збитки 

Роки Фінансовий 
результат, 
тис.грн. Відсотків до 

загальної 
кількості 
підприємств 

Фінансовий 
результат, 
тис.грн.  

Відсотків до 
загальної 
кількості 
підприємств 

Фінансовий 
результат, 
тис.грн.  

2008 -265354,5 74,8 736261,4 25,2 1001615,9 
2009 -350402,7 74,9 531149,5 25,1 881552,2 
2010 -84684,0 64,9 573989,4 35,1 658673,4 

 

Хоча, частка підприємств, які отримали прибутки знизилась на 10%, 

абсолютний приріст майна за рахунок прибутку збільшився на 7,5%, зокрема це 

стосується підприємств промисловості та будівництва. Нажаль такі види діяльності, як 

готельно-ресторанна, торгівля автомобілями та предметів особистого вжитку у 2010р. 

зазнали спаду розвитку, хоча розвиток даних напрямків господарства вкрай важливі 

для Закарпаття. 

Усе вище наведене дає підстави стверджувати, що формування, управління та 

регулювання фінансовими ресурсами - складна справа, яка потребує від усіх служб та 

керівників підприємств здійснення складник і трудомістких розрахунків, прийняття 

управлінських рішень щодо здійснення перетворень та оптимізації діяльності 

підприємства. 

Висновки 

Провівши  дослідження теоретичних основ поняття «фінансові ресурси» та 

класифікацію їх джерел, нами викладено узагальнення економічної сутності   

досліджуваної категорії,  визначено класифікаційні ознаки джерел їх формування та 

внесено пропозиції щодо залучення нетрадиційних нових джерел фінансових ресурсів з 

поєднанням та моделюванням їх різних пропорцій та форм, а також наведено власне 

тлумачення економічної категорії «фінансові ресурси». 

Для успішного функціонування будь-якого підприємства вирішальне значення 

має: 

1. Забезпечення його діяльності необхідним обсягом фінансових ресурсів, під 

якими ми розуміємо сукупність грошових коштів підприємства фондового та 

нефондового характеру. 
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2. Наукове обґрунтування впливу різних чинників, як  внутрішніх  так і 

зовнішніх. 

3. Оптимізація структури капіталу підприємств Закарпатської області, яка 

залежить від впровадження підприємствами такої форми залучення фінансових 

ресурсів як пайових, приватних внесків працівників у формі іншого додаткового 

капіталу, який позитивно вплине на збільшення власного капіталу підприємницьких 

структур. 

Подальше дослідження з даної тематики має перспективу розвідок які будуть 

направлені на удосконалення фінансової діяльності підприємств, управління 

фінансовими ресурсами, раціональне маневрування грошовими потоками і 

знаходження найбільш вигідної сфери підприємництва.  
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АННОТАЦИЯ 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Определенно понятие источников финансовых ресурсов, особенности их формирования, в у 

предприятий Закарпатской области, рассмотрены основные стратегии относительно их привлечения,  
исследовано потенциальные резервы финансовых ресурсов для реализации поставленных 
производственных программ и стратегических направлений развития. 

 
 

THE SUMMARY 
 

FEATURES OF SOURCES OF FINANCIAL RESOURCES  
ENTERPRISES TRANSCARPATHIAN REGION 

The concept of sources of financial resources, feature of their forming is certain in at the enterprises of 
the Zakarpattia area, basic strategies are considered in relation to their bringing in,  potential backlogs of 
financial resources are investigational for realization of the put productive programs and strategic directions of 
development. 
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УДК 336.145. 
 

 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТУВАННЯ, ЯК ІНСТРУМЕНТУ 

ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ 
 

І.М. КОЗИК 
Мукачівський державний університет 

 
В даній статті наукове дослідження обгрунтовує один із підходів до фінансового планування – 

бюджетування, який виступає  діючим інструментом  фінансового менеджменту, внаслідок чого  
забезпечується узгодженість всіх ланок підприємства для  досягнення поставлених цілей.  

Ключові слова : бюджет, бюджетування,  бюджетний контроль, фінансове планування. 
 
На сучасному етапі розвитку підприємницької діяльності, під впливом 

зовнішніх факторів, таких як інфляція, висока конкуренція, нестабільна система 

оподаткування, суб’єкти господарської діяльності повинні шукати нові, більш 

ефективні методи управління фінансово – господарською діяльністю. Нестабільність 

економіки дає зрушення в системі планування, яке в свою чергу впливає на діяльність 

підприємства.   

На сьогоднішній день підприємства опинилися в такій ситуації, яка змушує їх до 

впровадження  вдосконалених методик розробки прогнозів та планів. Враховуючи 

динаміку ринкових процесів,  суттєво знижується ефективність розроблених бізнес-

планів, які не містять в собі гнучкого механізму реагування на постійні зміни 

середовища.    Одним із напрямків фінансового планування є бюджетування – діючий 

інструмент фінансового менеджменту, що забезпечує узгодженість всіх ланок 

підприємства з метою досягнення поставлених цілей.  

Об’єкти та методи дослідження 

Проблемам ефективності бюджетування  фінансово – господарської діяльності 

підприємств присвячено багато наукових праць. Вагомий внесок у вивченні цих питань 

зробили такі зарубіжні та вітчизняні науковці :    Террі Д., Друрі К., Кінг А., Майєр Е., 

Райан Б., Фалуді А.,Бланк І., Фостер Дж., Хан Д., Сігел Г., Хорнгрен Ч., Шим Джей К., 

Брейлі Р., Шім Д., Брігхем Ю.,Поддєрьогін І., Стоянова Є., Терещенко О., БалабановІ. , 

Власов В., Данилочкіна Н., Карпов Т.,  Ковальов В., Савчук В., Виниченко М., 

Хруцький В., Гамоюнов В., Гапенські Л., Мельник О.  та інші.  

 Але в їх дослідження немає єдиного підходу до визначення економічної 

категорії бюджетування., що зумовило необхідність у пошуках нових підходів до 

визначення даної категорії. 
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Постановка задачі 

Головною метою  дослідження є теоретичне обґрунтування ефективності діючої 

системи бюджетування на підприємстві, а також вивчення механізму управління 

фінансовими ресурсами підприємства за допомогою бюджетування.    

Досліджується питання використання на сучасних підприємствах  системи 

бюджетування, як інструменту управління розвитком  підприємства. 

Даний напрям охоплює всі сторони діяльності підприємства: виробничу, 

фінансову, маркетингову, інвестиційну, інноваційну та інші,  є необхідною складовою 

фінансового планування. Бюджетування спрямоване на поетапну зміну стратегічного 

фінансового плану в систему поточних планів підприємства.  

Результати та їх обговорення 

Фінансове планування є основною формою реалізації головних цілей  

підприємства. Перспективне планування включає розробку фінансової стратегії 

підприємства та прогнозування його фінансової діяльності.   Процес складання 

бюджетів є головною складовою загального процесу планування на підприємстві.  

Механізм бюджетного планування доходів та витрат слід проводити для  забезпечення 

економії грошових коштів, зниження непрямих витрат і втрат, а також для збільшення 

достовірності планових показників. Бюджети складаються на рік, переважно з 

поквартальною розбивкою.    

Бюджет і відповідно процес бюджетування є робочим інструментом 

фінансового планування і воно є більш вужчим поняттям ніж фінансовий план. Так, як 

охоплює спектр цілей, спрямованих на досягнення ефективної діяльності підприємства. 

Створення сучасної системи  управління  передбачає розроблення бюджетів та 

їх контролю. Поняття «бюджет» та «бюджетування» на підприємстві по різному 

трактується вітчизняними та зарубіжними вченими. 

Брігхем Ю. та  Гапенські Л.  визнають  бюджет як план, який у деталях 

розкриває проектовані витрати і прибуток протягом певного періоду [3]. 

За розумінням Сігела Г.: бюджетування  - це процес колективний і він дає змогу 

погодити діяльність всіх підрозділів на підприємстві. 

Хруцький В., Гамаюнов В.  Виниченко М. трактують бюджетування, як  

технологію фінансового планування, обліку і контролю доходів і витрат, які наявні на 

підприємстві при здійсненні фінансової діяльності [4]. 
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Бланк І. визначає ,бюджет, як оперативний фінансовий план, який діє протягом 

одного року і він відображає витрати і надходження фінансових ресурсів [2]. 

  Ми приєднуємося до наукової думки вищенаведених авторів, що бюджетування 

є  технологію фінансового планування, обліку і контролю доходів і витрат, які наявні 

на підприємстві при здійсненні фінансової діяльності. 

 Обгрунтовуючи вищенаведені наукові дослідження, автор доходить висновку, і 

пропонує оптимальний варіант тлумачення економічної категорії бюджетування що:   

«бюджетування – це процес управління бізнесом на всіх рівнях підприємства, який 

забезпечує досягнення її стратегічних цілей за допомогою бюджетів, які дають 

можливість збалансувати фінансові показники, здійснювати синхронізацію та контроль 

грошових потоків для підтримки тривалої платоспроможності, що в свою чергу 

забезпечить ефективне функціонування всіх структурних підрозділів, які є прямими 

учасниками ринкових перетворень». 

В цілому бюджетування спрямоване на вирішення певних  завдань, які ставить 

перед собою підприємство. Вирішуючи ці завдання,  бюджетування виконує певні 

функції: регулювання  фінансових концепцій, прорахунок різних  варіантів  бюджету, 

координації,  мотивації. Поряд з цим виокремлюються складники даного напряму 

фінансового планування, такі, як об’єкти підприємства, над якими проводиться процес 

бюджетування (бізнес-напрямки, центри фінансової відповідальності, основні бізнес-

процеси, проекти) та сукупність планів та звітів системи бюджетування (бюджети, 

звіти, звіти за результатами бюджетного аналізу).  

             Бюджет  стосується конкретного напряму діяльності, в якому узгоджуються та 

фіксуються за обсягами та розподілом у часі надходження й витрати грошових коштів, 

доходи та витрати структурного підрозділу чи підприємства в цілому [3]. 

   Бюджетування, як і фінансове планування в цілому, передбачає контроль за 

реалізацією бюджетів з подальшим регулюванням діяльності підприємства чи 

внесенням змін до системи бюджетів з метою узгодження бюджетних показників із 

фактичними. Воно охоплює всі сфери фінансово-господарської діяльності 

підприємства (виробництво, реалізацію продукції, управління фінансовими потоками) і 

узгоджує діяльність усіх його підрозділів [3]. 

У процесі діяльності підприємства важливим елементом є розробка фінансової 

стратегії,  що розробляється переважно у формі бюджету (фінансового плану). Отже 

бюджет - найважливіша складова фінансової стратегії, найважливіший напрямок її 
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розробки. Фінансовий план або бюджет - це фінансовий документ в якому визначено 

витрати майбутніх періодів і джерела їх покриття.   

Бюджет підприємства включає: 

 план доходів і видатків, де відображаються очікувані доходи (прибутки) та їх 

розподіл; 

 план грошових надходжень і виплат (план руху готівки); 

 плановий баланс (групування коштів за їх складом і розміщенням та 

джерелами надходження)[4]. 

           Підприємство самостійно обирає форму бюджету, але формується він на основі 

певної процедури, яка визначає процес бюджетування. 

           Бюджетне планування на підприємстві складається з трьох етапів: 

 підготовка до планування; 

 планування - розроблення бюджетів; 

 контроль за виконанням бюджетів. 

До основних функцій бюджетування належать функції планування, координації 

та контролю. У процесі бюджетування перевіряють планові та розраховують допоміжні 

фінансові показники, а також визначають послідовність дій, спрямованих на їх 

досягнення. Впровадження на підприємстві бюджетування означає не тільки складання 

системи бюджетів, а й здійснення постійного контролю за їх виконанням, аналізу 

поточної ситуації та внесення коректив до бюджетів у ході їх виконання залежно від 

змін у діяльності підприємства та кон'юнктурі ринку. Бюджетування сприяє виявленню 

слабких ланок у фінансовому забезпеченні та в організаційній структурі підприємства, 

вирішенню проблем комунікації та розподілу відповідальності між окремими 

підрозділами й учасниками виробничого процесу, забезпеченню належної планової 

дисципліни. Саме бюджетний процес дає змогу вчасно виявити неузгодженість у 

діяльності окремих підрозділів підприємства, неефективне використання ресурсів, 

низький рівень управління запасами чи грошовими коштами.  

Функції бюджетування на окремому підприємстві залежать від повноти і 

зрілості постановки процесу планування. У загальному випадку можна виокремити такі 

функції: 

- визначення послідовності дій для досягнення поставлених цілей, а також їх 

кількісні характеристики; 

- координація діяльності окремих підрозділів і служб узгодженням їх бюджетів; 



Науковий вісник Мукачівського державного університету 
Економічні науки 

219

 

Журнал наукових праць №11(6)’2011 
 

- управління вартістю підприємства за допомогою розробки стратегічного 

бюджету; 

- синхронізація та контроль грошових потоків для підтримки тривалої 

платоспроможності; 

- оцінка діяльності підрозділів і структурних одиниць для розробки заходів по 

вдосконаленню управління підприємством 

За умов ринкової економіки, самостійність підприємств, їхньої відповідальності 

за результати діяльності виникає об’єктивна  необхідність визначення тенденцій 

розвитку фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На вирішення 

таких питань і спрямовано фінансове планування  підприємства, а бюджетування як 

його діючий інструмент.  

Бюджетування – як комплекс процедур, містить такі складові: бюджет як 

фінансовий план по обраних позиціях, фінансова звітність як результат виконання 

бюджету, певна послідовність управлінських дій,  спрямованих  на  інтеграцію різних 

управлінських операцій у єдину систему бюджетного управління [4].  

В процесі бюджетування розробляють різні види бюджетів залежно 

від  цільового призначення, об’єкта бюджетування, змісту показників, методів та 

строку  розроблення,  способу складання та  напрямків  побудови. В сукупному 

вони  складають систему бюджетів [5]. 

Процес бюджетування може мати негативні наслідки. Це виникає  за умов 

неефективного менеджменту, що супроводжується незадовільними діями у процесі 

управління та недбалого  підходу до процесу складання бюджету. В усіх випадках 

необхідно проводити коригування бюджету, вносити зміни та доповнення до 

відповідних фінансових планів. Можливі також заходи щодо змін завдання 

структурним підрозділам  підприємства з тим, щоб результати їх діяльності 

відповідали бюджетним показникам, так, як бюджет, що не відповідає дійсності, не 

може бути ефективним інструментом управління та виконувати функції координації та 

контролю. 

Бюджетування, як інструмент фінансового планування, на відміну від 

традиційних способів управління, може ефективно впливати на джерела формування 

фінансових ресурсів, рух грошових  коштів та на фінансово-економічні результати 

діяльності. За рахунок провадження даного методу, можлива оптимізація відхилення  

планових та фактичних показників діяльності підприємства. 
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Суб’єкти підприємницької  діяльності на початковому етапі фінансового 

планування застосовують лише окремі елементи бюджетування, а в подальшому, при 

досягненні стабільності виникає дедалі більша  потреба у  середньостроковому та 

короткостроковому фінансовому плануванні діяльності, тобто підприємство почне 

застосовувати цілісну систему бюджетування. 

Застосовуючи  систему бюджетного управління можливе вирішення наступних 

завдань: створення ефективної  системи управління фінансами; перетворення компанії 

в "фінансово-прозору", тим самим підвищення її інвестиційної  привабливості; 

оптимізація  доходів  й витрат,  як у цілому по компанії, так і по окремих його 

структурних підрозділах; оцінка показників ліквідності, рентабельності , а також 

підвищення ефективності управління підприємством в цілому.  

В основі побудови системи бюджетів підприємств повинні бути науково – 

обґрунтовані принципи так як вони визначають характер та зміст діяльності 

підприємства, створюють умови для їх ефективної роботи і зменшується можливість 

впливу негативних факторів на процес виробництва та реалізації продукції. 

Здійснюючи аналіз процесу бюджетування нами виділено наступні принципи 

побудови бюджетів, які наведено на рис. 1. 

 
Рис.1. Принципи побудови бюджетів 
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На наш погляд наведені принципи обгрунтовують процес  бюджетування, що  в 

свою чергу забезпечує об’єктивну оцінку підприємницької діяльності та  можливість 

виявлення і усунення проблемних питань, а також швидкого  реагування  на вплив 

зовнішніх факторів, що є дуже важливим  в умовах ринку  для підприємств малого та 

середнього бізнесу. 

Висновки 

Підсумовуючи  наше дослідження та обгунтовуючи наукове твердження понять 

економічної категорії «бюджетування» вітчизняних та зарубіжних вчених, нами 

запропоновано на наш погляд оптимальний варіант тлумачення економічної категорії 

«бюджетування»: «Бюджетування -  це процес управління бізнесом на всіх рівнях 

підприємства, який забезпечує досягнення її стратегічних цілей за допомогою 

бюджетів, які дають можливість збалансувати фінансові показники, здійснювати 

синхронізацію та контроль грошових потоків для підтримки тривалої 

платоспроможності, що в свою чергу забезпечить ефективне функціонування всіх 

структурних підрозділів, які є прямими учасниками ринкових перетворень».  

Нами також обґрунтовано принципи побудови бюджетів, які визначають 

характер та зміст діяльності підприємства, створюють умови для їх ефективної роботи, 

зменшують можливість впливу негативних факторів на процес виробництва та 

реалізації продукції. 

Бюджетування, як інструмент фінансового планування, на відміну від 

традиційних способів управління, може ефективно впливати на джерела формування 

фінансових ресурсів, рух грошових  коштів та на фінансово-економічні результати 

діяльності.  

На наш погляд результатом впровадження  системи бюджетування як 

інструменту фінансового планування  на підприємстві є : 

 якісне і повне формування фінансових бюджетів та планування фінансових 

показників; 

 планування і прогнозування поточних відхилень ; 

 бюджетування витрат; 

 зіставлення планових і фактичних показників. 

Дослідження даної тематики має подальше продовження, так як бюджетування  

забезпечує  ефективну діяльність підприємств  на перспективу. 
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АННОТАЦИЯ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, КАК ИНСТРУМЕНТА 
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

В данной статье научное исследование обосновывает один из подходов к финансовому 
планированию - бюджетирование, выступающий действенным инструментом финансового 
менеджмента, в результате чего обеспечивается согласованность всех звеньев предприятия для 
достижения поставленных целей. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, бюджетный контроль, финансовое планирование. 
 

 
THE SUMMARY 

 
THEORETICAL ASPECTS OF BUDGETING AS A TOOL FOR FINANCIAL PLANNING 

In this paper, scientific research substantiates one of the approaches to financial planning - budgeting, 
which is the current tool of financial management, thus ensured the consistency of all parts of the enterprise to 
achieve its goals. 

Keywords: budget, budgeting, budget control, financial planning. 
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