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ЖАРОМІЦНІ ТЕРМІТНІ СТАЛІ З КАРБІДНИМ ЗМІЦНЕННЯМ
Ю.Ю. ЖИГУЦ1, В.Ф. ЛАЗАР2 , В.Ф.ТЕЛИЧКО3
1
2
3

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
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В результаті проведених теоретичних та експериментальних робіт встановлена можливість
синтезу жароміцних сталей металотермією. Виявлено вплив металотермічного методу синтезу на
особливості мікроструктури і фазового складу термітних сталей. Встановлені для синтезованих
термітних аналогів промислових марок жароміцних сталей 40Х15Н7Г7Ф2МС та 37Х12Н8Г8МФБ
механічні та службові властивості, їх залежність від температури та вплив зерна сплаву на
властивості термітного матеріалу.
Ключові слова: металотермія, терміт, синтез, властивості, жароміцні сталі.

Вступ
На сучасному рівні розвитку машинобудівної продукції особливу увагу
приділяють властивостям матеріалів, які відповідають жорстким вимогам експлуатації
деталей. Одним з прикладів такого матеріалу є жароміцні сталі 40Х15Н7Г7Ф2МС та
37Х12Н8Г8МФБ, які мають комплекс високих механічних та службових властивостей,
можуть використовуватися для виготовлення корпусів газових турбін, малих турбінних
дисків масою від 50 кг до 1 т, бандажних кілець, екранів та деталей для кріплення.
Особливістю цих сплавів є вміст вуглецю у межах 0,3-0,6%, який, взаємодіючи з Cr, W,
V та Nb, утворює зміцнювальну дисперсну карбідну фазу [1,2].
Одночасно, добре відомо, що використання металотермічних методів для
синтезу матеріалів дозволяє отримувати практично будь-який литий сплав у
технологіях, які мають безперечні переваги для особливих умов литва.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Синтез литих сплавів металотермічними методами можна проводити при
відсутності потужних джерел електроенергії, складного обладнання для традиційного
плавлення сплаву та його заливки, без застосування вакуумних пристроїв для
проведення процесу синтезу, забезпечуючи високу продуктивність та швидкість
технологічного циклу [2-5]. У найпростішому варіанті металотермією синтезують
сплав у футерованому ливарному ковші.
Не в останню чергу перевагою металотермічного процесу є можливість
використання відходів термічного, ливарного та металорізального виробництв (залізної
окалини, млива алюмінієвої стружки, відсіву лігатур, пилу з повітряних фільтрів у
ливарних цехах, млива недопалених частин графітових електродів та ін.). Важливо
відмітити, що термітний сплав може використовуватися не тільки для отримання
виливків, але і для проведення термітного зварювання, виконання екстрених ремонтних
робіт тощо [6].
Мета роботи
Дослідження механічних та службових властивостей жароміцних термітних
сталей марок 40Х15Н7Г7Ф2МС та 37Х12Н8Г8МФБ з карбідним зміцненням методами
металотермічного синтезу з використанням усіх переваг цього процесу.
Завдання роботи
1. Встановити можливість синтезу термітних жароміцних сталей з карбідним
зміцненням. 2. Виявити механічні властивості термітних сталей – аналогів
промислових марок 40Х15Н7Г7Ф2МС та 37Х12Н8Г8МФБ та характер їх залежності
від температури. 3. Встановити тривалу міцність синтезованих сплавів при
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температурах 600–700°С та вплив на неї різних типів середовищ. 4. Виявити вплив
зернистості синтезованого термітного матеріалу на його властивості.
Вихідні матеріали і методика приготування екзотермічної суміші
Для компонування металотермічної шихти використані матеріали: порошок
алюмінію марок ПА-3–ПА-4 ГОСТ 6058-73 (або просіяне мливо алюмінієвої стружки),
хром металевий ГОСТ 5905-79; ферохром ФХ65-7А ГОСТ 47570-79; силікокальцій
С40Л10 ГОСТ 4762-71; силікомарганець СМн26 ГОСТ 4756-77; феросиліцій
ФС65Ал3,5 ГОСТ 1415-78; феромарганець ФМн70 ГОСТ 4761-80; сажа ацетиленова
(технічний вуглець ТУ 14-7-24-80); порошок титановий хімічний ПТХ-1, ПТХ-2 ТУ 4810-78-83; порошок хрому ПХ-1, ПХ-2 ТУ 14-1-14-77-75; залізна окалина (ковальського
і прокатного виробництв) з середнім хімічним складом (% за масою): 0,05 С; 0,10–0,35
Si; 0,10–0,35 Mn; 0,01–0,03 S; 0,01–0,03 P; 40–50 Fe2O3; 50–60 FeO.
Порошкова шихта просушувалася при температурі 150–1800С, змішувалася, а
після цього розміщувалася і ущільнювалася у металотермічному реакторі [7] діаметром
80 мм з різним процентним співвідношенням компонентів у суміші. Для визначення
маси металевого зливка і виходу сплаву з шихти були проведені мікроплавлення.
Ініціювання процесу горіння виконувалося спеціальним титановим запалом
виготовленим з титанового порошку. Для покращення шлаковідділення у шихту при
отриманні залізовуглецевих сплавів додавався польовий шпат (СаF2).
У дослідженнях використовували порошкові інгредієнти металотермічних
шихт, частка з яких виготовлялася з відходів ливарного, ковальського та
металорізального виробництв (залізна окалина, просіяне мливо графітових електродів,
мливо алюмінієвої стружки та ін.). Шихта попередньо розраховувалася за
стехіометричним співвідношенням компонентів реакції [8], а у подальшому
враховували засвоєння окремих компонентів реакції за допомогою відповідних
коефіцієнтів. Після процесу синтезу відділяли сплав від шлаку, оцінюючи структуру
шлаку, і проводили контрольне зважування та встановлення величини виходу металу з
шихти, досліджували синтезований зливок.
Теоретичні основи синтезу
Після встановлення складу шихти за стехіометричними коефіцієнтами хімічної
реакції та корекції її коефіцієнтами засвоєння компонентів шихти проводили
розрахунок адіабатичної температури горіння металотермічної реакції (Та) та теплового
ефекту реакції (Qр) [8]. При проведенні розрахунків з встановлення адіабатичної
температури горіння шихти за існуючими методиками не враховували сублімацію
алюмінію, що дає незначну похибку встановлення Та та Qр. Температури реагування
суміші повинні бути із врахуванням тепловідводу достатні для плавлення складових
реакції і її продуктів ( Tпл( FeO) = 1640K ; Tпл( Fe3O4 ) = 1810K ; T( Al) = 830K ; Tпл( Fe) = 1800K ;
T( Al2O3 ) = 2320K ).

Розрахунок Та , зрозуміло, не враховує тепловтрати у процесі горіння, а також
повноту перетворення реагентів у продукти реакції.
Враховуючи умову розрахунку, що все тепло витрачається на нагрівання
шихти, тобто ентальпії вихідних і кінцевих продуктів одинакові, знаходимо:
m

∑ (H (Т а ) − Н (Т о ))
i =1

= Q,

і

Журнал наукових праць №15(10)’2013

(1)

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Природничі і технічні науки

7

де Т0 – початкова температура шихти; Q – тепловий ефект реакції; Н(Та) та Н(Т0) –
ентальпії при температурах Та і Т0; m – кількість продуктів реакції.
У складніших рівняннях при утворенні більше ніж трьох продуктів реакції Та
знаходиться за формулою:

Та =

Q−

∑ Hi (Tплі ) − ∑ Li + ∑ Ciр ⋅ Тплі ,
∑ Сірід

(2)

де Сі та Li – теплоємність і теплоти плавлення продуктів реакції відповідно.
Зрозуміло, що, з причин відсутності повної таблиці даних залежностей С від Т
при високих температурах [2,8], проводилася екстраполяція значень у відповідності до
встановленої залежності:
Ств(Тпл)=7n·k (Дж/моль·град),

(3)

де k – перехідний коефіцієнт від кал до Дж; Ств(Тпл) – теплоємність продукту при
температурі плавлення; n – число атомів у молекулі утвореного продукту.
Зазначимо, що у змодельованій задачі термодинамічна модель втрати тепла
враховує макрокінетичну теорію горіння при якій

Tа = Т плt +

Q − L − ΔΗ (Tплt )
,
Срід

(4)

де Q та L – відповідно теплота утворення і теплота продукту; Q – тепловий ефект
реакції; ΔH(Тпл) – різниця ентальпій вихідних і кінцевих продуктів; Срідк – теплоємність
рідкого продукту незалежно від температури.
Помилку, пов'язану із екстраполяцією, оцінюють в сто градусів.
Експериментальні роботи
У відповідності до мети та задач дослідження авторами було отримано зливки
синтезованої термітної жароміцної сталі типу 40Х15Н7Г7Ф2МС та 37Х12Н8Г8МФБ. З
виливків вирізано трефи та встановлено механічні властивості сталей (див. табл. 1).
Таблиця 1
Механічні властивості жароміцних термітних сталей з карбідним зміцненням
Механічні властивості
Тривала міцність
Марка
Час до
σв
σ0,2 δ ψ ан,
Т,
НВ
σ,
термітної сталі
МП
руйнування
МПа
%
МПа
°С
а
, год.
40Х15Н7Г7Ф2 255-330
910640 1 15
60
145
80
МС
980
4
0
37Х12Н8Г8М 281-321
865
610 1 21 25 65
370110
ФБ
6
0
385
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Результати дослідження механічних властивостей від температури, а саме
границі міцності (σв), умовної границі текучості при допуску на пластичну деформацію
0,2% (σ0,2), тривалої міцності (σ100) показані на рис. 1 (а та б), а відносних видовження
(δ) та звуження (ψ) – на рис. 1 (в та г).

а

б

в
г
Рис. 1. Залежність механічних властивостей термітних сталей, аналогів
40Х15Н7Г7Ф2МС та 37Х12Н8Г8МФБ від температури: границя міцності (σв),
умовна границя текучості при допуску на пластичну деформацію 0,2% (σ0,2),
тривала міцність (σ100) – а та б, відносні видовження (δ) та звуження (ψ) – в та г
Послідовне збільшення температури призводить до зменшення всіх вказаних
показників міцності і збільшення δ та ψ для термітних аналогів 40Х15Н7Г7Ф2МС та
37Х12Н8Г8МФБ. Виявлено, що найбільш інтенсивно зменшується σв для
40Х15Н7Г7Ф2МС в діапазоні температур від 500 до 800°С – на 450 МПа. В той же час
зміна температури від 500 до 700°С призведе до зменшення σв для сталі
37Х12Н8Г8МФБ всього на 150 МПа.
Аналіз відносного звуження та видовження зразків термітних сталей показав,
що зміна температури від 500 до 800°С збільшує δ для термітної сталі
40Х15Н7Г7Ф2МС в два рази, а ψ – на 24%. Для термітної сталі 37Х12Н8Г8МФБ зміна
δ відбувається тільки на 3% в діапазоні температур 500-700°С, а відносне звуження
коливається у межах 18-23% в діапазоні температур 500-750°С. Це пов'язане із
специфічним розміщенням, величино та типом карбідів Cr, W, V та Nb у сталі
37Х12Н8Г8МФБ, які відрізняються близькою до сферичної формою та рівномірним
дрібнодисперсним їх розподілом у структурі сталі.
Дослідження тривалої міцності термітних сталей 40Х15Н7Г7Ф2МС та
37Х12Н8Г8МФБ, показана на рис. 2. Очікувано, що значення σ отримані у повітряному
середовищі на 15-25% вищі, ніж у паровому середовищі.
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а

б
Рис. 2. Тривала міцність термітних сталей 40Х15Н7Г7Ф2МС (а) та
37Х12Н8Г8МФБ (б) при різних температурах (пунктиром показано залежності
отримані у середовищі повітря, суцільна лінія – середовище пари)
Карбіди не суттєво міняють свої властивості для термітної сталі
37Х12Н8Г8МФБ у межах 500-800°С, а кількість їх у 4 рази більша, ніж у термітній
сталі 40Х15Н7Г7Ф2МС. Серед карбідів, об’ємна частка яких найбільше впливає на
властивості термітної сталі, слід звернути увагу на карбіди хрому (Cr23C6) та ванадію
(VC). При високих температурах ці карбіди входять, як окрема фазова складова у
порівняно однорідний за об’ємом твердий розчин, який при зменшенні температури
розпадається з утворенням додаткових карбідних фаз різної дисперсності.
Тривала міцність сталей при дослідженні у двох типах середовища (повітрі та
воді) в діапазоні температур 200-500°С виявляє її послідовне зменшення у залежності
від часу проведення експерименту. Так, зменшення σ термітної сталі 40Х15Н7Г7Ф2МС
для часу 4·102 год. складає ~ 120 МПа у воді та 140 МПа на повітрі, а для термітної
сталі 37Х12Н8Г8МФБ така ж зміна σ складає ~ 180 МПа у воді при проведенні
експерименту на протязі 5·103 год. та 120 МПа на повітрі.
Тривала міцність та експлуатаційні властивості сталі залежні від величини
зерна та однорідності структури деталі. Тому особливо важливо витримувати заданий
режим охолодження термітної сталі для отримання дрібнодисперсної однорідної
структури. Вироби з термітної дрібнодисперсної сталі мають більшу стійкість при
експлуатації. Продовження експериментальних робіт було направлено на встановлення
впливу величини зернистості термітної сталі на δ10, ψ та час до руйнування (табл. 2).
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Таблиця 2
Тривала міцність термітної сталі 37Х12Н8Г8МФБ з різним типом зерна при 650°С
Час до руйнування в год.
δ10
ψ
зразків
Величина зерна,
мм
з надрізом (r=0,5
гладких
%
мм)
Дрібнодисперсний 2,8
5,5
171
165
0,5-1,0
1,7
4
163
63
1,5-2,0
1,4
4
76
56
3-5
1,9
3,8
41
37
В табл. 2 показано вплив зерна на механічні властивості термітної сталі
37Х12Н8Г8МФБ. У залежності від типу зразка (гладкий або з надрізом) встановлено,
що збільшення зерна до 3-5 мм призводить до зменшення майже в 4 рази часу до
руйнування зразка.
Висновки
1. Встановлено, що металотермічні методи можуть успішно використовуватися
для синтезу термітних жароміцних сталей, аналогів промислових марок
40Х15Н7Г7Ф2МС та 37Х12Н8Г8МФБ. 2. Виявлені механічні властивості вказаних
марок матеріалів та вплив на них температури вказують на те, що термітні сталі
можуть успішно заміняти промислові марки сталей. 3. Встановлена тривала міцність
термітних сталей 40Х15Н7Г7Ф2МС і 37Х12Н8Г8МФБ у паровому середовищі та на
повітрі. 4. Виявлено вплив зернистості матеріалу на механічні та службові властивості
сталі 37Х12Н8Г8МФБ.
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АННОТАЦИЯ
ЖАРОПРОЧНЫЕ ТЕРМИТНЫЕ СТАЛИ С КАРБИДНЫМ УПРОЧНЕНИЕМ
В результате проведенных теоретических и экспериментальных работ установлена возможность синтеза
жаропрочных сталей металлотермией. Выявлено влияние металлотермического метода синтеза на особенности
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микроструктуры и фазового состава термитных сталей. Установлены для синтезированных термитных аналогов
промышленных марок жаропрочных сталей 40Х15Н7Г7Ф2МС и 37Х12Н8Г8МФБ механические и служебные
свойства, их зависимость от температуры и влияние зерна сплава на свойства термитного
материала.
Ключевые слова: металлотермия, термит, синтез, свойства, жаропрочные стали.
THE SUMMARY
THE HEAT-RESISTANT THERMITE STEELS WITH CARBIDE-HARDENING
The possibility of synthesis of heat-resistant steels metallothermy are set as a result of theoretical and
experimental work. The influence of the method of synthesis on metallothermic features of the microstructure
and phase composition of the thermite steel was found. The mechanical and service properties and their
dependence on temperature and the effect on the properties of the alloy grain thermite metal are set for thermite
synthesized analogues of industrial heat-resistant steel grades “40Х15Н7Г7Ф2МС” and “37Х12Н8Г8МФБ”.
Keywords: metallothermy, termite, synthesis, properties, heat-resistant steel

УДК 687.658
ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК У РОЗВИТКУ
ДИЗАЙНУ ОДЯГУ: LED ТЕХНОЛОГІЇ
В.В. ГЕРАСИМОВ, Н.П.КЛЕМОНЦА
Мукачівський державний університет

В роботі представлений огляд сучасний технологій у сфері світлодизайну одягу на основі
світлодіодних (LED) систем. Проаналізовані властивості даних технологій, їх переваги, недоліки та
перспективи застосування в сфері дизайну. Представлені результати впровадження LED технологій на
різні види одягу. Запропоновані напрямки подальшого розвитку LED технологій в області проектування
одягу та його елементів.
Ключові слова: LED, одяг, дизайн, технології.

Про застосування LED технологій сьогодні вже говорить весь світ. Вони зазнали
широкого використання у різноманітних сферах діяльності людини. Якщо раніше це
стосувалось більш вузької технічної області їх застосування, то на сьогоднішній день
ця сфера значно розширилась. Особливо активно впроваджується світлодіоди в сферу
реклами [1-3]. Це обумовлено цілим рядом факторів, і головним серед них є їхня
перевага над традиційними джерелами світла. Стосовно галузі легкої промисловості
одягу, зокрема одягу, то тут відкривається перспектива їх широкого застосування в
різноманітних дизайнерських конструкціях костюму. Перші кроки в даному напрямку
вже зроблені.
Об‘єкти та методи дослідження
Об‘єктом дослідження даної роботи є застосування новітніх технології у сфері
дизайну одягу, зокрема світлодизайну.
Предметом дослідження є активні електронні компоненти, які включають в
себе світлодіодні елементи та системи їх функціювання, які є придатними для
розміщення та експлуатації в одязі.
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Постановка задачі
Незважаючи на достатньо значний рівень розвитку електронних технологій, в
тому числі LED, в одязі не спостерігається активного впровадження даних елементів в
різноманітні його конструкції. Тому, метою даної роботи є розгляд досягнення в
області застосування LED технологій, аналіз їх переваг та недоліків, а також
можливість впровадження активних світлодіодних систем в різноманітні конструкції
одягу художньо-дизайнерського та прикладного характеру.
Результати та їх обговорення
Якщо пригадати історію створення світлодіода, то слід відмітити, що не
дивлячись на доволі значний час його існування, тільки зараз він став доступним і
розповсюдженим у разних сферах [4].
Світлодіод, або світловипромінюючий діод СВД (в англійському варіанті LED light emitting diode) - напівпровідниковий прилад, що випромінює некогерентне світло
при пропусканні через нього електричного струму.
Перший у світі практично застосовний світлодіод, що працює в світловому
(червоному) діапазоні, розробив вчений Холоньяк в компанії GeneralElectric у 1962
році. Холоньяк вважається «батьком» сучасного світлодіода. Його колишній студент,
Джордж Крафорд, винайшов перший у світі жовтий світлодіод і поліпшив яскравість
червоних і червоно-помаранчевих світлодіодів в 10 разів у 1972 році. У 1976 році
Т. Пірсол створив перший у світі високоефективний світлодіод високої яскравості для
телекомунікаційних застосувань, винайшовши напівпровідникові матеріали,
спеціально адаптовані до передач через оптичні волокна.
Світлодіоди залишалися надзвичайно дорогими аж до 1968 року (близько 200 $
за штуку), їх практичне застосування було обмежено. Компанія Монсанто була
першою, яка організувала масове виробництво світлодіодів, що працюють в діапазоні
видимого світла і застосовувала їх в індикаторах. Компанії Hewlett-Packard вдалося
використовувати світлодіоди в своїх ранніх масових кишенькових калькуляторах.
Сьогодні світлодіоди випускаються масово, з різноманітною конфігурацією та
різними кольорами свічення. Їх легко придбати в будь-якому спеціалізованому
магазині та мережі Інтернеті за доступною ціною.
До основних переваг світлодіодів можна віднести:
1.
Світлодіоди виявилися єдиними джерелами світла, які здатні створити
такий рівень яскравості, який відповідає
традиційним джерелам світла при
енергоспоживанні, що становить всього 10% від рівня споживання енергії лампами.
2.
Світлодіоди не мають ніяких скляних колб і ниток розжарювання, що
забезпечує високу механічну міцність і надійність (ударна і вібраційна стійкість). На
відміну від скляних трубок, дані джерела світла виготовлені з пластику.
3.
Відсутність розігріву і високих напруг гарантує високий рівень електрота пожежобезпеки.
4.
Безінерційність робить світлодіоди незамінними, коли потрібна висока
швидкодія.
5.
Мініатюрність. Різні сувеніри, мініатюрні стенди і компактні табло,
прикрашені світлодіодною символікою компанії, виглядають напрочуд виразно і
незвично.
6.
Довгий термін служби (довговічність). Термін служби світлодіодів –
10 років. Дані джерела світла мають ресурс використання 100 000 годин, а це 10-12
років безперервної роботи. Для порівняння – максимальний термін роботи неонових і
люмінесцентних ламп становить 10 тис. годин. За цей же час в світловому модулі, що
використовує люмінесцентні лампи, їх потрібно буде змінити 8-10 разів, а лампи
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розжарювання доведеться заново вкручувати від 30 до 40 разів. Використання
світлодіодних модулів дозволяє знизити витрати на електроенергію до 87% !
7.
Відносно низькі напруги живлення і споживані струми, низьке
енергоспоживання. Типова напруга, яка необхідна для роботи одного світлодіода –
3-4 вольта. Робоча напруга світлодіодних модулів становить 10-12В. В умовах, коли
вимагається дотримання підвищених заходів безпеки або немає можливості
використовувати високі напруги, світлодіоди є оптимальним вибором.
8.
Велика
кількість
різних
кольорів
світіння,
спрямованість
випромінювання. Світлодіоди, на відміну від ламп з неоном, мають практично
необмежені можливості для гри зі спектрами, ланцюжки яких можна вибудувати таким
чином, щоб світлові акценти точно працювали на образ. Плавні, майже непомітні для
ока світлові переходи від піку до піку в плані виразності, звичайно, поступаються
живопису, але залишають далеко позаду інші джерела світла. Витончена динаміка
кольору, характерна для світлодіодних модулів, здатна задовольнити вимоги
найвибагливішого дизайнера. Цікаво, що гра зі спектрами має і екологічне значення.
Адже криві чутливості, скажімо, рослин і людського ока не збігаються: ті спектри, які
комфортні для нашого ока, часто дискомфортні для рослин, і навпаки. Зональне
використання різних світлодіодних ланцюжків у тих інтер'єрах, де одночасно
перебувають і рослини, і людина, знімають цю проблему.
9. Регульована інтенсивність світіння.
10. Здатність надійно функціонувати в самому широкому діапазоні робочих
температур.
До основних недоліків використання світлодіодів можна віднести:
1.
Відносно висока вартість. Співвідношення гроші/люмен для звичайної
лампи розжарювання в порівнянні зі світлодіодами становить приблизно 100 разів. Але
з іншого боку, практика показує, що сукупні витрати на придбання та експлуатацію
світлодіодних виробів, в кінцевому підсумку виявляються в 2 - 2,5 рази нижче витрат
на звичайні світильники.
2.
Малий світловий потік від одного елемента, через що є потреба
об'єднувати численні окремі світлодіоди в групи. Для відтворення яскравого і
барвистого світла, що миттєво привертає увагу, потрібна велика кількість світлодіодів.
Отже, переваг у світлодіодів набагато більше ніж недоліків.
Таким чином, проаналізувавши всі характеристики світлодіодів, можна сказати,
що їхнє застосування при проектуванні та художньому оформленні одягу або його
елементів надає одягу новий рівень ефектності, причому таке впровадження створює
новий інноваційний напрямок в дизайні одягу, який отримав назву світло костюм [58]. Технічна реалізація даного напрямку, при умові використання LED технологій,
обумовлена наступними властивостями світлодіодів: незначний тепловий нагрів
елементів, їх малий геометричний розмір, низький рівень споживання енергії.
Слід відмітити, що певні теоретично-методичні напрацювання у сфері світло дизайну
костюму виконані такими дослідниками, як Васильева Т.С., Назаров Ю.В. В своїх
роботах вони зазначають: «Анализ исследовании отечественных и зарубежных ученых,
посвящённых процессу визуального восприятия костюма, включает в себя три
взаимодополняющих друг друга аспекта: психофизиологический, эстетический и
художественно-образный. В научной литературе практически отсутствуют
исследования по восприятию светокостюма в его временной и пространственной
динамике …Световые образы костюма могут творчески «конструироваться» по
принципу ассоциативного подобия дневным образам, как сложившимся в одежде
архетипам. …. в одежде воплощается «выразительная» стратегия светодизайна
костюма» [9,10].
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Рисунок 1. Приклад застосування LED технологій в одязі.
Актриса Кеті Перрі Нью-Йорку, на врученні щорічної
премії Інституту Костюма «Гала» [13]. (Costume Institute Gala , 2010 рік).
Застосування LED технологій в одязі також обумовлено використанням широкого
спектру кольорів свічення та можливістю програмування різних режимів їх роботи на
основі мікроконтролерних систем. Ефективність такого застосування світлодіодів виникла
внаслідок досягнення високого рівня мініатюризації електронних компонентів. Світові
дизайнери одягу активно використовують світлодіодні технології в одязі [11-13].
Вчені компанії FranceTelecom ще в 2002 році створили прототип гнучкого екрану,
витканого з безлічі тонких волокон-світловодів, який може відображати нерухоме або
анімоване зображення безпосередньо на
одязі (Рис.2). Таким чином, технологія
відображення інформації приходить від передавальних світловолокон в текстильну
промисловість. Комбінація властивостей оптоволокна і тканин вирішує проблеми
еластичності, ваги і розмірів, з якими стикаються користувачі дисплеїв на звичайній
основі. «Ця технологія наближає майбутнє, коли екрани з тканини стануть звичайними
елементами у повсякденному житті» - зазначив у прес-релізі Андрі Велл (André Weill),
начальник проекту розробки одягу з вбудованими засобами зв'язку (communicating
garments).
Використовуючи нову технологію, одяг може виступати в ролі графічного
інтерфейсу. Він буде отримувати і відображати інформацію з комп'ютерів, ноутбуків, КПК,
мобільних телефонів і інших цифрових пристроїв. Розробники спрогнозували, що, крім
розваг і моди, екрани з тканини знайдуть застосування в аварійних службах, рекламі,
автомобільній індустрії, в меблях і декорові елементів інтер’єру та в багатьох інших
областях.

Рисунок 2. Відео сукня
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У 2008 році компанія PhilipsDesign об'єднала свої зусилля з дизайнерами бренду
Swarovski. Проектувальники приступили до розробки нової концепція - сумки,
виготовленої за технологією Lumalive, в якій досліджується можливість комбінації
кристалів і світла в аксесуарах. Команда, що складається з фахівців обох компаній,
спільно розробила колекцію сумок під назвою «Favourite», зшитих із шкіри
фіолетового кольору з широким ремінцем, прикрашеним кристалами. На передній
частині сумки була розміщена кристалічна пластинка, за які розташовуються гнучкий
LCD екран, що видає попередньо введене повідомлення. Крім сумок, PhilipsDesign у
співпраці зі Swarovski випускають різну гарнітуру оригінального дизайну – флешки і
навушники з так званими «активними кристалами».
Таких прикладів створення «електричних» суконь є доволі значна кількість.
Слід відмітити, що розробку таких суконь виконують розвинуті і високо бюджетні
компанії під замовлення не менш бюджетних користувачів такого одягу. Це означає,
що вони не будуть використовуватись в масових партіях повсякденного одягу в
найближчий час: проблематичний процес його виготовлення та експлуатації.
Стосовно останнього – існує достатньо значний вплив вологи, пилу, тертя та
механічного згину на електронні компоненти одягу. Крім того, слід зазначити
проблему ефективного та надійного джерела живлення для даних активних елементів.
Часткового ця проблема вирішена через застосування пасивних систем в одязі для
забезпечення потрібного ефекту. Одним з прикладів такого підходу є нанесення
спеціального покриття на одязі, що відбиває світло назад до джерела освітлення і
навколишніх предметів [14]. Silhoflec - це спеціальна тканина, яка містить
мікроскопічні алюмінізовані склочастинки, які вкарбовані в тканину. Коли світло
сфокусоване на тильній алюмінієвій стороні склочастинки – відбувається відбиття
променів від джерела світла. Це робить одяг помітним, особливо для водіїв, при
відбитті світла фар.
Світловідбиваючий ефект Silhoflec помітний тільки в умовах темряви, при
направленому джерелі освітлення. При денному освітленні Silhoflec виглядає як
звичайна тканина. Тканина влаштована таким чином, що світяться не окремі елементи
костюма, але і весь силует людини в одязі. Тому водіям легше помітити людину,
одягнену в костюм з покриттям Silhoflec (Сілхофлек) і оцінити дорожню ситуацію.
Таке відображення завжди оптимальне, світло завжди відбивається від покриття
Silhoflec під тим же кутом, що і падає, незалежно від кута освітлення. Застосування
пасивних елементів оправдовує себе за рахунок відносної дешевизни її реалізації та
простоти експлуатації.
В той же час, існують випадки, коли дані системи не можуть в повній мірі
ефективно виконувати свої функції. Це пов‘язано з потребою зовнішнього їх
освітлення, підсвічування. Тому, слід більш детальніше розглянути прикладні аспекти
застосування активних LED елементів.
За останній час широкого розповсюдження набули так звані світлодіодні
смужки. Застосування цих елементів дає можливість реалізовувати оригінальні
рішення стосовно використання світлодіодних систем в одязі. При цьому
забезпечується легкість монтажу, різноманітність кольорів, волого- та морозостійкість
- далеко не єдині переваги, якими відрізняється гнучка світлодіодна смужка. Окремо
слід відзначити такий вагомий плюс світлодіодної смужки, як чистота і яскравість
кольору. При цьому з часом колір не міняє свій відтінок і не тьмяніє, що дозволяє довгі
роки успішно використовувати смужку для якісного декоративного оформлення.
Завдяки тому, що світлодіодні смужки представляють собою гнучкі елементи, їх
можна розташовувати під будь-яким кутом на будь-якій поверхні, надавати необхідні
Журнал наукових праць №15(10)’2013

16

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Природничі і технічні науки

форми, розрізати на відрізки необхідної довжини. Це розкриває ще більші можливості
для оздоблення об'єктів, зокрема одягу.
Найголовнішою відзнакою світлодіодних (LED) смужок є тип світлодіода, саме
від цього параметра багато в чому залежить вартість смужки. Найбільш поширені LED
смужки з світлодіодами типорозміру SMD 3528 і SMD 5050 (Рис. 3) [15].
Абревіатура SMD - означає поверхневий тип монтажу електронного
компонента. Тобто контакти діода припаяні прямо до поверхні, на яку монтується.
Такий тип монтажу дуже компактний, і тому він одержав широке поширення в
електроніці.

Рисунок 3. Приклади світлодіодних смужок типу SMD 3528 та SMD 5050
Якщо подивитися на світлодіоди, то можна побачити, що SMD 5050 має шість
виводів, а SMD 3528 тільки два. Справа в тому, що світлодіод 5050 містить в собі 3
окремих кристали, в той час як 3528 тільки один кристал. Природно це позначається на
яскравості світіння: смужки SMD 5050 більш яскраві і тому більш дорогі. Через таку
будову діода, не буває RGB смужок SMD 3528.
Різницю світлодіодних смужок 3528 і 5050 можна побачити по такому
параметру як світловий потік. Він характеризує потужність світла і вимірюється в
люменах.
Колір. Відповідно до передачі кольору смужка може бути:
• монохромною;
• різнокольоровою або смужкою RGB.
На ринку найбільш поширені смужки з щільністю 30, 60 і 120 діодів на 1 метр.
Чим щільніше розташовані діоди, тим яскравіше і рівномірніше виходить світло.
Наприклад, для підсвічування доцільно використовувати смужки з щільністю 30-60
діодів, для освітлення: 60-120 діодів на 1 метр. На рисунку 4 представлені світлодіодні
смужки з різною щільністю.
SMD 3028, 60 світлодіодів на метр

SMD 5050, 12 0 світлодіодів на метр

SMD 5050, 30 світлодіодів на метр

SMD 5050, 60 світлодіодів на метр

Рисунок 4. Види світлодіодних смужок за значенням щільності
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Проаналізувавши характеристики вищенаведені характеристики світлодіодних
смужок та умовами їх функціювання, авторами було розроблено спеціальний елемент
одягу у вигляді шкіряного поясу в який було вмонтовано (через спеціальні прорізиотвори) світлодіодну смужку на основі SMD світлодіодних елементів. Керування
світлодіодами здійснюється за допомогою мікроконтролера фірми Atmel, зокрема
Attiny серії (2313). Вибір даного типу контролера обумовлений малим рівнем
споживання енергії, ефективністю та доступністю програмування на базі широко
відомих мов програмування [16]. Дана розробка призначена для використання перш за
все дітьми шкільного віку, які переміщуються біля або вздовж магістралей з
інтенсивним рухом транспортного потоку. Застосування даного поясу дозволяє
заздалегідь побачити водію людину за умови поганої видимості на неосвітлених
ділянках дороги. Дана розробка в деякій мірі дає можливість знизити сумну статистику
випадків ДТП за участю пішоходів, особливо дітей. На користь актуальності даної
розробки може служити той факт, що в останній час спостерігається тенденція до
збільшення кількості автомобілів, швидкості їх руху та інших чинників, які
підвищують небезпеку на дорозі.
Висновки
Новітні технології в одязі зазнають нового етапу розвитку. Одним з них є
використання LED технологій, як інноваційного напрямку розвитку в дизайні одягу.
Альтернативі LEDам, як найбільш ефективним джерелам світлового випромінювання
на сьогоднішній день немає, і в найближчий час не передбачається. Тому, слід шукати
нові способи та ідеї їх впровадження в різноманітні конструкції одягу, тим більш що
база для їх застосування є доступною і не вимагає відносно значних зусиль для їх
реалізації.
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АНОТАЦИЯ
Инновационное направление в дизайне одежды: LED технологии

В статье рассмотрены новых технологий в области светодизайна костюма на основе LED
систем. Представлены и проанализированы достижения связанные с использованием светодиодов в
различных типах одежды. Исследованы технические аспекты применения лед систем, а также
особенности проектирования таких систем для элементов одежды на современной элементной базе.
SUMMARY
Innovative direction in design of cloth: LED technology
The article describes the new technologies in the field of lighting design costume based LED systems.
Achievements and analyzed using LEDs connected to various types of clothing are presented in this work.
Technical aspects of LED systems application and designing features of such systems for clothing on the
modern base were also examined.
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УДК 378.14
ФУНКЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ
У.В. ПОНЗЕЛЬ
Мукачівський державний університет

В статті розглядається питання про функції міжпредметних зв’язків. Обгрунтовано інтегруючу,
логічну, психологічну, розвиваючу, дидактичну, освітню, виховну, методологічну, організаційну,
конструктивну, ціннісно-формувальну, пізнавальну, креативну функції.
Ключові слова: інтегруюча, логічна, психологічна, розвиваюча, дидактична, освітня,виховна,
методологічна, організаційна, конструктивна, ціннісно-формувальна, пізнавальна, креативна функції.

Постановка проблеми. Сьогодні у зв'язку із збільшенням об'єму інформації, який
підлягає засвоєнню в період вузівського навчання, а також з необхідністю підготовки
студентів до самоосвіти, важливе значення набуває вивчення ролі міжпредметних зв'язків.
Вони розглядаються в сучасній дидактиці й методиці навчання, як одна із
найважливіших умов підвищення наукового рівня викладання будь-якого навчального
предмета та підвищення ефективності всього процесу навчання.
Проблема міжпредметних зв’язків в останні десятиліття приковує до себе все більшу
увагу вчених-педагогів і практичних працівників шкіл, що обумовлено швидкими темпами
науково-технічного прогресу, який неминуче приводить до підвищення якісного рівня
змісту навчання і збільшення обсягу інформації, що підлягає засвоєнню підростаючими
поколіннями в період шкільного навчання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему міжпредметної інтеграції,
можна віднести до числа традиційних, що стали вже класичними для педагогіки.
Механізми раціонального впровадження міжпредметних зв’язків у навчально-виховний
процес розроблялася Я.Коменським, Й.Песталоцці, Дж.Локком, А.Дистервеґом,
К.Ушинським та ін. Так, наприклад, Я.Коменський у праці «Велика дидактика»
підкреслював необхідність взаємозв’язків між навчальними предметами для відображення
цілісної картини природи в «голові учня» для створення системи знань і правильного
світогляду [3, с.27]. У ХХ ст. значний внесок у розвиток її теорії зробили психологи
Б.Ананьєв, Є.Кабанова-Меллер, Ю.Самарін, педагоги Ю.Бабанський, І.Звєрєв, І.Лернер,
В.Максимова, В.Онищук, М.Скаткін, О.Федоров, В.Кондаков, П.Новіков, Н.Сорокін,
П.Кулагін, В.Фоменко та ін. У їхніх працях обґрунтовано погляд на міжпредметні зв’язки
як умову систематизації навчального процесу. До питань, пов’язаних з цією проблемою,
зверталися такі відомі методисти ХІХ століття, як Ф.Буслаєв, О.Галахов, В.Стоюнін,
В.Водовозов, В.Острогорський. Завдяки їхній діяльності було обґрунтовано необхідність
висвітлення міжлітературних зв’язків і розпочато розробку методичних принципів і
прийомів їх вивчення.
Науковцями досліджувалися такі основні аспекти, прояви та характеристики
міжпредметних зв'язків: сутність, основні види, загальні принципи і дидактичні умови
реалізації міжпредметних зв'язків у школі, ПТНЗ і ВНЗ (Т.Архипова, Н.Лошкарьова,
В.Федорова, В.Берман та ін.); система міжпредметних зв'язків і технології їх реалізації у
педагогічному ВНЗ (А.Єрьомкін), удосконалення на їх основі професійної підготовки
майбутніх учителів (Д.Воздинський, В.Моторіна), засоби, методи та форми реалізації
міжпредметних зв'язків у процесі формування педагогічної майстерності (О.Музальов);
міжпредметні зв'язки рідної мови та літератури на основі етнопедагогіки (В.Далінгер,
Р.Дружненко); методологічні засади інтеграції знань у змісті сучасної професійнотехнічної освіти (І.Козловська, Я.Собко, О.Джулик), інтеграційні процеси у дидактиці
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професійної школи (Я.Кміт), особливості та функції міжпредметних зв'язків у ПТНЗ
(Г.Варковецька, Г.Гуторов, О.Дубинчук, В.Паламарчук, Н.Розенберг, Л.Савельєва,
Н.Талалуєва, Ю.Якуба та ін.); ролі міжпредметних зв'язків у підвищені якості професійної
підготовки майбутніх учителів (Г.Білецька, Д.Коломієць, Є.Коршак, О.Сергєєв, В.Янцен);
педагогічних технологій вищої школи (А.Алексюк, І.Зязюн, Н.Ничкало, О.Пєхота,
С.Сисоєва, Д.Чернілевський) тощо. Функції міжпредметних зв’язків вивчали Т. Бугеря [2],
Н. Бойко [1], П. Атутов, О.Бугайов, С. Гончаренко, О. Ляшенко.
Велика кількість дефініцій поняття «міжпредметні зв'язки» викликає певні трудності
у визначенні його змісту, створює проблему у визначенні функцій, оскільки
«Міжпредметні зв'язки відображають комплексний підхід до виховання і навчання,
дозволяють виокремити як головні елементи змісту освіти, так і взаємозв'язки між
предметами... формують конкретні знання учнів, розкривають гносеологічні проблеми, без
яких неможливе системне засвоєння основ наук... Організація навчально-виховного
процесу на основі міжпредметних зв'язків може стосуватися окремих уроків (частіше
узагальнюючих), теми, підпорядкованої розв'язанню міжпредметної проблеми, кілька тем
різних курсів, цілого циклу навчальних предметів чи встановлювати взаємозв'язок між
циклами» [5, с. 140].
Метою статті є обгрунтування функцій міжпредметних зв’язків у навчальновиховному процесі вищої школи.
Виклад основного матеріалу. Ефективне використання міжпредметних зв'язків у
фаховій підготовці майбутніх вчителів початкових класів належить до числа досить
актуальних проблем вищої школи, тому питання педагогічного забезпечення процесу
інтеграції знань набуває особливої гостроти.
Завдання Концепції 12-річної загальноосвітньої школи щодо становлення
цілісного наукового світогляду та усіх суспільно-наукових компетенцій актуалізує
проблему формування в учнів наукових понять як основи системи наукових знань.
Педагоги вважають, що у розв'язанні зазначеної проблеми у природничій освіті
провідна роль належить новим та удосконаленим існуючим методикам формування
понять [4, c. 3].
На нашу думку, міжпредметні зв'язки виконують у навчально-виховному процесі при
підготовці майбутніх вчителів початкових класів цілу низку надзвичайно важливих
функцій. Науковці виділяють надзвичайно різноманітні функції. Так, Т.Бугеря виділяє
такі:
а) інтегруюча – проявляється в тому, що міжпредметні зв'язки виступають важливим
чинником зближення і взаємодії дисциплін природничо-наукового циклу (анатомія
людини з основами спортивної морфології, фізіологія людини, вікова фізіологія та ін.) та
професійно орієнтованих дисциплін (масаж, основи фізичної реабілітації, методи
досліджень з фізичної реабілітації, тощо). Міжпредметні зв'язки ефективно впливають на
рівень підготовки майбутніх фахівців, їхню професійну компетентність;
б) логічна – полягає у визначенні послідовного, несуперечливого, обгрунтованого
мислення, логічної структури знань та об'єднання міжпредметних знань у структурнологічну систему. Гармонія дедуктивної й індуктивної логіки становлення міжпредметних
зв'язків дає повноцінні й інтегративні наукові знання;
в) психологічна – визначає мотивацію майбутніх вчителів початкових класів, формує
сталий інтерес до знань із професійно орієнтованих дисциплін, сприяє розвиткові
пізнавальних психічних процесів (різних видів пам'яті, мислення, уваги тощо); сприяє
найважливішим проявам психоемоційної сфери педагога (пізнавальної активності,
комунікативних дій);
г) розвиваюча – сприяє розвитку системного й діалектичного мислення, гнучкості та
самостійності розумової діяльності, пізнавальної активності майбутнього педагога. Під
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впливом міжпредметних зв'язків значно посилюється роль самостійності студентів під час
навчання, прийняття рішень, знаходження спільного чи відмінного у досліджуваних
педагогічних явищах і процесах. Водночас, слід зауважити, що розвивальна функція
міжпредметних зв'язків є значно багатшою, тобто її можливості розповсюджуються не
лише на розумовий розвиток студентів, але й на такі сфери, як емоційний та фізичний
розвиток. З цього погляду можемо зазначити, що розвивальна функція міжпредметних
зв'язків у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів охоплює:
розвиток емоційно-чуттєвої активності; розвиток інтелектуальних сил і можливостей;
розвиток духовних і інтелектуальних здібностей [2, с.124];
д) дидактична – забезпечує організацію навчання професійно орієнтованим
дисциплінам на міжпредметній основі (лекції, практичні та лабораторні заняття з
використанням міжпредметного характеру дозволяють глибше розкрити сутність понять,
орієнтують на їх подальше опанування);
е) освітня – полягає у формуванні системності знань на основі розвитку провідних
загальнонаукових ідей та понять;
є) виховна – полягає у формуванні світогляду майбутніх вчителів початкових класів,
їх діалектичних поглядів, духовного світу, досягнення духовного і матеріального
виробництва українського народу, поступове формування і розвиток національного і
професійного світогляду, найкращих громадянських і професійно важливих якостей на
ідеалах, цінностях і традиціях українського народу;
ж) методологічна – завдяки цій функції в навчальному пізнанні майбутнього вчителя
початкових класів передбачається загального гносеологічного принципу. Це
забезпечується взаємозв’язком усіх процесів і явищ, об’єднанням розрізнених структурних
знань, які засвоюються під час вивчення різних професійно орієнтованих дисциплін, у
якісно нову систему – міжпредметну структуру знань, яка є основою для формування
цілісної системи загальнонаукових та професійних знань, умінь і навичок, необхідних
майбутньому фахівцеві для подальшої професійної діяльності;
з) організаційна – полягає в координаційній роботі викладачів професійно
орієнтованих дисциплін, їхній співпраці, виробленні єдиних педагогічних вимог у
колективі, єдиному трактуванні загальнонаукових понять, погодженості в проведенні
комплексних форм організації навчально-виховного процесу;
к) конструктивна – визначається тим, що під час планування навчального матеріалу
важливо враховувати: виявлення типів зв’язків між розглянутими предметами; розкриття
структури кожного з курсів дисципліни; вибір методичних форм налагодження зв’язків.
Робота зі структурування навчальної інформації призводить до появи збагачених і
повноцінних знань, необхідних для якісної підготовки сучасних висококваліфікованих
фахівців. Міжпредметні зв'язки сприяють удосконаленню змісту навчального матеріалу,
впровадженню сучасних методів, методик і технологій педагогічної та навчальної
діяльності суб'єктів процесу навчання; налагодженню тісного співробітництва між
педагогами різних навчальних дисциплін і спільного планування ними навчальних заходів
та ін. [2, с.125].
Бойко Н.І. виділяє наступні функції міжпредметних зв’язків.
Ціннісно-формувальна функція: українська культура і мова завжди містили і містять
у собі величезне ціннісне навантаження, показують найкращі досягнення українського
народу, його видатних представників науки, техніки, мистецтва, культури. Ціннісне
ставлення до професійної діяльності майбутніх вчителів початкових класів має
проявлятися не лише на рівні їх почуттів, але й в культурі професійного мислення, їх
вмінні аргументувати, пояснювати та переконувати у важливості та доцільності певних
видів, напрямів, форм професійної діяльності [1, с.46].
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Пізнавальна функція. Міжпредметні зв'язки забезпечують інтеграцію наукових знань
у професійну підготовку майбутніх вчителів початкових класів. Пізнання є однією з
найважливіших наукових категорій, що характеризує навчальну діяльність студентів в
системі професійної освіти. Відображення об'єктивного світу в їх свідомості та
підсвідомості є особливим процесом, в результаті якого вони отримують можливість
розуміти сутність речей, виділяти у них спільне й відмінне, переносити знання про них в
інші ситуації, пов'язані з подальшим пізнавальним пошуком.
Креативна функція. Професійна діяльність вимагає від майбутніх педагогів
виявлення творчих сил і можливостей, уміння самостійно вирішувати складні професійні
ситуації. Креативний потенціал фахівця є основою його натхнення та творчої професійної
діяльності. У процесі професійної підготовки майбутніх фахівців педагогічного профілю
міжпредметні зв'язки створюють сприятливі умови для розвитку їх творчих сил і
можливостей, спонукають студентів до творчої навчальної діяльності.
Творчі зусилля майбутніх фахівців спрямовані не лише на активне пізнання
навчального матеріалу, але й на успішне вирішення завдань професійного
самовдосконалення, досягнення необхідного рівня сформованості професійної
компетентності. Цей процес також має творчий характер, вимагає від студентів творчих
зусиль і наполегливості у досягненні визначеної мети [1, с.48].
Таким чином, міжпредметним зв’язкам притаманні різноманітні функції; вони
координують навчальну інформацію з різних предметів і надають їй узагальнену
спрямованість у процесі формування змісту початкової освіти.
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АННОТАЦИЯ
УЛЬЯНА ПОНЗЕЛЬ. ФУНКЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В статье рассматривается вопрос о функциях межпредметных связей. Обоснованно интегрирующую,
логическую, психологическую, развивающую, дидактическую, образовательную, воспитательную,
методологическую, организационную, конструктивную, ценностно-формовочную, познавательную,
креативную функции.
Ключевые слова: интегрирующая, логическая, психологическая, развивающая, дидактическая,
образовательная, воспитательная, методологическая, организационная, конструктивная, ценностноформовочная, познавательная, креативная функции.
SUMMARY
ULYANА PONZEL . FEATURES INTERDISCIPLINARY COMMUNICATION IN THE
EDUCATIONAL PROCESS
This paper examines the function of interdisciplinary connections. Integrating grounded, logical, psychological,
educational, didactic, education, educational, methodological, organizational, structural, value-forming, cognitive,
creative functions.
Keywords: integrative, logical, psychological, educational, didactic, education, educational, methodological,
organizational, structural, value-forming, cognitive, creative functions.
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УДК 378.134
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
Н.Ю. БРИЖАК
Мукачівський державний університет

У статті розглядаються особливості компетентнісного підходу для підготовки майбутніх
учителів. Наведено аналіз публікацій російських та українських вчених про різновиди реалізації
компетентнісного підходу в вищих навчальних закладах. Доведено актуальність і доцільність обраної
проблеми дослідження.
Ключові слова: компетенція і компетентність, компетентнісний підхід; кваліфікація,
професійна підготовка.

Переорієнтація сучасної вищої педагогічної освіти на європейські стандарти
передбачає, насамперед, підготовку кваліфікованих фахівців, які володіють
педагогічною професією, усвідомлюють свою соціальну відповідальність, уміють
визначати і успішно досягати нові педагогічні цілі, є суб’єктами особистісного і
професійного зростання, ключовою фігурою у формуванні життєвої компетентності
учнів. Розв’язання цього завдання є впровадження компетентнісного підходу до
організації навчального процесу у вищій професійній освіті.
Об’єкти і методи дослідження
Аналіз наукових праць та публікацій у педагогічній пресі, дисертаційних
досліджень дає змогу дійти висновку, що немає єдності у тлумаченні поняття
“компетентнісний підхід” у працях різних фахівців, як немає і загальноприйнятого
визначення понять "компетенція", "компетентність".
Поняття компетенція і компетентність трактуються по-різному. Словник
іноземних слів розкриває поняття „компетентний” як такий, що володіє компетенцією
– колом повноважень певної галузі, особи або колом справ: competent (франц.) –
компетентний, правомірний; competens (лат.) – відповідний, здібний; competence (англ.)
– здібність (компетенція) [10, 295].
Завдяки працям вітчизняних та зарубіжних науковців: В.І. Байденко, В.В
Краєвського, А.В. Хуторського, В.Н. Введенського, І. Єрмакова, М.В.Елькіна,
С. Клепко, Н. Назарук, І. Зимньої, О.І. Пометун, С.І. Ожегова, О.С.Мельничука, М. Н.
Авшенюк , А. Л. Андреєва, В. М. Антипова, Б. Ельконіна та ін. в педагогічній науці
склалися основи теорії компетентнісного підходу: визначено сутність, зміст і структуру
професійної компетентності, виявлено умови, розроблено технології формування.
Таким чином, ми можемо зробити висновок, що проблема компетентнісного
підходу в системі вищої освіти для підготовки майбутніх учителів є дуже актуальною.
Постановка задачі. Метою статті є окреслення особливості компетентнісного
підходу для підготовки майбутніх учителів.
Для досягнення поставленої мети необхідно:
1.Здійснити аналіз сутності понять “компетентність” та “компетенція”,
“компетентнісний підхід”.
2. Визначити особливості компетентнісного підходу для підготовки майбутніх
учителів.
Результат та їх обговорення. Сьогодні особливу роль у формуванні
компетентності особистості майбутнього фахівця відіграє компетентнісний підхід у
системі вищої освіти.
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На думку Пометун О. І., перехід до компетентнісного підходу потребує
опрацювання нового теоретичного базису, ідентифікації поняттєвого фонду
європейської педагогічної термінології, зрозумілої всім учасникам освітнього процесу
[6, с. 48].
Однак переважна більшість дослідників вважають, що компетентнісний підхід в
усіх сенсах і аспектах найбільш глибоко відображає модернізаційні процеси, що нині
мають місце в усіх країнах Європи:
•
компетентністний
підхід
гарантує
високий
рівень
і
результативність підготовки спеціаліста (Г.В. Лежнина);
•
компетентністний підхід визначає формування й розвиток
основних базових і предметних компетентностей, в результаті чого буде
сформована загальна компетентність людини (О. І. Пометун );
•
компетентністний підхід сприяє оновленню змісту педагогічної
освіти (В. М. Антипова, К. Ю. Колесина, Г. А. Пахомова, І. Д. Фрумін);
•
компетентністний підхід забезпечує спроможності випускника
школи відповідати новим запитам ринку, мати відповідний потенціал для
практичного розв’язання життєвих проблем, пошуку свого «Я» в процесі, в
соціальній структурі (В. І. Байденко, Н. М. Бібік, А. І. Субетто);
• компетентністний підхід орієнтує на побудову навчального
процесу відповідно до очікуваного чи бажаного результату освіти (що буде знати
і уміти студент «на виході») (І. Зимняя) та ін.
Науковці В.М. Антипова, К.Ю. Колесина, Г.А. Пахомова, досліджуючи питання
компетентнісного підходу, виокремлюють низку причин, що зумовили звернення
педагогів до понять „компетентнісний підхід”, „компетентність”, „ключові
компетенції”, серед яких:
• „суттєві зміни у суспільстві, прискорення темпів соціально-економічного
розвитку зумовили пошук нової концепції освіти, що відображає ці зміни й
орієнтується на відтворення якостей особистості, які мають попит у ХХІ сторіччі:
мобільності, динамізму, конструктивності, професійної, соціальної, особистіснопобутової та іншій компетентності;
• завдання модернізації загальної й професійної освіти, необхідність її
відповідності як потребам особистості, так і запитам суспільства потребують
принципово нового підходу до визначення її цілей, змісту та організації;
• розвиток процесів інформатизації призводить до того, що система
професійної підготовки не в змозі „наздогнати” потік інформації, що постійно
збільшується – необхідний принципово новий підхід до конструювання змісту
педагогічної освіти, здатного стимулювати молодого педагога до постійного
самовдосконалення, рефлексії якості своєї педагогічної діяльності, її самооцінки
й корекції” [1, c. 57].
Такий підхід до освіти передбачає спрямованість навчального процесу вищої
школи на формування та розвиток ключових (тобто базових, основних) функцій,
соціальних ролей і предметних компетентностей особистості.
Не зважаючи на актуальність і надзвичайну важливість розробки проблеми
компетентнісного підходу до освіти, процес утрудненого впровадження такого підходу
в практику освітньої системи, як слушно зауважує І. Родигіна, зумовлений певними
причинами: компетентність має бути кінцевим результатом навчання і це обумовлює
необхідність цілеспрямованої діяльності щодо її формування; недостатньо розроблено
критерії оцінювання сформованості компетентностей; додаткові труднощі створює
нерозуміння вчителями глибинної суті цього поняття [7, c. 34].
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Компетентнісний підхід до навчання почав розроблятися відносно недавно,
проте досить широко обговорюється в наукових колах світу та України. З назви
підходу ясно, що головними поняттями є ”компетентність” і ”компетенція”, які в
педагогічній науці досить плідно і різнобічно розглядаються, проте до цих пір не
мають однозначного змісту і визначення, одні автори ототожнюють ці терміни, а інші
розводять їх.
Термін „компетентність” став активно вживатись у вітчизняній та зарубіжній
літературі у 90-х роках XX століття вітчизняними й зарубіжними науковцями та
практиками. В більшості джерел вітчизняної наукової літератури під компетентністю
розуміється досвідченість у певній галузі, колі питань, в яких людина має певні знання,
досвід, повноваження та ін.
Деякі вчені розглядають компетентність як інтегральну характеристику, яка
визначає готовність і здатність(уміння) діяти на основі здобутих знань, виконувати свої
посадові та фахові обов’язки згідно сучасних теоретичних та практичних надбань,
професійного і життєвого досвіду, цінностей і здібностей. Сучасна наука розглядає
компетентність як психологічне новоутворення особистості, яке є сукупністю різних
компетенцій та якостей особистості. Компетенція, у свою чергу, є певною сферою
застосування знань, умінь, навичок та якостей особистості, які у комплексі сприяють
інтелектуальному й культурному розвитку особистості, формуванню в неї здатності
адекватно реагувати на запити часу.
В своїх дослідженнях відомий російський педагог А.В. Хуторський вважає, що
компетенція:
—включає сукупність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь,
навичок, способів діяльності), що задаються по відношенню до визначеного кола
предметів і процесів, і необхідних для якісної продуктивної діяльності по відношенню
до них;
· компетентність:
—володіння людиною відповідної компетенції, включаючи його особисте
відношення до неї і до предмету діяльності [11, с. 57—58]
Поява нового підходу в системі освіти спричинила ряд дискусійних питань,
щодо некомпетентності викладачів, а також їх неспроможності підготувати
висококваліфікованих спеціалістів. Власне тому і виникла необхідність пояснення
„компетентності”, а також визначення компетентностей, якими повинен володіти
викладач для ефективної підготовки майбутніх спеціалістів.
Коротко розглянемо, як трактуються ці поняття у сучасній психологопедагогічній літературі.
•
У словнику російської мови С.І. Ожегова знаходимо слідуючі
визначення: “компетенція – це коло питань, в яких хто-небудь добре обізнаний; коло
чиїхось повноважень, прав”, а поняття “компетентний” визначено як “знаючий,
обізнаний, авторитетний в якій-небудь галузі; що володіє компетенцією”[5, с. 289]. За
словником іншомовних слів, компетентність визначається як “поінформованість,
обізнаність, авторитетність. Компетенція (лат. competentia, від competo - взаємно
прагну, відповідаю, підходжу) – коло повноважень будь-якої організації, установи або
особи; коло питань, в яких дана особа має певні повноваження, знання, досвід” [3,
с.345]. Новий тлумачний словник української мови подає ці терміни так: компетенція –
це добра обізнаність із чим-небудь; коло повноважень якої небудь організації, установи
чи особи, а слово “компетентний” означено: який “має достатні знання в якій-небудь
галузі; який з чим-небудь добре обізнаний; тямущий; який ґрунтується на знанні;
кваліфікований, має певні повноваження; повноправний, повновладний” [4, с. 874]. В
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“Советском энциклопедическом словаре”: “Компетенція (від лат. сompete – добиваюсь,
відповідаю, підхожу), – коло повноважень, наданих законом, статутом або іншим актом
конкретному органу або посадовій особі; знання і досвід у певній галузі” [8, с. 613]. За
«Словником соціальної педагогіки»: компетентність (лат. відповідність, здатність) –
психо-соціальна якість, яка означає силу і впевненість, джерелом яких є відчуття
власної успішності та корисності. Компетентність сприяє усвідомленню особистістю
власної здатності ефективно взаємодіяти з оточенням; компетенція - коло повноважень,
представлених законом, уставом чи іншим актом конкретного органу чи певній особі;
знання чи досвід в тій чи іншій сфері [9, с. 87].
Аналізуючи наведені тлумачення поняття “компетенція” бачимо, що її змістова
основа це: знання, які повинна мати особа; коло питань, в яких особа авторитетна,
обізнана; досвід, необхідний для успішного виконання роботи у відповідності з
установленими правами, законами, статутом. Таким чином компетентність є
характеристикою особистісних якостей людини, пов’язане зі здатністю відповідати
вимогам високого рівня складності, включає систему вчинків. Поняття компетентності
інтегрує когнітивний (знання), регулятивний (повноваження, закон, статут),
мотиваційний, етичний, соціальний і поведінковий компоненти. Бути компетентним значить уміти мобілізувати у даній ситуації набуті знання й досвід.
Аналіз визначень досліджуваного вище поняття дає змогу виділити основні
компоненти, що пов’язані з поняттям “компетентнісний підхід” та структуру зв’язків
між ними, які показано на рис. 1.1.

Компетентнісний підхід
до підготовки майбутніх
педагогів
Компетентний
спеціаліст

Компетен
ція і
компетенц
ії

Професійн
а
компетент
ність

Професійн
а
діяльність
молодого

Рис.1.1 Структурні компоненти компетентнісного підходу
Отже, компетентнісний підхід виступає для визначення більш повного,
особистісно і соціально-інтегрованого результату освіти.
Як свідчать результати нашого дослідження, професійна підготовка вчителя
забезпечується єдністю всіх змістовно-операційних, мотиваційно-ціннісних,
організаційних, оціночно-інформаційних та аналітико-рефлексивних сфер;
знаходиться у тісному взаємозв’язку з професійною майстерністю, професійною
культурою, професійною і особистісною готовністю.
Водночас зауважимо, що теоретичне обґрунтування компетентністного підходу
у вищій школі ще повністю не склалося. Фактично ми існуємо в ситуації історичної
невизначеності, розвиток якої важко прогнозувати в деталях. Тому зафіксувати
відповідний «вимогам сучасності» нормативний набір компетенцій, а тим більше
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однозначно виокремити ключові, сьогодні непросто і доводиться перебувати в
постійному пошуку компетентністної парадигми у вищій школі.
Висновки. Навчання майбутнього вчителя не має бути механічним процесом у
вигляді трансформації необхідних професійних знань, тренування умінь та навичок.
Він повинен “педагогічно зростати”, щоб стати педагогом, який виробив би особистісні
установки, погляди, створив власну педагогічну філософію, базовану на гуманістичних
цінностях, повазі до людини, віри в її сили, набув педагогічного досвіду, думок,
почуттів, моделей поведінки. Компетентний педагог – це майстер своєї справи, який
повинен стати суб’єктом власного навчання, самостійно шукати та конструювати
концепцію своєї педагогічної діяльності на засадах сучасної філософії освіти та
гуманістичної парадигми.
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АННОТАЦИЯ
ОСОБЕННОСТИ КОМПЕТЕНТНОСНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ
В статье рассматриваются особенности компетентностного подхода для подготовки
будущих учителей. Приведен анализ публикаций российских и украинских ученых о разновидностях
реализации компетентностного подхода в высших учебных заведениях. Доказана актуальность и
целесообразность выбранной проблемы исследования.
Ключевые слова: компетенция и компетентность, компетентностный подход, квалификация,
профессиональная подготовка.
THE SUMMARY
FEATURES COMPETENCE APPROACH TO PREPARATION FOR FUTURE TEACHER
The article we consider features competence approach to training in future teachers. The analysis of
publications of Russian and Ukrainian scientists on the varieties of competence approach in higher education
are presented in the article. We prove the relevance and appropriateness of the chosen research problem.
Key words: competence approach, training, future teachers of physical culture.
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ПРОБЛЕМА СТИМУЛЮВАННЯ МОРАЛЬНОГО ВИБОРУ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ
М.М.ФІЦУЛА І.І.МАРКОВИЧ
Мукачівський державний університет

У статті розглядаються питання становлення морального вибору молодших школярів в умовах
навчально-виховного процесу початкової школи
Ключові слова: мораль, моральний вибір, молодший школяр, початкова школа.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку українського суспільства
характеризується загостренням проблем у сфері духовного життя, оскільки
спостерігається деформація моральних основ, поширюється байдужість і жорстокість.
Актуальним соціальним завданням, яке вимагає зосередження суспільних зусиль, є
моральне виховання підростаючого покоління. Тому рядом державних документів,
зокрема, Законами України «Про освіту», «Про загальну освіту», Державною
національною програмою «Освіта» (Україна XXI ст.), Концепцією національного
виховання, Державним стандартом загальної початкової освіти та іншими, однією з
основ функціонування освіти, в тому числі й початкової, визначено пріоритетність
морально-соціального розвитку школярів, духовних цінностей людини та суспільства.
Педагогічні дослідження проблеми. Вирішуючи педагогічні завдання, які
постають у світлі загальнодержавних пріоритетів, необхідно виховувати у дітей
здатність критично мислити, самостійно робити вибір і відповідати за свої дії та їх
наслідки, виявляти гідність, повагу і гуманне ставлення до оточення. Важливо, щоб
вони здобули вміння узгоджувати індивідуальні інтереси та інтереси суспільства.
Моральний вибір особистості є оптимальним способом цього узгодження. Тому
становлення морального вибору дітей є одним із важливих завдань морального
виховання. У філософській літературі (С.Анісімов, В.Бакштановський, О.Дробницький,
О.Титаренко та інші) моральний вибір особистості трактується як акт діяльності,
сутність якої полягає в добровільному самовизначенні людини щодо суспільних
цінностей. Для здійснення морального вибору необхідним є наявність суб’єктивної
здатності особистості до вибору та об’єктивне існування певної ситуації, вирішення
якої потребує вибору однією з кількох способів поведінки. Внутрішні механізми
регуляції моральної поведінки досліджувалися в ряді праць з психології (Л.Виготський,
О.Запорожець, Д.Ельконін, В.Котирло, О.Леонтьєв, Ю.Приходько та інші), а саме:
розвиток емоційно-мотиваційної сфери, формування та вдосконалення оцінноаналітичних навичок у молодшому шкільному віці, зміст Я-образу та розвиток
самооцінки молодших школярів. Питання морального виховання молодших школярів,
формування їх особистості під впливом різних факторів досліджуються в працях
педагогів (О.Вишневський, П.Ігнатенко, Н.Косарєва, Н.Лавриченко, В.Поплужний,
В.Скуратівський, М.Стельмахович, Б.Ступарик, О.Сухомлинська).
Розвиток моральної поведінки молодших школярів обумовлюється змістом та
способами організації їх діяльності – навчання, гри, праці, а також особливостями
побудови взаємин з однокласниками, вчителями, батьками. Проте, як засвідчує
практика, на сучасному етапі навчально-виховний процес в початковій школі не
забезпечує реалізації вікового потенціалу школярів щодо здійснення морального
вибору, адже в багатьох випадках їхній поведінці властивий егоїзм, формалізм у
дотриманні норм та правил поведінки, прояви байдужості, жорстокості. Звичайно, все
це є наслідком змін, які відбуваються у суспільстві, в сучасній українській сім'ї, і
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потребує розробки системи засобів і прийомів, які б сприяли становленню морального
вибору молодших школярів, формуванню їх моральної культури.
Мета статті – обґрунтувати психолого-педагогічні умови становлення
морального вибору молодших школярів.
Викладення основного матеріалу. У Державній національній програмі
«Освіта» (Україна - XXI століття) зазначається: «Національне виховання в Українській
державі має бути спрямоване на формування в молоді і дітей світоглядної свідомості,
ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших соціально значущих
надбань вітчизняної і світової духовної культури» [1;с.4]. Даний документ виділяє
пріоритетні напрями реформування виховання: формування національної свідомості,
любов до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави,
готовності її захищати; забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних
традицій, сімейних реліквій, вивчення родоводу, прилучення дітей до народних
традицій, рідної мови, звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості і
самосвідомості; виховання поваги до законів, прав і свобод людини, розвиток громадянської і соціальної відповідальності; залучення дітей до світу знань, виховання
поваги до науки, школи і вчителя, розвиток прагнення до освіти й творчого
самовдосконалення; включення в спільну побутову та господарську діяльність,
розвиток рис творчої працелюбної особистості, формування почуття власності та
навичок господарювання; формування естетичних смаків і почуттів, уміння розрізняти
прекрасне і потворне в мистецтві і житті, забезпечення умов для практичної творчої
діяльності дітей; статеве виховання дітей, розвиток моральної чистоти, поваги до
жінки, почуття дружби, кохання, підготовка до подружнього життя, прищеплення
навичок виховання дітей у сім'ї; розвиток внутрішньої свободи, здатності до здійснення
безпосередньої педагогічної діяльності, для надання їй конкретності виникає
необхідність у формуванні більш часткових робочих цілей, пов'язаних із вирішенням
конкретних виховних завдань на кожному етапі формування особистості [1; c.4-28].
Всебічний та гармонійний розвиток особистості забезпечується реалізацією
завдань п’яти основних напрямів виховання (розумового, морального, фізичного,
трудового та естетичного). Важливого значення в контексті проблеми нашого
дослідження набуває моральне виховання молодших школярів – «виховна діяльність,
що має на меті сформувати стійкі моральні якості, потреби, почуття, навички і звички
поведінки на основі ідеалів, норм і принципів моралі, участі у практичній діяльності»
[6; с.414]. Моральне виховання має на меті не тільки ознайомити школярів з
моральними нормами, але й розвивати моральні почуття, що виражають запити,
оцінки, спрямованість духовного розвитку особистості, виробляти навички і звички
моральної поведінки. Слід зауважити, що моральні норми є виразником вимог
суспільства до поведінки особистості в різних сферах суспільства та особистого життя,
яка охоплює певні напрями:
1) ставлення до людей, як позитивне, активно діяльне ставлення, що грунтується
на повазі до людського життя, усвідомленні його недоторканості, визнанні найвищою
цінністю. Таке ставлення виявляється у визнанні потреб і інтересів іншої людини, її
права на свободу, волевиявлення, орієнтація на позитивне в людях, повазі до людської
гідності, доброчинності і милосерді, терпимості та великодушності;
2) ставлення людини до самої себе, зокрема, самоповага, чесність і правдивість,
морально-духовна чистота, нетерпимість до власних недоліків, прагнення до
самовдосконалення, самовиховання;
3) ставлення до праці: працелюбність, добросовісність у парці, постійна потреба
трудитися;
4) ставлення до природи: усвідомлення універсальної цінності природи,
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бережливе ставлення до навколишнього середовища, активна діяльність, спрямована на
покращення природи.
Головною умовою процесу морального виховання є максимальна
самоактивність індивіда, розвиток самосвідомості. Загальмувати спонукання індивіда
до соціально-засуджених дій, а також викликати прагнення до позитивного вчинку
можна лише за допомогою вольового процесу. Одиницею процесу морального
виховання на практиці є виховуюча ситуація, у результаті якої вихованець ставиться в
умови вільного морального вибору. Моральний вибір особистості є актом її поведінки
– ціннісного аспекту людської діяльності, сутність якої полягає у самовизначенні
особистості щодо моральних цінностей та способів їх реалізації у вчинках за умови
протистояння особистого та суспільного інтересів. Здійснюючи моральний вибір,
індивід віддає перевагу суспільним нормам, визнаючи тим самим найвищою цінність
іншої людини. Таким чином, у ситуаціях морального вибору в моральній поведінці
завжди присутні альтруїстичні аспекти. Структура морального вибору включає
моральні потреби особистості, стимули, мотиви, наміри, вчинки, їх оцінка та
самооцінка. Названі компоненти є послідовними етапами морального вибору, що надає
йому вигляду складного етико-психологічного процесу. Окремий вчинок може бути
кваліфікований як втілення морального вибору лише за умови встановлення ціннісного
змісту всіх інших структурних одиниць. Особливу роль у цьому процесі належить його
завершальному етапу – самооцінці, яка дозволяє особистості встановити адекватність
зробленого вибору моральним нормам та власним потребам. Внаслідок цього
актуалізуються мотиваційні компоненти і т.д. Тобто, як бачимо, моральний вибір
характеризується циклічністю, взаємозв’язком його структурних компонентів, що
зумовлює усталеність певних форм поведінки.
Формування моральної поведінки відбувається під час різних видів спільної
суспільно-мотивованої діяльності дітей, яка має вільний, самостійний характер і
дозволяє їм співпрацювати один з одним. Особливо важливим є спілкування з
однокласниками та педагогами, пріоритетним завданням якого є розвиток емоційної
сфери та усвідомлення себе суб’єктом моральної поведінки. У педагогічних працях
(Л.Артемова, І.Бех, В.Нечаєва, Т.Поніманська, О.Савченко, В.Сухомлинський та ін.)
основними засобами морального виховання особистості молодшого школяра визначено
навчальну та ігрову діяльність, суспільно-корисну працю, спілкування. Необхідною
умовою морального виховання є активність самого вихованця, врахування його
індивідуальних особливостей, потреб та інтересів, забезпечення співпраці з школи з
сім'єю та громадськістю.
Неодмінною умовою забезпечення ефективності виховного процесу в
початковій школі є визначення виховної мети кожного окремого уроку в системі уроків
з даного навчального предмету та в системі навчальних предметів взагалі. Педагогічна
література визначає, що виховання на уроці здійснюється через зміст і методи
навчання, вплив особистості вчителя і колективні взаємини учнів. Але, з власного
досвіду можна сказати, що не завжди запланована виховна мета повністю реалізується,
бо в ході уроку дуже часто в школяріві можуть виникнути несподівані запитання, з
різною реакцією може бути сприйнятою та або інша інформація, або навпаки, вчитель
повинен прокоментувати якісь події, вчинки учнів чи зміст певного речення або
якогось твору. І «від того, як і що скаже вчитель у короткому коментарі, - зазначає
О.Я.Савченко, - теж залежить виховний ефект, і він часом значніший, ніж той, що
планувався» [5, с.16].
Варто зазначити, що наукових праць, присвячених питанням морального вибору
молодших школярів, відносно небагато. Грунтовно це питання розглядалося в
наукових розвідках О.Кошелівської [4], але вони стосуються дітей дошкільного віку.
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Аналіз педагогічної літератури та власний педагогічний досвід показує, що
проблема стимулювання морального вибору молодшого школяра є надзвичайно
актуальною. Адже, в переважній більшості, нами акцентується увага на когнітивному
аспекті морального виховання, а саме - ознайомленню школярів з нормами та
правилами моральної поведінки, натомість організація практичного досвіду
застосування здобутих знань у щоденній поведінці та створення педагогічних ситуацій,
які б вимагали від школяра здійснити моральний вибір, відходять на задній план. Про
це, зокрема, засвідчують дані констатувального етапу нашого дослідження.
Метою констатувального етапу нашого дослідження є визначення рівня
готовності молодших школярів до здійснення морального вибору. На цьому етапі ми
спрямували свою діяльність у двох напрямах:
Перший – вивчення змісту найбільш типових для молодших школярів ситуацій
морального вибору. Так, в результаті спостереження за молодшими школярами в ході
навчально-виховного процесу нами з'ясовано, що молодші школярі дуже часто
постають перед здійсненням морального вибору, який найчастіше зумовлюється
зіткненням особистих інтересів школяра з інтересами однокласників, дитячого
колективу, вчителя, батьків у різних видах діяльності (навчальної, дозвіллєвої,
спілкування і т.п.). Школяр не завжди усвідомлено робить моральний вибір, він
характеризується спонтанністю й здійснюється з позицій задоволення власних
інтересів школяра;
Другий – вивчення рівня розвитку морального вибору молодших школярів у
відповідності до розроблених критеріїв та показників морального вибору молодших
школярів. У процесі вивчення виховання особистості молодшого школяра в ході
навчання було використане положення с.л.рубінштейна, згідно з яким особистість
може володіти таким рівнем морального розвитку, який дозволить їй свідомо керувати
власною поведінкою та діяльністю [2; с.239]. Діагностування спрямоване на вивчення
істотних ознак моральної вихованості молодшого школяра, їх комбінацій, форм
вираження як реалізованих цілей виховання. Вихованість особистості характеризується
сукупністю окремих якостей, їх певною ієрархією, змодельованою відносно до вектора
“мотив–ціль”. За результатами нашого дослідження показниками вихованості
молодших школярів виявлено інтегральні прояви їх особистісних якостей, система
цінностей, здатність включатися у різні види діяльності, їх осмисленість,
самостійнійсть, творча активність, відповідальність за здійснений вибір.
Згідно з завданнями нашого дослідження акцент робився на показниках
моральної вихованості молодших школярів. Показниками моральної вихованості є
прояви моральних якостей особистості молодшого школяра. Якості особистості – це
інтегрована система пізнавальних, емоційних і вольових властивостей людини, які
відображають моральні цінності і норми людського співжиття і визначають лінію
поведінки людини. Показником відповідальності були як уміння вербально виразити
добрі побажання рідним, учителям, друзям, так і особистісна значущість цієї якості для
дитини в її діях, вчинках; застереження від поганих вчинків друзів, вміння дати поради
чи настанови у грі та діяльності. Якість почуття відповідальності визначалась
взаємостосунками між дітьми, що виникали в умовах спільних інтересів, цілей і
передбачали об’єднання зусиль, взаємну підтримку, уміння самореалізувати себе в
системі взаємин “учень – учень”, “учень – група, клас”, “учень – дорослі”.
Ми провели спостереження рівня сформованості моральних знань учнів, їх
емоційно-ціннісних ставлень та досвіду моральної поведінки за допомогою спеціально
розроблених карток:
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Рівень сформованості моральних знань, емоційноціннісного ставлення та досвіду моральної поведінки учнів
учня 1 класу __________________________
1. Повага до однолітків, старших.
2. Ввічливість.
3. Справедливість.
4. Щирість.
5.Сумлінність.
6. Взаємодопомога.
7. Обстоювання своєї думки.
8. Осуд нещирості, кривди.
Всього:

Оцінка
3 2

1 0

Кожна риса, яка винесена нами в картки для спостереження, вимагає:
• відповідних знань (когнітивний компонент);
• наявності відповідних національних, громадянських, гуманних, екологічних,
естетичних почуттів та емоцій (емоційний компонент);
• відповідного відображення знань та чуттєвого досвіду в повсякденній
поведінці (поведінковий компонент).
На підставі цих даних ми умовно визначили чотири рівні вихованості
шестирічних першокласників.
Низький рівень характеризується наявністю в структурі знань тільки ознак
понять, якими оперують учні; усвідомленість моральних понять знаходиться на
нульовому або низькому рівні; об’єм моральних знань вкрай обмежений. Моральна
оцінка не вміщує в собі аргументації або ж вона неправильна, відсутній мотиваційний
аспект оцінки – в ній немає жодного усвідомленого морального мотиву; нульовий або
малий об’єм понять в оцінці. Слабо розвинуті гуманні та інші почуття. Практичне
втілення певних норм поведінки здійснюється тільки за вказівкою та керівництвом
класовода
Середній рівень відзначається поверховою зацікавленістю в знаннях про
оточуюче соціальне середовище, послабленим емоційним вираженням свого ставлення
до оточуючого, оцінку та аналіз навколишніх подій та явищ виконує під керівництвом
вчителя; посередній розвиток гуманних почуттів, або яскраве вираження тільки одного
почуття, вольові якості розвинуті слабо. Практично-діяльнісне вираження вихованості
майже відсутнє, або відбувається під керівництвом вчителя.
Достатній рівень вияву вихованості характеризується усталеним інтересом до
певних соціальних подій та явищ, прагненням набувати певного досвіду соціальної
поведінки, але оцінювання розвинуте недостатньо; наявністю емоційного відображення
певних почуттів, що є стимулом до їх відтворення у повсякденній поведінці;
дотримання дисципліни та відповідальне ставлення до навчання та виконання доручень
зумовлюється переважно зовнішніми мотивами; порівняно слабше розвинута воля,
вміння оцінювати й аналізувати власні вчинки.
Високий рівень виявлення моральності спостерігається у дітей, які володіють
певними знаннями про мораль та норми моральної поведінки. Для таких дітей
характерна наявність активного емоційного сприйняття оточуючого, зокрема,
розвиненість високих гуманних почуттів (повага до старших, ввічливість,
справедливість, щирість, взаємодопомога та ін.); дбайливе ставлення до природи,
естетична насолода від спілкування з природою. Практична діяльність з виявлення
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високого рівня вихованості проявляється у вмінні проаналізувати й оцінити певні події
та явища з оточуючого життя, свідомому дотриманні дисципліни, відповідальному
ставленні до навчання, до виконання громадських доручень, доведенні власної думки
та виявом осуду нещирості й кривди, активна участь у позаурочних виховних заходах,
здійсненні самооцінки й самоаналізу.
В ході обробки результатів спостережень та діагностичних карток, ми отримали
наступні результати:
Рівень сформованості моральних знань, емоційно-ціннісного ставлення та
досвіду моральної поведінки учнів
(за даними констатувального етапу дослідження)
Рівні вихованості
Високий
Достатній
Середній
Низький

1 клас, %
4
16
46
34

Важливою складовою констатувального етапу нашого дослідження є вивчення
готовності вчителя до проектування реалізації морального вибору молодшим школярем
у навчальному процесі. Так, результати аналізу поурочних планів показали, що
особистісно-розвивальну функцію уроку вчителів формулюють надто загально.
Домінуючими в процесі навчання, як показали спостереження, є навчальні завдання, на
яких зосереджена увага як учителя, так і учнів. Спостерігається і розходження
формулювання мети та її практичної реалізації. Переважна більшість учителів
вважають, що реалізація виховної мети випливає зі змісту навчального матеріалу, чому
у більшій мірі сприяють навчальні предмети гуманітарного циклу. Водночас, вони
визначають й інші способи впливу на учнів. Як бачимо, виховна функція навчання не
виступає як самостійна; виховні завдання недостатньо конкретизуються у відповідності
з можливостями навчального матеріалу і особливостями розвитку особистості
школяра, що негативно позначається на мотивації навчальної діяльності учнів,
розвитку їхньої емоційно-вольової сфери, моральної свідомості і поведінки.
Причини недостатньої уваги вчителів до проблеми виховання молодших
школярів у процесі навчання можна вбачати у невідповідності між об’єктивною
необхідністю реалізації виховної мети навчання і орієнтацією навчальних предметів на
формування розрізнених знань з кожного предмету, неусвідомленні важливості
врахування вікових особливостей дитини, недооцінці психолого-педагогічних
інноваційних підходів до навчально-виховного процесу. Звідси й випливає проблема
пошуку оптимальних умов для реалізації виховної функції шкільного навчання.
Проведене діагностування співвідношення уявлень і поведінки молодших
школярів засвідчило, що діти, які мають адекватні уявлення про окремі моральні якості
і засвоїли відповідні норми, не завжди дотримуються їх. Уявлення дітей про моральні
норми були нестійкими, у змінених обставинах вони вагалися самостійно, без опіки
дорослих, здійснити вчинок, який часто міг бути невмотивованим. Моральні норми не
стали для них регулятором їх дій. Це дозволяє констатувати, що рівень вихованості
учнів цього віку у навчальному процесі забезпечується недостатньо. З огляду на
зазначене є необхідним вивчення дидактичних впливів навчального процесу на
оптимізацію виховання молодших школярів.
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Моральна освіта молодших школярів передбачає головним чином створення у
них моральних уявлень, виховання моральних почуттів та досвіду моральної
поведінки. Вчителю, який працює з тим чи іншим матеріалом на уроці, доводиться
вирішувати як дидактичні, так і виховні завдання.
Виховні можливості навчального процесу приховані перш за все в його
організації. В колективній діяльності чинником виховання стають самі умови, характер
стосунків. Спілкуючись, діти вчаться працювати в колективі, співробітничати. За
правильно організованого уроку успішно розвиваються такі моральні якості, як
колективізм, відповідальність, чесність, культура поведінки.
Висновок та перспективи подальших розвідок. Отже, наявний стан
сформованості особистісних моральних якостей в учнів початкових класів, їхньої
готовності до здійснення морального вибору, недостатня методична забезпеченість,
потреби практики, довели необхідність розробки та проведення спеціальної
педагогічної роботи, спрямованої на стимулювання морального вибору молодших
школярів.
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АННОТАЦИЯ

ФИЦУЛА М., МАРКОВИЧ И. ПРОБЛЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ МОРАЛЬНОГО
ВЫБОРА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В статье рассматриваются вопросы становления морального выбора младших школьников в
условиях учебно-воспитательного процесса начальной школы.
Ключевые слова: мораль, моральный выбор, младший школьник, начальная школа.
THE SUMMARY
FICULA M., MARKOVICS I. PROBLEM OF THE STIMULATION OF YOUNGER
SCHOOLCHILD MORAL CHOICE IN THE PROCESS OF PEDAGOGICAL INFLUENCE
The article addresses issues of formation of moral choice younger schoolchild in terms of the
educational process of primary school.
Key words: morality, moral choice, younger schoolchild, elementary school.
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УДК 371.13:316.628
ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
М. ФІЦУЛА, М. ВАРГА
Мукачівський державний університет

Статтю присвячено проблемі формування мотивації студентів до професійної діяльності.
Авторами проведено теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження,
підкреслено рівні навчальної мотивації та принципи забезпечення професійної мотивації навчання студентів,
розкрито особливості підготовки майбутніх вчителів до професійної діяльності.
Ключові слова: мотив, мотивація, вчитель, професійна діяльність.

Навчання для студентів повинно набути особистісного життєвого сенсу, який
поєднує розум, почуття і волю та виявляється в спрямуванні творчої пізнавальної
активності на життєве самовизначення і професійне самоствердження, оволодіння
професією і розвиток своїх потенційних можливостей. Неупереджене, пристрасне
ставлення до мети, завдань і процесу навчання загалом визначає успіхи студента в
учбовій діяльності.
Однією з причин невдач на заняттях, а отже, зниження якості навчальної діяльності, є
відсутність у студентів мотивації до навчання. Тому, створення оптимальних умов для
формування в студентської молоді мотивації до вивчення наук є важливим завданням сучасної
освіти.
Мотивація є однією з фундаментальних проблем, як у вітчизняній, так і в зарубіжній
психології. Проблема мотивації ґрунтується на тому положенні, що саме спонукальна,
а не примусова сила навчання й виховання здатна перетворити молоду людину з
об'єкта впливу педагогів на суб'єкт особистісного розвитку, який прагне досягти
певних результатів у навчанні, стати висококваліфікованим фахівцем, професіоналом
своєї справи. Якість діяльності особистості залежить від того, яку мету вона перед
собою ставить, які причини змушують її виконувати певну роботу.
У працях вітчизняних педагогів і психологів сформульовані методологічні
принципи дослідження проблеми мотивації. У них мотивація розглядається як одне із
стрижневих утворень особистості. В дослідженнях з цієї проблеми наголошується на
складності, якісній неоднорідності будови мотиваційної сфери (М. Алексєєва, Л.
Божович, В. Ільїн, О. Киричук, О. Леонтьєв, А. Маркова, В. Моргун, Н. Тализіна, Г.
Щукіна, П. Якобсон та ін.).
Беручи до уваги наявність різних підходів до класифікації мотивів учіння,
враховуючи полімотивованість навчальної діяльності студентів, ми розглядаємо
мотивацію учіння як ієрархічну систему внутрішніх і зовнішніх мотивів посилаючись
при цьому на праці Е. Десі, В. Мільмана, М. Рогова, X. Хекхаузена, В. Чиркова, П.
Якобсона та ін.
Мета статті – розглянути теоретико-методологічні засади формування
мотивації педагогічної діяльності у майбутніх вчителів початкової школи.
Одним з найважливіших компонентів педагогічної діяльності є мотиваційний
комплекс особистості: мотивація навчальної та професійної діяльності, мотивація
успіху і боязнь невдачі, фактори привабливості професії для студентів, що навчаються
в педагогічному вузі. Правильне виявлення професійних мотивів, інтересів і
схильностей є важливим прогностичним чинником задоволеності професією в
майбутньому. Ставлення до майбутньої професії, мотиви її вибору є надзвичайно
важливими чинниками, що зумовлюють успішність професійного навчання.
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Серед мотивів, що зумовлюють вибір до педагогічної професії, виділяють: [4; с.139].

Рис. 1. Мотиви професійного самовизначення майбутнього вчителя
Мотив, як тлумачить «Педагогічний словник» за редакцією М.Д.Ярмаченка (від лат. moveo - рухаю) - це «спонукальна причина дій і вчинків людини. Основою
мотиву є різноманітні потреби». [2; с.327].
Мотивація - важливий компонент не лише навчання, а й будь-якої людської діяльності.
Є мотив – є бажання здійснювати й доводити до завершення цю діяльність. Без належної
мотивації не працюватиме жодна педагогічна технологія, тому їх упровадження потребує
високої обопільної зацікавленості. Тобто не тільки викладач, а й студенти мають розуміти, для
чого вони займаються певними видами діяльності та яку користь від неї матимуть.
Мотив - це усвідомлене особистістю внутрішнє спонукання до дії. Мотивація
передбачає: морально-психологічну стимуляцію навчальної діяльності, так званий «внутрішній
двигун»; прагнення людини домагатися успіху в різних видах діяльності; пошук відповідей на
запитання «чому?», «навіщо?», «заради чого?».
Успіх у навчанні залежить від багатьох факторів, серед яких провідне місце займають
мотиви (причини, що спонукають до навчання), установка (психологічне налаштування,
готовність до діяльності), пізнавальні потреби й інтереси, а також цілеспрямованість та інші
вольові якості студента. [5; с.265].
На успішність студента впливає також і рівень його інтелектуального розвитку, і багаж
знань і вмінь, із яким він приходить зі школи.
Нами виявлено, що «сильні» і «слабкі» студенти все ж таки відрізняються один
від одного, однак не за рівнем інтелекту, а за мотивацією навчальної діяльності. Для
«сильних» студентів характерною є внутрішня мотивація: вони мають потребу в
опануванні професією на високому рівні, зорієнтовані на отримання міцних
професійних знань і практичних умінь. Стосовно ж «слабких» студентів, то їх мотиви
загалом зовнішні, ситуативні: уникнути осуду і покарання за низьку успішність, не
залишитися без стипендії тощо.
Відповідно до положень сучасної педагогічної науки, навчальна мотивація визначається
специфічними для цієї діяльності факторами. По-перше, самою освітньою системою, освітнім
закладом, де здійснюється навчальна діяльність; по-друге, організацією освітнього процесу; потретє, суб'єктними особливостями молодої людини (віком, статтю, інтелектуальним розвитком,
здібностями, самооцінкою, взаємодією з іншими студентами); по-четверте, суб'єктними
особливостями педагога і його ставленням до студента, до справи; по-п'яте, специфікою
навчального предмета.
Психологи та педагоги вирізняють п'ять рівнів навчальної мотивації.
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Перший рівень - високий рівень мотивації, коли є пізнавальний мотив, прагнення
якнайуспішніше відповідати вимогам. Студенти чітко виконують усі вказівки викладача, вони
сумлінні й відповідальні, засмучуються, якщо одержують незадовільні оцінки.
Другий рівень - гарна мотивація. Студенти з таким рівнем мотивації успішно
справляються з навчальною діяльністю. Такий рівень є середньою нормою.
Третій рівень - позитивне ставлення до навчального закладу, але він приваблює молодь
позанавчальною діяльністю. Ці студенти відвідують навчальний заклад, щоб спілкуватися із
друзями, з викладачами, їм удається бути добрими студентами. Пізнавальні мотиви в таких
студентів сформовані меншою мірою і начальний процес їх мало приваблює.
Четвертий рівень - низька мотивація. Студенти із такою мотивацією відвідують
навчальний заклад неохоче, мають проблеми з навчальною діяльністю, важко адаптуються до
обставин.
П'ятий рівень - негативне ставлення до навчального закладу, навіть дезадаптація. Такі
студенти мають труднощі в навчанні: вони не справляються з матеріалом, мають проблеми в
спілкуванні з однокурсниками, викладачами. [1; с.60].
Залучення студентів до активного навчання значною мірою залежить від
наявності конструктивної мотивації до навчальної діяльності.
Слід виділити принципи й психолого-педагогічні умови забезпечення
професійної мотивації навчання студентів:
1. Формувати (і підтримувати) прагнення студентів виявити і ствердити себе
через навчально-професійну діяльність. Із цією метою застосовують:
• ознайомлення з майбутньою професійною діяльністю, її Суспільною
значимістю;
• створення уявлень про професіонала з обраної спеціальності, усвідомлення
ближніх (безпосередніх) і кінцевих (перспективних) цілей професійного
навчання;
• складання «Образу-Я» як фахівця;
• формування ціннісних орієнтацій, що пов'язані з професійною діяльністю;
• забезпечення умов для самопізнання, самовиховання, стимулювання прагнення
до самовдосконалення;
• підтримання допитливості й "пізнавального" психологічного клімату в
студентській академічній групі.
Як наслідок, формується часова перспектива, ідентифікація з професійною
моделлю, уявлення про себе в майбутньому в ролі виконавця професійної діяльності.
2.
Допомагати (навчати) мінімізувати тривожність, невпевненість щодо
професійної діяльності, приділяти увагу розвиткові професійних якостей і
здібностей до саморегуляції. Ось чому психологічні служби в університетах
багато важать для таких студентів.
3.
Навчання набуває життєвого сенсу, якщо приносить задоволення,
переживання успіху, усвідомлення свого просування вперед. Тому
самооцінку треба підвищувати за рахунок успіху, а не зниженням рівня
домагань:
_______ УСПІХ _______________
САМООЦІНКА
= РІВЕНЬ ДОМАГАНЬ
Над психологією мотивації надбудовується психологія свободи вчитися,
бажання вчитися, потреби в набутті знань. К. Роджерс писав: «Під навчанням я
розумію ненаситну допитливість, що рухає розумом людини,' яка прагне опанувати
все, що може почути, побачити або прочитати з теми, яка має для неї особистісний
смисл».
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Тому, щоб навчально-професійна діяльність було повноцінною, потрібно
внутрішньо відмовитися від очікування лише винагороди за неї у вигляді позитивних
оцінок. Треба одержувати насолоду від самого процесу навчання. Важливим до того ж
е зв'язок розуму й почуттів. В. І. Вернадський говорив: «Навчання я розглядаю як
клубок: одне нитка розум, друга нитка - почуття. І вони завжди стикаються». [3;

с.143].
Якщо навчання не має для людини особистісного сенсу, то це схоже на
механічне заучування безглуздих слів, які не мають ніякого смислу і змісту. Вони не
викликають ніяких позитивних почуттів (але негативні, мабуть, так) і нічого не
значать для людини. Якщо навчання перетворюється в творчість, то це особливо
сприятливо впливає на емоційну сферу студента, загострює його пам'ять і увагу,
викликає почуття радості й задоволення, сприяє підвищенню інтересу до пізнавальної
діяльності.
Отже, необхідне особистісне залучення студента в процес навчання. Лише за
такої умови навчання змінює і настанови, і поведінку студента, і особистість його
загалом. Навчання повинно поєднувати логічне та інтуїтивно-творче, інтелект і
почуття, ідею і смисл. Лише самостійно організована пізнавальна діяльність дає
позитивні результати та забезпечує набування системи знань, умінь і навичок, а також
професійне зростання особистості. Таким чином, знання стають «живими знаннями»
тоді, коли є потреба в них, розумове напруження, емоційне задоволення.
Розв'язання проблеми забезпечення професійної мотивації залежить також і
від змісту діяльності викладачів:
• насичення змісту навчання інформацією, яка має значення для особистісного
зростання студента як професіонала (професіоналізація знань із будь-якого
предмету);
• нарощування змісту і новизни навчального матеріалу;
• надання студентам необхідної свободи (умов) для виявлення своїх творчих
можливостей;
• творче ставлення самих викладачів до викладання свого предмету, інтерес до
науки, їх компетентність і авторитет як особистості;
• визначення, через які мотиви студент пішов навчатися саме до цього ВНЗ
(можливо, через рекламу? - «Якщо Ви не знаєте, що Вам потрібно, заходьте до
нас. У нас це є!»);
• систематична діагностика реально діючих мотивів навчання студентів;
• стимулювання самоосвіти студентів, підтримування пізнавального інтересу до
всього, що пов'язане з майбутньою професійною діяльністю. [3; с.144].
Крім цього, для формування повноцінної мотивації, яка в свою чергу є засобом
підвищення якості знань майбутніх спеціалістів, використовується робота в творчих групах.
Студенти працюють на заняттях як справжні дослідники, науковці. З метою розвитку мотивації
навчальної діяльності проводяться розумові розминки, створюються ситуації вільного вибору,
проблемні ситуації. Вирішальним фактором у процесі формування мотивації є використання
активних методів навчання, які сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів,
розвитку їхньої індивідуальності, самореалізації, залученню їх до виконання конструктивних,
перетворювальних, фантазійних, творчих завдань засобами слова, образу, моделі, практичної
дії. Це метод тестування, групової роботи, дидактичної гри, метод евристичної та мотиваційної
бесіди. [1; с.62].
Важливе місце у формуванні пізнавальних мотивів, педагогічного мислення в
майбутніх учителів початкової школи в контексті диференційованого підходу посідають
інтерактивні методи навчання.
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Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій,
використання рольових ігор, спільне розв'язання проблеми на основі аналізу обставин та
відповідної ситуації, що сприяє формуванню дидактичних знань і вмінь студентів, виробленню
цінностей, розвитку мотиваційної сфери майбутніх вчителів, створенню атмосфери
співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером студентського
колективу. На різних етапах лекційних, семінарських та практичних занять застосовується
комплекс інтерактивних методів навчання - технології навчання, ситуативне моделювання,
колективно-групове навчання («Карусель», «Діалог», «Коло ідей», «Синтез думок»,
«Акваріум», «Мікрофон», «Незакінчені речення», «Мозковий штурм»). Це має мотиваційне
значення як під час вивчення предметів, так і в процесі організації науково-дослідної роботи
студентів. [1; с.62].
Особливим є вплив новітніх інформаційних технологій (зокрема комп'ютерних) в
навчально-виховному процесі на розвиток мотиваційної сфери майбутніх вчителів початкової
школи.
Висновки
Отже, на формування в студентів позитивної мотивації до професійно-орієнтованої
навчальної діяльності впливають: розвиток допитливості та пізнавального інтересу, підтримка
викладачем прагнення студентів до саморозвитку і самовдосконалення, використання в
навчанні особистісно - орієнтованого підходу, збагачення процесу мислення інтелектуальними
завданнями, формування об'єктивної оцінки власних можливостей, стимулювання появи
емоційного задоволення від процесу навчання, використання різних способів педагогічної
підтримки, виховання почуття обов'язку і відповідального ставлення до навчального процесу.
1.
2.
3.
4.
5.

ЛІТЕРАТУРА
Бернвальдт Т. Формування мотивації навчальної діяльності майбутніх вчителів в умовах сьогодення / Т.
Бернвальдт // Рідна школа. - 2011. - №11. - С. 60-63.
Педагогічний словник /За ред. М.Д.Ярмаченка. — К.: Пед. думка, 2001. — 516 с.
Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів. – К.:
ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 с.
Чобітько М. Професійне самовизначення майбутнього вчителя / М. Чобітько // Освіта і управління. - 2005. - №1.
- С. 135-140.
Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 520 с.
АННОТАЦИЯ

ФИЦУЛА М. М., ВАРГА М. М. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья посвящена проблеме формирования мотивации студентов к профессиональной
деятельности. Авторами проведен теоретический анализ психолого-педагогической литературы по
проблеме исследования, подчеркнуто уровне учебной мотивации и принципы обеспечения
профессиональной мотивации учения студентов, раскрыты особенности подготовки будущих учителей
к профессиональной деятельности.
Ключевые слова: мотив, мотивация, учитель, профессиональная деятельность.
THE SUMMARY
FITSULA M. M., VARGA M. M. THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASIS FOR BULDING
MOTIVATION FUTURE TEACHERS TO THE PROFESSION
The article is devoted to the formation of motivation of students to the profession. The authors had make
theoretical analysis of the psychological and pedagogical literature from this problem, emphasized the level of
academic motivation and principles of professional learning motivation of students peculiarities prepare future
teachers to the profession.
Key words: motive, motivation, teacher, professional activities.
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УДК 373:091(477)
ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
У МУКАЧІВСЬКІЙ УЧИТЕЛЬСЬКІЙ СЕМІНАРІЇ
М. ФІЦУЛА, Г. КЛІМОВА
Мукачівський державний університет

У статті аналізуються проблеми підготовки вчителів початкової школи у процесі становлення і
розвитку Мукачівської семінарії та чинники, які впливали на зміст підготовки педагогічних кадрів.
Ключові слова: початкова школа, Мукачівська семінарія, вчитель.

Соціально-політичні зміни, які відбуваються на даний час у суспільному житті
України, ставлять нові вимоги до підготовки висококваліфікованих педагогів. Від фахових
знань майбутніх вчителів залежить реформування освіти у сучасній Україні.
Аналіз педагогічних процесів, які відбуваються у нашій державі на початку ХХІ
століття, вказують на важливе місце вчителя початкових класів у підготовці освіченого,
гармонійно розвинутого підростаючого покоління.
Дослідження педагогічної думки Закарпаття як складової частини України, яке
впродовж віків перебувало у складі чужих держав і лише в останній половині ХХ століття
було возз’єднано з українським народом, викликало і продовжує викликати науковий
інтерес. У статті зроблено історичний екскурс діяльності Мукачівської учительської
семінарії та її вплив на становлення вчительської професії на Закарпатті.
На даний час, як і раніше, залишається актуальною проблема підготовки вчителя
початкової школи. Адже саме від першого вчителя у значній мірі залежить
інтелектуальний та духовний розвиток учня. За таких умов, за твердженням
І.Стражникової, «зростає вагомість історико-педагогічних досліджень, в яких …
узагальнюється досвід підготовки вчителів до здійснення професійно-педагогічної
діяльності… Звернення до історичних джерел науково-педагогічної думки надасть змогу
виявити умови і закономірності активізації творчого потенціалу вчителя» [9; с. 470].
Дослідження проблеми підготовки вчителя для початкових шкіл Закарпаття на базі
Мукачівської семінарії передбачає здійснення розгорнутого аналізу чинників, які впливали
на розвиток змісту підготовки педагогів. Вивчення спадщини попередніх поколінь
допоможе у пошуку відповідей на питання, які є актуальними і сьогодні: як оптимізувати
підготовку вчителя початкових класів у багатонаціональному середовищі, які шляхи
удосконалення підготовки тощо.
Історію розвитку початкової освіти на Закарпатті досліджували у наукових працях
А. Бондар, М. Вегеш, В. Гомоннай, І. Гранчак, А. Ігнат, Г. Лемко, В. Росул, О. Фізеші, Д.
Худанич та інші.
Окремі питання підготовки вчителів для початкових шкіл Закарпаття у
Мукачівській семінарії розкрито у наукових дослідженнях А. Бондаря [1], В. Гарагонича
[2],В. Химинця і ін. [8].
Хронологічною межею нашого дослідження є період з 1914 року – часу заснування
Мукачівської семінарії – до приєднання Закарпаття до складу Української РСР у 1944 році.
Метою нашої статті є висвітлення змісту підготовки вчителя початкової школи у
процесі становлення та розвитку Мукачівської учительської семінарії.
До початку ХХ ст. вся система освіти на території сучасного Закарпаття
розвивалася у надзвичайно складних соціально-політичних умовах. Австро-угорська влада
тих часів застосовувала політику денаціоналізації, головним засобом якої виступала школа,
не дбала належним чином про розвиток освіти периферійного русинського краю.
Визначальними умовами впливу на розвиток початкової школи були складне економічне
становище населення, відсутність державної підтримки шкіл неугорських національностей,
невирішеність мовного питання[10; с. 103].Чеський педагог О. Каднер характеризує
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закарпатську українську школу початку ХХ століття так: «Дуже бідне було в Уграх завжди
шкільництво русинське. Русини не мали там ані одної рідної або середньої школи, діти їх
ходили в школу взагалі найнедбаліше з усіх національностей… Процент неграмотних був
серед русинів найвищий (за угорським статистом Сабо, близько 85 відсотків), чому не
треба дивуватись, коли зважимо, що для 42 тисяч дітей в 1909 році було там всього 72
учителі, а в 1910 році – всього-на-всього 47 шкіл, в яких вже в першому класі вживалась
угорська мова» [Цит. за 8, с. 46]. Проте важливим стимулом для розвитку початкової
школи та шкільництва загалом став підвищений інтерес з боку передової громадськості,
інтелігенції краю до вирішення шкільних та педагогічних проблем.
Передумовою створення закладу по підготовці педагогів для народних шкіл
Мукачева стала катастрофічно мала кількість спеціальних шкіл, які б готували вчителів. До
кінця ХVІІІ століття педагогічною діяльністю займалися переважно учні гімназій,
більшість з яких були педагогами-угорцями і не бажали довгий час перебувати в
русинських школах та поверталися в Угорщину.
Визначальну роль у відкритті семінарії, її фінансуванні та організаційній підтримці
освіти міста належала відомому меценату, меру міста Мукачева і депутату угорського
парламенту Яношу Недецеї. Ще 1 грудня 1902 року Янош Недецеї ставив на розгляд
засідання культурного союзу Бережського комітату пропозицію про відкриття семінарії,
запропонувавши власну фінансову підтримку. Результатом таких зусиль стало відкриття у
1914 році в місті Мукачеві державної Учительської семінарії. Згідно з рішенням
Міністерства віросповідання та освіти Угорщини назва його була така: Мукачівська
угорська (мадярська) королівська державна народошкільна семінарія.
Організацію педагогічної діяльності семінарії започаткували Янош Сонді та
ІмреМолнар: перший став директором новоствореного навчального закладу, а другий –
основним педагогом, викладачем семінарії[8; с. 123].
Для навчальних приміщень семінарії було орендовано будинок поблизу
залізничного вокзалу у місті Мукачеві (на сьогодні вул. Я. Мудрого).
Про прийом та умови вступу до семінарії було оголошено у статтях міських газет,
та найбільш розповсюдженим способом поширення інформації про відкриття закладу
стало передання з уст в уста рішення міської управи серед селян. У семінарію приймали
лише хлопців (для дівчат була відкрита семінарія у м. Пряшеві), котрі закінчили 4 класи
гімназії. Прийом проводився на основі здачі іспиту.
Навчання в Угорській королівській державній народошкільній семінарії
розпочалось 1 вересня 1914 року. Мова навчання – угорська. На перший курс було
прийнято 21 учня, з яких лише 11 закарпатців (за національністю: 6 – угорці, 3 – русини, 2
– німці). Решта учнів були з Румунії, Угорщини, Словаччини та Югославії [2; 33].
Педагогічний склад викладачів семінарії був обмеженим:Янош Санді, якого було
призначено директором семінарії, викладав математику, природознавство, анатомію та
каліграфію; ІмреМолнар викладав угорську та німецьку мови, географію, історію, музику
та співи; Андор Дем’янович викладав руську (русинську) мову та латину. Релігію
викладали три священики: римо-католицький, греко-католицький та греко-східний
(православний). Серед інших вчителів слід назвати вчителя малювання, ручної праці та гри
на скрипці АдальбертаЕрделі, який з часом став відомим художником Закарпаття. Як
згадує один з перших учнів Мукачівської семінарії Михайло Парлаг, викладачі дуже
вимогливо ставилися до своїх предметів. Але, так як семінарія перебувала під впливом
угорської влади, то викладачі не забували нагадувати учням, що вони угорці, а не якоїсь
іншої національності[2; с. 38].
1915-1916 навчальний рік характеризувався звуженим національним та
географічним складом студентів: в семінарію на перший курс навчання було прийнято 26
учнів, з них 9 закарпатців і тільки один русин.
Поступово збільшувалася матеріальна база семінарії. Так у 1916 році вже крім
інтернату була їдальня і двоповерховий будинок з навчальними класами. На першому курсі
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навчалося 43 учні, на другому – 34, на третьому – 17 учнів. За соціальним станом в
семінарії навчалося 10 учнів з учительських сімей, 14 – із землеробських, 10 – з
ремісничих, а решта – з інших верст населення.
Можна стверджувати, що в Мукачівській народошкільній семінарії на той час
згуртувався викладацький склад, який забезпечував належний рівень фахової підготовки
педагогів та формування в них національної свідомості та певної життєвої позиції.
У 1917-1918 начальних роках в семінарію приймають дівчат (так звані
«приватистки»). Мукачівська вчительська семінарія проіснувала чотири роки, тобто до
1918 року, зробивши один випуск. Від 1918 року Австро-Угорська монархія перестала
існувати, і закарпатоукраїнські землі, за рішенням Сен-Жерменського договору, були
приєднані до Чехословаччини. Тому 31 серпня 1918 року Мукачівська угорська
королівська державна народошкільна вчительська семінарія припинила своє існування під
такою назвою та була реорганізована в Мукачівську вчительську семінарію з руською
мовою навчання.
Політику в галузі освіти Чехословаччина віддавала у відання автономних органів
влади, а тому чіткої державної програми з цих питань у перші роки існування не
виробляла. Однак той загальний культурно-демократичний процес, який відбувався в
країні загалом, не міг обійти Підкарпатську Русь і в цілому позитивно вплинув на розвиток
освіти в краї.
Стан освіти на закарпатських землях був вкрай занедбаний, тому становище
українського народу потребувало покращення. Навчання у семінарії, як і в більшості шкіл,
почало вестися руською мовою. Адже «быванцями Подкарпатськой Руси были представите
лі многых національности – мадяри, жыды, німци, румуны, словакы, ромы (циганы),
чехи… Язык, приближеный ид русинськй бесіді, хосновав ся (уєдноиз чеським) як
офіційный у роботі державной адміністрації и в ошколованню діти» [6, с. 74].
Новий навчальний рік (1918-1919 рр.) Учительська семінарія розпочала в
приміщенні військової лікарні. У цей період вийшов наказ воєнної комендатури
Чехословаччини про закриття всіх шкіл та видання свідоцтв без іспитів. У зв’язку з цими
подіями у семінарії також не було жодних іспитів, свідоцтва про закінчення виписувалися
самим директором. Але також постала проблема з забезпеченням бланків для свідоцтв,
тому не всі семінаристи отримали їх вчасно.
У 1920 році під впливом політичних змін чехословацького уряду було змінено
директора семінарії, його місце зайняв Є. Хром’як, який одночасно був і директором
гімназії, який до цього працював у Пряшеві. Слід зауважити, що за часів його керівництва
до семінарії почали більше вступати діти селян і робітників, а не лише діти інтелігенції.
На початку 20-х років дуже гостро постало питання з учительськими кадрами.
Багато вчителів, які були противниками нового режиму звільнилися. В загальному це
призвело до звільнення 428 учителів, що були майже половиною із тієї кількості, що
працювали на Закарпатті [4, с. 9]. Для того щоб комплектувати учительські семінарії з
викладанням на руській мові, «правительству унитарной Чехословакии пришлось
обращаться за помощью к представителям интеллигенции из числа украинских и русских
эмигрантов» [3, с. 81]. До освітян краю також «прилучилося чимало учителів з Чехії,
Моравії та Словаччини і особливо багато з Галичини» [8, с. 107].
У 1922 році учительська семінарія переходить у корпус на вул. О. Духновича, 17.
Цей рік навчання знаменується ще й початком випуску вчителів для народних шкіл з
угорською мовою навчання та рідною русинською мовою.
Починаючи з 1923-1924 навчального року семінаристи мали змогу працювати та
ознайомлюватися з періодичними виданнями краю, а саме, газета «Учитель» (1920-1936
рр.) та «Урядовий вісник» (1921-1938 рр.), журнали «Віночок» (1919-1924 рр.), «Наш
рідний край» (1923-1936 рр.) та «Підкарпатська Русь» (1923-1936 рр.). Ознайомлення з
цими періодичними виданнями виховувало любов до народу карпатського, його культури,
історії, надбань, традицій та природи рідного краю.
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Початок 1924-1925 навчального року знаменувався відзначенням п’ятої річниці
приєднання Прикарпатської Русі до Чехословацької Республіки. В січні 1925 році до
семінарії завітав міністр народної освіти доктор Маркевич. Під час свого візиту він
проаналізував стан навчання та належність умов у вчительській семінарії. Візит закінчився
формулюванням висновків про незадоволення матеріально-технічним забезпеченням
семінарії та невідповідністю її приміщень.
Так як навчання в семінарії велося російською мовою, то й ідеологія була
відповідною. Учнів семінарії вивчали російську мову та літературу, де глибше
знайомилися з творчістю видатних письменників, таких як: О. Пушкін, І. Тургенєв, Л.
Толстой та ін. Так «у червні 1925 року з нагоди 125 річчя з дня народження О. С. Пушкіна
семінаристи дали постановку у міському театрі» [2, с. 12]. Це і зводилось до того, що
більшість дослідників вважають, що навчання у тогочасній вчительській семінарії
набувало русофільського характеру. Закономірно, що й випускники семінарії ставали
прихильниками відповідного напрямку та пропагували цю ідеологію серед учнів. Отже,
якщо вчитель був русофілом, то учні вивчали російську літературу, якщо українофілом –
то вивчали творчість Т. Шевченка, І. Франка [2, с.12]. Але в жодному разі це протистояння
не мало грубого, насильницького, жорстокого характеру.
Мовне питання, на нашу думку, є досить вагомим чинником у формуванні змісту як
шкільної освіти загалом, так і підготовці педагогічних кадрів. Ідеологічне протистояння
відбувалося між трьома орієнтаціями закарпатської інтелігенції: українофільською,
руськофільською та русинофільською, і відобразилося як на кількості політичних партій,
так і на розбудові освітньої системи краю. Як зауважує О. Мишанич,«українська орієнтація
на Закарпатті у 20–30-х роках назріла як протест проти чехізації і реакційного
русофільства, що почало насаджувати тут російську мову і великодержавну російську
імперську ідею» [7, с. 19].
У 1925-1926 навчальному році при семінарії було відкрито експериментальну
початкову школу з двох класів під керівництвом викладача О. Полянського. Цей заклад
мав також назву «упражнительная школа».
Подальші навчальні роки знаменувалися продовженням викладання та підготовки
педагогічних кадрів для народних шкіл.
З 1927-1928 року семінарія розмістилася на першому поверсі школи.
«Упражнительная школа» набула реорганізації і розширилася до 4-ох класів під
керівництвом тогочасного директора семінарії. Також в цьому році за участі семінаристів в
навчальному закладі було проведено урочистості з нагоди 125-річчя від дня народження О.
Духновича.
1928-1929 навчальний рік був роком започаткування навчання в паралельних класах
чеською мовою. Налагодилися соціальні зв’язки з громадськістю. У грудні у міському
театрі було зіграно дві п’єси, кошти з яких були використані на купівлю одягу
малозабезпеченим семінаристам. Вивчені нами свідоцтва про успішність цього періоду
дозволяють сформулювати висновок, що велика увага у навчальному процесі семінарії
приділялася не лише поведінці, а й старанності семінаристів. Окремим пунктом у свідоцтві
була графа про зовнішній вигляд письмових робіт.
30-ті роки характеризувалися зменшенням вступу учнів до семінарії, та з року в рік
зростанням чеських класів. Вагомим чинником у формуванні змісту підготовки вчителя
початкових класів цього періоду була діяльність передової інтелігенції, тогочасної
освітянської та мистецької еліти краю.
У 1930 році до семінарії було прийнято 40 учнів у руський клас і 40 учнів у чеський
клас.У закладі діяла скаутська організація, товариство «Руська народна кухня».
Семінаристи відвідували екскурсії, виставки, музеї, брали участь в археологічних
розкопках на території краю.
Про розвиток педагогічної освіти в Мукачівській семінарії в дорадянський період
ХХ століття можна судити за даними діаграми на рисунку 1, де показано кількість учнів за
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роками навчання. За 10 років з початку заснування семінарії кількість студентів, які
вступили до закладу, зросла більш ніж у 5 разів. Це свідчить про зацікавленість тодішньої
влади у збільшенні місцевих педагогічних кадрів і підтримку національних шкіл на
Закарпатті.
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Рис.1. Кількість учнів, які вступили на перший курс навчання до
Мукачівської семінарії.
У 1938 році в період Карпатської України на чолі з А. Волошином у
Мукачівській семінарії відбулася спроба організації навчання українською мовою.
Цьому завадила окупація Закарпаття Угорщиною. В історій Мукачівської учительської
семінарії розпочинається новий етап під мадярською владою.
У 1938-1939 навчальному році семінарію було реорганізовано в ліцей з
чотирьохрічним терміном навчання. У закладі такого типу передбачалося виховання в
релігійному і національному дусі моральних громадян, освіта практичного характеру,
знайомство з домоводством, з основами сімейного та шкільного виховання дітей,
підготовка випускників до вступу у вищі навчальні заклади. У цей період у навчальні
плани вводяться предмети, що сприяють формуванню вчителя угорської держави – це
угорська мова та література, історія, географія Угорщини. З метою денаціоналізації
українського населення Закарпатського краю владою почали знищуватися шкільні
підручники, посібники, видані українською мовою.
Висновки
Таким чином, розвиток змісту підготовки вчителя для початкових шкіл
Закарпаття у Мукачівській учительській семінарії у дорадянський період ХХ століття
визначався сукупністю чинників, а саме: соціально-економічними умовами розвитку
краю; розбудовою системи освітніх закладів Закарпаття за чехословацької
доби;збільшенням кількості шкіл з рідною мовою навчання;просвітницькою діяльністю
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серед простого населення; розвитком педагогічної преси, підручникотворення;
діяльністю патріотично налаштованої інтелігенції з науково-педагогічної еліти.
Перспективи подальших досліджень пов’язані з аналізом становлення професії
вчителя початкової школи на Закарпатті після його приєднання до Радянської України
та періоду незалежності.
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АННОТАЦИЯ
ФИЦУЛА М. М.,КЛІМОВА Г. В.СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ В МУКАЧЕВСКОЙ УЧИТЕЛЬСЬКОЙ СЕМИНАРИИ
В статьеанализируютсяпроблемыподготовкиучителейначальнойшколы в процессестановления и
развитияМукачевскойсеминарии
и
факторы,
которыевлияли
на
содержаниеподготовкипедагогическихкадров.Ключевые
слова:
мотив,
мотивация,учитель,
профессиональнаядеятельность.
Ключевые слова: начальная школа, Мукачевская семинария, учитель.
THESUMMARY
FITSULA M. M., KLIMOVA H. V.THE CONTENT OF TEACHER TRAINING IN
MUKACHEVO TEACHERSEMINARY.
This article analyzes the problem of training of primary schoolteachers in the process of formation and
development of Mukachevo Seminary and the factors that influenced the content of teacher training/
Key words: primary school,MukachevoSeminary,teacher.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ
У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
І.В. ЛОГОЙДА
Мукачівський державний університет

Дана стаття висвітлює поняття культурологічної освіти, культурологічного підходу до вивчення
іноземної мови, його функції та методи реалізації.
Ключові слова: культура мови, культурологічний підхід, методи навчання.

З набуттям Україною статусу незалежної держави, розширюються міжнародні
зв'язки, відбувається інтернаціоналізація усіх аспектів суспільного життя. Тому
іноземна мова є реально необхідною в різних сферах діяльності людини, вона стає
дійовим
фактором
соціально-економічного,
науково-технічного
та
загальнокультурного прогресу суспільства.
Держава взяла курс на гуманізацію освіти, а це зумовлює відмову від вузьких
прагматичних цілей вивчення іноземної мови. У сучасних концепціях навчання
іноземна мова розглядається як відображення культури народу – як засіб оволодіння
іншою культурою і засвоєння світових духовних цінностей. Таким чином, соціальне
замовлення передбачає не тільки формування необхідних іншомовних навичок та
вмінь, але й ознайомлення через мову з культурою країни, її традиціями, історією та
сучасністю. Метою культурологічної освіти в сучасному світі – формування у
підростаючих поколінь “культурологічного світовідчуття”, мудрого ставлення до
культурного різноманіття [5].
Постановка задачі. Мета статті полягає у розкритті поняття культурологічної
освіти, культурологічного підходу до вивчення іноземної мови, його функції та методів
реалізації.
Результати та їх обговорення. Державна національна програма “Освіта”
визначає стратегічну мету розвитку системи виховання молодого покоління України:
забезпечення можливостей постійного духовного й культурного самовдосконалення
особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої
цінності нації [1]. Слушним постає зауваження В. Кременя: “В усіх ланках освіти
важливо, по-перше, розширити масштаби вивчення мов, а по-друге, так перебудувати
їх вивчення, щоб діти засвоювали не знання про мову, а саму живу мову і могли нею
вільно спілкуватися” [2]. Водночас переважна кількість шкільних педагогів працює з
перенавантаженням, що “призводить до істотного зниження рівня освіченості
випускників загальноосвітніх шкіл, створює перешкоди для подальшого їх навчання у
вищий школі” [7].
Культуру мови визначають як сукупність відповідних знань та вмінь в
лінгвістичній та методичній літературі [4]. Саме поняття культури мовного або
вербального спілкування дозволяє побачити засоби оптимізації комунікації тому, що
включає також й знання співрозмовниками “мовних стратегій” чи “стратегій
спілкування” [6]. Підхід до викладання іноземної мови як відображенню
соціокультурної реальності робить необхідним ознайомлення з культурним
різноманіттям країни досліджуваної мови.
Поняття “культурологічна освіта” є багатомірним і має початок як у теорії, так і в
педагогічній практиці. В.Розін, один із провідних спеціалістів у галузі культурології,
указує, що в теоретичному аспекті розширювальне тлумачення поняття “культурологічна
освіта” – це результат традиції [3]. Ідея культури за В. Межуєвим означає культуру для
просвітителів – синонім морального, естетичного, інтелектуального, у широкому
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смислі – раціонального – удосконалення людини в ході її історичного
розвитку. Ця ідея вносила в історичне пізнання уявлення про порядок, зв’язаність і
послідовність історичного процесу, убачаючи їх насамперед у духовній сфері... вона
укладала в собі розуміння особливості існування й розвитку людини в межах насамперед
європейської історії. Це було оцінне поняття культури, що дозволяє “осягнути зміст і
спрямованість людської історії в цілому”, виходячи з переконання в тому, що саме
європейська історія і є “вищим досягненням духовного розвитку людини” [4]. Таке
трактування культури дає нам право визначити розуміння сутності та цілей
“культурологічної освіти” сьогодні як сукупності духовно-морального, художньоестетичного та, зважаючи на реалії глобалізаційних процесів, про які йшлося вище, –
поліетнічної освіти й виховання, що в цілому сприяють інтелектуально-емоційному
розвитку особистості, формуванню її світогляду. Така триєдина мета передбачає виділення
трирівневої системи завдань.
Залучення культурологічних компонентів при навчанні іноземної мови
абсолютно необхідні для досягнення основної практичної мети - формування здатності
до спілкування на мові, що вивчається. Таким чином, навчання спілкуванню на
іноземній мові передбачає оволодіння соціокультурними знаннями та вміннями.
Культурологічний підхід повинен виконувати п'ять функцій: розвиваючу, навчальну,
виховну, пізнавальну та професійну
При вивченні іноземної мови обов'язковим повинно бути передбачене:
оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої
вивчається (лінгвокраїнознавство, країнознавство); залучення до діалогу культур
(іншомовної та рідної); усвідомлення учнями суті мовних явищ, іншої системи
розуміння, через яку може сприйматися дійсність; розуміння особливостей свого
мислення; порівняння явищ іноземної мови, що вивчається, з рідною мовою; уміння
вчитися (працювати з книгою, підручником, довідковою літературою, словниками
тощо). Досягнення цих цілей навчання іноземної мови можливе за умов
взаємопов’язаного вивчення мови і культури народу - носія цієї мови, а також активної
комунікативно-пізнавальної діяльності учня як суб'єкта навчання.
Одна з проблем сучасної методики навчання іноземної мови - орієнтація всього
навчального процесу на активну самостійну роботу учнів, створення умов для їх
самовираження і саморозвитку. В умовах геополітичної ситуації европейське
товариство стає більш інтерактивним, европейці стають більш мобільними і
подорожують для збагачення свого професійного, освітнього та особистісного досвіду.
Але навіть для тих, хто мало подорожує, сучасні інформаційні технології роблять
подолання мовних бар'єрів нормою життя. Молоде покоління повинно підготувати себе
до того, щоб мати максимальну користь з такого роду діяльності з метою
вдосконалення своїх лінгвістичних знань, навиків і умінь. В такому контексті
особливого значення набувають ідеї розвиваючого навчання, головною метою його є
формування особистісної активності учнів. Останнє забезпечує активне відношення до
знань, систематичність і наполегливість у навчанні, позитивні результати та успішна
безперервна освіта.
Реалізувати ідею культурологічної освіти у навчанні іноземної мови можна
такими методами, як метод проблемних ситуацій і питань; дослідницький метод;
пошуковий метод; контент-аналіз прислів’їв, приказок, фразеологізмів; аудіо-візуальний
метод; комунікативний метод; груповий метод. Важливо створювати диференціальні і
індивідуалізовані програми навчання. Різноманітне сполучення усіх форм роботи:
індивідуальної, самостійної, парної, групової являє собою важливий засіб підвищення
якості навчання і виховання учнів, дозволяє краще враховувати їхні індивідуальні
відмінності, сферу інтересів. Необхідно враховувати індивідуальні особливості учнів і
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забезпечити учню можливість досягти планований результат. Навчання робить вкрай
активним більш широке впровадження елементів самонавчання і взаємопов’язаного
навчання.
Важливим для культурологічної компетенції постає реалізація міжпредметних
зв'язків, що потребують поєднання всіх форм, методів, прийомів, засобів для
активізації знань з різних предметів і повнішого їх використання в житті. Окрім того, в
даному процесі має місце й тенденція до розширення інформації. У зв'язку з цим метою
курсу іноземної мови має бути вивчення сучасної, реальної, живої мови різних стилів –
розмовного, наукового, публіцистичного, художнього – у їх комунікативному
спрямуванні. Опанування мови повинно бути наближене до різноманітних ситуацій
реального спілкування в умовах соціо- й культурного середовища народу-носія мови.
Одним із засобів досягнення цієї мети є використання на занятті з іноземної мови
сучасних інформаційних технологій.
Висновки. Зміна соціального замовлення внаслідок радикальних політичних,
ідеологічних та суспільно-економічних перетворень у нашому житті й суспільстві
зумовила посилення комунікативного спрямування у викладанні іноземних мов.
Змінилася також і мета навчання мови, зокрема іноземної. Сьогодні не досить володіти
системними мовними знаннями та вміти говорити іноземною мовою, потрібні знання й
розуміння специфіки країни, мови якої вивчається, її культури, історії, традицій,
менталітету. Необізнаність у реаліях культури, соціальної поведінки може призвести до
певного нерозуміння тексту за умови знання окремих слів, до порушення контакту між
тими, хто спілкується. Тому комунікативний, культурологічний та соціологічний
аспекти іншомовного спілкування набувають особливої ваги.
Культурологічний підхід до вивчення іноземної мови полягає у формуванні
свідомості учнів поняття про нові предмети і явища, стимулюванні пізнавальної
активності, включення країнознавчих елементів та прийомів у викладанні мови. Не
менш важливим є створення відповідних диференційно-індивідуальних програм
навчання. Культурологічна освіта сприяє інтелектуально-емоційному розвитку
особистості, формуванню її світогляду і здійснюється з допомогою реалізації
міжпредметних зв’язків та клопіткої праці викладача поєднаних з сумлінною працею
учнів.
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Аннотация
Данная статья освещает понятие культурологического образования, культурологического
подхода к изучению иностранного языка, его функции и методы реализации.
Summary
This article highlights the concept of cultural education, cultural approach to the study of a foreign
language, its functions and methods of implementation.
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ОСВІТНІ АСПЕКТИ
СТРАТЕГІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
1

О. С. ТОВКАНЕЦЬ1, О.В. ПОЦКО2

Карпатський інститут підприємництва, м. Хуст
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ЗОШ І-ІІ ст. с. Росош, Свалявський район

В статті розглядаються освітні аспекти стратегії європейського економічного розвитку. Здійснено
аналіз освітніх завдань, що викладені в документі Європейської комісії ««Європа-2020: стратегія розумного,
стійкого та всеосяжного зростання». Схарактеризовано чинники зміцнення економіки, що безпосередньо
пов’язані з розвитком освітнього простору: розвиток економіки, заснованої на знаннях та інноваціях;
створення економіки, заснованої на доцільному використанні ресурсів, екології та конкуренції; сприяння
підвищенню рівня зайнятості населення, досягнення соціальної та територіальної згоди. Виокремлено
пріоритетні напрями діяльності.
Ключові слова: стратегія розвитку, інтеграція, освітні завдання стратегічного розвиту, розумне,
стійке та всеосяжне зростання.

Європейської та світова інтеграція, обрана українським суспільством, зумовлює
необхідність інтенсивних змін в політичному, економічному й соціальному житті нашої
держави. Формування європейського освітнього виміру є відбиттям глобальних
інтеграційних процесів і стратегічним напрямом діяльності ЄС, спрямованим на
перетворення Європи в регіон з найкращою за якістю освітою в світі.
Об’єкт та методи дослідження. Останніми роками відбуваються реформаційні
процеси в освітній галузі, спрямовані на досягнення рівня найкращих світових стандартів.
Проблема формування європейського освітнього простору була предметом досліджень
вітчизняних і зарубіжних науковців, серед яких виокремимо В. Андрущенка [1], В. Геєця [8],
М. Згуровського [3], С. Клепка [4], В. Кременя [5], В. Лугового [6], В. Огнев’юка [9], М.
Степка [7] та інших.
Значної уваги проблемі розвитку освіти в європейському контексті приділяли
міжнародні організації. Європеською комісією у березні 2010 р. прийнято нову стратегію
економічного розвитку на найближчі 10 років – «Європа-2020: стратегія розумного, стійкого
та всеосяжного зростання» (далі – Стратегія « Європа-2020), що орієнтує європейське
суспільство на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її конкурентності у світовому і
економічному просторах, виховання покоління молоді, яка буде захищеним і мобільним на
ринку праці, що стало предметом нашого дослідження.
Мета статті: здійснити аналіз освітніх аспектів європейської стратегії
економічного.
Результати та їх обговорення. Наголосимо, що у новій європейській стратегії
економічного розвитку «Європа 2020» визначено п’ять стратегічних цілей розбудови ЄС на
вказаний період: підвищення зайнятості; розвиток наукових і науково-дослідних розробок;
зміна клімату/енергії; підвищення рівня освіти; подолання бідності та соціальної ізоляції.
Серед багатьох чинників зміцнення економіки обгрунтовуються три важливих, що
безпосередньо пов’язані з розвитком освітнього простору: розумне зростання: розвиток
економіки, заснованої на знаннях та інноваціях; стійке зростання: створення економіки,
заснованої на доцільному використанні ресурсів, екології та конкуренції; всеохоплююче
зростання: сприяння підвищенню рівня зайнятості населення, досягнення соціальної та
територіальної згоди. У зв'язку з цим були визначені наступні головні цілі: 75% населення у
віці від 20 років до 64 років повинні бути працевлаштовані; 3% ВВП ЄС має бути
інвестовано в наукові дослідження; не менше 40% молоді повинна мати вищу освіту;
скорочення кількості людей, що знаходяться в небезпеці опинитися за межею бідності [10].
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Для того, щоб держави-члени змогли адаптувати Стратегію «Європа 2020» до своєї
конкретної ситуації, Європейська Комісія пропонує державам трансформувати цілі ЄС у
свої національні стратегії. Цілі відображають основну суть розумного, стійкого і
всеосяжного зростання, але вони не є вичерпними, ЄС ставить перед собою значну кількість
завдань щодо виконання Стратегії «Європа 2020».
Для якнайшвидшого розвитку і досягнення поставлених цілей ЄС визначено
пріоритетними наступні сім напрямів діяльності:
«Інноваційний Союз» - для поліпшення умов і можливостей фінансування досліджень та
інновацій, щоб гарантувати, що інноваційні ідеї будуть використані для вироблення товарів і
послуг, що сприятиме економічному зростанню і створенню нових робочих місць;
«Рух Молоді» - для посилення результативності освітніх систем і сприяння залученню
молодих людей на ринок праці;
«План розвитку цифрових технологій в Європі» –для прискорення повсюдного розвитку
високошвидкісного інтернету і надання можливостей участі у загальних цифровому
комерційному просторі для приватних фізичних та юридичних осіб;
«Доцільне використання ресурсів в Європі» – для здійснення економічного зростання
незалежним від ресурсів, сприяння переходу на продуктивну економіку, забезпечення
розумного використання джерел енергії;
«Індустріальна політика, спрямована на глобалізацію» – для поліпшення
підприємницького середовища, особливо для середнього та малого бізнесу, підтримки
розвитку потужної і стійкої промислової бази для повсюдної глобалізації;
«План з розвитку нових здібностей і збільшенню кількості робочих місць» – для
модернізації ринків праці, надання людям можливість отримувати нові знання та навички,
збільшення можливості працевлаштування, поліпшення співвідношення попиту і пропозиції
на ринках праці, включаючи трудову мобільність;
«Європейська політика проти бідності» - для поширення соціальної і територіальної
взаємодії та зниження рівня бідності ЄС. Для досягнення цілей і усунення перешкод щодо
реалізації визначених цілей мають бути задіяні політичні, економічні та соціальні
інструменти ЄС [10].
В контексті нашого дослідження актуальним є чинник «Розумне зростання: економіка,
заснована на знаннях та інноваціях», в якому визначено, що розумне зростання ЄС означає
посилення взаємодії наукових знань, досліджень та інновацій з економічним ростом і
розвитком ЄС; підвищення якості освіти і якості проведення досліджень, підтримку
поширення інноваційних технологій і знань у країнах ЄС, гарантування доступу до
інформації і комунікаційних технологій, а також гарантію використання інноваційних
технологій для досягнення глобальних соціальних цілей. Реалізація таких завдань
уможливлює покращення освітнього процесу, сприятиме розвитку економічних і соціальних
змін у європейському суспільства. Всі завдання реалізовуються на рівні Європейського
Союзу, національному, регіональному та місцевих рівнях.
Звернемо увагу на завдання в галузі освіти і науки за окремими напрямами європейської
стратегії економічного розвитку «Європа 2020: стратегія розумного, стійкого і всеосяжного
зростання. Завданням напряму «Інноваційний Союз» є спрямування досліджень, розробок та
інновацій на вирішення сучасних проблеми суспільства (зміна клімату, доцільне
використання енергії та ресурсів, демографічні проблеми та проблеми охорони здоров'я).
На рівні Європейської Комісії реалізація цілей і завдань здійснюється в наступних
напрямах: створення Європейського простору для досліджень та інновацій, розробка
стратегічного плану з досліджень в галузі збереження енергії, транспорту, зміни клімату,
доцільного використання ресурсів, здоров'я, виробництва екологічно чистих продуктів,
управління земельними ресурсами, посилення співпрацю із державами-членами та
регіонами ЄС; покращення умов для бізнесу та інновацій (збільшення можливості
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використання захисту інтелектуальної власності малими і середніми підприємствами,
прискорення прийняття взаємопов'язаних стандартів); посилення і розвиток політичних
інструментів ЄС з метою підтримки розвитку та інновацій (структурні фонди, фонди
підтримки розвитку, рамкова програма з дослідження та розробок), включаючи тісну
співпрацю з Європейським інвестиційним банком, спрощення адміністративних процедур
для отримання фінансування, особливо для середніх і малих підприємств у сфері
стимулюючих інноваційних механізмів; просування наукового партнерства і посилення
взаємодії освіти, бізнесу, досліджень та інновацій, підтримка нещодавно створених компаній
з розробки інноваційних технологій.
На національному рівні країн ЄС завданнями є: реформування національної та
регіональної системи досліджень, розробок та інновацій, впровадження спільного створення
програм і збільшення кооперації з іншими країнами ЄС з питань фінансування,
гарантування поширення технологій по всьому ЄС; гарантування достатньої підтримки
випускників наукових, економічних, математичних та інженерних факультетів,
удосконалення навчальних планів шкіл, університетів, інститутів відповідно до принципів
розвитку творчих здібностей, інновацій та підприємництва; забезпечення пріоритету
розвитку наукових знань, використовуючи податкові важелі та інші фінансові інструменти
для збільшення фінансування досліджень, розробок та інновацій.
Завданням напряму «Рух молоді» є збільшення міжнародної привабливості європейської
вищої освіти та підвищення якості освіти на всіх рівнях в ЄС, забезпечення
працевлаштування молодих фахівців. На рівні ЄС реалізація цього завдання буде
здійснюватися у процесі впровадження і зміцнення програми свободи пересування,
навчання в університетах; здійснення модернізації вищої освіти (навчальний план,
фінансування і управління); навчання підприємництву через програми мобільності студентів
і викладачів; підтримка неформального навчання; розробка і впровадження загальних
принципів зайнятості молоді. На національному рівні необхідне забезпечення: гарантій
достатнього інвестування освіти на всіх рівнях (від дошкільної до вищої); покращення
ефективності відкритості і доступності освітніх систем за допомогою створення
національних кваліфікаційних стандартів; покращення умов на ринку праці за допомогою
прийняття керівних принципів, проведення консультацій, навчання.
Завданням «Плану розвитку цифрових технологій в Європі» є отримання стійкої
економіки і соціальних благ шляхом створення спільного цифрового ринку ЄС, заснованого
на високошвидкісному інтернеті і сумісних програм з можливістю широкосмугового
доступу для всіх громадян ЄС до 2013 року, а також забезпечення збільшення швидкості
користування інтернетом до 2020 року, збільшення на 50% і більше кількості приватних
осіб, підключених до інтернету зі швидкістю більше 100 Мбіт / с. На рівні ЄС Європейська
Комісія буде працювати в наступних напрямах: забезпечення стабільної законодавчої бази;
створення і розвиток ефективної політики ЄС у цій сфері; сприяння можливості
використання інвестицій в ході виконання даного плану дій; поширення доступу до
Інтернету серед громадян ЄС. На національному рівні в країнах ЄС реалізація таких завдань
буде здійснюватися за напрямами: розробка стратегії розвитку високошвидкісного
Інтернету, цільове фінансування, включаючи фінансування структурними фондами;
розробка законодавчої бази; просування, розміщення і використання сучасних мережевих
сервісів (електронний уряд, охорона здоров'я «он-лайн», «розумний дім»). Стійке зростання
- просування ідеї більш доцільного використання природних ресурсів, поліпшення
екологічної обстановки та конкурентоспроможності в економіці [10].
Завдання напряму «Доцільне використання ресурсів у Європі» полягає у підтримці
напряму доцільного використання ресурсів. На рівні ЄС завданнями є: мобілізація фінансових
важелів як складової інвестиційної політики; покращення ринку цінних паперів; закінчення
побудови єдиного енергетичного ринку і введення в дію стратегічного плану використання
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енергетичних ресурсів, який будується на ідеї використання відновлюваної енергії; схвалення
і впровадження планів щодо доцільного використання енергії. На національному рівні за
даним напрямом завданнями є: поетапне скорочення використання шкідливих для
навколишнього середовища речовин з за допомогою скорочення субсидій на шкідливі
виробництва; впровадження проектів інфраструктурних змін.
Освітні завдання напряму «Індустріальна політика, спрямована на глобалізацію»
повинні реалізовуватися в здійсненні наміру працювати із зацікавленими сторонами (в
бізнесі, профспілках, установах науки, організації, які захищають права споживачів) для
розробки загальних принципів сучасної індустріальної політики, підтримки підприємців,
щоб направити і допомогти промисловості успішно перенести передбачувані проблеми і
зміни. Важливими для розвитку освіти і науки є розробка індустріальної політики, яка
створить сприятливі умови для підтримки і розвитку сильної, конкурентоспроможної і
різноманітної промислової основи в Європі; розробці заходів підтримки індустріальної
політики (розумне регулювання, сучасний підхід до державних закупівель, правила
конкуренції та стандартизації); поліпшенні середовища діяльності для бізнесу, особливо для
малих і середніх підприємств; підтримці інтернаціоналізації середніх і малих підприємств;
підтримці використання технологічних і виробничих методів, що знижують рівень
споживання енергії; посиленні конкуренції в економіці ЄС тощо [10].
Окрім того, державам-членам ЄС і регіонам пропонується розробити комплексні
дослідження й інноваційні стратегії. Ці пріоритети викладені як попередні умови для
використання коштів ЄФРР на період, про який ідеться, і мають забезпечити вирішення
п’яти важливих завдань: а) зосередження кожної країни на завданнях і потребах в інноваціях
та розвитку, заснованому на знаннях; б) спрямованість на стимулювання інвестицій
приватного сектору у сферу досліджень і технологічного розвитку; в) базування на
конкурентних перевагах регіону кожної країни з орієнтацію на їх підвищення; г) поліпшення
доступу зацікавлених сторін до участі та підтримки інновацій та експериментів; д) базування
на фактичних даних, використання моніторингових показників [8]. Кошти мають
спрямовуватися на: виробничі інвестиції, що сприятиме створенню та забезпеченню
постійних робочих місць через пряме інвестування в малий і середній бізнес; інвестиції в
інфраструктуру з наданням основних послуг громадянам у галузі енергетики, довкілля,
транспорту, інформаційних і комунікаційних технологій; інвестиції у соціальні, медичні й
освітні інфраструктури; розвиток ендогенного потенціалу шляхом підтримки регіонального
й місцевого розвитку, досліджень та інновацій; до таких заходів мають бути включені:
інвестиції в основний капітал, обладнання й малі об’єкти інфраструктури; підтримка й
надання послуг для бізнесу (зокрема малого та середнього); підтримка громадських
досліджень та інновацій у сфері технологій і прикладних наукових досліджень на
підприємствах; формування мережі співробітництва та обміну досвідом між регіонами,
містами у соціальній, економічній освітній сферах.
Таким чином, положення стратегічного документа «Європа-2020» засвідчують, що
визначальним чинником людського розвитку у глобалізованому світі стали освіта і наука.
Сьогодні вони є безальтернативним засобом національного самоутвердження та
інноіваційного розвитку. Накопичений у ЄС досвід економічного розвитку та реалізації
освітніх програм є вельми перспективним для творчого використання в українській
практиці..
Проблема ролі освіти у стратегічному розвитку європейського суспільства є
багатоаспектною. Актуальними дослідженнями в подальшому вважаємо вплив вищої освіти
на формування європейського і національних ринків праці, морально-етичні засади
економічного співробітництва, що сприятиме формуванню конкурентоспроможного
освітнього середовища.
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АНОТАЦИЯ
В статье рассматриваются образовательные аспекты стратегии европейского экономического
развития. Осуществлен анализ образовательных задач, изложенных в документе Европейской комиссии
«Европа - 2020: стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста». Охарактеризованы
факторы укрепления экономики, которые непосредственно связаны с развитием образовательного
пространства: развитие экономики, основанной на знаниях и инновациях, создание экономики,
основанной на целесообразном использовании ресурсов, экологии и конкуренции, содействие повышению
уровня занятости населения , достижение социальной и территориальной согласия. Выделены
приоритетные направления деятельности.
Ключевые слова: стратегия развития, интеграция, образовательные задачи стратегичногго
развитую, разумное, устойчивое и всеобъемлющее роста.
ABSTRACT
The article discusses the educational aspects of European economic development strategy . The analysis
of educational objectives set out in the document of the European Commission "Europe - 2020: A strategy for
rational , sustainable and inclusive growth ." The factors strengthening the economy that are directly linked
with the development of educational space: the development of an economy based on knowledge and innovation
, the creation of an economy based on a suitable use of resources , environment and competition, promoting the
level of employment , the achievement of social and territorial agreement. Highlighted priorities .
Key words: strategy development , integration, learning objectives strategichnoggo developed ,
intelligent , sustainable and inclusive growth .
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УДК 81.2-3
„MINDEN NEHÉZ UTAT MEGGYŐZ AZ AKARAT”
(Nyelvünk virágai – a frazémák)
ЯЦКОВИЧ МАРІАННА
Ужгородський національний університет

Резюме
Яцкович Маріанна
„MINDEN NEHÉZ UTAT MEGGYŐZ AZ AKARAT”
(Фразеологізми – квіти нашого мовного висловлювання)
У даній роботі досліджуються актуальні питання угорської фразеології,
наводяться імена тих видатних угорських мовознавців (О. Нодь Ґабор, Хадрович
Ласло, Сіксоіне Нодь Ірмо, Болаж Гейза), які визначили та аналізували групи та типи
сталих словосполучень.
Автор статті представляє до уваги підручник (читанку-хрестоматію) для V-VI.
класів народних шкіл Угорщини, написаний та виданий Гашпар Яношом у 1905 році у
Будапешті. Зміст книжки поділений на 4 групи:
I.
Літературні читання стор. 5–540.
II.
Географічні читання стор. 6–535.
III.
Історичні читання стор. 28–515.
IV.
Природничі читання стор. 17–527.
У кінці публікації в алфавітному порядку подається зібраний матеріал
фразеологічних зворотів тих часів (ADATTÁR), які послужать джерелом для
подальшого дослідження мовознавців, літературознавців, етнографів, фольклористів.
Az állandósult szókapcsolatok tudományát frazeológiának nevezzük.
A magyar frazeológiai szakirodalom több mint 400 éves múltra tekint vissza. A frazémák
többnyire a következő műfaji csoportok szerint tárgyalhatók: szokványos kifejezésmódok,
szólások (szóláshasonlatok), közmondások, szállóigék. O. Nagy Gábor (1976) grammatikai,
műfaji és társalgási szempontokkal bővíti az osztályzást, Hadrovics László (1995) a
szókapcsolatok és mondatok, mondatrészek frazeológiájában grammatikai, az egyéb
frazeológiában műfaji szempontok szerint rendszerez. Szikszainé Nagy Irma (1999) a
szólásokat, közmondásokat egyaránt szövegnek tekinti. Balázs Géza a magyar frazémák felosztásában a nyelvtani és a szövegtani szempontok szétválasztását javasolja. Eszerint vannak:
a/ alkalomszerű és végtelen számú szabad szókapcsolatok,
b/ szerkezetileg és jelentéstanilag kötött szókapcsolatok,
c/ átmeneti, az összeforrottság különböző fokán álló struktúrák, ún. kollokációk.
A frazémák változatos alakot és funkciót mutatnak. Közös azonban bennük a
polilexikalitás, illetve valamilyen fokú alaki és jelentésbeli összeforrottság. Fontos jegyeik a
reprodukálhatóság
(felidézhetőség),
állandósultság,
közkeletűség,
expresszivitás
(kifejezőerő), képszerűség, stabil vagy változtatható nyelvi forma.
A maga módján minden állandósult szókapcsolat a saját nemzeti kultúrvilág kincse,
amit a legtöbb esetben a társalgás összefüggéseinek nyomatékosítása érdekében használ a
beszélő. Mindenki, aki gazdagítani, pallérozni szeretné nyelvtudását, hangsúlyt fektet a
közmondások, állandó szókapcsolatok megfelelő használatára.
Az általában kötött formájú közmondások – maguk is adott esetben többszörösen
összetett frazeológiai egységek lévén – a beszélők számára készen kapott panelekben
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közvetítenek bizonyos tartalmakat, anélkül, hogy magának a beszélőnek kellene előállítania
egy új szerkezetet.
Az állandósult szószerkezetek külsőleg nem különböznek az alkalmi szószerkezetektől, nem látszik rajtuk, hogy „előre gyártott” nagyobb egységek. Jelentésük
tekintetében a szavakhoz hasonlítanak. De nemcsak ez jellemző rájuk, hanem az is, hogy
elemeiket nem lehet fölcserélni, megváltoztatni, alakjukat tekintve szószerkezetek vagy
mondatok, jelentésük azonban egységes. Sokszor átvitt értelmű gondolatokat fejezünk ki
velük, pl.: „megette már a kenyere javát” (már nem fiatal), „a pohár fenekére nézett” (sokat
ivott), „csapja a szelet” (udvarol valakinek), „lopja a napot” (henyél), „elönti a méreg”
(feldühödik, felbőszül, dühöng). Ezeket átvitt értelemben a nyelv virágainak is mondjuk, mert
a nyelvet szemléletesebbé, színesebbé, hangulatosabbá, kifejezőbbé teszik.
A közmondások használata és értelmezése kultúra- és szituációfüggő mivoltuk miatt
igen nagy körültekintést kíván és a nem anyanyelvi beszélők számára különös nehézséget
okozhat. Ugyanakkor hasznosak lehetnek a nyelvtanítás és nyelvtanulás során. Mivel
sablonos jellegűek, klisészerűek, bizonyos társadalmi rétegek és csoportok előszeretettel
használják őket, illetve a közmondásszerű kijelentéseket: a reklám és a politikai beszéd
használja és kihasználja a közmondásokban rejlő lehetőségéket. A lózungok, jelszavak és
egyéb frazeológiai „trükkök” remekül alkalmasak arra, hogy a hallgató figyelmét a
tartalomról a formára irányítsák.
A nemzetközi nyelv kultúrájának alapjaiban zsidó-keresztény kultúrkörhöz köthető
eredete magától értetődővé teszi, hogy a Bibliából és a görög-római mitológiából és
kultúrából mind a mai napig szüntelen áramoljanak frazeológiai egységek a nyelvbe (például
kéz kezet mos). Arról már nem is szólva, hogy ezek a kifejezések másodlagos jelentéseket is
nyertek és nyerhetnek, ami jelentésük további finomodását idézi elő.
A nyelv napi szinten termeli ki magából az újabb és újabb frazeológiai egységeket,
ami a nyelvész szakember számára bőséges anyagot és sokoldalú ösztönzést jelent
jelentéstani, lexikológiai és lexikográfiai kérdések felvetéséhez és megválaszolásához. Semmi
sem jellemez találóbban egy közösséget vagy akár egy egyént is, mint azok a nyelvi formába
öntött gondolatok, melyeket a szóhagyományból sajátít el, s amelyekkel a környező világról,
emberekről, helyzetekről mondja el véleményét, ítéletét, felfogását. A népi frazémák a
hagyományban élő nyelvi formában élnek a köztudatban, nemzedékről nemzedékre szállva
őrzik és közvetítik az elődök tapasztalatait és megfigyeléseit.
A frazémakincs – a nyelvhez, folklórhoz, kultúrához hasonlóan – jellemző jegyeket
tartalmaz egy közösségről. A frazeológia feladata az is, hogy a lexikográfia részeként és
annak mintájára a frazémák szótári feldolgozásának tudományával is foglalkozzon. Ezt
nevezzük – Bárdos Vilmos műszavával – frazeográfiának.
Bizonyos szempontból frazeográfiai gyűjtést is tartalmaz az az 1905-ben Budapesten a
Magyar Királyi Tudományos Egyetemi Nyomda által kiadott Magyar Olvasókönyv, ami az
akkori népiskolák V. és VI. osztálya számára készült és vizsgálatom forrásaként szolgál. A
negyedik, javított kiadást Sebesztha Károly királyi tanfelügyelő dolgozta át, a vallás- és
közoktatásügyi magyar királyi miniszter pedig pályadíjjal jutalmazta. Az 548 oldalnyi
terjedelmű kiadvány szerkezetét a tanítandó ismeret optimális elrendezése adja.
Fejezetei a következők:
1. Elbeszélések, olvasmányok stb. (szépirodalmi olvasmányok), 5–540. old.
II. Földrajzi olvasmányok, 6–535. old.
III. Történelmi olvasmányok, 28–515. old.
IV. Természettudományi (földművelés, ipar és nemzetgazdasági) olvasmányok, 17–
527. old.
A tankönyv írója és szerkesztője Gáspár János, a reformkor szülötte.
Olvasmányainkból jól tudjuk, hogy ez a kor a magyar kultúra történetében a példa értékű
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emberek és életművek kora. A reformkortól meginduló, az egész közgondolkodást átalakító
szellemi pezsgés bőséggel hozta felszínre mindazokat az embereket, akik az irodalom, a
művészet, a nemzeti művelődés ügyéért akartak áldozni, tenni. Közéjük tartozott Gáspár
János is. Torockószentgyörgyön született 1816. október 27-én. Már nagyenyedi kollégiumi
diákévei idején publikált álnéven, rendszeresen tudósította a Mátray Gábor szerkesztette
Regélőt a Nagyenyeden megfordult vándor színtársulatok előadásairól. Epigrammáit, pedagógiai és nyelvészeti tárgyú írásait a Honművész, az Erdélyi Híradó Nemzeti Társalkodója és
más lapok közölték.
1842-ben Berlinbe érkezik, ahol Pestelozzi, Rousseau, Campe és Curtmann eszméi
hatása alá kerül és elkötelezi magát egy korszerűbb, modernebb pedagógia oldalán. Az ő
kezdeményezésére alapították meg a Berlini Magyarok Emlékkönyve nevű egyesületet, a
berlini magyarok könyvtárát és az ott tanulók kulturális egyesületét. Tájszógyűjteményét, a
Füzérkéket, 1845-ben küldte el az Akadémiának. Legmaradandóbb művét, a kisgyermekek
számára készült és három kiadást megért (1847-1848-1863) Csemegéket Arany János tartotta
a legjobbnak a maga műfajában. Az 1847 végén megjelent első kiadásban még jószerivel
külföldi, főként német szerzők magyarított elbeszéléseit és gyermekverseit olvashatjuk, az
1854-es másodiknál már olyan munkatársai akadtak Gáspárnak, mint Gyulai Pál, Kriza János
és Tompa Mihály, végül a harmadik kiadásba már belekerültek a Gáspár János által a nép
ajkáról gyűjtött mondókák, dajkarímek és találós kérdések stb. Ez az első olyan magyar
gyermekkönyv, amelyben hangsúlyosan szólalt meg a magyar nép költészete.
1868 az a dátum, amely kulcsfontosságú évnek bizonyult életpályáján. Eötvös József,
a kiegyezés utáni első vallás- és közoktatásügyi miniszter őt hívta meg az új tankönyveket
előkészítő bizottságba; ennek tagjaként készítette el a 2-3-4. osztályos tankönyveket.
A Gáspár-féle olvasókönyvek példátlan népszerűségre tettek szert a dualizmus-kori
Magyarországon. Szinte valamennyi itt élő nép nyelvén megjelentek. 1925-ig mintegy
nyolcvan kiadást éltek meg, igaz, átdolgozott alakban.
1868-ban Eötvös felkérte Gáspár Jánost, aki királyi tanácsosi címet is kapott, hogy
vállalja el Alsó-Fejér és Küküllő megyékben a tanfelügyelői tisztséget. Ő alapította meg a
Berlini Magyar Könyvtárat is. Levelei, kézirat-gyűjteményei megtalálhatók a Nagyenyedi
Bethlen Kollégium Dokumentációs Könyvtárában, a Magyar Tudományos Akadémia
Kézirattárában, az Országos Széchényi Könyvtárban. Életének utolsó percéig dolgozott.
1892. március 6-án bekövetkezett halála előtt két nappal az uralkodó a Ferenc József
lovagrendet adományozta neki sokrétű munkásságának elismeréseként.
Témánk tükrében a könyv számunkra érdekes megnyilatkozásai azok az életbölcsességeket, emberi tapasztalatokat és annak tanulságait megfogalmazó frazémák (szólás,
közmondás, szólásmondás), amelyek a magyar művelődéstörténetben előfordulva még frázis,
példabeszéd, köz- és erkölcsi mondás, szójárás, jelesmondás, szólásmód kifejezésben élnek.
A könyv szakmailag megalapozott, pontos ismeretanyagot rögzít, megnevezésével, címével
az egységes megjelenést, a folytonosságot, az egységességet sugallja.
A frazémák megjelenítése az iskolai tankönyvekben sokat segít a fogalmi gondolkodás, kifejezőképesség fejlesztésében, a választékos fogalmazásban. Mivel túlnyomó
többségük tanító célzatú és az akkori társadalmi közgondolkodást és erkölcsöt jelenítik meg,
fontosnak tartottam felsorakoztatásukat és bemutatásukat a mellékelt Adattárban. Nem
foglalkozom használatuk, értelmezésük, beszédbeli szerepük és alkalmazásuk vizsgálatával,
egyéb vizsgálatokra sem térek ki, hiszen a különböző tárgycsoportokra bontott jellemzésük,
nem beszélve a nyelvészeti szempontokról, külön tanulmányt érdemelne. Mivel a nyelvi
forma mellett a frazémavilág jelentésbeli-használatbeli-stiláris jellemzői is fontosak, a „civil”
olvasó mellett az irodalmárok, történészek, művelődéstörténészek, antropológusok, újabban
pedig a szociolingvisztika, stilisztika, retorika, néprajz is nagy érdeklődéssel fordul e nyelvi
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jelenségek felé, melyek a szókincs részeként „önálló életet élve” kultúránk természetes alkotó
elemei voltak abban az időben is, amikor az olvasókönyv megjelent, és maradnak ma is.
ADATTÁR
A hízelgő nyelv nyalva ejti a sebet.
A jó bornak a sepreje is jó.
A jó nevelés sohasem drága.
A lelkiismeret tudja legjobban, mit ember titkon cselekszik.
A másét ne bántsd, magadét ne engedd.
A rest kétszer fárad.
A rossz példáról nem kell hímet varrni.
A szegényt az ág is húzza.
A szép köszöntésnek szép a felelete.
A szerencse nádszál, könnyen eltörik.
A víz csak a bűnt nem mossa le.
Addig szolgád a szó, míg ki nem mondottad.
Aki egy tűt lop, ökröt is próbál az.
Aki mást akar dorgálni, maga feddhetetlen legyen.
Aki mihez szokott, nehezen hagyja el.
Aki mindennek barátja, mindennek bolondja.
Aki sokat beszél, vagy sokat tud, vagy sokat hazudik.
Aki sokat farag, sok forgácsot ejt.
Akinél lakol, annak törvényével élj.
Akkor sem hisznek a hazugnak, mikor igazat mond.
Amely szolga elfelejt ebédet enni, megérdemli a jó vacsorát.
Amilyen az ember, olyan a munkája.
Amint szokunk, úgy élünk.
Boldog, ki más kárán tanul.
Csak annyit tud ember, mennyit előmondhat.
Cserebogár nem jó csősze az erdőnek.
Eleink szokását meg kell becsülnünk.
Esztendőben csak egyszer van aratás.
Fát a gyümölcséről ismerik meg.
Fűzfa-hegedűhöz nádvonó illendő.
Ha szomorú megrészegszik bújában: még búsabb lesz, ha kijózanodik.
Hol a kolompot meglelik, mást is keresnek ott.
Jó gazda korán kel, későn fekszik.
Jó útitárs a tudomány.
Jobb az ösztövér alku, mint a bíró kövér végzése.
Jobb az útnak feléről visszatérni, mintsem rossz helyre menni.
Jobb magán lenni, hogysem egy rossz társsal.
Kár után késő a bánkódás.
Keserű kenyér a kegyelemkenyér.
Kevés jó válik az üszögös búzából.
Késő a kolbászt akkor kímélni, mikor elfogyott.
Késő fogytán a szűk költés.
Két pörös fél között harmadik az örökös.
Ki a mát megadta, holnapot nem ígért.
Ki ebbel játszik, bot legyen kezében.
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Ki keveset kíván, kevéssel beéri.
Ki magát kétszer adja veszedelemnek, a szerencsét ne vádolja.
Ki mást becsül, magát becsüli meg.
Ki mint cselekszik, úgy veszi hasznát.
Ki semmit el nem szenvedhet, menjen ki a világból.
Ki vagyonánál többet adós, semmije sincs.
Kis lyuk a torok, de egész falut elnyelhet.
Kölcsön helyébe kölcsönt várnak.
Könnyű csendes időn kormányt tartani.
Könnyű kazal mellett kalászt szedni.
Könnyű nád között sípot csinálni.
Könnyű rossz hírbe keveredni, de nehéz belőle kigázolni.
Közös féknek rongyos a szára.
Megmondja a gyermek, hogy megverték, de nem mondja meg, miért.
Megtanítja a szükség a restet dolgozni.
Mindennél erősebb, ki magát megbírja.
Mindenütt bátran jár a szegény.
Mit magad megtehetsz, másra ne bízd.
Nagy dicséret és hazugság – egy fának ágai.
Narancs is keserű, ha nagyon facsarják.
Ne kérd kölcsön, amit otthon találsz.
Ne tégy arról ítéletet, amihez nem értesz.
Ne vesd meg barátod kis fogyatkozásért.
Nehéz kenyér az árváé.
Nem hosszú a nap, kinek sok a dolga.
Nem kopott érte a körme, könnyen harácsolja.
Nem messze megy ember csalárdsággal.
Nem pengeti íját, ki madarat akar lőni.
Nem sok kalácsot eszik, ki a dolgot kerüli.
Nézd meg az udvart, látod a gazdát.
Nézd meg lábad kaptáját, ne kívánj nagyobb sarut.
Nincs a tudománynak rest ágyban fekvése.
Nincs gyümölcsözőbb a szegény tenyerénél.
Nincs nehezebb seb, mint amit rokon kéz ejt.
Nincs oly nap, melyen valami jót ne cselekedhessünk.
Nincs oly titok, mely idővel ki ne nyilatkozzék.
Nincs olyan szakács, aki mindennek szája ízére főzzön.
Nyomorult dolog másra támaszkodni.
Okos embert csak egyszer lehet megcsalni.
Ott szakad el a kötél, ahol leggyengébb.
Öndicséret gyalázat.
Parányis gyönyörűség sereges baj.
Régi szolgának a szó is vereség.
Rest béres gyakran nézi a napot.
Rest embernek sok ünnepe van.
Ritka madár az igaz barátság.
Ritkán válik tudóssá, kire bírsággal vetik a leckét.
Rossz gazda, ki maga háza tájára egy szeget faragni nem tud.
Rossz gazdasszony, ki a ház körül dolgot nem talál.
Rossz szolgának minden órán telik esztendeje.
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Rossz tanácsadó a harag.
Rosszakaróidat ne szaporítsd.
Senki nem lehet bíró a maga ügyében.
Sok jó ember elfér egy kis helyen.
Sokat élt, ki a hazáért halt meg.
Szapora tréfa ritka okosság.
Szárnyon jár a gonosz hír.
Szemesnek a világ, vaknak az alamizsna.
Szénégetőnek tőkén a szeme.
Szénvonó nem nevelheti a pemetét.
Szép szó legjobb békéltető.
Szorgalmas ember nem vár a holnapra.
Szökött szolga nem mond jót uráról.
Szúnyogot megszűri, s a legyet elnyeli.
Szükség választja meg az embert.
Szülőidnek átka ostort fonhat nyakadra.
Többet ér egy kérdés száz keresésnél.
Többet öl meg a rendetlen eszem-iszom, mint a kard.
Többet ront egy rossz példa, mint húsz jó építhet.
Többször győz az okos, mint a bátor.
Tudatlansággal egy szálláson lakik a gonoszság.
Tudomány szegénynek is palotát rak.
Vakok között sanda a király.
Virágos cégért köt, aki mérget árul.
RÍMES KÖZMONDÁSOK
Ajándék-elvétel: szabadság-letétel.
Aki fél, az él.
Aki nem tud tűrni, nem tud uralkodni.
Akkor mondj hoppot, mikor átugrottad az árkot.
Amint csurran, akként surran.
Amint szokja, úgy fogja.
Az eltöltött idő soha vissza nem jő.
Az idő eljár, senkire nem vár.
Elég szép, aki ép.
Gazdag pénzzel, szegény ésszel (megy valamire).
Ha délceg a lovad, legyen jó a hámod.
Hajnali óra vezet a jóra.
Kiki legjobban tudja, hol szorít csizmája.
Kinek szíve telve, megnyílik a nyelve.
Mennél nagyobb a személy, annál nagyobb a veszély.
Minden nehéz utat meggyőz az akarat.
Nem jó a túró, ha nem jó a gyúró.
Nincs oly nagy úr, aki meg nem szorul.
Sok szava, kevés sava.
Szemes kocsis, szemes ló, kerek szánra igen jó.
Úti cifra, házi ronda.
Ügyes gazda megszerzi, okos asszony megőrzi.
Журнал наукових праць №15(10)’2013

59

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Гуманітарні і суспільні науки

60

Szakirodalom
Література
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Balázs Géza 2004. A magyar frazémák szövegtipológiája. Előadás a Magyar Nyelvtudományi
kongresszuson 2004. augusztus 31-én.
Forgács Tamás 2007. Bevezetés a frazeológiába. A szólás- és közmondáskutatás alapjai. Tinta Könyvkiadó.
Budapest.
Gáspár János 2003. Dokumentumok 1816-1892. Összeállította és bevezetést írta: Aknay Tibor. Budapest.
Hadrovics László 1995. Magyar frazeológia. Akadémiai Kiadó Zrt. Budapest.
O. Nagy Gábor 1976. Magyar szólások és közmondások. Gondolat. Budapest.
Juhász, József 1980. A frazeológia mint nyelvészeti diszciplína. 79-97 In: Tanulmányok a mai magyar nyelv
szókészlettana és jelentéstana köréből. Szerk.:
Szikszainé Nagy Irma 1999. Magyar szövegtan. Osiris. Budapest.
Rácz Endre és Szathmári István. Tankönyvkiadó. Budapest.
Катерина Горват – Діана Гульпа 2010. Народні фраземи. Ч.1., Угорські народні фраземи
Закарпаття. Ч.2. Гражда. Ужгород.

Резюме
Яцкович Марианна
„MINDEN NEHÉZ UTAT MEGGYŐZ AZ AKARAT”
(Фразеологизмы – цветы нашего языкового выражения)
В данной работе исследуются актуальные вопросы венгерской фразеологии, приводятся имена
выдающихся венгерских языковедов (О. Нодь Габор, Хадрович Ласло, Сиксоине Нодь Ирма, Болаж
Гейзо), которые определили и анализировали группы и типы устойчивых словосочетаний .
Автор статьи представляет вниманию учебник (хрестоматию) для V-VI классов народных школ
Венгрии, написанный и изданный Гашпар Яношем в 1905 году в Будапеште. Содержание книги
разделено на 4 группы :
I. Литературные чтения с. 5-540 .
II. Географические чтения с. 6-535.
III. Исторические чтения с. 28-515 .
IV. Естественные чтения с. 17-527.
В конце публикации в алфавитном порядке подается собранный материал фразеологических
оборотов тех времен (ADATTÁR), которые послужат источником для дальнейшего исследования
языковедов, литературоведов, этнографов, фольклористов.
Resume

Yatskovych Marianna
„ALL THE HARD WAYS COULD BE BRIDGED BY VOLITION”
(Idioms are the flowers of our speech act)
The main topics of Hungarian phraseology are under investigation in this research paper; names of
outstanding Hungarian linguists are introduced (O. Nagy Gábor, Hadrovics Laszló, Szikszainé Nagy Irma,
Balázs Géza), who have determined and analyzed groups and types of fixed word-combinations.
The author of the article presents a textbook (chrestomathy book) for the V-VI forms of secondary
public schools of Hungary, wrote and published by Yanosh Gashpar in Budapest, in 1905. The content of the
book is divided into 4 groups:
I.
Literary reading p. 5–540.
II.
Geographical reading p. 6–535.
III.
Historic reading p. 28–515.
IV.
Naturalistic reading p. 17–527.
At the end of this publication phraseological locutions of those days are presented in alphabetic order
(DATABASE), that can serve as source for further investigations for linguists, literary scholars, ethnographers,
folklore specialists.
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УДК 371.1.33
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В
УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Т.І. ВАКОЛЯ
Мукачівський державний університет

У статті окреслено роль науково-дослідницької діяльності в підвищенні ефективності
професійної підготовки майбутніх фахівців, висвітлено стан проблеми в теорії і практиці вищих
навчальних закладів, обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування дослідницької
компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах професійної підготовки.
Ключові слова: дослідницька компетентність, організаційно-педагогічні умови, професійна
підготовка, вчитель початкової школи.

Розвиток системи освіти України, орієнтованої на входження у світовий освітній
простір, супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці,
спрямованими на формування освіченої, творчої особистості, а також забезпечення
умов для розкриття її здібностей, збагачення досвіду, задоволення освітніх потреб.
Відповідно до цього пріоритетним напрямком розвитку вищої освіти є формування
творчої особистості, здатної до саморозвитку і самовдосконалення як під час навчання
у вищому навчальному закладі, так і в майбутній професійній діяльності, організація
такого процесу освітньої діяльності, в якому кожний студент міг би стати суб’єктом
власного розвитку, вмів здобувати та переробляти інформацію шляхом самостійної
науково-пізнавальної та дослідницької діяльності в межах компетентнісного підходу.
На думку низки науковців (Б.Андрієвського, С.Сисоєвої, А.Хуторського та ін.),
одним із системотворчих критеріїв ефективності вітчизняної освіти є підготовка
висококваліфікованих педагогів і, зокрема, вчителів початкової ланки освіти. Для
сучасного вчителя актуальними є такі якості особистості, як готовність до постійної
самоосвіти, креативність, здатність здійснювати пошукову діяльність, отримувати нові
знання, бачити перспективи власної самоосвітньої траєкторії і планувати стратегію її
розвитку. Творчий підхід до розв’язання нестандартних педагогічних завдань
можливий лише за умови свідомого оволодіння методами наукового пізнання,
ознайомлення з методологією і логікою наукового дослідження. Тому одним із
важливих завдань підготовки педагогічних кадрів є виховання творчих педагогів,
здатних до науково-дослідницької діяльності [2, с.1]. Звідси постає потреба
цілеспрямованого формування дослідницької компетентності майбутнього фахівця, що
дозволить йому максимально проявити себе у професійній діяльності, бути
конкурентноздатним у суспільстві.
Об’єкти та методи дослідження
Аналіз наукових джерел з означеної проблеми дозволяє виокремити певні
напрями її дослідження: шляхи вдосконалення навчального процесу у вищій школі
(А.Алексюк, Ю.Бабанськийй, В.Беспалько, М.Лазарєв, М.Скаткін, В.Сластьонін);
висвітлення сутності компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх
фахівців (І.Бех, М.Головань, О.Демчук, М.Євтух, А.Локшина, В.Луговий, С.Сисоєва,
О.Спірін); вивчення теоретичних засад організації науково-дослідницької діяльності
студентів (Є.Барбіна, Н.Кічук, З.Курлянд, С.Литвиненко, А.Маркова, Г.Нагорна,
О.Пєхота); методичні засади формування професійної компетентності (Н.Бібік,
В.Бондар, О.Деркач, В.Козирев, В.Богословський, О.Савченко). Водночас зауважимо,
що в наукових дослідженнях, націлених на вдосконалення професійної підготовки
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майбутніх учителів початкової школи, розглядаються лише окремі аспекти формування
дослідницької компетентності без урахування її як умови ефективного професійного
навчання.
Постановка задачі
Мета статті полягає в обґрунтуванні організаційно-педагогічних умов
формування дослідницької компетентності майбутніх учителів початкової школи в
умовах професійної підготовки.
Результати та їх обговорення
Як уже зазначалось, реалізація сучасних освітніх завдань і, зокрема, розвиток
професійних компетентностей майбутніх фахівців, вимагає створення відповідних
умов роботи вищого навчального закладу. Формування дослідницької компетентності,
насамперед, детермінується потребою свого розгляду з позицій досягнень науки,
використання накопиченого досвіду в розв’язанні навчально-виховних завдань, опори
на ефективну методологічну базу, що забезпечить психолого-педагогічну готовність
вчителя через сформованість певної сукупності якостей, необхідних для використання
професійних функцій.
Ефективне формування досліджуваного феномену можливе за умови його
розгляду як іманентної складової цілісного процесу професійної підготовки фахівця з
обов’язковим урахуванням структурних характеристик дослідницької компетентності
майбутнього педагога. Останні поєднують особистісно-професійні якості, умотивовану
систему дослідницьких знань і вмінь у заломленні через сприйняття, особливості
пам’яті, мислення, готовності до роботи з інформаційними джерелами, необхідний
рівень рефлексії (здатність до самоаналізу, самоконтролю, проектування власного
професійного розвитку, адекватної самооцінки тощо).
Ознайомлення з відповідними науковими джерелами переконує, що
вдосконалення функціонування вищої школи значною мірою залежить від оточуючого
середовища. Більше того, на переконання низки вчених (Б.Андрієвського,
Л.Пермінової, О.Співаковського, Г.Храмової), некерованість і інтенсивна змінюваність
середовища вимагає його розгляду в якості суб’єкта навчального процесу. Не можна не
погодитися з думкою Л.Петухової, що сучасний стан взаємин між системою освіти і
соціальним оточенням вимагає перегляду складників навчально-виховного процесу, де
інформаційне середовище набуває статусу одного з провідних чинників упливу на
якісні його характеристики [6]. Слушною є позиція дослідниці, яка під інформаційнорозвивальним педагогічним середовищам розуміє «сукупність знаннєвих,
технологічних і ментальних сутностей, які у синхронній інтеграції забезпечують якісну
передачу знань» [5, с.73]. Отже, особливе місце в реалізації освітніх і виховних завдань
належить створенню відповідного інформаційно-педагогічного середовища, яке
забезпечує використання як традиційних технологій, так і оптимальне поєднання
різних форм та засобів навчання студентів з урахуванням сфери діяльності кожного.
Наявність адекватного інформаційного-педагогічного середовища сприяє засвоєнню
великого об’єму інформації, що вкрай важливо в умовах інтенсивного розвитку
науково-технічного і соціального прогресу.
Інтенсивність формування дослідницької компетентності майбутніх учителів
початкової школи в освітньому інформаційному середовищі, головним чином,
залежить від чіткої організації діяльності змістово-процесуального блоку, що охоплює
цикли дисциплін, факультативні спецкурси, систему науково-дослідної роботи
студентів, педагогічні практики, а також особистісне самовдосконалення. Водночас, як
засвідчують результати нашого дослідження, специфіка формування означеної якості,
насамперед, вимагає дотримання єдиних вимог, цілеспрямованого узгодження і
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збалансування усіх видів навчально-виховного процесу ВНЗ. Останні мають стати
невід’ємною частиною системи професійної підготовки майбутнього фахівця.
Основою формування дослідницької компетентності є наукові знання і вміння.
Зрозуміло, що ядром професійного становлення є блок психолого-педагогічних та
відповідних методичних дисциплін, які в контексті цілеспрямованого педагогічного
впливу формують не тільки основи наукового світогляду і знання методології
дослідження, а й забезпечують засвоєння сутності й ролі педагогіки як науки, її завдань
і значення в розвитку економічного, соціального і культурного потенціалу суспільства,
знайомлять майбутнього вчителя-дослідника із внутрішніми протиріччями
педагогічних процесів та психічних аспектів розвитку особистості у системі
міжособистісних та соціальних взаємин. У свою чергу соціальні і суто професійні
функції у механізмі наукової підготовки вчителя виконують дисципліни
загальноосвітнього циклу. Їх зміст забезпечує формування і розвиток загальної і
фахової культури студентів, наукового передбачення професійно значущих якостей,
здатності до самовдосконалення. Тому, виходячи з вимог принципу ієрархічності,
підготовка вчителя до здійснення дослідження вимагає відповідного структурування й
послідовності використання потенційних можливостей усієї сукупності навчальних
дисциплін. Ідеться про необхідність реалізації міжпредметних зв’язків. Організаційна
функція останніх забезпечує органічну єдність трактування наукових понять і термінів,
оволодіння методологією організації дослідження, унеможливлює повтори і
дублювання. Крім того, забезпечується комплексний підхід до розвитку наукового
діалектичного мислення, уміння визначати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати
явища з наукових позицій.
Цілісний процес формування дослідницької компетентності майбутніх учителів
передбачає їх активне включення у науково-дослідницьку діяльність, яка, на думку
В.Загвязінського, «є і ще в більшій мірі буде важливим елементом практичної
діяльності педагога» [4, с.14]. Поза сумнівом залишається і точка зору В.Сластьоніна
про те, що науковий потенціал майбутнього вчителя має бути таким «щоб випускники
ВНЗ не тільки були знайомі з сучасною наукою і розбиралися в ній, але й отримали
початковий досвід пошукової роботи, вміння застосовувати методи у вирішенні
практичних завдань, були готові до створення нових наукових цінностей» [7, с.67].
У цьому плані виконання відповідних видів НДР є необхідною умовою
дослідницької компетентності. Участь студентів у їх реалізації здійснюється через
цілеспрямоване виконання курсових та дипломних робіт з педагогічної тематики,
участі в олімпіадах, виставках та конкурсах студентських наукових проектів,
публікацій та самостійної діяльності. Перспективним в цьому напрямку є більш
інтенсивне і цілеспрямоване використання можливостей таких організаційних форм як
конференції, круглі столи, дискусії, виставки, презентації, наукові гуртки тощо. Ці
форми роботи дозволяють брати активну участь у обговоренні результатів власної
роботи, обмінюватися досвідом пошукової діяльності. Отже, раціональне використання
видів науково-дослідної роботи студентів у цілісному процесі їх фахової підготовки є
однією з умов формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя
початкових класів.
Як засвідчують матеріали нашого дослідження, більш глибоке оволодіння
студентами науковим досвідом, формування навичок самостійної експериментальної
роботи в умовах безпосередньої майбутньої професійної діяльності має відбуватися в
режимі цілісної програми, організацію якої складає проходження педагогічної
практики як одного з дієвих засобів практичної підготовки студентів. Метою наскрізної
педагогічної практики є оволодіння студентами сучасними методами і формами
навчально-виховної роботи в школі, формування професійних умінь і навичок для
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прийняття самостійних рішень в реальних ринкових та виробничих умовах, виховання
інтересу до професії, любові до дітей, умотивованої потреби систематично
поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Її
різновиди сприяють набуттю майбутнім учителем педагогічних навичок, збагачують
знаннєвий тезаурус, розвивають організаційні, конструктивні й комунікативні вміння,
формують необхідні професійні якості. Якісно організована педагогічна практика
«занурює» студентів у реальні умови навчання і виховання, створює можливості для
удосконалення навичок використання методів дослідження, апробації теоретичних
доробок, набуття вмінь експериментування, оскільки, за нашими даними, найбільші
труднощі вони відчувають саме в організації педагогічного експерименту.
Цілеспрямоване використання різновидів практик для формування
дослідницької компетентності випускника вищого педагогічного навчального закладу є
необхідною умовою його професійної підготовки, що забезпечується чіткою
установкою на розвиток прогнозованих результатів, своєчасною корекцією впливу на
перебіг зазначеного процесу, свідомою участю студентів у виконанні професійних
функцій. Водночас успішне використання потенційних можливостей педагогічних
практик вимагає продуманої організації діяльності студентів, бажання останніх до
наукового вдосконалення, створення необхідної доброзичливої атмосфери, готовності
до цього виду роботи викладачів вищих навчальних закладів, відповідне дидактикометодичне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення [1; 3].
Важливим напрямком цілеспрямованого впливу на студентів у контексті нашого
дослідження є оптимальне використання резервів позанавчальної роботи. Безумовно
потенційні можливості цього виду діяльності є одним із засобів оптимізації процесу
формування дослідницької компетентності студентів вищої педагогічної школи.
Позааудиторна робота сприяє створенню широкого спектру діяльності, використання
широкого кола засобів для формування готовності особистості до професійної
діяльності, про що свідчать роботи Л.Андрєєва, Л.Ващенка, І.Звєрєва, Н.Кічук,
Ю.Кулюткіна, В.Семиченко та ін. Найбільш дієвими в цьому плані можуть бути творчі
завдання та доручення, проблемні гуртки, заслуховування звітів та повідомлень на
науково-педагогічну тематику, наукові дискусії, творчі наукові об'єднання, круглі
столи, захисти проектів тощо.
Використання резервів позанавчальної роботи вищого навчального закладу,
багатогранність виховних завдань, орієнтація на принципи науковості і
компетентнісного підходу вимагає створення необхідних умов для підготовки
студентів до наукових досліджень. Водночас очікуваний ефект можливий лише за
наявності бажання студента до самоосвіти, до самовдосконалення. Орієнтація на
підвищення свого професіоналізму передбачає сформованість відповідної системи
мотивації, усвідомленої потреби у розвитку, певного рівня рефлексії.
Реалізація означених видів діяльності студентів є однією з наскрізних ліній
формування дослідницької компетентності і вимагає не тільки оптимізації форм і
методів навчального процесу, а й раціонального їх поєднання, а також використання
Інтернет-ресурсів, технічних засобів навчання, інформаційно-комунікаційних
технологій.
Компонування змісту навчання враховує коригувальний вплив системи
об’єктивних факторів, що в тій чи іншій мірі визначає відповідний дидактикометодичний супровід процесу підготовки студентів до організації наукових
досліджень. До них відносяться як індивідуально-психологічні особливості індивіда,
так і чинники зовнішнього характеру (кадрове та матеріальне забезпечення
навчального процесу, стан демографічних та соціально-побутових умов, психологічний
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мікроклімат у колективі, рівень організації методичної роботи адміністрації ВНЗ
тощо).
Із зазначеного вище випливає, що готовність до наукового дослідницького
пошуку формується у цілісному режимі всіх видів аудиторної та позааудиторної
роботи студентів і здійснюється у декілька взаємопов’язаних умовних етапів.
Перший,
діагностично-прогностичний,
передбачає
визначення
стану
сформованості у студентів відповідної системи знань, виявлення організаційнопедагогічних умов і чинників, що впливають на процес професійної підготовки
вчителя, розробку програми (проекту) формування означеного феномена майбутнього
фахівця.
Другий етап, інформаційно-репродуктивний, пов'язаний з організацією наукової
діяльності студентів репродуктивного характеру, спрямованої на розвиток
умотивованого бажання до набуття необхідних знань, збагачення термінологічного
наукового апарату, вдосконалення дослідницьких якостей.
На третьому етапі, репродуктивно-практичному, зусилля концентруються на
необхідності самостійного виконання практичних наукових досліджень, розумінні ролі
експериментального аспекту в одержанні достовірних результатів. Увага
зосереджується на механізмі обробки інформації, використанні потенційних
можливостей різновидів педагогічної практики, забезпеченні цілеспрямованої, активної
участі студентів у конкурсах, олімпіадах, самостійному виконанні практичних та
лабораторних робіт, опануванні відповідних спецкурсів тощо.
Четвертий, творчо-еврестичний етап, є заключним у підготовці до здійснення
наукових досліджень. Він передбачає усвідомлення студентом об’єктивного образу
професійної діяльності, здатності до рефлексії, готовність до самовдосконалення на
основі самоаналізу й синтезу індивідуальних властивостей і набутого педагогічного
досвіду, готовність до моделювання майбутньої професійної пошукової діяльності.
Моніторинг процесу поетапного формування досліджуваної якості
забезпечується блоком зворотного зв’язку, який передбачає діагноз, прогноз,
проектування, організацію і корекцію перебігу навчального процесу.
Висновки
Таким чином, серед організаційно-педагогічних умов формування дослідницької
компетентності майбутніх учителів початкової школи слід виділити наступні: розгляд
процесу формування дослідницької компетентності як складника професійної
підготовки вчителя; дотримання єдності всіх компонентів навчання; створення
інформаційно-розвивального педагогічного середовища; використання можливостей
дисциплін та інших видів навчальної діяльності; оптимальне поєднання традиційних та
інноваційних методів; відповідне матеріальне, дидактичне й психологічне забезпечення
навчального процесу; систематичний педагогічний моніторинг і корекція тощо.
Аналіз і узагальнення відповідних наукових джерел дозволяє окреслити роль
дослідницької компетентності в підвищенні ефективності професійної підготовки
майбутніх фахівців: означена компетентність забезпечує кожному суб’єкту
навчального процесу можливість розкрити свій інтелектуально-творчий потенціал,
опанувати стратегіями наукового пошуку, сприяє вихованню науково-дослідницького
пошуку щодо розв’язання практичних та наукових проблем, що активізує процес
самореалізації майбутнього вчителя як професіонала-дослідника.
В
подальших
дослідженнях
проблеми
формування
дослідницької
компетентності вважаємо необхідним задіяти потенціал навчальних дисциплін
психолого-педагогічного циклу, педагогічної практики, підготовки наукових робіт у
напрямку створення атмосфери, в якій студент активно розробляє та втілює
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оригінальні дослідницькі задуми, проекти, виявляє дослідницьку ініціативу й
наполегливість.
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АННОТАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

В статье обозначена роль научно-исследовательской деятельности в повышении
эффективности профессиональной подготовки будущих специалистов, отражено состояние проблемы
в теории и практике высших учебных заведений, обоснованы организационно-педагогические условия
формирования исследовательской компетентности будущих учителей начальной школы в условиях
профессиональной подготовки.
Ключевые слова: исследовательская компетентность, организационно-педагогические условия,
профессиональная подготовка, учитель начальной школы.
THE SUMMARY
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE RESEARCH COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL
TEACHERS IN FACILITIES FOR VOCATIONAL TRAININQ
This article outlines the role of research activities to improve the effectiveness of training future
professionals, state of the problem highlighted in the theory and practice of higher education, grounded
pedagogical conditions of the research competence of primary school teachers in terms of professional training.
Keywords: research competence, pedagogical conditions, training, primary school teachers.

Журнал наукових праць №15(10)’2013

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Гуманітарні і суспільні науки

67

УДК 372.874
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
І.О. МАЙБОРОДА
Мукачівський державний університет

У статті окреслено педагогічні умови розвитку творчих здібностей молодших школярів на
уроках образотворчого мистецтва. Висвітлено поняття творчості, значення розвитку творчих
здібностей в процесі формування особистості молодшого школяра.
Ключові
слова:
творчі
здібності,
творча
діяльність,педагогічні
умови,методи
навчання,образотворче мистецтво.

Головним завданням гуманізації та демократизації освіти України є створення умов
для розвитку і самореалізації кожної особистості, формування покоління, здатного
вчитися впродовж всього життя продуктивно розв’язувати нагальні проблеми сьогодення.
Як зазначено у Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, головною
метою української системи освіти є створення передумов для розвитку особистості,
здатної творчо мислити гнучко реагувати на зміни потреб в суспільстві, самостійно
приймати нестандартні рішення. На формування загальних художніх здібностей учнів,
універсальних якостей творчої особистості орієнтує Концепція художньо – естетичного
виховання та чинні навчальні програми. Система освіти має забезпечувати розвиток у
дітей і молоді творчих здібностей, їх підтримку та формування навичок самоосвіти і
самореалізації.
Об’єкти та методи дослідження
Творча діяльність полягає в отриманні нових результатів, а творча особистість – це
особистість, яка здатна генерувати отриманні ідеї, робити відкриття, здійснювати
винаходи. У Вікепедії пояснюється творчість як діяльність людини, спрямована на
створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей.
Необхідними компонентами творчості є фантазія, уява, психічний зміст якої втілюється у
створенні образу кінцевого продукту (результату творчості). У світлі цих вимог
величезної ваги набуває початкова школа, в якій закладаються основи інтелектуального,
морального та духовного потенціалу особистості . Від організації освітньо – виховної
роботи, форм організації творчої роботи на уроках образотворчого мистецтва залежатиме
те, як буде здійснюватися розвиток творчих здібностей молодших школярів, їх здатність
до розуміння естетичних цінностей, до глибоких емоційно – естетичних переживань.
Роль творчості у навчально – виховному процесі початкової школи зумовлюється
низкою важливих міркувань. По перше, творчість допомагає виробляти уміння
вирішувати нові задачі, орієнтуватися в нових умовах, долати різноманітні труднощі. По
друге, творчість пробуджує та стимулює розвиток інтересів до діяльності, оскільки
завжди пов’язана з відкриттям нового, знаходженням чогось раніше невідомого
Творчі здібності формуються протягом усього життя людини, проте в ґенезі її
становлення існують оптимальні сенситивні вікові періоди її формування. Молодший
шкільний вік є сприятливим для творчого розвитку дітей, їхніх здібностей до творчості.
Саме в цей період активно розвивається уява, фантазія, творче мислення, помітно
проявляється допитливість, формується уміння спостерігати, порівнювати, критично
оцінювати діяльність.
Творча особистість – це особистість у якої поєднується внутрішня потреба творити із
знаннями та уміннями, відповідною обдарованістю. Творча особистість завжди
характеризується високим рівнем креативності, яскраво вираженими особистісними
якостями і здібностями які сприяють успішній діяльності. Тобто, це людина яка має
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нетрадиційне, самостійне мислення, багатий духовний світ, створює щось нове
оригінальне. В.Сухомлинський писав, що « Творчість не приходить до дітей з якогось
натхнення. Творчості треба вчити» [7]. Дитинство – це період, коли творчість –
природний спосіб життя, тому розвиток творчих здібностей дитини потрібно розпочинати
з ранніх років, враховуючи нахили дитини. Під творчістю школярів сьогодні
підрозумівається діяльність, результат якої характеризується суб’єктивною новизною,
оскільки вона пов’язана із застосуванням нових знань і розв’язуванням різноманітних
задач у процесі навчально – виховної роботи в школі та на позашкільних заняттях.
Проблема творчих можливостей школярів, за словами В.О.Сухомлинського, -«одна з
ділянок педагогічної цілини», - особливо специфічне та малодосліджене явище, а дитяча
творчість – «глибоко своєрідна сфера духовного життя»[7].
Дитяча творчість залишається предметом аналізу багатьох учених, які досліджують
природу цього феномену. Психолого – педагогічні аспекти порушеної проблеми
розглядались у працях Л.Виготського, Л.Божовича, І.Кона, В.Крутецького, Б.Юсова, Т.
Сорочан, Л.Масол, Г.Шевченко та інші.
Питання розвитку творчих здібностей школярів засобами образотворчого мистецтва
було предметом дослідження сучасних педагогів і методистів таких як Л.Фесенко,
Т.Рубля, І.Демченко, Т.Руденко які наголошували на необхідності збагачення дитини
духовно – художніми враженнями, розвитку її художніх здібностей, сприяння творчої
самореалізації.
Постановка задачі
Метою статті є висвітлення педагогічних умов, що сприяють розвитку творчих
здібностей молодших школярів в процесі навчальної діяльності на уроках образотворчого
мистецтва.
Результати та їх обговорення.
Мабуть, аксіоматичним є твердження, що творчий розвиток кожної людини на
певному етапі має бути педагогічно керованим, оскільки саме вчитель може значною
мірою професійно закласти підгрунття для становлення творчої особистості та визначити
сталий напрямок цього процесу. Нажаль, в сучасній шкільній практиці ще мало
враховується слушність популярної із середини ХХ століття гіпотези про те, що загальний
творчий потенціал особистості, яка розвивається через мистецтво, може бути успішно
трансформований в інші види життєдіяльності людини.
Формуванню творчих здібностей молодших школярів засобами образотворчого
мистецтва в умовах загальноосвітнього навчального закладу сприяє створення належних
педагогічних умов для кожного учня , задоволення його художніх інтересів і потреб. На
нашу думку такі умови забезпечує сприятливий мікроклімат на уроці, посилення
мотивації творчої діяльності, врахування Вікових, психологічних особливостей кожного
учня, ефективна організація та керівництво діяльністю дітей, забезпечення та раціональне
використання якісного наочного матеріалу,мультимедійних , технічних засобів навчання,
наявність добре обладнаного кабінету образотворчого мистецтва та залучення учнів до
гурткової роботи.
Щоб виховати творчу особистість, самому вчителю треба бути творчою людиною,
професіоналом у своїй справі. Творчо викладати – означає постійно шукати нові шляхи
активізації діяльності учнів на всіх етапах навчальної роботи. Шукати нові форми
організації освітньо – виховної роботи на уроці, вдосконалюватися самому, переймати
досвід передових педагогів. Учитель повинен вчитися все життя, прагнучи досягти
вершини своєї педагогічної творчості.
Уроки образотворчого мистецтва дають невичерпні можливості вчителю реалізувати
завдання художньо –творчого розвитку молодших школярів. Кожен урок – це крок до
формування інтелекту учня, цеглина в основі будинку на ім’я «розвиток і знання», без
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яких не можлива розумна творча особистість. На уроках образотворчого мистецтва у
молодших школярів формується культура, доброзичливі взаємини між учнями та
вчителем. Час коригує структуру й типологію уроку, який залишається основною формою
навчання школярів образотворчого мистецтва. Сучасний якісний урок – питання, що
постійно турбує педагогів, це одна із основних проблем забезпечення якісної освіти.
Одне із головних завдань учителя на уроці образотворчого мистецтва створити
певний емоційний стан учнів, творчу атмосферу. Це, насамперед, заохочення до пізнання,
це підтримка прагнення дитини до творчості, вияв поваги до неї, уникнення несхвальних
оцінок відносно творчих ідей учнів і знаходження слів, що стимулюють творчість.
Значуще місце у розвитку творчих здібностей відіграє наявність пізнавальних мотивів у
школярів. Сформувати в учня мотиваційну сферу – означає виробити в нього систему
цінностей, виховати потребу в набутті нових знань, розкрити особистісне значення
навчання, що допоможе усвідомити школяреві як навчання допоможе йому визначити
своє місце у житті [3].
В організації уроку образотворчого мистецтва вагома роль належить особистому
прикладу вчителя, його майстерності, умінням застосовувати не тільки класичні методи
навчання, а й поєднувати їх з новітніми підходами до організації та проведення
навчально-виховного процесу. Так наприклад, слід відзначити, що проблемні ситуації на
уроці стимулюють пізнавальну мотивацію учнів, допомагають подолати психологічний
бар’єр , що спричинений минулим досвідом, ведуть до виникнення нових пізнавальних
потреб. З цією метою доречно застосовувати методи стимулювання мотивації навчальної
діяльності, а саме: навчальні дискусії, пізнавальні ігри,створення ситуації новизни у
процесі викладу навчального матеріалу з опорою на життєвий досвід учнів, метод
заохочення та інше. З метою заохочення дітей до творчості необхідно проводити екскурсії
на природу, виставки дитячих робіт, творів місцевих художників, народних майстрів,
проводити екскурсії в музеї та віртуальні подорожі до різних музеїв світу [3].
Розвиток творчих здібностей школярів неможливий без ефективної організації та
керівництва діяльністю дітей. Вчитель повинен уміло підібрати методи та форми роботи з
учнями; систему вправ, завдань, опорних карток; художні техніки , що розвивають
спостережливість, уяву, фантазію, асоціативно образне мислення. Так , зокрема,
використання таких методів як метод мозкового штурму, « Так чи ні?», « Якби…»,
когнітивних методів навчання (перевтілення, образного бачення, досліджень, гіпотез),
метод проектів, проблемного викладу матеріалу та інші. Творча активність школярів на
уроці не виникає сама по собі, її треба стимулювати, створити відповідну атмосферу [3].
Найефективніший прийом щодо цього – застосування гри, ігрових ситуацій , завдяки
яким значно зростає інтерес до навчання. Тому на уроках образотворчого мистецтва з
учнями початкових класів доречно застосовувати ігрові ситуації та дидактичні ігри для
поступового залучення їх до більш складних творчих завдань. Це можуть бути ігри: «
Загадай – ми відгадаємо», « Що спочатку, а що потім?», «знайди дерево за назвою», «
Розбитий глечик», « Фантазери». Широко використовуються в початковій школі ігри –
вправи та урок – гра.. Для розвитку логічного мислення , усного мовлення та
образотворчих якостей доцільно проводити такі ігри: « Знайди такий самий предмет», « З
якого дерева листя?», « Що змінилося ?», « Коли це буває?» та інші. Отже, дидактична гра
в усіх своїх видах виконує різні функції, але домінує мотиваційна. Саме з цих позицій слід
оцінювати її переваги порівняно з іншими методами навчання. Будь яке завдання, подане
в ігровій формі, дозволяє не лише швидко повторити , закріпити чи систематизувати
знання, а й завжди викликає у дітей зацікавлення та спонукає до діяльності. Тому доречно
складати та розв’язувати кросворди, чайнворди, ребуси, проводити інтелектуальні ігри
(вікторини, КВК ), сюжетно – рольові ігри (інсценізація, пантоміма).
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На уроках образотворчого мистецтва можуть успішно використовуватися як творчі,
так і ігри за правилами. Різні казково – ігрові моменти уроку «обігруються» як самим
вчителем, так і його своєрідними помічниками - ляльками (мультиплікаційними героями,
персонажами відомих казок: Незнайком, Олівцем – Малювцем, Телесиком, Барвінком та
іншими).
Емоційно та продуктивно проходять на уроках образотворчого мистецтва і колективні
ігри в яких беруть участь декілька груп школярів, що творчо змагаються між собою або
створюють колективну творчу роботу («У світі кольорових казок», « Художники і
глядачі», « Прикрасимо ялинку», « Золота осінь», « Казкове місто» та інші).
В процесі розвитку творчих здібностей молодших школярів велике значення має
підбір тематики завдань, також використання різноманітних художніх технік і, зокрема,
нетрадиційних художніх технік та матеріалів , використання яких є доступними для дітей
і дають їм можливості до експерименту, пошуку художніх образів, сміливих втілень на
папері. Таке малювання приваблює дітей легшим способом виконання, якісними
результатами, невеликою затратою часу. Досвід показує, що одне з найбільш важливих
умов успішного розвитку дитячої художньої творчості – різноманітність і варіативність
роботи з дітьми на уроках. Новизна обстановки, незвичайний початок роботи, красиві і
різноманітні матеріали, цікаві для дітей неповторні завдання, можливість вибору і ще
багато інших чинників – ось, що допомагає не допустити в дитячу образотворчу
діяльність одноманітність і нудьгу, забезпечує жвавість і безпосередність дитячого
сприйняття та діяльності. Важливо,щоб кожного разу вчитель створював нову ситуацію
так, щоб діти, з одного боку, могли застосувати раніше засвоєні знання, вміння, навички, з
іншого – шукали нові рішення, творчі підходи . Саме це викликає у дітей позитивні
емоції, радісне здивування, бажання творчо працювати.
Найбільш часто вживані в роботі з молодшими школярами такі техніки як
плямографія, гратографія, монотипія, аерографія, живопис на манній крупі, малювання
восковими олівцями та аквареллю. Малювання пальцями, долоньками, малювання
свічкою та аквареллю, друкування природних форм з графічним доопрацюванням та інше.
Творчий інтерес у молодших школярів також викликає використання різноманітних
виражальних засобів в різних видах образотворчого мистецтва, які урізноманітнюють
прийоми роботи, стають цікавими у вирішенні навчальних завдань ( виконання тонового
рішення натюрморту за допомогою крапочок контрастних або нюансних кольорів,
фантастичних тварин за допомогою графічного зображення різних фактур).
У процесі художньо – творчого розвитку молодших школярів на уроках
образотворчого мистецтва особливе значення має сприймання та інтерпретація творів
образотворчого мистецтва. Спочатку корисно ознайомити учнів з аналогічними за
тематикою творами митців, Активізувати процес такого сприймання варто шляхом
демонстрування (за допомогою технічно – інформаційних засобів навчання) мистецьких
творів, художніх світлин, музичних, літературних, анімаційних фрагментів з метою
підвищення загального емоційно – естетичного впливу на молодших школярів. Потім учні
обговорюють сприйняті мистецькі твори. Порівнюють побачене з власним життєвим
досвідом, висловлюють враження про асоціативні образи, що виникли під час їх
споглядання. Щоб переконати учнів у тому, що головне завдання художника не в
елементарному копіюванні довкілля. А у відтворенні його в художньо – обраній формі,
слід демонструвати не лише репродукції з відомих творів , а й оригінальні картини
художників та світлини мальовничих краєвидів. Це активізує процес естетичного
сприйняття і дасть змогу дітям емоційно відчути так званий «ефект присутності», який
виникає, коли враження від побаченого в дійсності збігаються з тим, що було відтворено
художником [4]. Не зайвим буде й порівняння робіт професійних митців з малюнками,
створеними однолітками. Адже в молодшому шкільному віці спостерігається зв'язок
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сприймання мистецтва з власною образотворчою діяльністю, помітно підвищується
інтерес до того, «як це зроблено» у « справжньому» (професійному) мистецтві. До того ж,
показ на уроці ще й фрагментів мистецьких творів допомагає проникненню учнів у творчу
«лабораторію» художника і стає одним із найважливіших чинників стимулювання їхньої
власної образотворчості.
Висновок.
Отже, створюючи відповідні педагогічні умови, впроваджуючи в педагогічну практику
уроку образотворчого мистецтва інноваційні методи навчання, вчитель сприяє розвитку
творчих здібностей молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва, дає
можливість школярам повірити в себе, відчути себе митцем, творчою людиною, що
зміцнює почуття власної гідності, викликає інтерес до процесу пізнання, робить його
суттю повсякденного життя.
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АННОТАЦИЯ
В статье обозначена роль педагогических условий развития творческих спосібностей младших
школьников на уроках изобразительного искусства. Раскрыто понятие творчества, значение развития
творческих спосібностей в процесе формирования личности младшего школьника.
Ключевые слова: творческие способности, творческая деятельность, педагогические условия,
методы обучения, изобразительное искусство.
SUMMARY
This article outlines the pedagogical conditions of development of creative abilities of younger learners
during the art lessons. It also describeas the conception of creativity to the development of creative abilities in the
process of forming the personality of younger learners.
Key words: creativity, creative activity, pedagogical conditions, methods of teaching, arts.
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УДК 371.13:504
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
І.Я.ПОНІН д.с/г.наук, професор
Л.М. ФЕНЧАК канд.пед. н., доцент
В статті розглядається питання про необхідність формування екологічної культури майбутніх
вчителів початкових класів у процесі їх практичного навчання.
Ключові слова: екологічного культура, екологічна освіта, екологічне виховання, організація
навчально-виховної роботи.

Постановка проблеми. Соціально-економічні зміни та екологічний стан в Україні
зумовлюють необхідність вдосконалення формування екологічної культури фахівців
усіх напрямів професійної підготовки. За останній час вплив людини на природу став
особливо значним, фактично не контрольованим і не прогнозованим. Поступово наука
дійшла висновку: вплинути на екологічну ситуацію і покращити екологічне становище
можна через природоохоронну освіту, бо цивілізованому суспільству потрібні
екологічно виховані, грамотні і культурні громадяни. Основною метою такої освіти є
формування екологічної культури підростаючого покоління, виховання почуття
відповідального ставлення до природи, усвідомлення кожним громадянином себе як її
частки.
Людина повірила в легенду про свою виняткову роль на Землі. Своєю
діяльністю, а саме: вирубуванням лісів, щоб розширити площу під посіви
сільськогосподарських культур, зрошуванням великі площ в засушливих районах,
мільйони гектарів боліт осушили, створили штучні водосховища які порівнюються з
морями, по своєму бажанні змінили генотип деяких рослин, порушила рівновагу в
природному середовищі. На початку ми одержали очікувані позитивні результати, але з
часом зрозуміли-настала розплата: зменшується кількість чистої питної води
(озонування є дорогим, а хлорування шкідливе для здоров’я), побутові і промислові
стічні води недостатньо очищаються та виливаються в річки які починають
перетворюватись в стічні канави, а надмірна хімізація сільського господарства
безповоротно забруднює ґрунтові води. Подібна ситуація стосується і атмосфери, яка
втративши велику частину озону стала пропускати до поверхні Землі ультрафіолетові
промені, що є шкідливими для живих організмів і випадають на Землю у вигляді
кислотних дощів. Найбільше багатство України - ґрунти, які позбавлені лісів і
трав’янистої природної рослинності почали швидко деградувати у вигляді ерозій, а
зрошені поля перетворились в солонці та солончаки, що потребують багато, дуже
багато води для промивки. Промивні води, що містять солі і залишки пестицидів
утворили мертві водойми і зробили непридатними підземні прісні води.
Життя сучасного суспільства в багатьох країнах світу не покращується, що
призводить до масових протестів населення до керуючих органів влади щодо
нездатності вирішувати соціально-економічні проблеми. В багатьох випадках наголос
робиться на вирішенні економічних і політичних питань. Однак, часто все це буває
пов’язано з погіршенням екологічного стану природного середовища, із-за ігнорування
її законів. Науково-технічний прогрес сприяв суттєвому покращенню рівня життя. А це
в свою чергу зумовило використання великої кількості енергії і ресурсів, добувати які
стало дорожче, а деякі опинилися на межі вичерпаних. В гонитві за прибутком
виробники не приділяють належної уваги утилізації промислових відходів, що шкодить
навколишньому середовищу.
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Вище сказане є свідченням того, що технічний і науково-технічний прогрес
набагато випередив екологічну культуру людини. Ми не змогли (а може не хотіли із-за
вигоди) прорахувати негативні наслідки такого втручання в природні процеси.
Політики зайняті боротьбою за владу і дуже мало приділяють уваги вирішенню
екологічних проблем. Хоча наукова громадськість (наприклад, рух «Гринпис»)
проводять акції в захист природного середовища, але дані акції поки що торкнулися
тільки захисту бездомних собак. Екологи та наукова громадськість в один голос
стверджують про те, що науково-технічна революція пропонуючи певні блага
цивілізації, дуже часто здійснює негативний вплив на середовище проживання людини
- природу. І для того, щоб вижити, людство повинно негайно перейти в епоху
гуманітарно-екологічної революції. Частина даного положення співпадає з ідеями
академіка В.І.Вернадського, який створив теорію про Ноосферу, але дана теорія
розглядається під час навчання і виховання майбутніх вчителів тільки частково. Дуже
важливим при цьому є розуміння того, що у взаємовідносинах людини з природою не
повинно бути дій, які б нашкодили навколишньому природному середовищі. Не
керувати природою, а враховувати її закони під час своєї життєдіяльності, вивчивши
всі складності взаємовідносин, проаналізувавши результати регіональних екологічних
катастроф, відновити доведенні до зникнення види рослин та тварин – ось частковий
перелік гуманних приписів щодо використання природного середовища.
Метою даної статті є розгляд практичного аспекту у формуванні екологічної
культури майбутніх вчителів початкових класів.
Викладення основного матеріалу. Гуманітарно-екологічна революція ставить
в основу наших взаємовідносин з природою гуманітарний (освітній) принцип
діяльності. Людство повинно усвідомити, що збереження частини природного
середовища що залишилося та його примноження єдиний правильний напрям любої
діяльності людини. Цей процес буде довгим, складним і важким. Необхідно буде
привчити себе до посиленої економії, регламентації своїх потреб, дотримуватись
екологічних законів. А це вже головні складові екологічної культури особистості. Нам
треба змінити поведінку дорослої людини, вплинути на сімейні, національні традиції
щодо збереження природного середовища, виховати екологічну культуру у молоді та
дітей. Нам, педагогам, працюючи з майбутніми вчителями, відведена роль менторів.
Від того, як ми налагодимо діалог між університетом і школою, школою та сім’єю,
залежить дуже багато. Треба бути готовим до тривалого і, на перших етапах,
малоефективного результату.
На Закарпатті немає великих міст і промислових центрів, і переважаюча частина
населення – сільські жителі, відношення яких до природи мало відрізняються від того,
яким було 40-50 років тому. Ми продовжуємо викидати побутові відходи в «затишні»
місця, як робили наші пращури. Але кількість та склад побутового сміття давно не
такий, як був колись. Нарешті, ми помічаємо, що околиці сіл загиджені, ми
обурюємося, але продовжуємо наполегливо викидувати сміття, але тепер ще дальше
від дому (у деяких є автотранспорт і сміття можна вивезти до річки або в ліс). Однак ,
сміття бачать всі, а забруднення вихлопними газами повітря не завжди видно
(відчутно) нашими органами відчуттів. А по цьому показнику забруднення атмосфери
в м. Ужгороді одне з найбільш загрозливих в Україні. А як же йдуть справи в сільській
місцевості? На Закарпатті раніше будинки будували упродовж доріг. У горах шляхи і
села розміщувались упродовж русла річки в самій низинній частині рельєфу. Але
прийшла епоха автотранспорту. Увесь транспорт в гірські села їде через центр
населеного пункту, по вулицях, які розташовані ближче до низинної зони. Вихлопні
гази важчі від повітря і вони залишаються в самій низинній частині рельєфу (упродовж
річки, вулиці). Санітарні служби визначили, що упродовж автомобільної дороги з
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інтенсивним рухом в обидві сторони на 200-250 м. небезпечна для життя зона. Тут
небажано вирощувати фрукти і овочі, пасти худобу і будувати будинки. У нас, на жаль,
це найбільш населена територія. За кордоном, наприклад, всі автотраси обїзжають
населені пункти.
Інше коло питань пов’язаних з екологічною культурою відноситься до
взаємовідносин людина - природа. Гори і ліси з мінеральними водами та гірськими
річками, не тільки краса Карпат, але основній центр туризму нашої країни. Так ось і
вони переживають не кращі часи. За існуючою технологією в лісах регулярно
проводять зрубку лісів, видаляють старі і хворі дерева. Ми пояснюємо студентам, що
таким чином лишаємо їжі і житла наших дятлів-лісних лікарів, що совам нема де
будувати свої гнізда. Адже вони гніздяться в дуплах старих дерев, а такі дерева
підлягають вирубці. Загальновідомо, що сови та лисиці охотяться на малих гризунів,
надлишок яких приносить шкоду домашнім господарствам в людей з навколишніх сіл.
В таких технологічних прийомах дуже мало екологічної культури і змінити ситуацію
буде нелегко.
Найбільша екологічна проблема Закарпаття пов’язана з втратою родючості
землі. Переважна більшість працездатного населення виїжджає за межі області в
пошуках роботи. Діти залишаються з бабусями, мамами які не можуть виконувати
важку чоловічу роботу з обробки земель та утримання худоби. Діти привикають до
думки, що наша Земля нас не кормить і берегти її не потрібно. Тому кількість худоби
різко зменшилось, і як наслідок зменшилась кількість природних добрив. Родючість
падає, погіршуються фізичні якості ґрунту, посилюються ерозійні процеси, результат
яких плачевний.
Вищеописані явища зумовлюють нас, педагогів, до пошуків різних форм і
методів формування екологічної культури у майбутніх вчителів початкових класів,
яким формувати екологічну свідомість підростаючого покоління. Одною із таких форм
роботи є педагогічна польова практика. Під час її проведення ми разом із студентами
першого курсу напряму підготовки «Початкова освіта», навколо села Лавки в районі
Червоної Горки м. Мукачева, обстежили ділянку, де більш як 20 років тому був
посаджений абрикосовий сад. Ділянка має схил крутості 8-10°. Упродовж ділянки, де
сад висохнув та покинутий - ми вибрали контрольний участок. Результати обстеження
дали такий результат (таб.1.1.)
На обох ділянках виявлено 12 та 13 видів рослин, але ботанічний склад їх був
різним. Тільки п’ять видів були спільними. На еродованій ділянці переважало
грубостебельне різнотрав’я, були відсутні бобові, а із злаків був тільки пирій і мітлиця.
У складі травостою на контрольній ділянці переважали злакові (кормові) рослини, а
бобові зустрічались в одиничних випадках. Площа покриття поверхні в контролі
складала 100% , а на еродованій ділянці біля 40%. Облік зеленої маси на контрольній
ділянці склав 1850 г/м2, а на еродованій ділянці-370 г/м2. Облік етномофауни дав більш
контрастні результати. На еродованій ділянці ентомологічним сачком було відловлено
51 комаху, а в контрольному - цей показник складав 461 особи, серед яких переважали
мухи (142 особи), попелиці – (90 осіб) і павуки (31 особи). Комахи з еродованої ділянки
були представники 6 видів, а в контрольній – 9. В обох випадках переважають
представники видів мух (двокрилих) та тлі (рівнокрилі).
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Видовий склад травостою (м. Мукачево ( Червона Горка), травень 2013)
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Назва видів
Жовтозілля (Senecio Vulgaris)
Золотарник
звичайний(SolidagoVirgaurea)
Дрік красильний (Yenista tinetoria)
Суниця лісова (Fragaria Vesca)
Ожина сиза (Rubus caestius)
Волошка лучна(Centaurea jacea)
Мітлиця (Calamagrostis epigeios)
Стенактис однорічний (Stenactis annua)
Шипшина (Rosa canina)
Мітлиця тонка ( Agrostis Lenuis)
Стоколас (Bromus inermis)
Мята лучна (Poa pratensis)
Деревій (Achillea millefo lium)
Пеларгонія лучна (Geranium pratensis)
Чина лучна (Lathyrus pratensis)
Мишачий горошок ( Vicea Cracca)
Подмаренник північний (Galium
Boreale)
Подмаренник справжній (Galium
Kerum)
Козлобородник східний (Gragopogon
orientalis)
Конюшина повзуча (Trifolium repens)

Наявність видів
Еродований
участок
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Контрольний
участок
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

Таким чином, господарська діяльність з відхиленнями від науковообгрунтованих норм експлуатації веде до порушення природних процесів: зменшується
видовий різновид рослин і тварин. Екосистема порушується, її продуктивність падає.
Подібну картину можна бачити на схилах гір, де були колись вирубані букові
ліси, а землі, що залишилися, використовуються під пастбища і сінокоси. Однак на цих
землях в результаті випасання худоби, а також відсутність елементарного догляду (
підкорм, косіння бур’янів) розвились де- градаційні ерозійні процеси, оголилась
материнська порода, а у травостоях почали переважати рослини, що погано поїдаються
худобою, а також купки мурашників. Деградацію завершує спалення сухої трави. Дуже
часто можна спостерігати, що весною, з настанням теплої погоди повсюди горять
вогнища: спалюють сухі минулорічні стебла кукурудзи і соняшника, грубі стебла
бур’янів, висохле листя. Існує народна думка, що після спалення сухої трави майбутній
урожай ростиме інтенсивніше. Згоряють сухі залишки трав (бур’янів) на залишених без
оброблення земельних ділянках, а також залишки різнотрав’я на берегах річок, горить
лісова підстилка.
У цьому процесі бере участь не тільки доросле населення, але і діти. Їх
приваблює вогонь. Вони відчувають себе дорослими, мисливцями, робінзонами, адже
їм підвладний вогонь. Дуже потрібно переконувати і дітей і дорослих у тому, що
спалювання сухої трави дуже і дуже небажано. Адже ми порушуємо природні процеси
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в навколишньому природному середовищі (цей процес називається «кругообіг
речовини в природі»), коли використані речовини, утворені з багаточисельних видів
живих організмів, що живляться ними, знову повертаються в Землю у вигляді
мінеральних речовин. При спаленні трав гинуть багато зимуючих рослин, комах,
літаючих, повзучих та бігаючих тварин, які лишаються місць гніздування та укриття.
Умови м. Мукачева дозволяють постійно спілкуватися з природою – вона поряд.
Ми користуємось цим не тільки під час літньої практики, але і осіню та весною. Поряд
із заняттями в аудиторії, часто заняття проводяться і в природі. Збираємо осінні
рослини для гербарій. На практичних заняття з екології під час паводків виходимо на
берег р. Латориця, відбираємо каламутну воду, відстоюємо її і фільтруємо через
фільтрувальний папір. Після висушування визначаємо вміст мулу в 1 літрі води. Під
час забору води в районі транспортного мосту визначають ширину річки, глибину і
швидкість течії. Це дозволяє нам визначити об’єм води, а так і об’єм мулу який
переносить (відносить) річка, розрізаючи ґрунтовий покрив з схилів гір.
На семінарських заняттях обговорюємо проблеми водної ерозії, шукаємо
причини, що їх викликають і пропонуємо найбільш ефективні заходи, які дозволили б
зменшити ерозійний процес і знизити втрати від паводків.
Завершальним етапом щодо формування екологічної культури в майбутніх
вчителів початкових класів є захист реферату, на тематику «Екологічний стан
населеного пункту» де проживають студенти. У висновках студент пропонує можливі
варіанти покращення екологічного стану з обов’язковою участю в цьому процесі учнів
початкових класів.
Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку з даного
дослідження. Дана стаття не вичерпує розв’язання всіх питань з формування
екологічної культури майбутніх фахівців педагогічного профілю. Перспективи
подальших розвідок з даного дослідження пов’язані з поглибленим концептуальним
аналізом змісту навчальних програм в аспекті екологізації навчальних дисциплін,
пошуком адекватних форм введення екологічних компонентів до способів навчальної
діяльності студентів, зокрема про вивченні дисциплін з циклу професійної підготовки.
Таким чином, можемо зробити висновок, що випускники вищих закладів освіти
повинні мати не тільки відповідний рівень професійної компетентності, а й володіти
такими особистісними якостями, як: мобільність, рішучість, екологічна культура та
здатність приймати обдумані екологічні безпечні рішення.
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АННОТАЦИЯ
ФОРМИРОВАНИЕЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В этой статье рассматривается вопрос о необходимости формирования экологической
культуры будущих учителей, в процессе их практического обучения.
Ключевые слова: экологическая культура, экологическое образование, экологическое
восспитание, организация учебно-воспитательной работы.
THE SUMMARY
The necessity of the formation of ecology culture of the future teachers in primary schools is considered
in the article.
Keywords: Ecological education, ecological culture, ecological education, organization, educationaleducate works.

УДК 371. 011
МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРАЦЯХ
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
М.І. ВАСИЛИНКА
Мукачівський державний університет

У статті розглянуті деякі аспекти музичного виховання дітей молодшого шкільного віку на
основі праць В. Сухомлинського та специфіці його оригінальної музичної системи.
Ключові слова :естетичне виховання, музика, музичне виховання, «музика природи», слухання
музики, настрій, взаємозв'язок природи і музики, емоційна пам'ять, казка, оригінальна система
музичного виховання.

В умовах переходу освіти до концептуально нових, прогресивних, особистісноорієнтованих засад особлива увага повинна приділятись прищепленню духовноморальних цінностей підростаючого покоління засобам музики. В літературнопедагогічній спадщині великого педагога-гуманіста Василя Сухомлинського й
закладені ось ці багатющі резерви вдосконалення музично-естетичного виховання
дітей.
В. Сухомлинський не отримав спеціальної музичної освіти. Але у своїй
літературно-педагогічній діяльності він неодноразово торкався питань виховання дітей
засобами музики. Цей аспект творчості видатного українського педагога вивчений ще
недостатньо. Тож спробуємо осмислити творчу спадщину
В. Сухомлинського з
питань естетичного виховання та її значення у вдосконаленні музичного виховання
дітей.
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Приваблює особистість В. Сухомлинського, його музикальність, про що
свідчать спогади про нього. Любов його до музики, звичайно, справила вплив на
творчу діяльність.
Об'єкти та методи дослідження
У педагогічних працях В.Сухомлинський стверджує, що музика – мова почуттів,
переживань, найтонших відтінків настрою – є могутнім засобом естетичного
виховання. Чутливість сприймання мови музики, розуміння її залежить від того, як у
дитинстві й отроцтві сприймалися твори, складені народом і композиторами. Вміння
слухати і розуміти музику він вважав однією з елементарних ознак естетичної
культури.[4;с.382]
Педагог переконливо показує, що основа виховання людини – це естетичне
ставлення до природи. В цьому, безсумнівно, виявилися його доброта, чуйність і
музикальність. Вчитуючись у мудрі книги педагога, помічаємо, що природу він не
тільки бачить, а ще й чує. Так, у книзі «Павлиська середня школа» читаємо « Людина
стала людиною, коли почула шелест листя і пісню коника, дзюрчання весняного
струмка і дзвін срібних дзвіночків жайворонка в бездонному літньому небі, шелест
сніжинок і завивання завірюхи за вікном, ласкавий плескіт хвилі й урочисту тишу ночі
– почула і, затамувала подих, слухає сотні і тисячі років чудову музику життя».[5;с.
370]
Виходячи з цього найдоступнішого засобу естетичного виховання – природи, В. Сухомлинський створив оригінальну систему музичного виховання дітей, в якій
слухання «музики природи» є підґрунтям для сприймання музики в цілому.
Постановка задачі
Мета статті полягає у розкритті специфіці оригінальної музичної системи за
В.Сухомлинським щодо взаємозв’язку природи і людини як необхідної умови
формування музичного сприймання.
Результати та їх обговорення
Педагог добирав для слухання мелодії, в яких у яскравих образах, зрозумілих
дітям, передається те, що вони чують навколо себе. Наприклад, тихого літнього вечора
діти збираються в саду чи на березі ставка. Заходить сонце, з кожною хвилиною
змінюється забарвлення дерев, горба, який виднівся вдалині неозорних полів. Діти
вдивляються в навколишній світ, вслухаються в звуки, обмінюються думками про
почуте. Безпосередньо після слухання музики природи дітям пропонується прослухати
звукозапис відповідного музичного твору. В дітей виникає бажання ще й ще слухати
музику, яка передає красу літнього вечора. За спостереженнями В. Сухомлинського,
під час повторного слухання музичного твору розвивається емоційна пам'ять,
поглиблюються чутливість і сприйнятливість до краси мелодії. Поступово дитина
починає відчувати в мелодії музичний вияв почуттів, вражень, настроїв, переживань.
Так ще до ознайомлення з музичною термінологією школярі оволодівають мовою
образів, що має велике значення не лише для музичного виховання, а й взагалі для
формування та розвитку почуттів. Педагог стверджує: чим зрозуміліша, доступніша ця
мова дитині вже в молодшому віці, тим більшу роль відіграє слухання музики в
середньому і старшому віці.
У книзі «Серце віддаю дітям» В. Сухомлинський описує, як одного разу у
передвечірню пору він запропонував дітям послухати «Політ джмеля» з опери «Казка
про царя Салтана» М. Римського - Корсакова. Музика знайшла у дітей емоційний
відгук. Вони говорили : « Джмелик то наближається, то віддаляється. Чути щебетання
маленьких пташок.» Музику прослухали ще раз, потім пішли до квітучої трави. Діти
чують бджолину «музику» та дзижчання джмелика, - а він то підіймається над квіткою,
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то опускається. Учні впізнають у цих звуках мелодію, записану на плівку, але в
музичному творі є якась своєрідна краса, яку хочеться слухати знову і знову. Така сила
музики. [3;с.64]
Щоб виховати в дітей естетичне ставлення до природи і до музики, В.
Сухомлинський враховував навіть пору року, якої він з учнями слухав той чи інший
твір. Так, «Осінню пісню» П. Чайковського вони слухали тихого сонячного дня
«бабиного літа», а в зимові снігові дні – музику Е.Гріга, Ф.Шуберта, Р.Шумана.
Сприймання музики допомогло дітям відчути неповторну красу того, що вони доти не
помічали. [3;с.64]
В. Сухомлинський стверджує, що музика – могутнє джерело думки. Музична
мелодія пробуджує в дітей яскраві уявлення, вона – незамінний засіб виховання
творчих сил розуму. Так, слухаючи мелодії Е. Гріга, діти малювали у своїй уяві казкові
печери , непрохідні ліси, добрих і злих істот . Їм хотілося втілити на папері казкові
образи; навіть най мовчазнішим хотілося говорити. Музика пробуджувала енергію
мислення навіть у найінертніших дітей. [5. с. 66]
До речі, казка займає особливе місце у творчій спадщині В.Сухомлинського. У
Павлівській школі є кімната казок , де багато малюків, що відтворюють епізоди з
різних народних казок. У кімнаті створюється обстановка залежно від задуму казки,
яка читається чи інсценується, і це супроводжується музикою.
Відомо, що В. Сухомлинський - не тільки видатний педагог, а й талановитий
письменник. Він створив для дітей багато казок, оповідань, в який утілено глибокі
думки щодо естетики навколишнього світу, людських взаємин. Чимало з цих казок
присвячено музиці природи: «Бджолина музика», «Ой який музика!», «Як дзвенять
сніжинки».
Велику увагу приділяв В. Сухомлинський емоційному розвиткові дітей. Він
відзначав, що чим більше у природі предметів, олюднених емоційним сприйманням,
пережитих як краса навколишнього світу, тим більше краси бачить людина навколо
себе, тим більше хвилює, зворушує її краса – і створена іншими людьми, і первозданна,
нерукотворна. За спостереженнями педагога, до школи приходять іноді діти, пам'ять
яких не зберегла майже ніяких слідів емоційних станів. Шлях до вдосконалення
логічної пам'яті в цих дітей лежить через розвиток пам'яті емоційної. Тому необхідно
піклуватися про емоційне життя як дитячого колективу, так і кожної дитини. І в цьому
допомагали йому різні засоби естетичного виховання, особливо природа і музика.
Казки В. Сухомлинського насичені олюдненими емоціями – зокрема й ті, в яких
звучить музика природи. Наприклад: « Все співає в лісі».
Педагог звертає увагу на те, що говорити про музику дуже важко: слово ніколи
не може передати повністю всю глибину музики, але без слова неможливо наблизитись
до цієї найтоншої сфери пізнання почуттів. Він намагався, щоб слово, пояснення
музики було своєрідним емоційним стимулом, який пробуджує чутливість до неї.
«Слово має настроювати чутливі струни серця, щоб збагнути мову почуттів. Я
знаходив слово, яке б виразило якусь яскраву рису оточуючого світу, що відбивається в
нашій емоційній пам'яті. Адже пояснення музики має нести в собі щось таке, що
наближало б слово до музики. Його я намагався знайти в емоційній пам'яті вихованців,
з допомогою слова створював картину, яка пробуджувала спогади про пережите, і
відчуття, й слово, добуте з глибини емоційної пам'яті, настроювало струни серця на
сприймання музики». [2;с.555]
Дійсно, словесно інтерпретували музику дуже важко, тому ці думки,
безсумнівно, згодяться кожному вчителеві.
В. Сухомлинський тонко підмічає неабияке значення обстановки під час
слухання музики. На його думку, мову почуттів найкраще пізнати осіннього вечора або
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коли за вікном тріскучий мороз. Сприйнятливість до музики в ці дні й години він
пояснює тим, що природа завмирає, стихає багатоголосий хор птахів, шум листя,
бліднуть барви у природі, і в людини загострюється чутливість до внутрішнього,
духовного світу. [2;с.554]
З цими думками аж ніяк не гармонує те становище, що сьогодні склалося у
більшості шкіл. Уроки музичного мистецтва проводяться після будь-якого іншого
уроку ( в тому числі й після фізкультури), і діти часто не настроєні на сприймання мови
почуттів. Іноді, перш ні розпочати урок музики, вчителю доводиться досить довго їх
заспокоювати. А може, варто всі уроки естетичного циклу проводити в один день( один
раз в тиждень), щоб діти йшли до школи з відповідним настроєм? Можливо, естетичне
виховання за цих умов було б ефективнішим.
Вчитуючись у чудові казки В. Сухомлинського, помічаємо, що в багатьох з них
фігурують птахи. Як відомо, в українському словесному фольклорі неабияке значення
мають слова-символи(вітер, калина тощо). Птах – це символ волі. В. Сухомлинський
творчо розвиває народні традиції. В його казках птах не просто літає в небі. Він ще й
співає. Що виражає цей спів? Якщо це спів журавлів восени – то сум розлуки з рідними
краями, а якщо спів жайворонка, соловейка навесні – радість відчуття волі і краси того,
що він бачить з висоти. І найчастіше у казках В. Сухомлинського ми читаємо про
жайворонка, соловейка, бо він прагнув, насамперед, пробудити в дітей почуття радості,
захоплення красою природи.
Показавши взаємозв'язок природи й музики в естетичному вихованні дітей, В.
Сухомлинський відзначає, що, якою б чудовою не була музика природи, це, строго
кажучи, ще не музика. Найпростіша мелодія, зіграна на сопілці, в тисячу разів ближче
до музичної культури, ніж найкрасивіша пісня солов'я чи жайворонка. [2;с.554]
До речі, вихованці В. Сухомлинського вчилися грати на різних музичних
інструментах: сопілці, баяні, скрипці. Окремі діти самі зробили сопілки, і вчитель
бачив, з яким захопленням вони щось імпровізують. В деяких учнів розкривалися
музичні задатки, але головну мету він бачив не у вихованні окремих талантів, а в тому,
щоб усі школярі любили музику, щоб ля всіх вона стала духовною потребою.
Як свідчить досвід роботи відомого педагога, слухаючи музику природи, діти
емоційно готувалися не тільки до сприймання музичних творів, а й до хорових співів.
До цього питання він теж підходив тонко, добиваючись того, щоб учні розрізняли у
природі музику, співзвучну пісні, яку збирались розучувати. Пісні найчастіше
вивчались на природі, а потім виконувались у музичній кімнаті. Із задоволенням діти
співали «Пісню Лисички» М. Лисенка, «Зозулю» А. Аренського, «Зоре моя вечірняя»
Я. Степового та інші пісні.
Учні також слухали і розучували українські народні пісні: «Подоляночка», «Ой
на горі та й женці жнуть», «Повій вітре, на Вкраїну». В дітей з'явилася потреба
збиратися разом, щоб поспівати. Пісня входила в їх духовне життя, надавала яскраве
емоційне забарвлення їхнім думкам, пробуджувала почуття любові до України, до
краси навколишнього світу.
Систематично проводячи з учнями позакласну роботу з музичного виховання,
В.Сухомлинський оберігав їх від великої кількості вражень, що призводить до
зниження емоційності і втомлюваності дітей.
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Висновки
Таким чином, охарактеризувавши специфіку оригінальної музичної системи та
проаналізувавши роботу педагога ми розкрили завдання, які особливо доцільні в час
розробки нових педагогічних технологій, виконання яких впливає на формування і
розвиток музичного сприймання.
Проблема ефективності музичного виховання не обмежується цим
дослідженням. Численні її аспекти потребують свого подальшого вивчення та
вирішення, серед них: розвиток асоціативних уявлень молодших школярів за
допомогою музики та використання творчих завдань на уроці.
Головною фігурою у процесі формування музичного сприймання є вчитель,
який повинен допомогти набути вміння розуміти і цінувати твори мистецтва та
засвоїти необхідні музично-теоретичні знання.
Відомості про автора
Василинка Марія Іванівна – старший викладач кафедри методики дошкільної та
початкової освіти. Моб. тел. 066-00-45-820.
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АНОТАЦІЯ
В статті розкривається специфіка оригінальної музичної освіти за В.Сухомлинським. Розглянуто
особливості музичного сприймання на уроках музики та в позакласній роботі.
Ключові слова :естетичне виховання, музика, музичне виховання, «музика природи», слухання
музики, настрій, взаємозв'язок природи і музики, емоційна пам'ять, казка, оригінальна система
музичного виховання.
АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается специфика оригинальной музыкальной системы за В.Сухомлинским.
Рассмотрено особенность музыкального восприятия на уроках музыки и в позаурочной работе .
Ключевые слова: эстетическое воспитание, музыка, музыкальное воспитание, «музыка
природы», слушание музыки, настроение, взаимосочитание природы и музыки, эмоциональная память,
сказка, оригинальная система музыкального воспитания.
THE SUMMARY
The article shows the peculiarities of original musical system of V.O.Suhomlynsky. The author opens
the peculiarities of musical perception during the music lessons and after them.
Key words: aesthetic education, music, music education, “the music of nature”, listening of music,
mood, the connection of music and nature, emotional memory, fairy tale, the original system of musical
education.
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УДК 371.13:37.035.6
ФОРМИ І МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
СТУДЕНТІВ
А.К. МИКУЛІНА
Мукачівський державний університет

У статті розкривається сучасні форми та методи, які сприяють формуванню національної
культури у майбутніх вихователів дошкільних закладів засобами народного образотворчого
мистецтва.
Ключеві слова; форми та методи навчання, національна культура, національна художня
культура, художньо-естетична діяльність.

Актуальність проблеми. В умовах глобалізаційних процесів у світі, суспільстві
перехідного типу, коли стара система цінностей руйнується, а нова ще не сформована,
особливого значення набуває проблема формування національної культури майбутніх
вихователів.
Державна національна програма “Освіта” (Україна XXI століття), „Концепція
національного виховання” та „Проект національної програми виховання дітей та
учнівської молоді в Україні” ставить перед освітніми закладами важливі завдання
формування національної культури, залучення молоді до художньої культури нашого
народу [4]. Здійснення цього завдання тісно пов`язане з підготовкою кадрів
педагогічного профілю. У цій площині доцільне звернення саме до формування
національної культури студентів – майбутніх вихователів, яким належить особливе
місце у подальшому формуванні національної культури майбутнього покоління.
Аспекти національної освіти та виховання висвітлені у працях В.Бондаря,
Ю.Руденка, Б.Ступарика та інших. Питання змісту форм і методів формування
культури особистості, окремих аспектів національної культури при підготовці
педагогічних кадрів висвітлювалися в кандидатських дослідженнях Ю.Бєлова,
В.Зелюка, Є.Ковальської, І.Пастир та інших. Аналіз наукових праць вітчизняних
учених доводить актуальність проблеми формування культури особистості засобами
мистецтва. Воно допомагає усвідомити людині своє покликання, визначити систему
соціальних цінностей, які стануть пріоритетними в її житті.
На думку сучасних педагогів, національна культура проявляється в професійній
діяльності, спілкуванні. Це означає, що сутність і зміст національної культури
майбутнього вихователя визначається такими характеристиками, що поєднують у собі
інтелектуальні, емоційні, вольові якості, професійно-моральні переконання, знання
уміння й навички, тобто характеризують художньо-естетичну діяльність і ті вимоги до
особистості вихователя, яким він повинен відповідати.
Метою статті є розкрити роль найбільш ефективних форм та методів навчання
в процесі формування національної культури майбутніх вихователів.
Ефективність розвитку національної культури студентів залежить від
правильного вибору викладачем форм та методів організації освітнього процесу. Вони
можуть і повинні виходити за межі традиційного аудиторного заняття, бути
привабливими, цікавими, різноманітними, пізнавальними, інтелектуальними. Їх
організація має враховувати різноманітні фактори: рівень розвитку студентів,
можливості їхнього сприйняття, забезпеченість ілюстративним матеріалом, місце
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проведення, кількість студентів тощо. Вони можуть охоплювати певну групу студентів,
або орієнтуватися на одного студента (індивідуальні завдання).
Комплекс засобів навчання включає в себе сукупність методів, прийомів,
інтеграцію різноманітних видів художньо-естетичної діяльності. Завдяки цьому їх
використання створюються значні можливості для реалізації інтегративного підходу до
розвитку національної культури студентів.
Вивчення специфічних ознак образів народного мистецтва й засобів їх втілення у
творах дає можливість класифікувати комплекс засобів й дослідити їх системні ознаки,
а також розробити методику та зміст занять по використанню народного мистецтва як
засобу розвитку національної культури майбутніх педагогів.
Народне мистецтво є невід'ємним компонентом національної культури й може
стати одним зі шляхів забезпечення розвитку художньої культури особистості, що в
свою чергу передбачає розвиток таких умінь, як актуалізація власного художньоестетичного досвіду, вміння здобувати нові художні ідеї в ході комунікативного
спілкування з творами народного мистецтва, вміння користуватись невербальними
засобами спілкування, вміння робити узагальнення, що в повній мірі сприяє не тільки
формуванню цілісного художнього образу, а й допомагає сформувати індивідуальний
цілісний образ на основі того чи іншого виду народного мистецтва.
Беручи до уваги складність феномену народного мистецтва, у роботі з
формування національної культури студентів засобами народного мистецтва, бажано
використовувати взаємодію методів. Розуміючи під методом "спосіб впорядкованої,
взаємопов'язаної діяльності викладача і студентів'' [3], потрібно взяти за мету
створення відповідного характеру такої взаємодії в процесі художньо-естетичної діяльності.
Метод характеризується як спосіб організації різних видів теоретичної та
практичної діяльності, мета якої - набуття досвіду художньо-естетичної діяльності, а
також системи прийомів або засобів діяльності [5]. Інтегрування обох складових
формування досвіду художньо-естетичної діяльності можливе через таку організацію
навчально-виховного процесу, в основі якої лежить система нетрадиційних методів.
Досвід підтверджує, що лише пояснювально-ілюстративними методами, які
посилюють репродуктивне засвоєння знань, неможливо успішно розвивати
національну культуру майбутніх педагогів. Саме це зумовило необхідність
використання нетрадиційних методів навчання, адже саме в них яскраво виявляється
мистецький характер діяльності. Йдеться про використання методу евристики (застосування прийомів асоціативного, варіативного, аналітично-узагальненого мислення;
емоційно підкріпленої потреби у творчості в процесі евристичної діяльності). До
нетрадиційних методів були віднесені методи понятійні, які забезпечують умови для
підготовки студента до імпровізації; метод імпровізації, який забезпечує творчі
перетворення, активізує здатність до самовираження особистості; сенсорно-ігровий
метод, що передбачає умови для вивчення диференційованих особливостей кожного
виду народного мистецтва; метод діалогової взаємодії з мистецтвом, врахування
особливостей механізму такої взаємодії; метод стимулювання й мотивації творчої
діяльності студентів; методи асоціативні, порівняння, аналогії тощо.
Використання цих методів дозволяє подолати пасивність, інертність студентів,
натомість активізуючи дії на основі творчості, сміливість творення нових художніх
образів, розвиток самостійності й індивідуальності. Комплекс методів, які доцільно
використовувати в ході вивчення курсу «Декоративне мистецтво та основи дизайну»,
сприяє засвоєнню мистецьких уявлень про декоративно-прикладне мистецтво, орієнтує
на інтеграцію різних видів художньо-естетичної діяльності дошкільників.
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Методи забезпечуються формами навчально-виховного процесу. У свою чергу,
форми забезпечують організацію й існування методів. Розвиток національної культури
передбачає використання різноманітних форм навчально-виховної роботи. Їхній вибір
зумовлений завданнями художнього виховання, принципами їхнього здійснення,
метою та умовами викладання навчальної дисципліни.
Форми навчально-виховного процесу поділяються на аудиторні та позааудиторні.
Позааудиторні форми навчально-виховної роботи охоплюють різноманітні види
художньо-естетичної діяльності студентів, які відбуваються в межах навчального
закладу після лекційних та практичних занять. Це робота художньої студії,
мистецтвознавчого гуртка, організація театралізованих свят, поетичних вечорів,
конкурсів, випуск стінгазети тощо. Якщо аудиторні заняття є обов'язковими для всіх
студентів, то участь в позааудиторних
формах навчально-виховного процесу
здійснюється на добровільних засадах, за умови застосування методів позитивного
стимулювання з боку викладачів.
Деякі форми роботи з розвитку національної культури можуть здійснюватися як
на аудиторних заняттях, так і поза ними. Це: лекція, диспут, семінар, перегляд
відеоматеріалів, зустріч з цікавою людиною та ін.
Лекція становить одну з основних форм навчального процесу. Задля досягнення
високої ефективності лекція з питань народного мистецтва має відповідати вимогам не
лише науковості, послідовності та доступності, але й емоційності та образності
викладу змісту, застосування широкого спектру ілюстративних та інших допоміжних
матеріалів.
Ефективність лекції залежить від багатьох факторів: педагогічних здібностей
лектора, його фахового рівня, вміння і тримати увагу слухачів, достатнього
забезпечення відеоматеріалами та їхнього ефективного використання, рівня підготовки
студентів до лекційної форми роботи, їхньої здатності зосереджуватися, слідкувати за
головною думкою, аналізувати, співпереживати, вироблення навички занотовування
матеріалу, вміння відділяти головне від другорядного.
Логічно, що в ролі наступного етапу більш поглибленого, конкретизованого та
індивідуалізованого заглиблення у різні аспекти матеріалу виступає така форма
навчально-виховної роботи як семінар. Підготовка до семінару з дисципліни вимагає
самостійного відвідування студентами музеїв, галерей, театрів, концертних залів,
пам'яток архітектури, сприяє розвиткові у них навичок самостійної роботи над
літературними, ілюстративними та медійними джерелами, стимулює до
індивідуального осмислення художніх творів та мистецьких явищ. Важливе завдання
викладача полягає у скеруванні студентів під час підготовки до семінару, координації
їхніх дій, допомозі у використанні джерел та наочних матеріалів. У контексті високої
мети естетичного виховання, спрямованого на всебічний розвиток особистості,
необхідно всіляко стимулювати студентів до вироблення власних міркувань та оцінок,
уміння формулювати та висловлювати їх.
Семінарське заняття будується за принципом тематичного або проблемного
підходу. Семінар сприяє поглибленому вивченню та емоційному сприйняттю
матеріалу, виробленню власних ціннісних суджень, естетичному розвитку [2]. На
відміну від лекції, ця форма надає можливість педагогові залучити до активної творчої
співпраці якомога ширше коло студентів, дозволяє здійснювати більш глибокий аналіз
різних художніх творів та явищ, розвивати у них здатність до самостійного мислення
та особистісних естетичних переживань.
Наступний етап інтелектуально-емоційного освоєння певної теми чи явища
національної культури потребує вільного обміну враженнями, обговорення, дискусій,
зіткнення протилежних думок.
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Отже, після лекції та семінарського заняття педагогові необхідно організувати
диспут — своєрідну форму організації навчально-виховної діяльності, яка має
відбуватися в більш вільній, невимушеній атмосфері та все ж під керівництвом
викладача. Під час диспуту зможуть висловитися ті студенти, які з будь-яких причин
не змогли взяти участь у семінарі, можуть прозвучати та обговоритися
найрізноманітніші думки та міркування. Форма диспуту сприяє розвиткові
дивергентного мислення, толерантного ставлення до різних точок зору на одну й ту ж
проблему, вихованню взаємоповаги між студентами, конкретизаційних естетичних
вподобань та становленню індивідуально-зорієнтованого сприйняття явищ мистецтва й
життя в цілому[2].
Лекція, семінар та диспут можуть скласти базову тріаду форм організації
художньо-естетичного навчання та виховання майбутніх педагогів. Способи їх
проведення повинні бути гнучкими, поліваріатними, пристосовуватися до конкретних
умов, можливостей та потреб певного студенського колективу[4].
Адже розвиток національної культури, має свої особливості, а саме: велику
інформаційну насиченість, обмежену кількість навчальних годин з різних дисциплін,
необхідність спонукання студентів до активного засвоєння матеріалу, його творчого
переосмислення, вироблення у них особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва.
Позааудиторні форми навчально-виховного процесу відбуваються поза межами
вищого навчального закладу в різноманітних життєвих ситуаціях. Вони можуть бути як
індивідуальними, так і колективними, як самостійними, так і керованими, як
пов'язаними з програмою та навчальним планом, так і виходити за їхні межі. До них
належать: виконання домашніх завдань; підготовка до семінарів, диспутів, лекцій;
екскурсії, відвідування творчих майстерень митців, музеїв; туристичні поїздки; ведення
щоденника вражень; перегляд культурологічних телепередач; робота в Інтернеті,
ознайомлення з літературою тощо [5].
Ефективність формування національної культури пов'язана з новими формами
спілкування. Формування національної культури повинно орієнтувати майбутнього
педагога на варіативність, яку може забезпечити взаємодія й інтеграція різних видів
мистецтва, яка забезпечується наступними формами спілкування:
- продуктивно-творче (забезпечує реалізацію практичних знань у художньоестетичній практичній діяльності);
- інтелектуальне спілкування, що забезпечує високий рівень пізнавальної
діяльності;
- емоційне спілкування (передбачає формування почуттів на основі накопичення
досвіду художнього сприйняття) [3].
Відомо, що форми мистецького спілкування між людьми передбачають
формування ставлення до людини, яке відпрацьовується на протязі віків та передається
від покоління до покоління. При цьому мистецтво як особлива лабораторія пізнання є
специфічною формою передачі емоційно-ціннісного досвіду. Пізнання традиції є
певним способом оволодіння національною культурою, який супроводжується
пошуком творчих стимулів, демонстрацією неординарних продуктів творчої
діяльності, прийоми якої за зразком наслідуються майбутніми вихователями. У ході
вивчення матеріалу курсу "Декоративне мистецтво та основи дизайну" доцільно
використовувати народні традиції в якості додаткового методу, що впливає на
засвоєння художніх засобів декоративно-прикладного мистецтва.
Метод наслідування передбачає відтворення індивідом певних зовнішніх рис
поведінки, вчинків, дій, що мають не тільки емоційні характеристики, але й
відрізняються раціональною орієнтацією. Цей метод у подальшому своєму розвитку
сприяє утворенню образів, асоціацій, відображення окремих елементів природи, а
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також звільненню від психологічної напруги за допомогою досягнення деякої
автоматизації [1].
Метод навіювання передбачає передачу та втілення у світогляд викладача
поглядів змісту емоційно-образної програми, узагальнених та осмислених на основі
переживання й діяльності педагога. У якості об'єкта навіювання може виступати
індивідуальна особистість чи колектив у цілому[1].
Відображення традицій в усній формі на заняттях може здійснюватися за
допомогою поетичних творів, які базуються на ігровій діяльності. Зауважимо, що
ігрова форма діяльності може мати розповсюдження і в ході засвоєння знань з
образотворчого мистецтва, що сприяють формуванню духовної потреби спілкування,
оволодіння вміннями й навичками діяльності в живописі, скульптурі, графіці.
Оволодіння
пізнавальною
діяльністю
засобами
мистецтва
повинне
забезпечуватися в ході лекційних, семінарських занять, дискусій, бесід, шляхом
індивідуальної самостійної роботи засобами таких інтегративних механізмів, що
включають у себе поєднання елементів повтору за рахунок традицій, їх варіювання,
контрасту. Поетична й ігрова функція притаманні різним видам народного мистецтва.
Доцільно спрямовувати погляди майбутніх педагогів на думку про те, що
оволодіння народною культурою неможливе без наукового пізнання світу з точки зору
історичного розвитку на основі інтеграції різних видів мистецтв. Тобто майбутній
вихователь повинен оволодівати різними формами діяльності різних поколінь на основі
емоційно-образної форми засвоєння світу. Накопичення емоційно-образного досвіду за
допомогою пізнання творів народної культури є динамічним і складним процесом, котрий не може здійснюватись ізольовано від інтелектуального розвитку майбутніх
педагогів. Важливою є відсутність формальної передачі знань і використання лише
пасивних методів, які спрямовані на запам'ятовування матеріалу та передбачає пошук
синтезу використання різних форм і засобів забезпечення навчально-виховного
процесу[4]..
Засвоєння теоретичних знань здійснюється більш ефективно, коли
використовується спеціальний тренінг завдяки інформативних технологій, що
забезпечують ефективність засвоєння теоретичних знань. Активізувати цю роботу
можливо шляхом створення художньо-творчої групи, тісної співпраці з бібліотекою,
випуску тематичних стендів, функціонування мистецтвознавчого прес-центру, клубу
"До народних джерел" ("Українські ремесла"), клубу знавців історії мистецтва
Закарпаття тощо. Усі ці форми роботи спонукають студентів до підготовки наукових
доповідей і повідомлень, написання рефератів, анотацій, самостійного вивчення додаткової мистецької літератури.
Доцільно здійснювати опитування студентів на основі індивідуального підходу до
кожного з них з урахуванням мотивів, потреб, інтересів майбутнього педагога. Це
сприяє більш тісної взаємодії викладача й студентів, налагодженню прямого та
зворотного зв'язку, встановленню творчого контакту на основі співробітництва. У той
же час компактні, нестандартні опорні сигнали викликають у ході розвитку
національної культури зацікавленість студентів, підвищують їх працездатність,
загострюють увагу при вирішенні художньо-творчих завдань.
Бажано також використати таку форму організації навчально-виховного процесу,
як екскурсія. Перегляд творів образотворчого мистецтва під час екскурсій на виставку
чи до музею вчить майбутніх педагогів порівнювати, співставляти, аналізувати,
мислити. Наприклад, можна запропонувати відвідати виставки творів місцевих
художників (зокрема творів закарпатських художників у міському виставковому залі;
виставка творів живопису мукачівських майстринь, витинанок, писанок, рушників;
виставка творів студентів педагогічного факультету та ін.). Студентам можна
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запропонувати словесно зафіксувати свої враження від творів мистецтва, що дозволить
визначити ступінь впливу творів на особистість. Саме в процесі такої роботи
відбувається накопичення досвіду мистецького спілкування.
Важливою є організація такого художнього "простору спілкування", який
передбачає, насамперед, перебудову системи взаємовідношень викладача і студента.
Дотримання принципів співробітництва й співтворчості, створення атмосфери
співчуття та співпереживання, створення умов для розширення й збагачення емоційночуттєвого досвіду студентів [2]. На даному етапі роботи актуальним є звернення до
синкретичних форм художньо-естетичної діяльності, що включають музику, слово, рух
тощо. Такі форми здатні стимулювати асоціативні процеси та сприяти розвитку
здібності студентів мислити образно. Саме цілісність (синкретичність) характерна для
творів образотворчого та народного мистецтв, адже вони створюють образну
синестезію, тобто поєднання індивідуально-суб'єктивного й духовно-ціннісного змісту.
Сукупність специфічних ознак творів мистецтва визначає інтегрований образ, який
можна втілити словесно, музично, пантомімічно, образотворчо.
Більше уваги бажано приділяти таким видам народної творчості, як кераміка,
килимарство, писанкарство, вишивка, народна іграшка, мальовки, настінні розписи, у
яких орнаментальна творчість проявляється більш яскраво.
На цьому етапі роботи бажано використати сенсорно-ігровий метод, який
засвідчує значну роль ігрового компоненту в художньо-естетичній діяльності. Бажано
використовувати елементи театрально-ігрової діяльності як імітації професійнопедагогічної діяльності, наприклад, при виконанні художньо-творчих завдань на
вміння відтворювати різнопланову палітру рухів, зокрема вміння відтворити рухи, які є
типовими для представників різних ремесел і видів художньої народної творчості
(вправа "Професійна пантоміма")[5]. Студентам можна запропонувати передати за
допомогою певного стереотипу рухів процес роботи митця, внаслідок якого
з'являються нові форми, візерунки.
Демонстрація студентських робіт є фактором, що впливає на формування
необхідного середовища, формує здатність до комунікативного спілкування, почуття
доцільності власної роботи, потребу в праці, насичує її необхідною емоційністю [4].
Твори декоративно-ужиткового мистецтва доцільно розглядати в якості зразків
народної художньої культури з усіма її принципами варіювання. Обговорення й аналіз
власних робіт майбутніх педагогів є однією з основних форм проведення аудиторних і
позааудиторних занять, що сприяє активізації зорово-просторових уявлень, діяльності
фантазії, зорових уявлень, інтеграції різних видів художньої діяльності.
Використання методу художньо-творчих завдань бажано розуміти як
цілеспрямовано розроблену методику, у якій органічно поєднані навчально-виховні та
художньо-творчі завдання. Розроблені художньо-творчі вправи й завдання повинні
поступово ускладнюватися в залежності від наявності в студентів художньоестетичного досвіду.
Основною вимогою до художньо-творчих завдань повинно стати створення
нового (рішення, виробу), чого ще не було ні в особистому, ні в колективному досвіді
художньо-естетичної діяльності. Використаний метод художньо-творчих вправ дозволить виявити рівень творчої самореалізації студентів. У процесі виконання художньотворчих вправ студенти самостійно створюють ті чи інші вироби, що вимагає від них
уміння використовувати знання про виражальні можливості художніх матеріалів і
різних видів художніх технік. Обов'язковою складовою цієї роботи є оцінка художньоестетичних якостей виробів, які були виготовлені на практичних заняттях.
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Висновки
Таким чином, спираючись на результати теоретичного аналізу, нами виділено
низку ефективних форм та методів формування національної культури студентів
педагогічного вузу засобами народного мистецтва; визначення педагогічних
можливостей народного декоративно-прикладного мистецтва; організація процесу
інтеграції сприйняття та художньо-творчої діяльності.
Отже процес розвитку національної культури студентів педагогічного коледжу
буде успішним завдяки успішного використання з боку педагогів вищих навчальних
закладів раціональних форм і методів організації навчально-виховної діяльності
студентів, послідовного формування вміння фантазувати та створювати образи в
процесі художньо-естетичної діяльності.
1.
2.
3.
4.
5.
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АНОТАЦІЯ
ФОРМИ І МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ

У статті розкривається сучасні форми та методи, які сприяють формуванню національної
культури у майбутніх вихователів дошкільних закладів засобами народного образотворчого
мистецтва.
Ключеві слова; форми та методи навчання, національна культура, національна художня
культура, художньо-естетична діяльність.
АННОТАЦИЯ
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
В статье раскрываются современные форм и методы, которые влияют на формирование
национальной культуры у будущих воспитателей дошкольных учреждений средствами народного
изобразительного искусства.
Ключевые слова; формы и
методы обучения, национальная
культура, национальная
художественная культура, художественно-эстетическая деятельность.
THE SUMARY
FORMS AND METHODS OF FORMING A NATIONAL CULTURE OF STUDENTS
The article describes the modern forms and methods that affect the formation of a national culture at the
future preschool teachers of national traditional art/
Keywords: forms and methods of teaching, the national culture, national culture, artistic and aesthetic
activities, painter-estetichna dіyalnіst.
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УДК 372:37.034
ВИХОВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Н.І. ЧЕРЕПАНЯ
Мукачівський державний університет

У статті обґрунтовано особливості здійснення правової освіти дітей у дошкільному навчальному
закладі, розкрито зміст системи морально-правового виховання дітей дошкільного віку.

Постановка проблеми
Нині в Україні простежується спалах інтересу до такої незвичної для
вітчизняного суспільно-гуманітарного контексту проблеми, як права дитини.
Висунення її на передній план політичного, педагогічного і соціального життя
зумовлене кількома причинами. Перша з них — рух українського суспільства й
відповідно суспільної думки до громадянського, відкритого, європейського
суспільства, що передбачає зацікавленість усієї спільноти болючими злободенними
питаннями. Друга, не менш важлива, причина актуалізації цієї проблеми — це сучасне
становище дітей в Україні. Статистичні дані свідчать про те, що дитинство в Україні
перебуває у кризовому стані.
Здається, що нині педагоги дещо звужено розуміють права дитини, коли
вивішують на дошці об'яв у навчальних закладах Конвенцію ООН про права дитини.
Діти самі коментують, розповідають про свої права. Звісно, і це не шкодить, але
Конвенцію насамперед мають знати й виконувати держава, сім'я. Спілкуючись з
дітьми, дорослі мають чітко розуміти в якому напрямі рухатись, в яких правових і
моральних рамках будувати стосунки між дорослими і дітьми.
В ознайомленні з правами і обов'язками старших дошкільників велика роль
належить дошкільним навчальним закладам. Але для того, щоб педагоги були
здатні свідомо опрацьовувати це питання, їм потрібно чітко уявити, в чому полягає
сутність такого складного особистісного феномена, та як реально педагог впливає на
розвиток у дітей якостей, необхідних свідомому громадянину нової України.
Філософські аспекти даної проблеми знайшли відображення в працях вченихфілософів (С. Л. Рубінштейна; М. Й. Боришевського; Л. Г. Подоляка; С. П.
Тищенко; П. Р. Чамата; Чеснокова та ін.). де розглядались теорії розвитку
самосвідомості. Відомі дитячі психологи Л.А. Венгер та В.С. Мухіна поряд із
основними характеристиками самосвідомості, ім'ям, самооцінкою, статевою
ідентифікацією розглядали усвідомлення дітей своїх прав та обов'язків.
„Правова освіта в дошкільному закладі" - це питання поставило нам сьогодення.
Воно ще не достатньо розкрито у педагогічній літературі, не розроблено ще чітких
методик. Питання правової освіти вимагає особливої уваги. Саме тому цю проблему ми
взяли для дослідження .
Метою статті є розкрити особливості здійснення правової освіти в
дошкільному закладі.
2 вересня 1990 року набрав чинності юридичний документ, який захищає
права дітей, - Конвенція з Прав Дитини. Україна ратифікувала цю Конвенцію 1991
року. [3]
Національна програма «Діти України», затверджена Указом Президента
18 січня 1996 року, стала орієнтиром у формуванні регіональних дій щодо
поліпшення становища дітей. [4]
Що ж спроможні зробити педагоги - «дошкільники» для дітей?
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По-перше, зробити спробу зберегти не лише життя і здоров'я, але й
душу молодого покоління українців.
• По-друге, виховувати таку молодь, яка знатиме свої конституційні
права, буде достойна цих прав і спроможна цими правами скористатися.
• По-третє, заповнити хоч частково той вакуум в душі дитини із
неблагополучної сім'ї, який утворився внаслідок відсутності належної
ролі
батьків.
Американські педагоги розробили методику ознайомлення дітей дошкільного
віку зі своїми правами, в основі якої лежить «Декларація прав дитини».
Значні зрушення з питань правової освіти дошкільнят простежуються вже і в
Україні.
Зміст усієї системи морально-правового виховання визначений чинними
програмами виховання дітей дошкільного віку.
Кожна дитина має право:
•
на
рівень
життя,
необхідний
для
фізичного,
розумового,
духовного, морального та соціального розвитку,
•
на захист здоров'я та медично-санітарне обслуговування;
• на захист від поганого поводження з боку батьків або тих, хто
забезпечує догляд;
• на захист від жорстоких, нелюдських або принизливих для гідності
людини видів поводження чи покарання;
• на захист від будь-якого покарання;
• на захист від сексуальних домагань;
• на проживання з батьками та на підтримання контакту з батьками у
разі їх розлучення;
• на проживання з батьками та на підтримання контакту з батьками
у разі їх розлучення;
• на вільне висловлювання поглядів з усіх питань, що стосуються
життя;
• на свободу думки, совісті, віросповідання;
• на особисте життя, на недоторканність житла. На таємницю
кореспонденції [4].
Як дитина реагує на порушення її прав?
Їй стає важко спілкуватися з однолітками і дорослими (вона грубіянить,
блазнює, б'ється, замикається в собі тощо). Її турбує особиста безпека і любов до
неї. Вона часто буває в поганому настрої. Може втекти з дому. Може вживати
наркотики або алкоголь. Може робити спроби суїциду (замаху на своє життя). Дітей
виховує те, що їх оточує!
Дитячий садок разом із сім'єю має забезпечити фізичне, психічне здоров'я
дитини, її усебічний гармонійний розвиток, здобуття життєвого досвіду, стати
своєрідним посередником між сім'єю та широким світом. А ознайомлення
дошкільників з правами дитини - це громадянська позиція більшості педагогічних
колективів України.
Формування у дошкільників певних видів моральних почуттів, а саме:
1. Почуття правди: дитина зацікавлена, щоб її уявлення про довколишній світ
були достовірними, і тому прагне осягнути істину. Виховувати почуття правди дуже
непросто, саме в дошкільному віці, коли дитина любить вигадувати й
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фантазувати. Отже, цей процес вимагає від дорослого педагогічного такту і почуття
взаємної довіри.
2. Почуття довіри виявляється у дитини щодо тих людей, яких вона
позитивно оцінює за їх сумлінність, щирість, доброзичливість, чуйність,
готовність захистити слабшого.
3. Почуття
справедливості - це
переживання
дитиною
свого
прагнення втілити правду в життя, неупереджено ставитись до однолітків
або дорослих.
4. Почуття емпатії - це здатність розуміти переживання інших людей
і відповідно відгукуватись на них. Виховувати в дитині готовність зробити
іншому послугу безкорисливо, не розраховуючи на схвалення.
5. Почуття прихильності - це здатність віддавати перевагу одним
людям порівняно з іншими, орієнтуючись на власні зацікавлення чи
потреби.
6. Почуття гідності виникає у дитини під час оцінювання іншими
дітьми її дій та вчинків з огляду на їх відповідність моральним нормам.
7. Почуття чесності тісно пов'язане з чесністю як з рисою характеру, з
прагненням правди та справедливості.
8. Почуття відповідальності - це переживання дитиною покладеного
на неї певного обов'язку. Це почуття виховується змалку через залучення
до
виконання доручень.
9. Почуття сорому вже виходить за межі інстинктів. У дошкільнят
воно виявляється як тривога за свою репутацію.
10. Почуття совісті - важлива форма прояву моральної свідомості й
виникає як внутрішнє усвідомлення дитиною добра зла.
11. Почуття успіху має такі прояви: коли дитина досягає бажаного,
вона відчуває радість, задоволення, а коли постають перешкоди, засмучується, дратується, розгублюється.
12. Почуття страху. Страх є інстинктивною реакцією самозахисту,
самозбереження.
13. Почуття
альтруїзму
- це
переживання,
яке
виявляється
у
готовності діяти безкорисливо попри власні інтереси.
14. Громадянські почуття виявляються через любов до родини, до
рідної землі, до рідної мови. [5]
Сучасна конкретно-історична ситуація, яка характеризується ускладненням
структури суспільства і зростанням потреб кожної людини (матеріальних, соціальних,
особистісних), потребує підвищеної уваги до дитинства взагалі і до кожної дитини
зокрема. Загальна несприятлива соціально-економічна ситуація, різка відмінність у
рівнях життя, вимушена міграція населення, виникнення у багатьох людей почуття
невпевненості у собі, тривоги за завтрашній день, песимізму та загальної агресії - усі
ці чинники позначаються на соціальному статусі сучасного дитинства. Різноманітні
відхилення у стосунках батьків і дітей, емоційна депривація і фрустрація потреб
призводять до затримки або серйозних порушень в особистісному розвитку дитини.
Доводиться констатувати завищені соціальні очікування стосовно можливостей дітей,
емоційно неврівноважене ставлення до них батьків. Часто батьки вдаються до
покарання як методу виховання. Сьогодні стає очевидним, що порушення прав
дитини - це не лише фізичне насильство, а й психічне (емоційне), тобто такий вплив
на дитину, який призводить до гальмування розвитку особистості чи спричинює
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формування патологічних рис характеру. У статті 37 Конвенції та в статті 10 Закону
України "Про охорону дитинства" йдеться про захист дитини від усіх форм жорстокого
поводження з нею. Жорстоке поводження - це будь-яка форма негідного поводження з
дітьми, яку дозволяють собі батьки, опікуни, педагоги [2].
Сьогодні широкі кола громадськості занепокоєні тривожним станом справ у
системі правового виховання дітей і молоді. Як свідчить опитування респондентів
стосовно їхніх знань про свої права, проведене в Києві центром "Соціальний
моніторинг", 8 % не знали жодної статті Конвенції ООН про права дитини, про
захист від непосильної та небезпечної роботи, від сексуальних насильств.
Більшість дітей із неблагополучних сімей навіть не підозрюють про існування своїх
прав. Кожний восьмий опитаний зіткнувся із ситуацією, коли порушуються його права.
Найпоширенішим порушенням своїх прав діти вважають погрози та образи від
дорослих, а також побиття. Дуже ймовірно, що порушуються права і дошкільнят,
адже ці діти найменш захищені, то ж потребують постійної уваги й турботи
суспільства [5].
В умовах недостатньо розвиненої соціальної служби першими захисниками
прав дитини мають стати дошкільні заклади як провідники ідей педагогізації
суспільства, а також як взірці такої спільноти дорослих і дітей, життєдіяльність якої
ґрунтується на гуманістичних засадах. Важливим завданням педагогівдошкільників є заповнити прогалини у системі правового виховання дітей. При цьому
необхідно зазначити, що великою мірою захист прав і свобод дитини залежить не
тільки від громадянської позиції, патріотичної свідомості педагога, але й від того,
наскільки педагоги на практиці володіють методикою правовиховної роботи як з
дошкільнятами, так і з їхніми батьками. Педагогічне розв'язання проблеми
правового виховання дошкільнят має свої особливості та складнощі, що зумовлює
актуальність розгляду цього питання.
Базовий компонент дошкільної освіти як концептуальний документ, що
визначає перспективні напрямки розвитку дошкільної освіти, поставив перед
педагогами безліч завдань, одне з яких - розвивати у дошкільника самосвідомість. До
основних характеристик самосвідомості відносять поряд з ім'ям, самооцінкою,
статевою ідентифікацією і усвідомлення дітей своїх прав та обов'язків. Через
реалізацію своєї потреби в любові, підтримці, прагненні пізнання дошкільник освоює
соціальний простір. Освоюючи соціальний простір, дитина відкриває для себе значення
таких категорій, як права та обов'язки, навчається їх диференціювати. При цьому
дошкільник обов'язки часто сприймає як певний примус з боку дорослих, а права для
нього здебільшого - абстракція, оскільки вони сприймаються швидше як
декларована, ніж освоєна з допомогою батьків і педагогів, категорія. Це актуалізує
проблему реалізації дитячих прав у сім'ї та дошкільному закладі. Право як свобода
задоволення потреб та обов'язок як унормування меж цієї свободи - важливі складники
активної за формою і моральної за змістом життєвої позиції дитини[5].
Отже, як привчити дитину дотримуватись тих чи інших норм поведінки?
Для цього існують два шляхи: перший - примусити, другий - підвести дитину до того,
щоб вона сама хотіла виконувати ту чи іншу норму.
Простіше, звичайно, йти шляхом примусу: погрожувати покаранням,
обіцяти нагороду. Але простіше - не значить краще.
Другий шлях має безумовні переваги, але він важкий, тому що бажання
бути добрим, справедливим тощо не народжуються разом з малюком. Дорослі
вважають етичні, моральні, правові норми розумними і правильними. Діти так не
думають. Але вони із задоволенням допомагають дорослим у серйозних справах, і
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треба лише спрямувати дитячу енергію в потрібне річище, щоб вона працювала на її
виховання. Допоможе в цьому доступна форма подання матеріалу про правила
поведінки вдома, в дитячому садку, у громадських місцях, про правила особистої
безпеки, про обов'язки вдома, в дитячому садку. Треба визначити доступні для
усвідомленого засвоєння молодшими дошкільнятами уявлення про доброзичливі
вчинки, про доброту, взаємодопомогу, приязнь, чуйність, увагу до дорослих та
однолітків. Перш за все потрібно навчити дитину розрізняти добро і зло. При цьому
потрібно виховувати в дитини не доброту всепрощення, а доброту, пов'язану з
несприйняттям зла, а в більш зрілому віці - з активною боротьбою зі злом. Януш
Корчак писав: "Ми зобов'язані вчити дитину не тільки любити, але й ненавидіти... не
тільки підкорятися, але й бунтувати".
Безперечно, світ дитинства повинен бути світлим і незатьмареним, але потім усе
ж необхідно поступово вводити дитину в реальне життя. Але робити це треба дуже
обережно, тому що нігілізм - дуже сильна отрута, і давати її треба в малих дозах, щоб
дитячий оптимізм і віра в людей не змінилися зневірою і скептицизмом. Щоб навчити
дитину розрізняти добро і зло, ми самі повинні бути абсолютно справедливими і
добрими у всьому. Ніякі слова не допоможуть, якщо дитина не буде щоденно бачити
нашої правильної реакції на все, що нас оточує.
Необхідно зазначити, що норми моралі полегшують сприймання норм правових,
які, у свою чергу, сприяють глибшому усвідомленню моральних істин. Моральна
свідомість дозволяє побачити і усвідомити ту межу моральної поведінки, за якою
починаються аморальні та протиправні вчинки. Високоморальна свідомість
стимулює соціально ціннісну поведінку, застерігає від правопорушень.
Практика свідчить: ефективність морального виховання залежить від уміння
педагога організувати змістовні життя і діяльність дітей, створити теплу, дружню
атмосферу в групі. У такій обстановці і в процесі живого безпосереднього спілкування
народжуються гуманні почуття, виникає позитивне ставлення до людей - дорослих і
дітей. Через утвердження гуманістичної моралі формуються такі цінності, як свобода,
рівність, справедливість [4].
Як відомо, права не існують без обов'язків. Що ж таке обов'язок у дитячому
розумінні? Обов'язок - це те, що діти повинні робити, щоб бути корисним собі та
навколишнім. Дітям необхідно дати поняття про такі обов'язки:
- дотримуватися правил поведінки в дошкільному закладі, в родині, у
громадських місцях;
- слухатися батьків, любити й шанувати всіх членів сім'ї;
- не ображати молодших і допомагати старшим;
- шанувати державні символи України;
- берегти й охороняти природу;
- старанно вчитися;
- дотримуватися правил дорожнього руху;
- дбати про власне здоров'я, дотримуватися правил особистої гігієни,
не користуватися забороненими предметами.
Діалектичний взаємозв'язок прав і обов'язків - головна суть виховання
правосвідомості. Як зазначається в Концепції громадянського виховання особистості,
правосвідомість - це усвідомлення своїх прав, свобод, обов'язків, ставлення до
Закону, до державної влади. Правосвідомість охоплює знання, почуття, волю, уяву,
думку і сферу підсвідомого духовного досвіду особистості.
Основою правосвідомості особистості є усвідомлення, що головне
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завдання України як цивілізованої держави полягає в захисті соціальних інтересів, прав
і свобод своїх громадян. Свобода і незалежність особистості є умовою безпеки і
розквіту України, тому ніхто не повинен бути поза системою захисту, турботи і
сприяння. В той же час держава має гарантувати кожному реальну можливість
працювати і творити за своєю вільною і творчою ініціативою. Права людини є
пріоритетними стосовно суспільних та державних інтересів. Правова держава
дотримується верховенства Закону, положень про права дитини, викладених у
"Декларації прав дитини" та "Конвенції про права дитини". Для того, щоб захистити
свої права, громадянин зобов'язаний добровільно дотримуватись чинних законів, знати
не лише свої права, а й сприймати їх як свої обов'язки. Законодавче забезпечення прав
дітей в Україні:
- Конвенція ООН про права дитини - 1991 р.
- Державна програма "Освіта". Україна XXI ст.-1993 р.
- Конституція України - 1996 р.
- Національна програма "Діти України" - 1996 р.
- Закон України "Про освіту" - 1996 р.
- Закон України "Про дошкільну освіту" - 2001 р.
- Закон України "По охорону дитинства" - 2001 р.
Найбільш широко визнаним правозахисним документом в історії людства є
Конвенція ООН про права дитини (1989 р.). 27 вересня 1991 р. Україна приєдналася до
Конвенції, її ратифікувала Верховна Рада України. Основні ідеї Конвенції полягають у
проголошенні необхідності забезпечити права та інтереси дітей у створенні необхідних
умов для охорони, зміцнення їхнього здоров'я, збереження життя, в залученні
молодого покоління до активної участі в житті суспільства. Цей документ поєднав у
собі високі соціально-моральні та правові норми міжнародного стандарту й педагогічні
основи спілкування дорослих із дітьми [3].
Права дитини за Конвенцією ООН:
1) Я - індивідуальніть (ст. 7, 8, 16);
2) право на життя - головне право дитини (ст. 6);
3) право виховуватися у сім'ї (ст. 7-9);
4) право на свободу думки, совісті, релігії (ст. 12-14);
5) відповідальність батьків за виховання дитини (18);
6) права дитини-сироти (ст. 9, 11, 20, 21);
7) право дитини на харчування (ст. 24-27);
8) право на отримання освіти (ст. 28-29);
9) право на соціальне забезпечення і належний рівень життя (ст. 26)
10) право на захист від економічної експлуатації (32);
11)
право дитини на захист від негуманного поводження з
нею (ст. 35-39);
12) право на відпочинок і дозвілля (ст. 31).
Згідно з Конвенцією, всі державні структури, в тому числі й навчальновиховні, зобов'язані широко інформувати дорослих і дітей про принципи та положення
Конвенції (ст. 42).
Висновки
Головне у співпраці з кожною сім'єю - допомогти батькам зрозуміти і сприйняти
сучасні гуманістичні ідеї та орієнтири, які ґрунтуються на повазі до особистості дитини,
турботі про її всебічний розвиток.
Родина і дитячий садок повинні гармонійно співдіяти на основі взаємної
поваги і підтримки, дотримання прав та виконання обов'язків обохсторін.
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Просвітницька робота з батьками включає: ознайомлення з положеннями Конвенції
ООН про права дитини, із Законом України "Про охорону дитинства", оформлення
спеціальних стендів, організація виступів фахівців, відвідання дітей удома з метою
вивчення соціально-педагогічних умов родинного виховання, ставлення батьків до
своєї дитини, її емоційне самопочуття вдома, анкетування батьків. Роз'яснюючи
батькам важливість і норми морально-правового виховання дитини, потрібно залучати
батьків до підготовки та проведення свят, розваг, виставок малюнків, організовувати
зустрічі та бесіди з батьками, чиї професії покликані захищати права та безпеку в
суспільстві, проводити батьківські збори, індивідуальні бесіди на тему моральноправового виховання дітей та дотримання прав дитини в сім'ї.
Отже, критерієм результативності морально-правового виховання дошкільників
виступає сукупність таких показників: знання дитиною способів поведінки за
певними моральними правилами, дотримання їх у різних видах діяльності, знання
дитиною елементарних прав та обов'язків дитини, розуміння зв'язку між поняттями:
"право", "правило", "честь", "обов'язок", розуміння свого статусу в Суспільстві,
вміння аналізувати поведінку дорослих стосовно дітей, прагнення дитини до
високої самооцінки. Розуміння дітьми морально-правового змісту способів поведінки
сприяє перетворенню зовнішніх, об'єктивно заданих правил поведінки у внутрішні
мотиви.
У статті не вичерпуються всі аспекти порушеної проблеми. На подальше
вивчення чекають питання забезпечення умов реалізації системи морально-правового
виховання дітей дошкільного віку та підвищення загальної компетенції батьків у
формуванні правової освіти дітей. Ці та інші проблеми знайдуть розв’язання у нашій
подальшій пошуковій діяльності.
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АНОТАЦІЯ
ВИХОВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
У статті обґрунтовано особливості здійснення правової освіти дітей у дошкільному навчальному
закладі, розкрито зміст системи морально-правового виховання дітей дошкільного віку.
Аnnotation
EDUCATION LEGAL AWARENESS IN PRESCHOLL CHILDREN
In the article the peculiarities of the legal education of children in pre-school, the contents of the moral
and legal education of preschool children.
Аннотация
ВОСПИТАНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье обоснованы особенности осуществления правового образования детей в дошкольном
учебном заведении, раскрыто содержание системы морально-правового воспитания детей дошкольного
возраста.

Журнал наукових праць №15(10)’2013

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Гуманітарні і суспільні науки

96
УДК 372.32

ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В ДОШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Н.М.РУСИН
Мукачівський державний університет

У статті проаналізовано особливості організації розвивального середовища в різних вікових
групах дошкільного навчального закладу в умовах модернізації освіти з використанням особистісно
орієнтованих технологій.

Постановка проблеми
Розвиток дитини є складною єдністю внутрішніх змін її психічної діяльності
(сприймання, пам'яті, мислення, волі та ін.) і форм її самореалізації (умінь, навичок
тощо). Відбувається він у різноспрямованій взаємодії усіх чинників, одним з яких є
зовнішнє (розвивальне) середовище, в якому відбувається педагогічний процес і яке
є його важливою складовою частиною.
Навчання,
виховання,
розвитокдитиниповиннівідбуватисяватмосферізахищеності,
психологічного
комфорту. Цеозначає, щооточеннядитинимає бути безпечним як щодогігієни, умов
життєдіяльностізагалом,
так
і
в
морально-психологічномуаспекті.
Передусімнавколишнєсередовище
повинно
відповідатиструктурікогнітивної
(пізнавальної) сферидитини, передбачатиможливостівільногорозвиткуігрової та
іншихвидівїїдіяльності.
Метою статті є аналіз особливостей організації розвивального середовища в
різних вікових групах в умовах впровадження програм «Дитина в дошкільні роки»,
«Впевнений старт», «Українське довкілля» з використанням особистісно
орієнтованих технологій.
ДНЗ сьогодні є ідеальним полем для розгортання особистісно орієнтованих
технологій, оскільки, на відміну від школи, не орієнтований на жорстко фіксований
результат, отже, за суттю, покликаний бути розвивальним та охоронним із погляду
фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я дитини.
Розвивальне середовище – це сукупність умов, які забезпечують різнобічний
розвиток дітей; це система матеріальних об'єктів їхньої діяльності. Створення в
дошкільному закладі повноцінного розвивального середовища та забезпечення
відповідної позиції вихователя в організації діяльності дітей – провідний засіб реалізації
завдань сучасного реформування освіти. Адже правильно організоване розвивальне
середовище сприяє соціалізації дитини, впливає на всі аспекти її розвитку.
Однією з основних умов створення в дошкільних навчальних закладах
розвивального довкілля для дітей дошкільного віку є опора на особистісно орієнтовану
модель взаємодії між педагогом і дітьми. Це означає, що пріоритетною метою
виховання є формування гармонійної та всебічно розвиненої особистості. Завдання
педагога полягає у забезпеченні інтересів дитини у задоволенні її природних нахилів і
потреб. Дорослий у своїй педагогічній діяльності керується положенням: «Не поруч, не
над, а разом».
Однією з перших звернула увагу на проблему розвивального середовища
М.Монтессорі, яка найважливішою передумовою розкриття дитиною внутрішнього
потенціалу вважала вільну самостійну діяльність у створеному педагогом просторовопредметному середовищі. Тому, на її думку, завдання педагога полягає насамперед у
наданні дитині засобів саморозвитку й ознайомленні її з правилами користування
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ними. Збагачене середовище передбачає єдність соціальних і природних засобів
забезпечення повноцінної життєдіяльності дитини. Сюди відносять архітектурноландшафтні та природничо-екологічні об'єкти; художні студії; ігрові та спортивні
майданчики; конструктори; тематичні набори іграшок, посібників; аудіовізуальні та
інформаційні засоби виховання і навчання.
Тому,
на
її
думку,
завдання
педагога
полягаєнасамперед
унаданнідитинізасобівсаморозвитку й ознайомленніїї з правилами користуванняними.
Такими засобами є ав-тодидактичні (самонавчальні) Монтессорі-матеріали, з
якимидитинапрацюєспочаткупідопікою педагога, а потімсамостійно.
Сучасні дослідники розглядають розвивальне предметне середовище як
систему матеріальних об'єктів діяльності дитини, що функціонально моделює зміст
її духовного і фізичного розвитку. Збагачене середовище передбачає єдність
соціальних і природних засобів забезпечення повноцінної життєдіяльності дитини.
Сюди відносять архітектурно-ландшафтні та природничо-екологічні об'єкти;
художні студії; ігрові та спортивні майданчики; конструктори; тематичні набори
іграшок, посібників; аудіовізуальні та інформаційні засоби виховання і навчання.
Розвивальне середовище – комплекс психолого-педагогічних, матеріальнотехнічних, санітарно-гігієнічних, естетичних умов, що забезпечують організацію життя
дітей у дошкільному закладі. «В цілому розвивальне середовище можна представити у
вигляді круга, в центрі якого розташоване «Я» (мій простір, середовище мого
внутрішнього життя) і який поділено на сегменти – предметно-ігрове, природне та
соціальне середовище», – зазначає О.Кононко.[4]
Обов'язковою умовою забезпечення ефективного розвитку дитини є створення
розвивального середовища в єдності всіх його складників, а саме: природного;
предметно-ігрового; соціального.
Природне розвивальне середовище сприяє виникненню у дошкільника інтересу та
елементарних уявлень про об’єкти, явища природи, розкриває причинно-наслідкові
зв’язки та взаємозалежність природного довкілля і людини як його частини, формує
природодоцільну поведінку малюків.
Для створення оптимального розвивального простору необхідно підібрати різне
обладнання (ігрове, навчальне, спортивне тощо), продумати його оптимальне
розміщення та визначити кількість. Важливо пам’ятати, що розвивальний простір
створюють не для зручності педагога, а для того, щоб дитина могла вільно, відповідно
до своїх смаків і настрою, обирати той чи інший осередок. Не треба піклуватися лише
про кількісне наповнення групової кімнати ігровими атрибутами і при цьому забувати
про те, що їх достатня кількість не завжди забезпечує повноцінний розвиток дітей.
Як відомо, незаповнене і безбарвне предметно-ігрове середовище чинить на дітей
негативний вплив, гальмує розвиток особистості. Перенасичене предметне середовище
так само погано впливає на психіку малят. І тільки періодично поновлюване,
варіативне, оптимально організоване предметно-ігрове середовище має розвивальний
вплив, спонукає дитину до активної пізнавальної діяльності, позитивно впливає на її
емоційну сферу, мобілізує процеси мислення.
Особливо ефективним є модульне предметно-ігрове середовище. Прикладами
предметів-модулів можуть слугувати легкі куби різного розміру, виготовлені за типом
вкладишів, і середні за розміром модулі – «меблі-іграшки». Дитина може
перетворювати модулі на корабель, будиночок, казкову печеру тощо. Середовище
повинно пробуджувати у дітей активність, надавати їм можливості для різноманітних
видів діяльності. Разом із тим, навколишнє середовище повинно при необхідності
гасити надзвичайну активність, надавати можливість відпочити. Тому розвивальне
середовище передбачає наявність місця для релаксації. Це може бути і «куточок
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усамітнення», і затишна кімната з м'якими меблями та іншими елементами, які
сприяють відпочинку. Емоційний комфорт підтримується і за рахунок організації
виставок дитячих робіт (малюнки, аплікація тощо) всіх дітей, незалежно від рівня
виконання.
Створити таке предметно-ігрове середовище можливо за умови дотримання таких
вимог:
·
предметно-ігрове середовище має бути адекватне вікові дітей та
відповідати їхнім функціональним можливостям із незначним перевищенням
ступеня складності;
·
предметно-ігрове середовище має бути динамічним, варіативним,
різноманітним. Хоча воно організовується дорослими, але повністю підвладне
дитині, не обмежує її діяльності, забезпечує повну свободу;
·
ігровий простір повинен сприяти орієнтовно-пізнавальній діяльності,
що забезпечує набуття нових знань, формування розумових дій, розвиток
провідних психічних процесів дитини;
·
не можна забувати про значення форм і кольору – саме вони надають
виразності об'єктам та подіям і завдяки зіставленню допомагають дитині
отримати достовірні знання про довкілля. Всі ігрові предмети мають бути
якісними, бо що досконаліша форма, то повніше реалізується її призначення;
·
необхідно включати у предметно-ігрове середовище національні,
етнокультурні особливості, аби дитина творчо прилучалася до духовних
цінностей народу, вчилася любові до рідної землі.
Для кожного вікового періоду предметно-ігрове середовище особливе.
Облаштування розвивального середовища для дітей раннього віку в
дошкільному закладі має починатися з роздягальні. Щоб зробити її затишною і
привабливою, шафи, в яких зберігаються речі малюків, можна пофарбувати в різні
кольори, а зверху на них розмістити великі яскраві іграшки, які привертатимуть увагу
малюків. На стінах роздягальні можна повісити ілюстрації або картини із зображенням
пір року чи панно на теми дитячих казок. Групову кімнату також рекомендується
прикрасити. Усі значущі для дітей фрагменти інтер'єру мають розміщуватися на
рівні зросту малят, щоб вони могли їх краще роздивитися і їм було легше діставати
все, що може знадобитися для виконання тих чи інших дій.
У дітей середнього дошкільного віку росте потреба в русі, тому в групі слід
виділити місце для спортивного куточка. Можна створити в кімнаті доріжку руху, де за
допомогою модулів, картинок та знаків буде визначено, які рухи повинні виконувати
діти (ходьба, повзання, лазіння, подолання перешкод тощо).
Середній вік – розквіт сюжетно-рольової гри. Діти цього віку вже можуть
використовувати предмети-замінники, символи, які дозволяють вийти за рамки
реальної предметної дії та відтворити загальний задум у скороченій ігровій формі
(наприклад, ляльку годувати не з чашки, а з кубика, уявляючи його чашкою). Ця
особливість відіграє важливу роль в інтелектуальному розвитку дитини, отже, бажано
замість реальних предметів якомога більше пропонувати предметів-замінників.
Враховуючи, що в середньому дошкільному віці інтерес проявляється до мови, ігрове
середовище необхідно наповнити дидактичними іграми. Різноманітнішим, ніж у
молодшому віці, стає матеріал для будівельних та конструктивних ігор, виникає
потреба у місці для експериментування.
У старших вікових групах необхідно застосовувати різні матеріали, які сприяють
оволодінню читанням, математикою: друковані літери, слова, таблиці, книжки з
великим шрифтом, посібники з цифрами, настільно-друковані ігри з цифрами та
літерами, ребуси, головоломки. Так само використовують матеріали, що стимулюють
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розвиток пізнавальної активності дітей – дитячі енциклопедії, ілюстровані видання про
тваринний та рослинний світ, дитячі журнали, альбоми. Обов'язково виділяється місце
для дидактичних ігор математичного змісту, причому таких, де б діти могли виявляти
самостійність у виборі матеріалу. Не забуваймо і про предмети для дослідно-пошукової
діяльності – магніти, збільшувальне скло, пружини, ваги, мензурки, великий вибір
природних матеріалів.
Отже, будь-яке середовище має забезпечувати розвиток творчих компонентів
мислення дітей, надавати їм можливість вільно маніпулювати об'єктами, конструювати
різні моделі бачення світу, виконувати творчі завдання. В цьому ракурсі повернемося
до поняття «універсальна ігрова зона». Йдеться про місце з дуже високим ступенем
трансформації та різноманітним предметним наповненням. У межах цієї зони можуть
розгортатися тематичні підзони: ігрова, спортивна, екологічна.
Важливим компонентом розвивального простору, сприятливого для виникнення
та розвитку самостійної дитячої діяльності, слід вважати і соціальне оточення, наявне
коло спілкування з дітьми та дорослими. Центральною фігурою освітнього процесу є
дитина – мовленнєва особистість. У роботі з дошкільниками триває пошук і
забезпечення природовідповідних компонентів середовища, які б допомагали
повноцінному становленню мовленнєвої особистості. Основою розвивального
середовища для становлення такої особистості є забезпечення доброзичливої
атмосфери, де б дитині надавалося право на мовленнєву активність, довіру, помилку та
доброзичливе ставлення. Першим і найважливішим компонентом успішного процесу є
насичення мовленнєвого середовища, у якому постійно чи тимчасово перебуває малюк,
зразками рідної мови. Дитина може розвиватися як представник людства і як його
рівноправний член лише під впливом мовлення людей, які її оточують. Довірливі
стосунки, особисті контакти з дорослими мають позитивний вплив на зміст і рівень
позитивної діяльності дошкільників, оскільки так поступово закладаються базові якості
особистості
(самостійність,
відповідальність,
креативність,
самовладання,
справедливість, розсудливість, людяність тощо), необхідні для самовиявлення та
самореалізації дитини у її вільному бутті.
Працівникам дошкільного навчального закладу необхідно також уникати
конфліктів, бути спокійними, уважними. Своєю поведінкою та діями вони мають
позитивно впливати на розвиток психічних процесів у дітей. Загальна тональність
мовлення педагогічних працівників має бути домірною, зауваження – спокійними,
доцільними та коректними.
Навчання, виховання, розвиток дитини повинні відбуватися в атмосфері
захищеності, психологічного комфорту. Це означає, що оточення дитини має бути
безпечним як щодо гігієни, умов життєдіяльності загалом, так і в моральнопсихологічному аспекті. Передусім навколишнє середовище повинно відповідати
структурі когнітивної (пізнавальної) сфери дитини, передбачати можливості вільного
розвитку ігрової та інших видів її діяльності.
В організації розвивального середовища особливе місце посідає формування у
дитини позитивної самооцінки, усвідомлення самозначущості серед людей – однолітків
і дорослих.
Створюючи розвивальний простір у дошкільному закладі, слід дотримуватися
певних принципів, зокрема таких, як: безпечність, урахування закономірностей
розвитку дітей, раціональність, динамічність, активність, комфортність кожної дитини,
позитивне емоційне навантаження.
Розвивальний простір групового приміщення передбачає створення спеціальних
осередків. У групових приміщеннях дошкільного навчального закладу можна створити
такі осередки:
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·
природознавчий;
·
дитячого експериментування;
·
ігрової діяльності;
·
образотворчої діяльності;
·
музичний;
·
художнього слова;
·
народознавства;
·
розвивального навчання;
·
спортивний;
·
трудової діяльності;
·
відпочинку та усамітнення;
·
самопізнання;
·
співпраці з батьками.
Територія дошкільного закладу також є складовою розвивального простору.
Пропонується виділити на території такі тематичні зони: екологічну (сад, город), де б
діти могли займатися різними видами сільськогосподарської праці; архітектурноландшафтну; спортивно-ігрову; ігрову для моторних, дидактичних, конструктивних,
сюжетно-рольових ігор тощо.Створюючи розвивальний простір для дітей в умовах
дошкільного навчального закладу, педагогічним працівникам необхідно дотримуватися
наступних принципів: безпечність; урахування закономірностей розвитку дітей;
раціональність; динамічність; активність; комфортність кожної дитини;позитивноемоційненавантаження.
Найголовнішим принципом організації розвивального простору є його
безпечність, адже від цього залежить збереження життя та здоров’я дітей. Саме тому
під час створення розвивального простору особливу увагу необхідно звертати на якість
матеріалів, з яких виготовлено обладнання, іграшки тощо та їх відповідність санітарногігієнічним нормам, дотримання вимог Інструкції з організаці їжиття та здоров’ядітей у
дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерстваосвіти і науки
України від 28.10.2008р.№985.
Організовуючи життєдіяльність дітей, педагогам необхідно враховувати
психологічні закономірності розвитку дітей дошкільного віку, їхні індивідуальні особливості, а також особистий життєвий досвід. Важливо, щоб розвивальний простір
максимально задовольняв потреби кожноїдитини, а тому варто наповнити його
різноманітними атрибутами, які допоможуть зацікавити кожну дитину, а також
подбати про те, щоб вона змогла знайти для себе улюблене заняття.
Дотримання принципу раціональності потребує від педагог і врахування
особливостей архітектури та дизайну групового розміщення дошкільного навчального
закладу. У групових приміщеннях доцільно передбачити місце для створення
постійних і змінних осередків (центрів), де діти могли б самостійночи невеликими
групами за власним бажанням займатися різними видами діяльності, не заважаючи
один одному. Саме тому доцільно використовувати підвісне обладнання, ширми,
екрани, вітрини.
Розвивальний простір групової кімнати не може бути сталим. Педагогам
необхідно періодично змінювати його матеріальне наповнення, враховуючи інтереси,
потреби, настрійдітей, освітні завдання тощо. Варто періодично змінювати кольоровий
і звуковий фон у групових приміщеннях, варіювати використання обладнання. Раз на
місяць частину ігрового матеріалу потрібно оновлювати, а також змінювати їх
розміщення. Ігровий матеріал та обладнання, яке діти не використовують тривалий час,
доцільно заховати на певний період, а потім знову розмістити в ігрових осередках
(центрах).
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Для забезпечення динамічності розвивального простору варто використовувати
модульністоли, пересувні ящики, ширмитощо.
Змінюючи частково розвивальне середовище групової кімнати, потрібно
враховувати також тему дня (тижня, місяці), над якою працюють діти.
Принцип активності передбачає, що в розвивальному просторі діти мають змогу
діяти за власним вибором, змінювати ситуацію, перетворювати простір, обстежувати
його, раціоналізувати. Всі предмети мають бути доступними дітям, щоб їх можна було
вільно брати, використовувати, класти на місце тощо.
Доцільно створений розвивальний простір дає можливість дитині почуватися
комфортно в усіх осередках (центрах) групи. Разом з тим, педагогічні працівники
повинні надати кожній дитиніїї "особистий простір" – місце, де вона може побути на
одинці. З цією метою у груповій кімнаті варто створити "куточок усамітнення" чи
"куточок роздумів" з м’яким диванчиком, подушками.
Створюючи розвивальне середовище групової кімнати, обов’язково потрібно
брати до уваги і його позитивно-емоційне навантаження. В оформленні приміщень
варто використовувати теплу пастельну гаму кольорів та якісний текстиль і фурнітуру;
та режим провітрювання; продумувати розміщення меблів, яке сприятиме
використанню дітьми осередків групової кімнати та не створюватиме відчуття
захаращеності під час перебування у приміщенні; використовувати озеленення
приміщення.
Останнім часом розвивальне середовище якісно збагатилося завдяки
включенню в нього комп'ютерно-ігрових комплексів. Комп'ютер може увійти в
життя дитини тільки через гру, яка забезпечує оволодіння новими способами дій,
особистісний розвиток дитини.
Система комп'ютерної освіти для дошкільників охоплює:
— комп'ютерні програми та ігри, методичні рекомендації що до
їхвключення у змістосвіти;
— спеціальну науково-пізнавальну літературу для дошкільників про
персональнийкомп'ютер;
— кваліфікованих спеціалістів, готовністьпедагогів до роботи з
комп'ютерно-ігровими комплексами;
— методичні рекомендації для батьків.
Використання у дошкільному вихованні комп'ютерної техніки в поєднанні з
традиційними засобами виховання сприяє підвищенню загальної якості виховання,
розвитку творчої особистості.
Визначальними що до цього є компетентність вихователя, розвивальний зміст
комп'ютерних програм. Передусім слід виходити з того, що комп'ютер є засобом
діяльності дитини. Тому, організовуючи ознайомлення дошкільнят з комп'ютерними
технологіями, педагог має орієнтуватися на дитину, дбати про її гармонійний
розвиток.
Комплекс комп'ютерно-орієнтованих засобів розвитку дитини охоплює
периферійний комп'ютерний пристрій, який полегшує управління комп'ютерною
грою; спеціальні дитячі комп'ютерні меблі; багато функціональне ігрове
обладнання.
Система комп'ютерної освіти для дошкільників охоплює:
— комп'ютерні програми та ігри, методичні рекомендації що до їх
включення у змістосвіти;
— спеціальну науково-пізнавальну літературу для дошкільників про
персональний комп'ютер;
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— кваліфікованих спеціалістів, готовність педагогів до роботи з
комп'ютерно-ігровими комплексами;
— методичні рекомендації для батьків.
З появою комп'ютерів розвивальне середовище у дошкільних закладах
функціонує як комп'ютерно-ігровий комплекс (КІК), складовими якого є:
1. Комп'ютерна зала. Комплектування її повинно виходити з нормативу:
чотири квадратних метри на один комп'ютер. Відповідно до зросту дітей мають бути
підібрані столи і стільці. Освітлення мусить бути комфортним для очей, а екрани
моніторів слід повернути у протилежний від джерела світлабік. Не рекомендується
використовувати в оформленні зали яскраві кольори, м'які іграшки (накопичують
електричні заряди). Цілком доречні в її інтер'єрі живі рослини. Підлогу слід накрити
антистатичним матеріалом.
Тривалість перебування дитини перед комп'ютером не повинна перевищувати
15 хв., а загальний час перебування в КІК — 40—45 хв. Під час заняття в залі може
перебувати не більше восьми дітей. Тому їх часто доводиться ділити на підгрупи. У
кожного вихованця має бути індивідуальне місце з комп'ютером (ІКМД).
Неприпустимо, щоб біля одного комп'ютера працювало водночас двоє-троєдітей.
Відстань між столами ІКМД повинна бути не меншою 60 см; між столами та
опалювальними приладами — 1м; відстолів до стін — 80 см. Відстань між очима
дитини та екраном маєстановити 60—70 см. Яскравість зображення на моніторі
мусить бути оптимальною.
2. Ігрова зала. Призначена для самодіяльних сюжетно-рольових, режисерських
і театралізованих ігор, тому повинна бути просторою, світлою, затишною, не
повторюватио формленняг рупових кімнат. У ній розміщують великі ігрові модулі,
подіуми-будиночки для режисерських ігор, подіум-сцену із завісою для
театралізованих ігор, а також сюжетно-образні іграшки.
3. Зала релаксації. Вона може бути оформлена за зразкомзимового саду: з
живимирослинами, акваріумами, тераріумами, вольєрами з птахами, невеликим
басейном, ємкостями з піском, галькою для експериментування з природним
матеріалом, столиками-мольбертами, предметами для ігор, аквацентром тощо.
Оснащувати приміщення у дошкільних закладах слід згідно з Типовим
переліком обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок.
Висновки
Таким чином, з огляду змін, що відбулися останнім часом у дошкільній
освіті, сучасним педагогам і фахівцям дошкільної освіти слід враховувати нові
тенденції при організації розвивального середовища.
Залежно від специфіки, можливостей дитячого садка, особливостей дітей
можливе створення центрів комплексного, варіативного, тематичного, мобільного,
дієвого навчально-ігрового середовища, що сприяє розширенню і розвитку інтересів
дітей.
Отже, довкілля дитини є важливою умовою ефективної підготовки її до
майбутнього самостійного життя. Навколишнє середовище має бути організоване так,
аби спонукати дитину до виконання активних дій відповідно до її життєвого ритму,
фізичних та психічних можливостей.
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The summary in the article "TrainingOrganizationEnvironmentin pre-schoolprograms"
Thispaperanalyzesthefeaturesoftheevolvingenvironmentindifferentagegroupsofkindergarteninthemoder
nizationofeducationusing learner-oriented technologies.
Аннотация на статью "Организация развивающей среды в дошкольном образовательном
учреждении"
В статье проанализированы особенности организации развивающей среды в разных возрастных
группах детского сада в условиях модернизации образования с использованием личностно
ориентированных технологий.
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УДК 338.48 (477.87)
АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВАЧІВ
СІЛЬСЬКОГО (ЗЕЛЕНОГО) ТУРИЗМУ
ШПЕНИК ТЕТЯНА КАРЛІВНА
Ужгородський Національний Університет

Проведено маркетингове дослідження споживачів послуг сільського (зеленого) туризму.
Актуалізовано необхідність розвитку та популяризації продукції натурального виробництва,
допоміжних занять у сільській місцевості, що дають змогу створити конкурентоспроможний
туристичний продукт та отримати додатковий дохід.
Ключові слова: сільський (зелений) туризм, сільська (зелена) садиба, сільський туристичний
продукт, маркетингове дослідження, ціна, сезонність, допоміжні види діяльності, стратегія розвитку.
„Вы не можете просто спросить клиентов, что им нужно,
ведь к тому моменту пока вы это сделаете – они будут хотеть что-то новое”
Стив Джобс – американський підприємець, винахідник. Засновник корпорації Apple.

Відпочинок у сільській місцевості, послуги сільського (зеленого) туризму
набувають дедалі більшої популярності в Україні та світі. Туристичний продукт
зелених садиб є альтернативою повноцінного або короткострокового відпочинку в
межах країни. Послуги сільського (зеленого) туризму носять культурно-пізнавальний
та релаксійно-оздоровчий характер.
Більшість проведених в даному напрямку маркетингових досліджень спрямовані
на отримання результатів щодо усвідомленості міського населення про можливість
комфортного відпочинку в сільській місцевості, визначення соціально-психологічного
портрету: з одного боку виробників туристичних послуг у сільській місцевості; з
іншого – вивчення споживчої поведінки (потенційних) споживачів послуг.
Основною метою проведення даного маркетингового дослідження автор вбачає у
визначенні та актуалізації окремих різновидів послуг, виробництві певних груп товарів,
акцентуванні на додаткових умовах, що можуть виготовлятися, надаватися на базі
сільських помешкань користуватися стійким попитом у туристів та приносити
додатковий дохід.
Методологічною основою дослідження виступили методи аналітичної
систематизації, аналізу, практичного опитування споживачів послуг сільського
(зеленого) туризму.
Об’єкти та методи дослідження. На сучасному етапі, маркетингові
дослідження широко використовуються організаціями при прийнятті управлінських
рішень та приваблюють значну увагу науковців. Вітчизняні автори А.В. Зозульов, С.А.
Солнцев тлумачать сутність маркетингового дослідження наступним чином:
«Маркетингові дослідження – це систематичний процес планування, збирання, аналізу
і презентації ринкової інформації, метою якого є узгодження інтересів виробників і
споживачів» [1, с. 16].
Маркетингові дослідження в царині сільського (зеленого) туризму проводились
журналом „Туризм Сільський Зелений”, автором, членом правління Спілки сприяння
розвитку сільського зеленого туризму в Україні Забуранною Л. В. Метою проведення
соціологічного опитування (вересень-жовтень 2012р.) «Маркетингове дослідження
портрету власників садиб сільського зеленого туризму» було формування соціальнопсихологічного портрету власників садиб, що надають послуги сільського зеленого
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туризму [2, с.7-9]. «Маркетингове дослідження портрету споживачів послуг сільського
зеленого туризму» проведене Забуранною Л.В. у грудні-січні 2012-2013рр. за
підтримки проекту „Агроінвест” мало на меті формування соціально-психологічного
портрету споживачів туристичного продукту сільського зеленого туризму [3, с. 16-18].
Постановка задачі. Проведення маркетингового дослідження (потенційних)
споживачів сільського (зеленого) туризму, виявлення (потенційних/наявних)
можливостей для власників зелених садиб щодо вдосконалення організації ведення
справи, впровадження нових послуг, виробництва натуральних (еко) товарів, сувенірів,
формування унікального туристичного продукту, планування майбутнього розвитку
закладу.
Результати та їх обговорення. 1. Організація проведення маркетингового
дослідження
В маркетинговому дослідженні журналу «Туризм сільський зелений» (вересеньжовтень 2012р.) прийняло участь 150 власників сільських (зелених) садиб. Основним
мотивом до здійснення діяльності в сфері сільського (зеленого) туризму для 92,5%
респондентів є отримання основного джерела доходу, 43,5% опитаних розглядають
діяльність у сфері сільського (зеленого) туризму як можливість отримати додатковий
прибуток до основної діяльності [2, с.7]. Отже, можливості для розвитку,
вдосконалення діяльності, залучення більшої кількості відпочиваючих, створення
конкурентоспроможного туристичного продукту сільської (зеленої) садиби є
актуальним питанням для господарів сільських помешкань і потребує комплексного
вивчення потреб (потенційних) туристів.
З метою проведення маркетингового дослідження, автором було розроблено 2
анкети: 1) для власників зелених садиб; 2) для туристів, споживачів, потенційних
споживачів послуг сільського (зеленого) туризму. Варіанти анкет були розміщені на
популярному спеціалізованому сайті [4]. Незважаючи на проанонсованість заходу,
бажаючих витратити свій час на заповнення анкети серед власників садиб та туристів
на даному Інтернет ресурсі не знайшлося. Досвід розмови автора з власниками зелених
садиб свідчить про їх упередженість, негативне відношення до будь-якої спроби
зазирнути в основні аспекти, специфіку ведення справи у сільському (зеленому)
туризмі, небажання афішувати свою діяльність взагалі, максимально не розголошувати
тонкощі та особливості ведення справи, негативне відношення до порад,
методологічної допомоги, співпраці, обміну досвідом з аналогічними закладами.
Анкета „туриста” була виставлена на внутрішній корпоративний сайт ПАТ КБ
„ПриватБанк” [5], відвідувачі якого проявили найбільшу активність та зацікавленість.
Таким чином географія опитаних охопила практично всю територію України, особливо
молодих людей, зайнятих в професії, з стабільним доходом, переважно населення
великих урбанізованих міст.
Маркетингове дослідження виконано кількісним методом, за допомогою
формування вибірки з генеральної сукупності досліджуваних об’єктів – споживачів
(потенційних споживачів) послуг сільського (зеленого) туризму. Використаний метод
простої випадкової вибірки, за якої кожен член сукупності має рівну можливість бути
відібраним для дослідження [6, с. 19].
Вибірка репрезентативна, кількість респондентів складає понад 150 чоловік, а
саме: 180 опитаних. При побудові вибірки залучалися ресурси Інтернет, соціальні
мережі та особисті контакти.
Джерелом маркетингового дослідження є первинна інформація отримана за
допомогою проведення анкетного опитування.
Спосіб збору даних – особисте інтерв’ю (анкетування на місці роботи або за
місцем проживання респондента). Анкета туриста складалася з 16 запитань, з них 4
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питання закритого типу (передбачається вибір відповіді з запропонованих варіантів) та
12 питань відкритого типу (довільна відповідь респондента). В процесі анкетування
вивчалися погляди респондентів, їх мотивація щодо прийняття рішення відпочинку в
сільській місцевості, шляхом отримання відповідей на поставлені завдання.
Тип інформації – фактичні дані, що оцінюють поведінку споживача та споживчі
переваги.
Категорія опитаних – респонденти, які користуються (користувалися) послугами
сільського (зеленого) туризму, потенційні споживачі.
Календарний графік проведення маркетингового дослідження: 01.09.2012 –
01.05.2013рр.
2. Результати проведення маркетингового дослідження
В маркетинговому опитуванні прийняли участь туристи, які раніше
користувалися послугами сільських (зелених) садиб, потенційні споживачі та інші
зацікавлені особи. Респонденти - чоловіки та жінки віком від 17 до 50 років.
Географічна границя опитаних - в межах України. Вік опитаних: 40% - до 30 років,
36% - від 30 до 40 років, 24% - більше 40 років. Вищу освіту мають 78% опитаних.

24%
22%

40%
до 30 років

вища

від 30 до 40 років

середня спеціальна

більше 40 років

78%

36%

Рис. 1. Вік респондентів

Рис. 2. Освіта респондентів

Сімейний стан респондентів майже однаковий: 59% - опитаних одружені, 41% не сімейні. Особливу увагу, на думку автора, варто звернути на кількість відпусток у
році, так 60% опитаних мають одну відпустку у році, 33% - мають 2 відпустки щороку,
7% - 3 відпустки у році. Класичний відпочинок, концепція трьох "S" "Sun-Sea-Sand"
(сонце, море, пісок) втрачає популярність, через пасивний характер проведення
дозвілля та відсутність культурно-пізнавального насичення. Більш сучасна концепція
туризму "Landscape-Lore-Leisure" (пейзажі, традиції, дозвілля) носить культурнопізнавальний характер, включає безліч різноманітних способів проведення відпочинку,
що підвищують культуру, свідомість та знання туристів, передбачає оздоровлення,
участь в майстер-класах, народних обрядах, тощо. На початку XXст., до жовтневої
революції «оксамитним» сезоном вважався місяць квітень, початок травня, до
заступлення спеки. Саме тоді знать навідувалася в свої південні маєтки, щоб
насолодитися м’яким теплом та пробудженням природи. Влітку, в найбільшу спеку, в
Криму відпочивали здебільшого студенти та небагаті чиновники. Літній сезон
називався «ситцевим» і ціни в цей період були невисокі [7].
Кабінет Міністрів України з урахуванням положень статті 73 Кодексу законів
про працю України, своїми розпорядженнями щорічно визначає святкові та неробочі
дні в Україні та рекомендує відповідний графік перенесення робочих днів [8] з метою
зменшення, нівелювання фактору сезонності. Диверсифікації (розпорошення) –
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навантаження на заклади індустрії гостинності рівномірно протягом року завдяки
оптимальному розподілу відпусток, канікул дає можливість закладам сільського
(зеленого) туризму розробляти, просувати на ринок тур послуги, що не піддаються
сезонним коливанням, користуються попитом у окремих груп туристів.

7%

41%
не сімейний

2 відпустки в році

одружений

59%

1 щорічна відпустка

33%
60%

Рис. 3. Сімейний стан респондентів
відпусток в році

3 відпустки в році

Рис. 4. Кількість

Переважна кількість опитаних (64%), обираючи відпочинок у сільській
місцевості, надають перевагу активному дозвіллю. Більшість різновидів відпочинку:
прогулянки природою, мисливство, рибальство, лазня, кінний спорт, гастрономічний
туризм, фотополювання, катання на квадроциклах, дельтапалапранеризм, екскурсійна
діяльність – не залежать від пори року [10, с. 376]. Головне в даному випадку, на думку
автора, вміло розставити пріоритети, акцентувати увагу на історії, легендах, звичаях,
традиціях краю, активно використовувати їх при наданні тур послуг.
Власний транспорт, відпочиваючи у зелених садибах, використовують (мають
намір) 63% опитаних, що для власників зелених садиб передбачає: наявність паркінгу,
он-лайн карти на веб-ресурсах, рекламному матеріалі, міні-путівники з місцевими
„родзинками”, пам’ятками природи, архітектури, які дозволяли б самостійно
планувати, здійснювати подорож. Послуги трансферу для гостей, що подорожують без
авто, є також актуальними та джерелом додаткового доходу.

36%
37%

Активний

використовують власний
транспорт

63%

не використовують власний
транспорт

Рис. 5. Використання автотранспорту відпочиваючими

Пасивний
64%

Рис. 6.
Перевага відпочинку
Власні уподобання при виборі відпочинку є вагомим аргументом для 53%
опитаних, 27 % - зважають на рекомендації друзів, 20% - аналізують всі вище
перераховані фактори. Період календарних, державних свят є вагомою нішею для
вітчизняних закладів, що надають послуги сільського (зеленого) туризму: вдома або на
природі, так звані короткострокові відпустки, вікенди проводять 31% опитаних; 21%
респондентів - в компанії рідних друзів; 28% - здійснюють невеликі подорожі
всередині країни. Таким чином, можна стверджувати, що 80% респондентів фактично є
потенційними гостями зелених садиб, де можна поєднати приємну компанію з
релаксним відпочинком на природі.
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в ласні уподобання

важко відповісти

досв ід, рекомендації
друзів

20%
0%
53%

21%

спеціалізовані сайти

20%

27%

28%

в се
в ищепереховане

31%

вдома або на
природі
невеликі подорожі
всередині країни
в компанії з
друзями

Рис. 7. Фактори впливу на вибір відпочинку

Рис. 8. Відпочинок під час
державних свят
Серед опитаних 78% знають, що таке сільський (зелений) туризм, а 64% мають
досвід відпочинку у зеленій садибі, що свідчить про усвідомленість респондентів про
альтернативу відпочинку на селі.
22%
36%
так

так

ні

ні
64%

78%

Рис. 9. Освідомленість опитаних про сільський Рис. 10. Чи користувались Ви
(зелений) туризм
послугами(сільського)
зеленого туризму?
На сучасному етапі власники (сільських) зелених садиб переважно
використовують маркетинговий підхід до ціноутворення: ціна на туристичні послуги
встановлюється з урахуванням цінової політики аналогічних закладів, вигідності місце
розташування садиби, близькості до розрекламованих курортно-рекреаційних центрів,
мальовничості довкілля, керуючись сезонним попитом (у пік сезону ціни найвищі, у
мертвий сезон – найменші) [10, с. 376]. Рівень цін на послуги сільських (зелених) садиб
влаштовує 56% опитаних, для 21% респондентів ціни є занадто високими.

23%

не знаю, не
цікавився

4%
так

ні, занадто високі
56%

21%

так влаштовує

ні
96%

Рис. 11. Чи влаштовує Вас рівень цін в сільських Рис. 12. Чи важливим для
(зелених) садибах
вас є споживанняпродукції
натурального виробництва?
Споживання продукції натурального виробництва є вагомим фактором відпочинку на
природі, 96% опитаних без нього не уявляють відпочинок у зеленій садибі.
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Унікальність відпочинку на селі полягає у вмінні власника туристичного закладу
якомога раціонально використовувати можливості, якими володіє сільська місцевість,
зелена садиба, перетворювати особливості на переваги. При вдалому використанні
сприятливо вливають на екологію та можуть стати потужним джерелом доходу:
бджільництво, збиральництво, садівництво, рибальство, мисливство, квітникарство,
тощо [11, с. 218 ].
Народні ремесла, натуральні вироби, сувеніри ручної роботи містять в собі
потужну енергетичну інформацію, є унікальними та представляють інтерес для
туристів. Проведення майстер-класів, гастрономічних турів, видавництво рекламної
поліграфії, тематичних книг, буклетів, календариків є невід’ємним атрибутом
туристичної діяльності та засобом для просування туристичного продукту.

12%
17%

ні
інколи (рідко)

71%

так

Рис. 13. Чи купляєте Ви сувенірну
продукцію?
Унікальність зеленої садиби полягає насамперед у можливості господарів
використовувати народні ремесла, промисли, традиції ведення господарства, як
невід’ємних складових самобутнього тур продукту.
Висновки. Сільський (зелений) туризм пропонує туристам відпочинок на
природі, можливість оздоровлення, культурно-пізнавальне насичення проведення
дозвілля.
Проведене маркетингове дослідження показало, що значна частина опитаних знає що
таке сільський (зелений) туризм, має досвід відпочинку у сільському помешканні і
планує отримувати такі послуги в майбутньому.
Наявність протягом року короткострокових вікендів (3-5 днів), під час
державних та релігійних свят створює нішу для власників закладів сільського
(зеленого) туризму, зменшує (нівелює) фактор сезонності. Зважаючи на той факт, що
переважна кількість опитаних надають перевагу активному відпочинку та
використовують власний автотранспорт для подорожей, сільський господар має
передбачити наявність паркінгу, мати інші варіанти для перевезення гостей, розробити
варіанти для активного проведення дозвілля: спортивних ігор, організації екскурсій,
майстер-класів, участі в народних, релігійних обрядах, тощо.
Цінова політика зеленої садиби повинна базуватися на економічних
розрахунках, враховувати стратегію розвитку закладу, сезон, кількість відпочиваючих
та тривалість відпочинку.
Відпочинок у сільській місцевості передбачає повноцінне харчування
натуральними продуктами, вирощеними в екологічно чистих місцевостях. Розвиток
допоміжних, суміжних видів діяльності дає змогу господарю садиби
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урізноманітнювати туристичний продукт закладу,
«родзинку» відпочинку та отримувати додатковий дохід.

створювати

унікальність,
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АННОТАЦИЯ
АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ
СЕЛЬСКОГО (ЗЕЛЕНОГО) ТУРИЗМА
Проведено маркетинговое исследование потребителей сельского (зелёного) туризма.
Актуализировано необходимость развития и популяризации продукции натурального производства,
дополнительных занятий, которые дают возможность создать конкурентный, туристический
продукт и получить дополнительный доход.
Ключевые слова: сельский (зелёний) туризм, сельская (зеленая) усадьба, сельский
туристический продукт, маркетинговое исследование, цена, сезонность, дополнительные види
деятельности, стратегия развития.
Tetiana Shpenyk
SUMMARY
MARKETING RESEARCH OF RURAL (GREEN) TOURISM CONSUMERS
Marketing research of rural (green) tourism consumers is executed in the article. The necessity of
development and popularization of natural products and additional employments, which have a possibility to
create new competition, tourism product and to get additional profit are actualized.
Key words: rural (green) tourism, rural (green) farmstead, rural (green) tourism product, marketing
research, price, season, additional production, strategy of development.
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УДК 657
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТІВКОВИХ ТА БЕЗГОТІВКОВИХ
РОЗРАХУНКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
ДАНЬКІВ Й. Я., БАЙСА Т.С.
Мукачівський державний університет

У статті розкрито особливості готівкових та безготівкових розрахунків з покупцями та
замовниками на торгівельних підприємствах. Визначено особливості використання на підприємстві
реєстраторів розрахункових операцій.
Ключові слова: розрахунки із покупцями, готівкові розрахунки, безготівкові розрахунки,
реєстратор розрахункових операцій, банківські платіжні картки.

Постановка проблеми. Питання купівлі, продажу товарів та розрахунків з
покупцями і замовниками за придбані товаро-матеріальні цінності, виконані роботи,
надані послуги підприємств торгівлі були і залишаються донині одним із найбільш
актуальних питань, тому що розрахунки між підприємствами, організаціями і
фізичними особами є однією із розширених ланок відтворення, від якого залежить
фінансовий стан підприємства.
Організація готівкових та безготівкових
розрахунків з покупцями та
замовниками є однією із важливих ланок роботи бухгалтерської служби, оскільки на
цьому етапі
формується основна часина доходу та грошових надходжень
підприємства.
Значення грошових розрахунків підприємства торгівельної діяльності є
важливим етапом управління. Грошові розрахунки відіграють основну
роль
функціонального забезпечення всіх структурних підрозділів підприємства, а також
його діяльності в цілому.
Готівкова форма розрахунків застосовується для обслуговування населення.
Отримуючи грошові доходи, населення витрачає їх для купівлі товарів, продукців
харчування, оплачує послуги і здійснює інші платежі. Для здійснення розрахунків на
підприємствах торгівлі можуть здійснюватися в готівковій та безготівковій формах,
між якими існує тісний взаємозв’язок.
Аніліз останніх джерел та публікацій. Питанням організації готівкових та
безготівкових розрахунків на підприємствах торгівлі переймалося багото науковців,
зокрема: Бутинець Ф.Ф., Гробова Н.Н., Добровського В.М., Лігоненко Л. О., Литвин Б.
М., Мних Є. В., Зотов В. В. та інші. Численні дослідження даного питання свідчать про
актуальність проблеми в даний час. Але на сьогодні ще залишаються недостатньо
вивченими питання щодо організації готівкових та безготівкових розрахунків на
підприємстві торгівлі.
Формування цілей статті. Метою даної статті є дослідження питань
організацій готвкових та безготівкових розрахунків на підприємствах торгівлі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Підприємства торгівлі, сфери
обслуговування населення, реалізуючи товари, виконуючи замовлення , надаючи
послуги, отримують плату за це як правило, готівкою. Водночас їхні розрахунки з
постачальниками, фінансово-кредитними установами, цільовими фондами в основному
здійснюються в безготівковій формі.
До основної організаційної діяльності підприємств торгівлі належать операції
купівлі-продажу товарів, оскільки вони є головною метою його створення і
забезпечують основну частину доходу.
Роздрібний товарооборот — це виручка від продажу безпосередньо населенню
споживчих товарів для особистого користування як за готівку, так і за
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розрахункові чеки установ банків через організований споживчий ринок, тобто
спеціально організовану торговельну мережу всіма діючими підприємствами,
незалежно від відомчої підпорядкованості, форми власності та господарювання.
Розрахунки з покупцями та замовниками виникають у наслідок реалізації
продукції і товарів, виконання робіт і послуг на сторону. При цьому потрібно
визначитися з тим, коли продукція або товари вважаються проданими. [3]
Реалізацію товарів у роздрібних торгових підприємствах здійснюють, зазвичай
за готівку. Згідно із Законом України «Про внесення змін до Закону України “Про
застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при
розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та
“Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг”», при роботі з готівкою або в безготівковій формі
(із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажі
товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг повинні
використовувати реєстратори розрахункових операцій замість електронних
контрольно-касових апаратів. [5]
Можливість точного обліку торговельної виручки, скорочення до мінімуму
помилок при проведенні розрахунків за товари, підвищення культури торговельного
обслуговування, вивчення реалізованого попиту забезпечують електронні контрольнокасові апарати. Застосування ЕККА й інших РРО є обов'язковим для суб'єктів
підприємницької діяльності, які здійснюють розрахунки зі споживачами у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг за готівку. Оскільки в торговельних
підприємствах з РРО переважно використовують ЕККА. [1]
Відповідно до законодавства реєстратори розрахункових операцiй (РРО)
повинні застосовуватися:
• фізичними особами — суб’єктами пiдприємницької дiяльностi;
• юридичними особами (їх фiлiями, вiддiленнями, іншими вiдокремленими
пiдроздiлами), суб’єктами підприємницької діяльності, що здiйснюють операцiї з
розрахунками в готівковій i/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних
карток, платiжних чекiв, жетонiв тощо) при продажу товарiв (наданнi послуг) у сферi
торгiвлi, громадського харчування та послуг, а також уповноваженими банками i
суб’єктами пiдприємницької дiяльностi, що здiйснюють операцiї купівлі-продажу
валюти.
Водночас законодавством передбачені винятки з цiєї норми. РРО можуть не
застосовуватись, якщо:
• розрахунки здiйснюються через касу пiдприємства з оформленням
прибуткових i видаткових касових ордерiв та видачею квитанцiй, оформлених у
встановленому порядку (приміщення каси пiдприємства повинно бути iзольоване й
обладнане вiдповiдним чином);
• специфiка окремих форм дiяльностi у сферi торгiвлi, громадського харчування
i послуг дозволяє здiйснювати розрахунки без застосування РРО з використанням
розрахункових квитанцiй (РК).
Реєстратор розрахункових
операцій в обов’язковому порядку необхідно
зареєструвати в органах державної податкової служби за місцезнаходженням суб’єкта
підприємницької діяльності.
Одночасно із реєстрацією РРО проводиться реєстрація Книги обліку
розрахункових операцій (КОРО), аркуші якої повинні бути пронумеровані,
прошнуровані, завірені підписом керівника держаної податкової інспекції та скріплені
гербовою печаткою податкового органу. КОРО містить щоденні звіти, складені на
підставі розрахункових документів щодо руху грошових коштів, товарів (послуг). Це
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можуть буки касові чи товарні чеки, розрахункові квитанції тощо, які підтверджують
факт продажу (повернення) товарів, отримання (видачі) коштів, надруковані та
зареєстровані в установленому порядку РРО або заповнені вручну.
В окремих випадках реалізація товарів на торгівельних підприємствах може
здійснюватися без використання реєстраторів розрахункових операцій. До них
належить;
1) якщо форма діяльності суб’єкта господарювання включена до спеціального
переліку, затвердженого наказом Мінекономіки України від 12.03.98 р. № 24 (зі
змінами і доповненнями);
2) при здійсненні торгівлі суб’єктом господарювання, що придбав спеціальний
торговий патент або перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності;
3) при здійсненні роздрібної торгівлі через засоби пересувної торговельної
мережі, розташовані за межами стаціонарних приміщень і не підключені до мережі
електропостачання, та ін.
У випадках коли не використовується РРО є обов’язковим застосуванням
розрахункових квитанцій (ф. № РК-1 або РК-2), що вміщуються у розрахунковій
книжці (РК) та Книги обліку розрахункових операцій (КОРО). [2]
Розрахункова книжка (РК) – це належним чином зброшурована та
пронумерована книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби
України, яка містить номерні розрахункові квитанції, що видаються покупцеві коли не
застосовується РРО (наприклад, при тимчасовому відключенні електроенергії, при
виході з ладу РРО тощо).
Книга обліку розрахункових операцій (КОРО) — прошнурована і належним
чином зареєстрована в органах державної служби України книга, що містить
щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів
щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг).
Щомісяця (до 15 числа) підприємства роздрібної торгівлі подають до органів
податкової служби звітність про застосування РРО та КОРО. Для цього необхідно
щоденно друкувати на РРО фіскальні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в КОРО,
друкувати на РРО контрольні стрічки та забезпечувати їх зберігання протягом трьох
років, проводити розрахункові
операції через РРО з використанням режиму
попереднього програмування найменування, ціни товарів, обліку їх кількості тощо. [4]
При здійсненні продажу товарів торгівельні підприємства можуть здійснювати
також безготівкові розрахунки за товарними операціями.
Безготівкові розрахунки — це грошові розрахунки, які здійснюються за
допомогою записів на рахунках у банках, коли гроші (кошти) списуються з рахунка
платника і переказуються на рахунок отримувача коштів.
Організація безготівкових розрахунків передбачає їх здійснення записом
(переказуванням) коштів з рахунка покупця
(платника коштів) на рахунок
постачальника (отримувача коштів) або заліком взаємних розрахунків між покупцем
і постачальником продукції.
Правові основи організації безготівкових розрахунків у господарському обороті
регламентуються законодавчими, інструктивними документами. Національний банк
України виступає методичним центром з розробки форм і засобів розрахунків у
народному господарстві, правил документообігу, організації банківського контролю за
проведенням розрахунків.
Організація безготівкових розрахунків на підприємстві повинна активно
сприяти вирішенню завдань:
− удосконаленню комерційного розрахунку на підприємстві;
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− підвищенню відповідальності підприємств за своєчасне і в повному обсязі
здійснення платежів за всіма зобов’язаннями;
− зміцненню договірної дисципліни;
− прискоренню обороту оборотних коштів. [3]
Зазвичай при здійсненні розрахунків із покупцями у безготівковій формі
покупці використовують пластикові картки.
Банківська платіжна картка (БПК) - це персоніфікована пластикова картка з
магнітною смугою або чіп-модулем, яка є ключем доступу до управління банківським
рахунком і надає її власнику можливість безготівкової оплати товарів або послуг в
різних торгових і сервісних підприємствах, що приймають картки до оплати,
одержувати готівку у відділеннях банків і в банкоматах, а також користуватися іншими
додатковими послугами та певними перевагами. [6]
Отримання БПК від покупця для магазина є момент реалізації товару.
Висновки з даного дослідження. Отже, у процесі своєї діяльності торгівельні
підприємства здійснюють розрахунки із покупцями та замовниками використовуючи
готівкову та безготівкову форми розрахунків. Для здійснення таких розрахунків у
підприємства повинен бути належним чином зареєстрований та впроваджений в дію
реєстратор розрахункових операцій, що полегшує роботу касира (оператора). За
рахунок цього у підприємства є можливість більш точно визначати дохід від своєї
діяльності.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты особенности наличных и безналичных расчетов с покупателями и
заказчиками на торговых предприятиях. Определены особенности использования на предприятии
регистраторов расчетных операций.
Ключевые слова: расчеты с покупателями, наличные расчеты, безналичные расчеты,
регистратор расчетных операций, банковские платежные карточки.
SUMMARY
This article deals with features of cash and non-cash settlements with buyers and customers for
commercial enterprises. Define the features used in the enterprise register of payment transactions.
Klywords: settlements with customers, cash payments, non-cash payments, register of payment
transactions, bank payment cards.
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УДК 336.71
НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
ЧЕРНИЧКО Т. В., РУСИН О. І.
Мукачівський державний університет

У статті проаналізовано теоретичні підходи до формування змісту поняття
«банківська діяльність». Досліджено проблему формування ефективної системи
державного регулювання банківської діяльності в Україні; здійснено аналіз функцій
центрального банку країни та підходів до організації його роботи.Проаналізовано
фактори незалежності центрального банку.
Ключові слова: банківська діяльність, державне регулювання, банківська
система, центральний банк.
Формування ефективної системи державного регулювання банківськоїдіяльності
є одним з актуальніших і дискусійних питань, які зараздоводиться вирішувати Україні.
Сучасні методи, засоби та інструментидержавного регулювання, за умови їх вмілого
використання, дають змогузаконодавчим та виконавчим структурам державної влади
успішноздійснювати
економічні
перетворення
в
напрямі
прискорення
економічноїстабілізації, переведення економіки у фазу зростаючої циклічності.
Результати системного аналізу свідчать, що наша держава, нажаль,
невикористовує як слід потужні регулюючі механізми. Відсутнім є також комплексне,
системне бачення спрямованості реформування банківської діяльності. Тому, поряд зі
штучнимгальмуванням економічних перетворень, допускається багато помилок
іпрорахунків у застосуванні інструментів державного регулятивного впливу.
Об’єкти та методи дослідження
Теоретичну основу дослідження регулювання банківської діяльності склали
праці Дж. Кейнса, К. Вікселя, І. Фішера, М. Туган-Барановського, А. Маршала, М.
Фрідмена, Ф. Мишкіна, Дж. Міля, К. Ерроу та ін.
Проблемам регулювання банківської діяльності в Україні та ролі Національного
банку присвячені праці багатьох вітчизняних вчених, зокрема А. Гальчинського, О.
Дзюблюка, Т.Смовженко, А. Мороза, М. Савлука, О. Кириченко, С. Мочерного, С.
Реверчука, С. Хорунжого, М. Суржинського, О. Петрика та інших. Серед вчених країн
СНД регулюванню банківської діяльності присвячені роботи О. Лаврушина, О.
Разумовського, Г. Журавльової, Д. Гвішиані, А. Молчанова, Б. Львіна, В. Усоскіна, А.
Бриштельова, С. Дробишевського, В. Тарасова, А. Лобанова, А. Чугунова та інших.
Постановка задачі
Водночас не всі аспекти державного регулювання банківської діяльності
розкриті з належною глибиною і всебічно обґрунтовані.Метою статті є узагальнення
існуючих теоретичних та практичних аспектів державного регулювання банківської
діяльності з урахуванням виконуваних банками функцій.
Результати та їх обговорення
Банківська діяльність це специфічний вид підприємницької діяльності, якою
займаються як фізичні та юридичні особи, так і держава. Практично це сукупність
відносин, що пов’язують між собою діяльність у сфері організації грошових потоків,
акумуляції та розподілу тимчасово вільних коштів, руху позичкового капіталу,
посередництва у платіжних та розрахункових операціях, що здійснюються через
особливий інститут – банк.
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Банківська система
як системний об'єкт

Законом України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківська
діяльність (banking) – це залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних
осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний
ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб[1]. Стаття
47 «Банківські операції» Закону встановлює, що банки мають право здійснювати тільки
три власне банківських операції[Там же]:
1) приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
2) відкриття та ведення поточних рахунківклієнтів і банків-кореспондентів, у
тому числіпереказ грошових коштів з цих рахунків задопомогою платіжних
інструментів та зарахування коштів на них;
3) розміщення залучених коштів від свогоімені.
Зазначені операції утворюють сферу банківської діяльності.
Погоджується з таким визначенням поняття і Л. Єфімова, яка визначає
банківську діяльність, як «…сукупність операцій, які здійснюються банками згідно з
переліком, встановленим законом. У цьому випадку банківська діяльність виступає як
механічна сума всіх операцій, що їх виконують установи під назвою «банки» [2, с. 27].
Андрушків Т. І. визначає банківську діяльність як набір посередницьких
операцій на грошовому ринку, виконання яких дозволено законом тільки під
особливим наглядом держави спеціальним інститутам, які називаються банками[3,
с.51].
О. Олейник пропонує визначати банківську діяльність як сукупність звичних і
реально
здійснюваних
банківських
операцій
банками
та
іншими
фінансовимиустановами як спеціальними суб’єктами з приводу грошей та інших
фінансових інструментів як засобівобігу, накопичення і товару [4, с. 25].
Окремі науковці визначають банківську діяльність через економічні функції, що
здійснюються банком [5, с.12-30] та як сукупність «…відносин, що передбачають і
визначають фінансово-економічну спроможність і потенціал держави»[6,с.9].
Поняття «банківська діяльність» є одним з ключових понять банківської
системи національної економіки.
Банківська система не є ізольованою, вона є підсистемою загальної економічної
системи, яка функціонує в рамках економічних законів. Особливістю банківської
системи є те, що вона весь час знаходиться удинаміці. По-перше, вона постійно
удосконалюється –поповнюється новими компонентами тавтрачає старі. По-друге,
всередині банківськоїсистеми постійно виникають нові зв’язки. Взаємодія відбувається
не лишеміж центральним банком та комерційними банками, але й між самими банками.
Якщо розглядати банківську систему яксистемний об’єкт, необхідно дослідити її
на декількох рівнях (рис. 1).

Координаційни
й
Субординаційн
ий рівень

Генетичний
рівень

Визначає узгодженість
взаємодіючих структурних
елементів; місце та роль елементу
в рамках системи
Дає повне розмежування та
підпорядкованість елементу у
системі, де елементи другого
рівня підпорядковуються
центральному банку
Показує як історія розвитку
впливає на кожний елемент
банківської системи
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Рис. 1. Рівні дослідження банківської системи як системного об’єкту
Структура значною мірою розкриває сутність банківської системи,закони та
закономірності її розвитку, які є структуроутворюючими факторами.
Згідно з ст. 4 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська
система України складається з Національного банку України та інших банків, а також
філій іноземних банків, що створені і діють на території України [1]. Отже, в Україні
функціонує дворівнева банківська система, але не всі науковці схвально
висловлюються про її ефективність.
Зокрема В.Д.Лагутін вважає, що для розвитку банківської системи в Україні
необхідне формування ще й третього рівня. Вчений доводить, що «… для грошовокредитного стимулювання економічного зростання і переходу до розвитку реальної
економіки необхідний третій рівень національної банківської системи. Йдеться про
створення і функціонування Українського банку реконструкції і розвитку в центрі та
мережі інвестиційних банків розвитку на місцях (в регіонах). Третій (інвестиційний)
рівень національної банківської системи не абсолютно відособлений від інших її
складових. Однак, без сумніву, це нова окрема ланка банківської системи: діяльність
інвестиційних банків розвитку пов’язана з виконанням чітко окресленого виду
банківських операцій, що й зумовлює особливості та специфіку їхнього
функціонування, місце і роль серед інших банків. Українській економіці потрібні
великі спеціалізовані банківські інституції інвестиційного спрямування для належного
кредитного забезпечення економічного зростання» [7, с.39].
О.В.Дзюблюк зі свого боку доводить необхідність приєднання до організаційної
структури ринкового типу мережі допоміжних організацій, які б сприяли розвитку
взаємозв’язків між обома рівнями банківської системи та суб’єктів економічних
відносин. На думку науковця, інформаційне, технічне, науково-методичне, кадрове та
законодавчо-правове забезпечення функціонування банків повинно охоплюватись
інфраструктурою банківської системи [8, с.16]. До вищезазначених елементів
інфраструктурного забезпечення банківської діяльності, на наш погляд, необхідно
також віднести банківські асоціації, рейтингові агентства, Бюро кредитних історій та
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, оскільки його діяльність значною мірою
впливає на стабільність розвитку комерційного сектора банківської системи України.
Повернення втраченої на початку 90-х рр. довіри громадян до банків потребує
тривалого часу та значних зусиль. В цій складній ситуації, забезпечуючи страховий
захист вкладів населення, Фонд гарантування вкладів сприяє залученню коштів
фізичних осіб до банківської системи.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб був створений у 1998 р. згідно із
Указом Президента України «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб –
вкладників комерційних банків України», а законодавчо існування Фонду закріплено
Законом України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20.09.2001 р. З
2012 року набув чинності Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних
осіб». Згідно із положеннями цього Закону Фонд є установою, що виконує спеціальні
функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних
банків з ринку. Фонд є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно,
яке є об’єктом права державної власності і перебуває у його господарському віданні[9].
Як зазначає О. А. Костюченко, ефективне функціонування банківської системи
України неможливе без визначення правового статусу суб’єктів кредитної системи та
детального регламентування різних аспектів банківської діяльності. Для нормальної
діяльності банківської системи країни велике значення має існування належної
законодавчої бази, яка б регулювала правовий статус банків і банківську діяльність у
відповідних сферах [10].
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Національний банк України є центральним банком України, особливим
центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції,
повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України,
Законом України «Про Національний банк України»та іншими законами України [11].
НБУ виконує усі основоположні функції, притаманні центральним банкам. У
відповідності до ст. 99 Конституції України забезпечення стабільності грошової
одиниці є основною функцією НБУ. Крім того, Законом України «Про Національний
банк України», визначено ще двадцять вісім функцій центрального банку України. Для
виконання покладених на нього функцій Національний банк здійснює двадцять
законодавчо визначених операцій, але відповідно до ст. 42 вище наведеного Закону,
цей перелік не є вичерпним і може бути розширеним із виникненням такої
необхідності[11].
НБУ несе відповідальність за ефективне функціонування банківської системи
загалом, її безпеку та фінансову стабільність, захищає інтереси вкладників і кредиторів
здійснюючи нагляд і контроль за банківською діяльністю. Система нагляду і контролю
передбачає видачу та позбавлення банківської ліцензії і власне нагляд і контроль за
поточною діяльністю банків. Але, на думку Р.Апреда, професора університету Де Сема
(Аргентина), центральний банк повинен більшою мірою зосереджуватись на контролі,
ніж на регулюванні.
У економічно розвинутих країнах система нагляду за банківською діяльністю
крім центрального банку може також включати інші органи. Загалом Г.О.Кришталь
розрізняє три групи країн, які відрізняються структурною побудовою наглядової
діяльності [12, с. 123]:
- держави, де нагляд за банківською діяльністю здійснюється спеціально
створеними органами без участі центрального банку (Данія, Швеція, Австрія, Норвегія,
Канада);
- держави, де наглядові функції покладено виключно на центральний банк
(Україна, Англія, Іспанія, Ірландія, Італія, Австралія);
- держави, де центральний банк наглядові функції виконує разом із
спеціально створеними органами (США – ФРС спільно із Міністерством Фінансів і
Федерацією корпоративного страхування депозитів, Швейцарія – центральний банк
спільно з Федеральною банківською комісією, Німеччина – ДойчеБундесбанк спільно з
Федеральною службою кредитного контролю).
Отже, в Україні нагляд за банківською діяльністю здійснюється одноосібно
НБУ, а у червні 1996 р. НБУ став членом Групи банківського нагляду країн
Центральної та Східної Європи.
Хоча нагляд за банківською діяльністю здійснює НБУ, але у державному
регулюванні банківської діяльності приймають активну участь, окрім НБУ, також інші
органи державної влади, а саме: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України,
Міністерство фінансів, Міністерство доходів і зборів, Антимонопольний комітет,
Служба безпеки України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг.Процеси державного регулювання банківської
діяльності відбуваються без належного взаємоузгодження дій перелічених органів
державної влади, що позначається на якості та результатах управлінських рішень.
Проблема співпраці між регулюючими органами потребує нагального
вирішення, оскільки без координації їх дій неможливо досягнути мети державного
регулювання банківської діяльності – досягнення її фінансової стабільності та
конкурентоспроможності.
Регулювання
банківської
діяльності
повинно
спрямовуватись у русло забезпечення розвитку національної економіки.
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НБУ не входить до жодної з гілок влади, тим самим забезпечується його
незалежність. Незалежності центрального банку надається особливого значення у будьякій розвиненій країні з огляду на важливість його завдань та ролі в економіці. Від його
діяльності залежить ефективність грошово-кредитної політики в державі, а як наслідок
стабільність економічного розвитку. Досвід розвинутих країн свідчить, що найбільших
успіхів у забезпеченні стабільності грошей досягають ті країни, де центральні банки
наділені повною свободою у виконанні їх функцій.
Розглядаючи питання функціонування центральних банків О.Шаров робить
висновок про наступні типи незалежності центрального банку [13, с. 22]:
- незалежність у виборі мети;
- незалежність у виборі цілі;
- інструментальна незалежність;
- обмежена незалежність, коли центральний банк вважається агентом уряду.
Неможемо не погодитись із тим фактом, що обмеження можливості
центрального банку самостійно обирати засоби для реалізації покладених на нього
функцій призводить до різкого зниження ефективності його діяльності. Б.П.Адамик
наводить такі фактори незалежності центрального банку: незалежність від уряду;
особиста незалежність членів органів управління центрального банку; юридичний
статус центрального банку, що визначається можливостями внесення змін у статут
банку [14].
В.В.Козюк до наведеного переліку факторів незалежності центрального банку
додає ще один – незалежність від соціальної кон’юнктури та використання його
конкурентних переваг [15]. Тобто центральний банк не може займатись здійсненням
звичайних банківських операцій, конкуруючи із комерційними банками, оскільки у
зв’язку із характером його діяльності він володіє значними конкурентними перевагами.
Р.Сухий пропонує такі фактори незалежності центрального банку, що
відповідають Статуту Європейської системи центральних банків [16]:
- інституціональна незалежність, яка полягає у закріпленні на законодавчому
рівні положення про самостійність і незалежність центрального банку як державного
органу,
- особиста незалежність, яка передбачає створення умов для виконання
працівниками своїх обов’язків,
- функціональна незалежність, яка полягає у невтручанні інших органів влади
у діяльність центрального банку,
- фінансова незалежність, яка базується на достатності власних фінансових
ресурсів центрального банку, необхідних для виконання функцій, а також на
можливості самостійного формування власного кошторису.
Проаналізуємо незалежність НБУ, яка в українських умовах набуває особливого
значення з огляду на кон’юнктурність і нестабільність української політики і
відсутність продуманих та науково обґрунтованих планів розвитку економіки. Коли ми
говоримо про незалежність НБУ від уряду, маємо на увазі, що він не зобов’язаний
виконувати вказівки Кабінету Міністрів.
Серед розвинутих країн світу найбільш незалежними вважаються центральні
банки Німеччини та Швейцарії. Підтвердженням цього факту стали дослідження
американських науковців А.Алесіни та Л.Самерса, які у праці «Незалежність
центрального банку та макроекономічна ситуація: деякі фактори для порівняння»
розробили індекс незалежності центрального банку. Згідно із результатами їх
досліджень найвище значення цього індексу (4) отримали Швейцарський національний
банк та Бундесбанк Німеччини [16].
Журнал наукових праць №15(10)’2013

120

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Економічні науки

Висновки
Банки являються однією із найважливіших структур ринкової економіки.
Банківська діяльність суттєво перевищує ефективність суспільного виробництва та
сприяє зросту виробництва суспільної праці.
Україна на сьогоднішній день знаходиться у стані переходу до нової
економічної системи, що буде заснована не на командно-розподільних, а на ринкових
відносинах. Ринковій економіці потрібна відповідна банківська система, яка поступово
починає складатися.
Нам вже відомо що кредитно-банківська система має життєво важливе для
любої країни світу, вона служить об’єктом пильного нагляду і регулювання як зі
сторони НБУ, так і зі сторони вищих органів державної влади й управління.
На сьогоднішній день банківська система України представлена двома рівнями,
такими як НБУ та інші банки.Національний банк встановлює правила та проводить
реєстрацію інших банків, видає ліцензії на ведення валютних операцій, здійснює
нагляд за діяльністю інших банків в Україні. Як центральний банк, веде рахунки інших
банків, здійснює їх розрахунково-касове обслуговування, надає кредити банкам,
встановлює правила існування міжбанківського кредитного ринку в Україні. НБУ
організовує касове виконання бюджету банківської системи України та надає кредити
уряду. Головною метою Центрального банку є забезпечення стабільності грошової
одиниці, це є чітко вказано в Основному Законі України - Конституції.
Другою ланкою банківської системи є інші банки. Вони є основною ланкою
грошово-кредитної системи і відносяться до особливої категорії ділових підприємств.
Інші банки заохочують вкладення капіталів, заощаджень населення і інші вільні кошти,
які вивільняються в процесі господарської діяльності, й пропонують їх у тимчасове
користування іншим опонентам, які потребують додаткового капіталу. Головною
метою банків є отримання максимального прибутку.
Правові норми, що регулюють банківську діяльність містяться як у загальних
так і спеціальних, присвячених регулюванню тільки банківських відносин,
нормативних актах. До них належать Конституція України, закони України і постанови
Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, Постанови
Кабінету Міністрів, постанови, положення, інструкції НБУ та Міністерства фінансів
України.
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АННОТАЦИЯ
Направления формирования эффективной системы государственного регулирования банковской
деятельности в Украине
В статье проанализированы теоретические подходы к формированию содержания понятия
«банковская деятельность». Исследована проблема формирования эффективной системы
государственного регулирования банковской деятельности в Украине; осуществлен анализ функций
центрального банка страны и подходов к организации его работы. Проанализированы факторы
независимости центрального банка.
Ключевые слова: банковская деятельность, государственное регулирование, банковская
система, центральный банк.
SUMMARY
Directions of formation aneffectivesystemofstateregulationofbankingactivitiesinUkraine
The article researches the problem of the formation of an effective system of state regulation of banking
activities in Ukraine. The analysis of the functions of the Central Bank and approaches to its work has been
done. Factors of Central Bank independence have been analyzed.
Key words: banking, state regulation, banking system, the central bank.
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ПОНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
МАКСИМЕНКО Д. В., ДЗЮЗЯК В.
Мукачівський державний університет

У статті висвітлено основні категорії управлінського обліку. Висвітлено систему показників
управлінського обліку. Розкрито інструментарій управлінського обліку.
Ключові слова: управлінський облік, елементи методи бухгалтерського обліку, витрати
підприємства, інформаційна система підприємства

1.Всуп. Постановка проблеми.
Розвиток суспільного виробництва є циклічним процесом, що пов'язаний,
насамперед, з оптимальним поєднанням наявних ресурсів внаслідок їх вичерпаності
для отримання позитивних результатів на рівні держави загалом та підприємства
зокрема.
Характерною особливістю сучасної економіки України є наявність значної
кількості факторів впливу на функціонування суб’єктів господарювання, їх стратегію
та тактику, що обумовлює адекватну трансформацію підходів до управління.
Наслідком постійної видозміни системи управління є перебудова інформаційної
системи підприємства та, відповідно, облікової системи, що забезпечують керівництво
необхідною інформацією, яка на сьогодні перетворилась у виробничий ресурс та
володіння яким є додатковою конкурентною перевагою.
Сучасна інформаційна система підприємства обробляє значні обсяги інформації,
що надходить з різних джерел, а облікова система є її традиційно базовим
компонентом. Однак, запровадження положень (стандартів) бухгалтерського обліку та
їх зовнішня інформаційна спрямованість в межах фінансового обліку, вимагає
використання управлінського обліку для обґрунтування та прийняття керівництвом
тактичних і стратегічних рішень на рівні підприємства. Це зумовлює необхідність
приділення значної уваги питанням методології, організації та використання елементів
методу управлінського обліку вітчизняними фахівцями, науковцями, практиками.
Аналіз публікацій та виділення невирішених проблем.
Питанням використання управлінського обліку, а також облікової інформації в
управлінні підприємством, значну увагу приділяли вітчизняні вчені: М. Т. Білуха, О.
С. Бородкін, Ф. Ф. Бутинець, М.Я. Дем’яненко, Н. І. Дорош, С.Ф. Голов, А.Г.
Загородній, Г.Г. Кірейцев, М.Ф. Кропивко, М.В. Кужельний, В.О. Ластовецький, В.
Г. Лінник, В.Б. Моссаковський, М.С. Пушкар, В.П. Савчук, В. В. Сопко, Л. К. Сук,
Н. М. Ткаченко, М.Г. Чумаченко та інші; зарубіжні дослідники: В.Ф. Палий, Я.В.
Соколов, С.С. Сатубалдін, Р. Ентоні, Дж. Рис, А. Апчерс, Е. К. Гильде, К. Друрі, П.
Друкер, Т. П. Карпова, М.З. Пизенгольц, Г. Поппель, Б. Голдстайн, Р.А. Фатхутдінов
та інші.
Цілі статті. Метою статті є розкриття сутності управлінського обліку та його
інструментарію.
2. Результати дослідження. Забезпечення конкурентноздатності в
довготривалій перспективі змушує шукати керівників відповідні шляхи її досягнення
не тільки в зовнішньому, але й у внутрішньому середовищі господарства, у тому числі
через трансформування інформаційної системи підприємства, використання системи
управлінського обліку для потреб персоналу, здійснення адаптації закордонного
досвіду використання окремих методів управління до сучасних вітчизняних реалій.
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Зі зміною умов функціонування вітчизняних підприємств виникла необхідність
використання нових або модернізованих підходів в управлінні, застосування яких має
на меті мобілізацію внутрішніх резервів підприємства для підвищення ефективності
його функціонування при несприятливих і мінливих факторах зовнішнього
середовища. Одним із таких підходів і є бюджетування.
Забезпечення конкурентноздатності підприємства в довгостроковій перспективі
здійснюється різними шляхами, а прийняття рішення щодо фінансово-господарських
ситуацій, стратегії та тактики розвитку можливе за наявності інформації, джерелом
якої традиційно виділяють бухгалтерський облік.
Сучасні реалії функціонування підприємств, збільшення факторів впливу на
діяльність і як наслідок підвищення інформаційних вимог керівництва, обумовлюють
використання в практиці господарювання управлінського обліку та його
інструментарію.
Управлінський облік спрямовується на забезпечення інформаційних потреб
керівництва підприємства, тобто виключно внутрішніх користувачів, є доповнюючим
елементом системи фінансового обліку, а в історичному аспекті його розвиток
пов’язаний з:
– розвитком та ускладненням виробничих відносин;
– управлінням витратами на всіх стадіях господарської діяльності;
– посиленням ролі інформації оперативного, тактичного, стратегічного
характеру у прийнятті рішень.
З одного боку управлінський облік є елементом бухгалтерського обліку, з
іншого – застосування його в практичній діяльності передбачає лише внутрішню
інформаційну спрямованість, а також чітке розмежування власних завдань між
управлінським та фінансовим обліком, визначення поняття управлінського обліку, його
ролі в управлінні підприємством, відносно якої вже довгий час точаться дискусії між
вченими, практиками.
Окрім наукових дискусій щодо визначення сутності управлінського обліку, слід
виділити неоднозначне трактування терміну в Законі України “Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні” як „внутрішньогосподарський (управлінський)”,
що дає підстави говорити про бухгалтерський облік як той, що є не
внутрішньогосподарським.
На нашу думку, внутрішньогосподарський облік значно ширше поняття, ніж
управлінський та його слід ототожнювати з поняттям „господарського обліку”.
Відповідно управлінський облік ми визначаємо як систему збору, накопичення,
обробки, інтерпретації та надання інформації, щодо визначених об’єктів, внутрішнім
користувачам різних рівнів управління для прийняття оперативних, тактичних та
стратегічних рішень.
Управлінський облік на сьогодні характеризується перш за все:
− наявністю широкого інструментарію, що направлений як на базовий об’єкт
– витрати, так і на інші об’єкти, що визначаються керівництвом;
− внутрішньою направленістю інформації;
− використанням накопиченого досвіду національної облікової школи та
досвіду зарубіжних вчених.
Особливою рисою сучасного етапу розвитку управлінського обліку є наявність
широкого інструментарію, що представляє собою сукупність методів, способів і
підходів, які дають можливість надавати інформацію щодо об’єктів та впливати на них
(рис.1).
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Інструментарій управлінського обліку
Методи
маркетингу,
менеджменту

Елементи методу
бухгалтерського
обліку
Фінансові
інструменти

Статистичноматематичні
методи

Психологічні
методи та
інші

Рис.1. Спрощена структура інструментарію управлінського обліку
Поєднання окремих інструментів - це суб’єктивне рішення та дія керівництва та
бухгалтера, а тому ефект від застосування інструментарію для вирішення фінансовогосподарської задачі в кожному господарстві буде різний.
Використання інструментарію управлінського обліку в прийнятті рішень
обумовлює виділення інформаційної функції обліку як базової, а в якості головної
вимоги до інформації - релевантність. При цьому здатність інформації бути
конкурентною перевагою господарства, вимагає її чіткого поділу в розрізі можливості
доступу та користування (рис.2).
Інформація управлінського обліку
Загального користування

Обмеженого доступу

Таємна

Регламентується внутрішніми положеннями та надається різним
внутрішнім користувачам
Рис.2. Види інформації управлінського обліку в розрізі меж доступу
Так до інформації обмеженого та таємного користування традиційно
відносяться витрати, собівартість, підходи та методи управління ними. Кінцеве
рішення щодо окремих груп інформації приймається керівництвом з узгодженням із
законодавчо-нормативними актами.
Видозміна цілей та функцій управлінського обліку тісно пов’язана з появою
нових факторів впливу на господарську діяльність, які фактично можуть стати
потенційними об’єктами управлінського обліку. Традиційним об’єктом управлінського
обліку залишаються саме витрати, управління ними, оптимізація, облік тощо.
Безпосереднє використання та поєднання в межах управлінського обліку різних
методів управління витратами, які також формують його інструментарій, направлені
на:
− виявлення, обробку та аналіз інформації щодо витрат;
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− безпосередній вплив на структуру собівартості та величину витрат продукції,
особливо в галузях зі значною собівартістю та складністю технологічних процесів,
зокрема в хмелярстві.
Керівник впливає на витрати, які контролює, а, відповідно, кожен рівень
управління передбачає наявність певного обсягу необхідної інформації, який
збільшується при прийнятті стратегічних рішень та відносно зменшується на тактично
– оперативному рівні управління. Відповідно, виходячи з принципу контрольованості
та можливості впливу на об’єкт з подальшою відповідальністю, пропонуємо поділяти
методи управління витратами на:
−
стратегічні та
−
оперативно – тактичні.
На кожному підприємстві система управлінського обліку має свої особливості,
але водночас може включати в себе подібні елементи: збір інформації, структуризацію
обліку за центрами відповідальності, бюджетування та розробку стандартів, аналіз
системи показників, контроль та прийняття управлінських рішень.
Основними завданнями управлінського обліку на підприємстві є:
1. Збір, обробка, узагальнення, зберігання та передача необхідної інформації для
оперативного управління підприємством та прийняття оптимальних управлінських
рішень по оптимізації процесу управління шляхом регулювання структури активів та
пасивів підприємства. При цьому аналізується робота підприємства за центрами
відповідальності з точки зору прибутку, рентабельності, собівартості, капітальних
інвестицій тощо.
2. Перевірка законності та доцільності господарських операцій, забезпечення
збереження господарських засобів та коштів, ефективне використання майна.
3. Визначення підсумків господарської діяльності та оцінка ефективності
діяльності підприємства в розрізі реалізованих виробів, центрів відповідальності,
управлінських і технологічних рішень.
При цьому потрібно проводити порівняння загального фінансового результату за
даними фінансового обліку з даними управлінського обліку з метою контролю за
маркетинговою діяльністю.
4. Складання внутрішніх звітів, інформація яких призначена для власників
підприємств та керівників (менеджерів) й інших внутрішніх користувачів
бухгалтерської інформації. Зміст звітів може змінюватися залежно від їх цільового
призначення і посади управлінця, для якого вони призначені.
Отже, в процесі веденні бухгалтерського управлінського обліку одержується
узагальнююча інформація про стан господарювання: зміни, які відбуваються; стан
взаєморозрахунків підприємства з іншими підприємствами та, на їх підставі,
визначаються результати господарювання; надається користувачам для прийняття
рішень повна, правдива та неупереджена інформація про фінансовий стан, результати
діяльності та рух коштів підприємства.
У нових економічних умовах господарювання особливо великого значення
набуває застосування на промислових підприємствах сучасних методів і інструментів
управління.
Особливу роль в реалізації цих методів і концепцій менеджменту
(бюджетування, контролінгу, процесно-орієнтованого управління, управлінського
обліку) грає побудова і використання системи оціночних показників діяльності
підприємства.
Незважаючи на широке застосування управлінського обліку та наявність
багатьох публікацій, присвячених цьому інструменту управління, питання про зміст
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даного поняття продовжує залишатися спірним: від розуміння управлінського обліку
як підсистеми бухгалтерського обліку до його трактування як системи управління
підприємством.
Ми розглядаємо управлінський облік як інформаційну підсистему управління,
що включає в себе облікові процедури та показники, що використовуються з метою
менеджменту організації - планування, бюджетування, управління основними бізнеспроцесами, їх аналізу та контролю.
При цьому слід мати на увазі, що всупереч поширеній думці управлінський
облік є не «параметром активної дії», а перш за все джерелом документально
обгрунтованої і системно забезпеченої інформації для прийняття управлінських
рішень.
Інформація, яка формується в рамках управлінського обліку і необхідна для
ефективного управління має ряд характеристик, до числа яких належать: достовірність,
оперативність, повнота, зрозумілість, своєчасність, спрямованість, багатоваріантність,
порівнянність планових і облікових даних для контролю та економічного аналізу.
Незважаючи на те, що в різних організаціях побудова системи управлінського
обліку має свої особливості, воно повинне бути засноване на наступних базових
принципах: економічної доцільності; формування системи «зверху-вниз»;
оперативності; визначення показників по виділених структурним сегментам
підприємства; спрямованості на об'єкти управління;
Багато фахівців, які розглядають проблематику управлінського обліку,
виділяють різні комбінації його об’єктів. Поряд з традиційними об'єктами,
управлінський облік повинен охоплювати витрати і результати бізнес-процесів і
контролюючих їх бізнес-центрів.
Якщо для комерційних організацій об'єктами управлінського обліку є ресурси,
бізнес-процеси і результати операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, то в
якості об'єктів для некомерційних організацій можуть виступати всі види майна і
господарські
процеси,
що
здійснюються
в
рамках
статутної
діяльності, а також показники ефективності цієї діяльності.
Враховуючи, що основним призначенням управлінського обліку є підготовка та
надання інформації для прийняття управлінських рішень, до складу елементів його
методу слід включати способи і прийоми, які дозволяють вирішувати ці завдання документацію, інвентаризацію, рахунки, подвійний запис, баланс, звітність, оцінку та
калькуляцію, кількісні методи узагальнення та інтерпретації даних (статистичний та
регресійний аналіз, чисельне інтегрування, методи оптимізації, стохастичні числення,
багатофакторний аналіз тощо), систематизацію інформації про процеси управління,
спрямовану на узагальнення фактичних і прогнозованих параметрів розвитку
підприємства.
Особливу роль в ефективній організації системи управлінського обліку відіграє
система оціночних показників діяльності підприємства. Показники розглядаються як
найпростіші моделі економічних явищ і процесів, і, в той же час, інструмент
кількісного їх вимірювання в сполученні з якісними характеристиками, без яких
неможливі економічний аналіз, прогнозування, моніторинг, маркетинг і т. д., а в
самому загальному вигляді, управління на національному, регіональному і місцевих
рівнях, а також всі форми та напрями менеджменту на підприємстві.
Стандартного «набору» показників не існує, проте є схеми управління
підприємством, складовою частиною яких є різні їх набори або комбінації: концепція
управління по цілях, концепція управління на основі показника доданої економічної
вартості, універсальна система показників, система стратегічних карт, «піраміда
діяльності компанії», система оцінки ефективності діяльності й зростання.
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Різноманіття підходів до організації системи управління на підприємстві та умов їх
застосування диктує необхідність аргументованої класифікації систем показників, що
використовуються для оцінки їх ефективності.
Проведене в рамках даної роботи дослідження дозволяє виділити групи систем
показників, залежно від таких ознак: набір параметрів, використовуваних в системі;
механізм застосування показників, ступінь поширеності на підприємстві; рівень оцінки,
ступінь адаптації до змін зовнішнього середовища, ступінь узгодженості зі стратегічними
цілями; час використання на підприємстві; ступінь збалансованості всередині системи,
ступінь універсальності, ступінь автоматизації; інформаційна база; рівень оцінки
ефективності.
Вибудовуючи систему показників управлінського обліку, необхідно чітко
визначити склад контрольованих параметрів за центрами відповідальності, а також
функцію кожного з них: облікову, статистичну або інформаційну; інструмент економічного
регулювання, прогнозування, планування і контролю діяльності фірми та її внутрішніх
підрозділів; оціночну (стимулюючу).
Розробку системи показників проводять в певній послідовності (рис.3) з
дотриманням таких мінімальних вимог:
♣
об'єктивність показників;
♣
повнота величин, що враховуються;
♣
точність і достовірність кількісного значення показників;
♣
дотримання економічних, статистичних та математичних правил побудови
показників;
♣
локалізація показників;
♣
відносна легкість вимірювання показників;
♣
можливість розділити вплив факторів при вимірюванні того чи іншого
показника;
♣
підбір показників з виключенням можливості штучної "підгонки";
♣
можливість порівняння;
♣
орієнтація на досягнення кінцевих цілей фірми;
♣
взаємозв'язок показників і напрямів діяльності фірми;
♣
обов’язкова наявність нормативних показників.

Визначення основної мети
діяльності підприємства
Декомпозиція основної мети
діяльності на складові підцілі та
завдання
Визначення контрольного набору
показників по кожній задачі
Розподіл сукупності показників
між центрами відповідальності
Визначення цільових значень
контрольних показників
Рис.3. Етапи розробки системи показників управлінського обліку
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Основним завданням в рамках постановки системи управлінського обліку за
допомогою бізнес-моделі є розробка структури ключових техніко-економічних
показників і вибір стратегій їх досягнення.
Система показників ─ це впорядкована їх множина, в якій кожен показник дає
кількісну чи якісну характристику певної сторолни господарської діяльності, має
властивості звітності і подільності, пов’язаний з іншими показниками, але не дублює
їх. Зокрема виділяють:
1.
Показники організаційно-технічного рівня (виробнича структура
підприємства, якість продукції, тривалість виробничого процесу, технічна і
енергетична озброєність праці, рівень організації виробництва та управління,
прогресивність технологічних процесів).
2.
Показники виробництва (обсяг продукції, номенклатура та асортимент,
якість продукції та її конкурентоспроможність, ритмічність виробництва).
3.
Показники збуту (дані про обсяги відвантаженої та реалізованої продукції,
залишки готової продукції на складах).
4.
Показники
використання
засобів
виробництва
(фондовіддача,
фондоємність, фондоозброєність, середньогодинний виробіток продукції на одиницю
устаткування, амортизація).
5.
Показники
використання
предметів
праці
(матеріалоємність,
матеріаловіддача, варітсь предметів праці, що використані за аналізований період).
6.
Показники використання трудових ресурсів (забезпеченість трудовими
ресурсами, рух робочої сили, використання робочого часу, продуктивність праці,
оплата праці).
7.
Показники собівартості продукції.
8.
Показники прибутку і рентабельності.
9.
Показник фінансового стану.
Чим складніше управлінська структура, тим більше значення має правильний
вибір системи показників діяльності, їх «локалізація» з урахуванням завдань, що
стоять перед кожним підрозділом.
При розробці системи показників для промислового підприємства необхідно
враховувати їх багатоплановість, тобто наявність монетарних і немонетарних величин
вимірювання, стратегічний та оперативний рівні управління, досягнуті та прогнозні
результати, а також внутрішні і зовнішні аспекти діяльності.
Також можна виділити наступні принципи побудови системи показників
управлінського обліку:
1.
Узгодженість показників.
2.
Ієрархічність.
3.
Агрегування показників у групи за певними ознаками.
4.
«Прозорість» для керівників.
5.
Взаємозв'язок показників на основі причинно-наслідкових зв'язків.
6.
Належність показника до певного центру відповідальності.
Ефективна розробка та впровадження системи показників управлінського обліку
на промисловому підприємстві передбачає формування низки умов за наступними
напрямками - організаційне, методичне та методологічне, фінансове, інформаційне,
кадрове, технічне забезпечення.
3. Висновки. Запропоновані підходи до формування системи аналітичних
показників спрямовані на задоволення запитів внутрішніх користувачів і мають на меті
оцінити ефективність бізнес-процесів підприємства, ступінь досягнення стратегічних
цілей.
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АННОТАЦИЯ
В статье освещаются основные категории управленческого учета. Сделки с управленческого
учета показателей. Показывает инструменты управленческого учета.
Ключевые слова: управленческий учет, элементы метода бухгалтерского учета, стоимость
информационной системы предприятия

SUMMARY
The article highlights the main categories of management accounting. Deals with management
accounting metrics. Reveals the tools of management accounting.
Keywords: management accounting, elements of the method of accounting, the cost of enterprise
information system

УДК 327345(223)+342.553(576)
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ОСНОВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
МЕЗЕІ ЕНІКА ЄВГЕНІЇВНА
Мукачівський державний університет

Анотація статті. У статті розглянуто питання обліку витрат основної діяльності підприємства.
Досліджуються особливості введення на рахунках бухгалтерського обліку витрат за елементами.
Ключові слова: Витрати за елементами, матеріальні витрати, витрати на оплату праці,
операційні витрати.

Постановка проблеми. Основна функція управлінського обліку – забезпечення
менеджменту підприємства даними, необхідними для ефективного управління
господарською одиницею, що визначається насамперед належно організованою методикою
обліку витрат підприємства. Враховуючи той факт, що не існує конкретно запропонованої
організації обліку витрат на дослідження та розробки, акцентування нашої уваги саме на
дослідженні даного питання вважаємо найбільш доцільним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні теоретичні та методичні аспекти
досліджуваної в роботі проблеми певною мірою висвітлювалися в працях закордонних та
вітчизняних вчених, таких як П. Атамас, Ф. Бутинець, М. Корецький, Є. Мних, В. Сопко, З.
Пересунько, Л. Радецька, І. Фаріон, Є. Бєльтюков та інших.
Мета статті. Вироблення теоретико-методичних положень щодо формування
системи управління витратами на підприємстві, розробка заходів з підвищення її
ефективності виробничими витратами.
Викладення основного матеріалу. Витрати за економічними елементами
здійснюються у всіх галузях народного господарства. Це дає можливість встановити
потребу в основних та оборотних засобах, показує, скільки і яких засобів витрачено,
незалежно від того, де вони вироблені і на які цілі використані, а також характеризує
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структуру витрат. Введення рахунків класу 8 «Витрати за елементами» дає змогу
забезпечити складання фінансової звітності без визначення собівартості продукції за
видами та відображення калькуляційних різниць між фактичною і плановою собівартістю,
пов’язаних із надзвичайно трудомісткими розрахунками.
Організація обліку матеріальних витрат. Враховуючи те, що матеріальні витрати
займають значну питому вагу в структурі собівартості продукції та витрат підприємства в
цілому (від 60% до 95% в залежності від галузі економіки), питання правильного обліку і
контролю матеріальних витрат є надзвичайно актуальними.
На виробничих підприємствах застосовують велику кількість різноманітних
матеріальних витрат. Залежно від функціональної ролі й призначення в процесі
виробництва їх поділяють на такі групи:
−
витрати сировини й основних матеріалів;
−
витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;
−
витрати палива й енергії;
−
витрати тари й тарних матеріалів;
−
витрати будівельних матеріалів;
−
витрати запасних частин;
витрати матеріалів сільськогосподарського призначення;
−
−
витрати товарів;
−
інші матеріальні витрати.
Для узагальнення інформації про матеріальні витрати за звітний період планом
рахунків бухгалтерського обліку перебачено рахунок 80 «Матеріальні витрати».
За дебетом рахунку 80 «Матеріальні витрати» відображаються суми визнаних
матеріальних витрат, за кредитом — списання на рахунок 23 «Виробництво» прямих
матеріальних витрат, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт,
послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв.
Накопичення витрат сировини, матеріалів, купівельних напівфабрикатів,
комплектуючих виробів та запасних частин на потреби виробництва здійснюється за
дебетом рахунку 23 «Виробництво» та за кредитом відповідних рахунків. Підприємства,
які не використовують рахунки 8 класу «Витрати за елементами» кредитують рахунки 20
«Виробничі запаси» або 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». Підприємства, які
використовують рахунки класу 8 при витрачанні виробничих запасів, дебетують рахунок
80 «Матеріальні витрати» та кредитують рахунок 20 «Виробничі запаси» або 22
«Малоцінні та швидкозношувані предмети» із подальшим списанням прямих матеріальних
витрат на рахунок 23 «Виробництво».
Відображення на рахунках бухгалтерського обліку 8 класу «Витрати за
елементами» (табл.1) [3, ст.50 ]:
Таблиця 1
Кореспонденція на рахунках бухгалтерського обліку «Матеріальні витрати»
№ п/п
1
2
3
4
5

Зміст господарської операції
2
Відпущено сировину й матеріали цехам основного виробництва на
виготовлення продукції
Відпущено сировину й матеріали допоміжному цеху для надання
послуг
Відпущено сировину й матеріали цехам основного й допоміжного
виробництв на утримання та поточний ремонт будівель
4 Відпущено запасні частини ремонтному цеху для виконання
замовлень
5 Відпущено запасні частини на поточний ремонт обладнання цехів
основного й допоміжного виробництв
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Метою системи управління матеріальними ресурсами є оптимізація розмірів
матеріальних запасів, зниження витрат на заготівлю, транспортування і зберігання
матеріальних ресурсів, підвищення ритмічності виробництва. Система управління
матеріальними ресурсами передбачає постійне формування траєкторій руху матеріальних
ресурсів, що забезпечують як найкраще їх використання і надійне матеріально-технічне
забезпечення за найменших витрат. Вживання методів логістичного управління дає змогу
істотно скоротити час руху матеріальних потоків; знизити рівень запасів у споживачів;
забезпечити комплексний облік усіх витрат із ввезенням та вивезенням вантажів;
підвищити рівень транспортного обслуговування.
Організація обліку витрат на оплату праці. Облік витрат на оплату праці є
однією з найважливіших складових системи обліку та контролю. Облік витрат на оплату
праці додатково ускладнюється тим, що різні види оплати праці мають різні джерела
фінансування.
Згідно П(С)БО 16 «Витрати» до складу елементу витрат «витрати на оплату праці»
включається заробітна плата за окладами і тарифами, премії та заохочення, компенсаційні
виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.
Згідно Закону України «Про оплату праці», заробітна плата - це винагорода,
обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. [5]
Для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період
використовують рахунки 8 класу, а саме рахунок 81 «Витрати на оплату праці».
За дебетом рахунка 81 «Витрати на оплату праці» відображається сума визнаних
витрат на оплату праці, за кредитом - списання на рахунок 23 «Виробництво» витрат, які
прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат
допоміжних (підсобних) виробництв. Залежно від функціональної ролі й призначення у
процесі виробництва їх поділяють на такі групи:
−
Виплати за окладами й тарифами;
−
Премії та заохочення;
−
Компенсаційні виплати;
−
Оплата відпусток;
−
Оплата іншого невідпрацьованого часу;
−
Інші витрати на оплату праці.
Відображення на рахунках бухгалтерського обліку витрат на оплату праці (табл. 2)
[3, ст. 53]:
Таблиця 2
Коренпонденція на рахунках бухгалтерського обліку «Витрати на оплату праці»
Кореспондуючі рахунки
№п Зміст господарської операції
Дебет
Кредит
/п
Нараховано заробітну плату працівникам основного і 23
81
1
допоміжного виробництва
81
661
Нараховано заробітну плату працівникам загально виробничого 91; 92
81
2
та адміністративного призначення
81
661
Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим збутом і 93
81
3
реалізацією продукції
81
661
Нараховано заробітну плату працівникам обслуговуючих 949
81
4
виробництв
81
661
Відображено створення фонду (резерву) забезпечення виплат 23; 91; 92; 81
5
відпусток у майбутньому
93; 949
81
471
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Формування систем оплати праці, які повинні бути тісно пов’язані з виконанням
бюджету та інших показників діяльності підприємства, є важливою задачею
управління.
Організація обліку інших операційних витрат. Згідно з вимогами Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» до складу елемента «Інші операційні
витрати» включають, зокрема, витрати на відрядження, за послуги зв'язку, плата за
розрахунково-касове обслуговування і т. ін.
За умови використання на підприємстві рахунків 8 класу «Витрати за
елементами» для узагальнення інформації про інші операційні витрати призначено
рахунок 84 «Інші операційні витрати». Ці витрати є витратами звітного періоду, якщо
не входять до складу виробничої собівартості продукції, робіт, послуг. Зокрема, до
інших операційних витрат включається, поряд із вищезазначеним, вартість робіт,
послуг сторонніх підприємств, витрати майбутніх періодів, сума податків, зборів
(обов'язкових платежів), які, згідно з податковим законодавством, формують витрати
підприємства, втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей,
списання та уцінки активів, сума фінансових санкцій тощо.
За дебетом рахунку 84 «Інші операційні витрати» відображається сума
визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 23 «Виробництво» витрат, які
прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат
допоміжних (підсобних) виробництв.
Кореспонденцію бухгалтерських рахунків по включеню до витрат вартості робіт
і послуг сторонніх підприємств (табл. 3) [3, ст. 64]:
Таблиця 3
Кореспонденція на рахунках бухгалтерського обліку «Витрат за елементами»
№ Зміст господарської операції
п/п
1
2
1. Відображене включення до
підприємств зв'язку
2.

3.
4.

витрат

вартості

Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
3
4
послуг
84
63
949
84

Відображене включення до адміністративних витрат
підприємства вартості робіт, виконаних для нього
аудиторською фірмою (згідно заключеного договору і акту
виконаних робіт)
Відображене включення до адміністративних витрат,
поштово-телеграфних послуг, послуг сторонніх підприємств
за протипожежну і сторожову охорону
Відображене включеня до витрат на збут вартості рекламних
заходів (згідно заключеного договору і акту виконаних робіт)

84

63

92

84

84
92

63
84

84
93

63
84

Операційні витрати за елементами в процесі фінансово-господарської діяльності
мають значний вплив на формування як собівартості наданих послуг, так і чистого
прибутку. Поточні витрати, які пов'язані з операційною діяльністю підприємства,
групують за економічними елементами. Групування витрат за економічними
елементами відображає склад витрат відповідно до їхньої економічної сутності і
передбачає облік всіх поточних витрат, які пов'язані з операційною діяльністю,
незалежно від місця їх виникнення (цех, адміністративний корпус чи транспортний
відділ) та економічного призначення (з якою продукцією вони пов'язані).
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Висновки. Витрати за економічними елементами здійснюються у всіх галузях
народного господарства. Це дає можливість встановити потребу в основних та
оборотних засобах, показує, скільки і яких засобів витрачено, незалежно від того, де
вони вироблені і на які цілі використані, а також характеризує структуру витрат.
Введення рахунків класу 8 «Витрати за елементами» дає змогу забезпечити складання
фінансової звітності без визначення собівартості продукції за видами та відображення
калькуляційних різниць між фактичною і плановою собівартістю, пов’язаних із
надзвичайно трудомісткими розрахунками.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА РАСХОДОВ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация статьи. В статье рассмотрены вопросы учета расходов основной деятельности
предприятия. Исследуются особенности введения на счетах бухгалтерского учета затрат по элементам.
Ключевые слова: Расходы по элементам, материальные затраты, затраты на оплату труда,
операционные расходы.
ORGANIZATION OF ADMINISTRATIVE ACCOUNT OF CHARGES OF BASIC ACTIVITY OF
ENTERPRISE
Annotation of the article. The question of account of charges of basic activity of enterprise is
considered in the article. The features of introduction on the accounts of record-keeping of charges are probed
after elements.
Keywords: charges are after elements, financial charges, charges are on payment of labour, operating
charges.
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АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО І ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ ЗДІЙСНЕННЯ
КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
ДАНКО ЮЛІЯ
Мукачівський державний університет

У статті визначено основні особливості здійснення кредитування суб’єктів господарювання.
Проаналізовано діяльність вітчизняних банків та порівняно з діяльністю зарубіжних банківських
установ, визначено її особливості та проблеми. Окреслено напрями розвитку кредитування в Україні.
Ключові слова: кредит, кредитний потенціал банку, кредитні послуги, кредитоспроможність,
діяльність банків на кредитному ринку, перспективи кредитування.

Постановка проблеми.
На сьогоднішній день кредит виступає як один з дійових інструментів розвитку
зовнішньої торгівлі та процесів інтеграції національної економіки у світову економічну
систему. В банківській системі України спостерігається прискорення темпів приросту
іноземного капіталу, в результаті чого виникає проблема пов’язана із поглинанням
іноземними банками вітчизняних. Це свідчить про те, що український ринок вже зараз
являє собою інтерес для іноземних фінансових установ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питанням стану кредитування суб’єктів господарювання переймалося чимало
науковців, зокрема: В. Гочаренко, М. Дем’яненко, С. Левицька, А. Стадник та ін.
Значна увага приділялася питанню кредитуванню, що потребує його аналізу та
дослідження результатів у наукових дослідженнях зарубіжних науковців, таких, як
Філін А. Деф Ліз (США), Дж. Робертсон (США), Е.А.Арені (США), Р.Адаме
(Великобританія), Дж. Хойл (Великобританія) та інших. Але на сьогодні ще
залишаються недостатньо вивченими питання щодо
перспектив розвитку
кредитування.
Формулювання цілей статті.
Метою пропонованої статті є дослідження перспектив розвитку кредитування в
Україні. Досягнення поставленої мети є можливим через послідовне вирішення
наступних завдань: вивчення правових передумов розвитку кредитування в Україні,
аналіз діяльності банківських установ на ринку України, виокремлення проблем
пожвавлення кредитування в Україні та пропозицій щодо його розвитку, порівняння
діяльності вітчизняних банківських установ іх зарубіжними і на цій основі здійснення
аналізу їх діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження.
На сьогоднішній день кредит виступає як один з дійових інструментів розвитку
зовнішньої торгівлі та процесів інтеграції національної економіки у світову економічну
систему.
Зарубіжний досвід в організації діяльності кредитних організацій є дуже
важливий для України як держави, адже вона прагне вийти на світовий рівень
ефективного функціонування банківської системи та економіки в цілому. Це необхідно
для підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку банківських
послуг, а також для повернення втрачених позицій у світовому співтоваристві.
Політика формування оптимальної ресурсної бази банку базується, насамперед,
на принципі забезпечення відповідності структури пасивів банку структурі його
активів. Проте, для ведення активної банківської діяльності використовується не вся
сукупність мобілізованих коштів. Комерційний банк, залучаючи вільні кошти
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економічних суб'єктів, бере на себе зобов'язання забезпечити своєчасне повернення
цих коштів їхнім власникам, що вимагає від нього створення резерву ліквідності для
кожної одиниці залучених коштів. Величину мобілізованих банком коштів, за
вирахуванням резерву ліквідності, прийнято називати кредитним потенціалом
комерційного банку. [3]
Ефективність кредитно-інвестиційної діяльності банків значною мірою залежить
від ефективності формування та управління кредитним потенціалом, що, насамперед,
вимагає аналізу та оцінки сучасного стану ресурсного забезпечення банківського
сектору економіки. Кількісний та якісний аспекти формування кредитного потенціалу
банків визначаються., як ресурсним потенціалом у цілому, так і кожною із складових
банківських ресурсів.
Дослідження динаміки змін основних параметрів ресурсної бази вітчизняної
банківської системи за період з 2008 по 2013 роки дало можливість визначити тенденції
розвитку кредитного потенціалу банків та основні джерела його формування.
Результати проведеного аналізу свідчать, що протягом аналізованого періоду
ресурсний потенціал українських банків зріс більш, ніж у три рази з 304 179 млн. грн.
на початок 2008 року до 1 054 280 млн. грн. на початок 2013 року . Проте, у контексті
здійснення кредитно-інвестиційної діяльності банків більш важливим є якісний аналіз
структури кредитного потенціалу (рис.1).
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* Джерело: побудовано автором на основі [1].
Рис. 1 Структура кредитного потенціалу українських банків у 2008-2013 рр.*
Аналіз фінансової складової кредитного потенціалу засвідчив, що близько 85 %
ресурсної бази банків протягом аналізованого періоду забезпечувалося за рахунок
залучених і запозичених коштів. Саме ці зобов'язання становлять базу кредитного
потенціалу банків та основу для ведення кредитно-інвестиційної діяльності. Їхня частка
у загальних пасивах та їхнє співвідношення дає чітке уявлення щодо ефективності
роботи банків на внутрішньому та зовнішньому ринках фінансових ресурсів. Дані,
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приведені на рис. 1, свідчать, що протягом 2008-2009 років частка залучених коштів
була переважаючою серед інших показників. Період фінансової дестабілізації 2010
року ознаменувався зміною пріоритетів у ресурсному забезпечені вітчизняних банків,
зокрема, зросла частка банківських зобов'язань, що мають недепозитний характер.
Проте, така зміна була характерна тільки для кризового періоду. Його пік припав на
початок 2011 року, коли частка запозичених коштів у загальному кредитному
потенціалі зросла до 49 % за відповідного зниження частки залучених коштів до 38 %.
Така ситуація склалася через необхідність забезпечення достатнього рівня ліквідності
банків. Таким чином, відтік коштів депозитного характеру був дещо компенсований за
рахунок нарощення обсягів запозичень на міжбанківському ринку. [4]
У зарубіжних банківських установах, що мають розвинену кредитну систему,
особливістю сучасної діяльності є виконання безлічі банківських операцій з клієнтами.
Найбільші банківські установи Великобританії використовують, у своїй діяльності
близько 100 різних видів операцій з обслуговування клієнтів, комерційні банки США понад 150 видів операцій, а банки Японії - близько 300 видів.
Великі банки США надають повний комплекс фінансового обслуговування,
включаючи видачу кредитів, залучення депозитнів, здійснення розрахунків, всі
операції мають високий рівень обслуговування. Комерційні банки відіграють роль
основної, базової ланки кредитної системи США.
У Німеччині провідне положення займає група комерційних банків, яку очолює
велика трійка банків: Deutsche Bank, Dresdner Bank і Commerzbank, які зосередили у
себе більше 50% вкладів і 40% наданих кредитів.
Досягнення стійкого економічного зростання в тій чи іншій країні залежить від
спроможності банківської системи забезпечувати потреби суб’єктів господарювання
необхідними кредитними ресурсами.
Аналізуючи наш ринок надання банками кредитних послуг, можна сказати, що
загальна тенденція здійснення кредитних операцій вітчизняними банками
характеризується значним зменшенням обсягів кредитування і збільшенням частки
проблемних позик у кредитних портфелях банку. Це в свою чергу свідчить про
недосконалість методів і підходів, що використовуються при здійснені кредитування.
На сьогодні в Україні існує така проблема, як прострочена заборгованість. Про
це свідчить зростання обсягів проблемних кредитів.
Питання проблемних кредитів у розвинених країнах світу вирішується за
допомогою реструктуризації проблемних боргів, однак, такий метод є не ефективним,
адже дає можливість очистити лише від них баланси банків, а не вплинути на ситуацію.
Проте, даний метод в умовах кризових явищ виявився майже найоперативнішим у
процесі зниження ризиків для банку та можливості відновлення кредитоспроможності
позичальників. [2]
Серед основних методів реструктуризації в Аргентині використовують викуп
проблемних кредитів, зниження відсоткових ставок, конвертацію валютних кредитів; у
Мексиці - викуп проблемних кредитів, зменшення основної суми кредиту; у США зниження відсоткових ставок, зменшення основної суми кредиту.
Як бачимо, у різних країнах використовують різні методи реструктуризації, але
серед найпоширеніших під час криз у банках виявилися викуп проблемних позичок та
зниження відсоткових ставок.
Зарубіжні банки для оцінки кредитного ризику застосовують спеціальні
методики кредитного рейтингу, що становлять собою процес оцінки
кредитоспроможності позичальника.
Наприклад, англійські клірингові банки здійснюють оцінку ризику неплатежу по
кредиту із використанням методик «РARSEL» і «CAMPARI».[6]
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Методика «PARSEL» включає:
Р (Persona) - інформація про персону потенційного позичальника;
A (Amount) - обґрунтування суми кредиту;
R (Repayment) - можливість погашення;
S (Security) - оцінка забезпечення;
Е (Expediensly) - доцільність кредиту;
R (Remuneration) - винагорода банку (відсоткова ставка) за ризик надання
кредиту.
Методика «CAMPARI» більш розширена в системі оцінки:
С (Character) - репутація позичальника;
A (Ability) - оцінка позичальника;
M (Means) - аналіз необхідності звертання за позикою;
Р (Purpose) — ціль кредиту;
A (Amount) - обґрунтування мети кредиту;
R (Repaiment) - можливість погашення;
І (Insurance) - спосіб страхування кредитного ризику.
У практиці американських банків використовують «правило п'ятьох С»:
1. (customers character - характер позичальника позичальника) - репутація
позичальника, ступінь відповідальності, готовність і бажання сплатити борг;
2. С (capacity to pay - фінансові можливості) - припускає ретельний аналіз
доходів і витрат позичальника і перспективи їхнього розвитку в майбутньому;
3. С (capital) - капітал, майно;
4. (collateral) - забезпечення позики, достатність, якість і ступінь реалізовуваної
застави у випадку непогашений позички;
5. С (current
business conditions and goodwill - загальні економічні умови)
визначають, діловий клімат у країні і впливають на становище банку і позичальника.
Перераховані критерії «С» іноді доповнюють шостим критерієм 6С (control) моніторинг законодавчих основ діяльності позичальника і відповідність його
стандартам банку.
Використання даних, а також багато інших методик дають можливість
зарубіжним банкам мінімізувати кредитний ризик, окрім того можливість чітко
організувати кредитний процес, намагаючись досягти найкращої якості кредитного
портфеля.
В основному методика оцінки кредитоспроможності позичальників в банках
України є схожою і відповідає вимогам НБУ. Вона полягає у наступному: при
укладанні кредитного договору, оцінюється фінансовий стан позичальника, фінансова
стійкість, його кредитна історія. Якщо позичальник юридична особа також увагу
звертають на: місцезнаходження клієнта; термін існування підприємства; сезонність;
наявність власної нерухомості, позицію на ринку; наявність постійної валютної
виручки; причетність позичальника до судових розглядів. Проте все частіше ми
можемо побачити оголошення про надання кредитів на будь-який термін та будь-які
потреби, без довідки про доходи і без вказаних вище пунктів, в більшості. Це свідчить
про непродуману кредитну політику банків. [5]
Зарубіжні банки дають позичальникам можливість вибору гнучких варіантів
погашення кредитів. Так, дуже популярний за кордоном метод "Balloon loan", коли
схема погашення кредитів відбувається відносну невеликими частинами протягом
кредитного періоду й більшою сумою після закінчення терміну погашення боргу.
Щодо сучасної ситуації у вітчизняній банківській сфері, то наразі
спостерігається погіршення загальної оцінки банків. Це пояснюється погіршенням
настроїв потенційних клієнтів банків, у зв'язку з очікуванням негативних змін в
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економіці держави, пов'язаних з можливістю розгортанні другої хвилі фінансової
кризи. Компанією з маркетингових та соціальнії-досліджень в Україні «GfK Ukraine»
проведено оцінку репутації вітчизняних банків і встановлено їх рейтинг. Цікавим є той
факт, що думки населення та експертів щодо рейтингу українських банків розходяться
(табл.1).
Таблиця 1
Рейтинг українських банків станом на 01.01.2013 р.*
№
Рейтинг українських банків за № Рейтинг
українських
банків,
з/п
даними опитування респондентів з/п визначений
за
публічною
компанією «GfK Ukraine»
інформацією банків рейтинговим
агентством «Стандарт-Рейтинг»
1
Укрексімбанк
1
Інг Банк Україна
2
Райффайзен Банк Аваль
2
Промінвестбанк
3
УкрСиббанк
3
Укрексімбанк
4
Промінвестбанк
4
Ощадбанк
5
Укрсоцбанк
5
Кредобанк
6
ПУМБ
6
Креді Агріколь Банк
7
Ощадбанк
7
Платинум Банк
8
Правекс-банк
8
Про кредит Банк
9
Дельта Банк
9
Укрсоцбанк
10
ПриватБанк
10 СЕБ Банк
*Джерело: складено автором на основі [1].
Таке неспівпадіння пояснюється тим, що більшість клієнтів обирають банк не за
рівнем його фінансових показників, а саме за якістю його нематеріальних ресурсів.
Репутація банку тісно пов'язана з рівнем його публічності банку: більш відомі банки
оцінюються вище, ніж менш знані.
Таким чином, підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що формування
кредитного потенціалу банків вимагає високого рівня банківського менеджменту як
щодо фінансової складової, так і до його нематеріальних ресурсів. Високі показники
банківських установ, достатність ресурсної бази значною мірою залежать від
позитивного іміджу, популярності, компетентності, асортимент банківських продуктів
та послуг, швидкості та якості їх надання. Тільки наявність та єдність усіх складових
кредитного потенціалу може забезпечити ефективну діяльність як окремого банку, так і
банківської системи в цілому.
Як свідчить вивчення зарубіжного досвіду, в більшості розвинених
демократичних країн, банківський нагляд не є монополізованим, він не здійснюється
тільки одним відомством – центральним банком. Держава суворо контролює діяльність
банків, використовуючи для цього різноманітні механізми і важелі. Такий досвід
заслуговує на увагу і впровадження у вітчизняну практику, оскільки стан банківського
нагляду в Україні з боку держави, не відповідає реальній обстановці в економіці країни
і значною мірою обумовив зростання злочинності у цій сфері.
Висновки з даного дослідження. Таким чином, комерційні банки України
повинні рівнятися на зарубіжний досвід кредитування, адже він більш ефективний,
підібраний під кожного клієнта, та не несе у собі великого ризику, а навпаки
спрямований на його мінімізацію.
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АННОТАЦИЯ
В статье определены основные особенности осуществления кредитования субъектов
хозяйствования. Проанализирована деятельность отечественных банков и по сравнению с деятельностью
зарубежных банковских учреждений, определены ее особенности и проблемы. Определены направления
развития кредитования в Украине.
Ключевые слова: кредит, кредитный потенциал банка, кредитные, кредитоспособность,
деятельность банков на кредитном рынке, перспективы кредитования.
SUMMARY
The article outlines the main features of the implementation of credit entities. Analyzed the activities of
domestic banks and compared with the activities of foreign banks, to its characteristics and problems. Outlined
areas of lending in Ukraine.
Keywords: credit, bank credit capacity, credit services, the banks in the credit market, the prospects
for credit.
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ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
І.Я. ПОНІН, Т.Ю.ЛУЖАНСЬКА, В.В. ГОРОДНИЦЬКИЙ
Мукачівський державний університет

Розглянуто основні аспекти комплексної еколого-соціально-економічної оцінки території для
розвитку сільського зеленого туризму. Досліджено нормативно-правову базу регулювання, пропускний
потенціал сільського зеленого туризму, принципи співіснування природоохоронної роботи з
рекреаційною діяльністю, еколого-соціально-економічну безпеку регіону.

Актуальність теми дослідження
Сільський зелений туризм є перспективною і соціально-необхідною галуззю
економіки, однією з форм раціонального використання вільного часу, проведення
змістовного дозвілля. На сьогодні у відносинах «суспільство-природа» постає
протиріччя між задоволенням туристичного попиту і раціонального використання
туристичних ресурсів, що стало передумовою екологізації традиційних видів туризму.
Зростає попит на туристські, оздоровчі, рекреаційні, спортивно-розважальні послуги,
які пов’язані зі сферою сільського зеленого туризму.
Поняття сільського зеленого туризму не може чітко відокремлюватися від низки
інших видів рекреаційного туризму через такі специфічні характеристики цього виду
відпочинку, як інтенсивність використання ресурсів, тип поселення та тип організації
сервісу, набір складових рекреаційного продукту, інші фактори.
Дослідженням проблем у сфері сільського зеленого туризму займалися такі вчені,
як: Н.Т. Агафонов, В.І. Андрущак, В.І. Гетьман, П.В. Горішевський, О.Ю. Дмитрук, С.М.
Злупко, В.С. Кравців, Ф.Ф. Мазур, М.Й. Рутинський та інші. На сьогодні є багато
наробок з екотуристичної кластеризацїі. Серед них слід відзначити Н.П. Ващенко, В.Г.
Гуляєва, В.К. Євдокименка, В.Ф. Кифяка, О.П. Мельник, В.І. Цибуха та інших.
Проблема економічного розвитку регіонів України ускладнена незадовільним
екологічним станом більшості з них. Екологічна криза впливає на соціальну безпеку,
що зумовлює такі наслідки, як зменшення тривалості життя населення, збільшення
рівня захворюваності, зниження соціальних стандартів життя. Забруднення
навколишнього природного середовища збільшує масштаби економічних втрат,
уповільнює темпи розширеного відтворення та впливає на економічну політику країни.
З огляду на це, першочерговим завданням реалізації економіко-соціальноекологічної безпеки території є послідовний перехід до використання міжнародних
екологічних стандартів технологічних процесів виробництва продукції для входження
України до світової економіки та міжнародної системи забезпечення екологічної
безпеки у сфері розвитку сільського зеленого туризму.
Сприятливою еколого-соціально-економічна обстановка може бути лише за
умови збалансованості соціоприродних взаємин, надійним механізмом регулювання
яких виступає еколого-соціально-економічна експертиза. Своєю появою даний
різновид експертиз завдячує географічній, екологічній, геоекологічній експертизам, що
з’явилися в 70-ті роки і були обґрунтовані у працях К.П.Космачова, Т.В.Звонкової,
М.Ф.Реймерса. Методологічною базою досліджень стали основні положення взаємин
між природою та суспільством, комплесного розвитку території, теоретико-методичні
розробки у галузі геоекспертології i математичного моделювання, викладені у працях
Г.О. Аграната, В.О. Анучина, А.П.Голікова, І.О.Горленко, К.П.Космачова, Б.І.
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Кочурова, В.С.Преображенського, М.Д.Пістуна, В.П.Руденка, О.Г. Топчієва, О.І.
Шаблія, П.Г. Шищенка та інших.
Теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання стану й регулювання
еколого-соціально-економічної безпеки території представлено у працях таких відомих
вітчизняних і зарубіжних учених, як: О. Бандурки, І. Бистрякова, З. Варналія,
О. Веклич, З. Герасимчук, Л. Горбач, П. Жука, М. Клименка, В. Кравціва, Л. Мельника,
В. Павлова, Д. Прейгера, О. Ральчук, В. Савіної, І. Синякевича, Я. Тімбергена,
А. Федорищевої, А. Шапаря, В. Шлемка, В. Ярочкіна, А. Яцика та ін. У працях цих
учених розглянуто широкий спектр питань, пов’язаних із формуванням понятійного
апарату еколого-соціально-економічної оцінки території, розроблено методичні засади
оцінювання рівня його розвитку.
Об’єкти та методи досліджень
Об’єкт дослідження − процеси оцінювання еколого-соціально-економічного
стану та регулювання території в сфері сільського зеленого туризму.
Предмет дослідження − сукупність теоретико-методологічних та прикладних
засад оцінювання стану еколого-соціально-економічного стану та регулювання
території в сфері сільського зеленого туризму.
Теоретико-методологічною основою дослідження є сукупність принципів,
прийомів і методів наукового пізнання в галузі економіки природокористування та
охорони навколишнього середовища, а також наукові положення і сучасні здобутки
теорії економічної й екологічної безпеки в сфері сільського зеленого туризму.
При написанні статті використовувалися такі методи дослідження: монографічний,
статистичний, дослідницький, абстрактно-логічний та інші.
Постановка задачі
Основним завданням даної роботи є комплексна еколого-соціально-економічна
оцінка території для розвитку сільського зеленого туризму. Важливим є оцінка
нормативно-правової бази регулювання, пропускного потенціалу сільського зеленого
туризму, принципів співіснування природоохоронної роботи з рекреаційною
діяльністю, еколого-соціально-економічна експертиза території для розвитку
сільського зеленого туризму, еколого-соціально-економічна безпека регіону.
Результати та їх обговорення
Особливий інтерес на сьогодні представляє розвиток малого туристичного
бізнесу в сільській місцевості, що набув широкого поширення в Угорщині, Чехії,
Польщі, Словаччині, Великобританії. Можливість задоволення рекреаційних потреб
населення, що проживає в умовах урбанізованого середовища, у районах зі складною
екологічною ситуацією, обумовило помітний інтерес до сільського зеленого туризму одного з альтернативних видів відпочинку.
Проведення узагальнюючого аналізу сучасних підходів до проблеми економікосоціально-екологічного дослідження території для сільського зеленого туризму дало
змогу встановити, що попри вивчення науковцями цієї проблеми існує потреба
вирішення таких питань, як розроблення системного підходу до формування
понятійного апарату даного дослідження; розв’язання суперечностей у визначенні
системи індикаторів оцінювання; акцентування на побудові прогнозних економікосоціально-екологічних оцінок та удосконалення стимулюючого механізму регулювання
її рівня у сфері сільського зеленого туризму [4].
Системний аналіз законодавчих дефініцій "рекреаційні зони" та "землі
рекреаційного призначення" у тому значенні, в якому вони визначаються у ст. 63
Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та у ст. 50 ЗК
України, вказує на те, що поняття "рекреаційні зони" охоплює поняття "землі
Журнал наукових праць №15(10)’2013

142

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Економічні науки

рекреаційного призначення", враховуючи їх однакове цільове призначення: для
організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів.
Виходячи із цього, можна стверджувати, що у главі 9 ЗК України закладені основи
правового режиму рекреаційних зон.
Відповідно до ст. 51 ЗК України більшість земель, що віднесені до категорії
земель рекреаційного призначення, є земельними ділянками, зайнятими територіями
об'єктів стаціонарної рекреації. Проте, необхідно зазначити, що доступ на території
багатьох рекреаційних закладів дозволений лише особам, що відпочивають у цих
закладах, і таким чином право загального рекреаційного природокористування інших
осіб в межах цих територій обмежується. У ч. 1 ст. 52 ЗК України також передбачено,
що землі рекреаційного призначення можуть перебувати у приватній власності, проте
залишається невирішеним питання щодо можливості реалізації права загального
рекреаційного природокористування на таких землях, враховуючи їх цільове
призначення - організацію реалізації такого права.
Певні ж обмеження щодо забудови рекреаційних зон у формі вимоги
максимальної інтеграції нових забудов, зокрема, до природного середовища, визначені
у ст. 4 Закону України "Про туризм", а також заборони зміни природного ландшафту,
визначені у ст. 63 Закону України "Про охорону навколишнього природного
середовища", нажаль незавжди виконуються на практиці, що проявляється у таких
негативних наслідках як забудова зелених зон, парків, прибережної смуги морів, річок,
озер.
На сьогодні необхідно визначення основних положень сертифікації послуг –
безпеки, якості послуг та обслуговування, що зумовлює процедуру, порядок
оформлення та видачу сертифіката відповідності з ДСТУ 3498-96 „Система
сертифікації УкрСЕПРО”.
Для збереження екології навколишнього природного середовища розроблена
система екологічного маркування садиб (екологічної сертифікації) в Україні під назвою
„Зелена садиба”, котра стала членом Європейської федерації сільського та фермерського
туризму EUROGITES. Добровільна сертифікація, у тому числі з присвоєнням
відповідних категорій („Зелена садиба”) можлива для осіб, не зареєстрованих як
підприємці.
Пропускний потенціал сільського зеленого туризму науковці поділяють на такі
види:
- екологічний пропускний потенціал (граничний рівень відвідуваності об'єкта чи
місцевості, перевищення якого веде до неприйнятних незворотних екологічних
наслідків у результаті дій самих туристів, або внаслідок функціонування
інфраструктури, яка обслуговує сільський зелений туризм);
- туристичний соціальний пропускний потенціал (рівень відвідуваності
одночасної кількості туристів села чи екоагрорекреаційної місцевості, перевищення
якого психологічно погіршує враження від поїздки);
- місцевий соціальний пропускний потенціал (рівень відвідуваності одночасної
кількості туристів села чи сільської місцевості, перевищення якого має, як правило,
негативні наслідки для місцевої культури і погіршення взаємин населення з туристами).
Ринкові відносини вимагають розробки методик економічної оцінки природнорекреаційних ресурсів, встановлення обґрунтованої плати за природокористування.
Науковці пов’язують проблему забезпечення стійкого розвитку регіону в сфері
сільського зеленого туризму з наявністю певного комплексу соціально-економічних
факторів: виробництво ВВП на душу населення, темпи росту доходів, рівень бідності,
рівень зайнятості населення, природний рух населення тощо. Крім того, підкреслюють
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важливість в аспекті створення безпечного середовища існування людини екологічних
чинників, серед яких: біорізноманіття та якість природних ресурсів, викиди шкідливих
речовин в атмосферу стаціонарними і пересувними джерелами в розрахунку на кв.
кілометр, частка радіаційно забруднених земель тощо.
Дослідження обґрунтовують, що основними принципами співіснування
природоохоронної роботи з рекреаційною діяльністю мають бути:
1) туристичні маршрути не повинні створювати небезпеки для існування популяції рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин;
2) забезпечення туристичних маршрутів екологічною інформацією;
3) для влаштування наметових таборів повинні бути чітко визначені місця;
4) систематична економічна освіта рекреантів службами природно-заповідних
територій та лісництв, працівниками рекреаційних закладів;
5) відвідування рекреаційних місць має бути платним. Цей захід сприятиме
дотриманню економічно-санітарної ситуації [4].
Еколого-соціально-економічна експертиза (ЕСЕЕ) території визначається як
вид науково-практичної діяльності, спрямований на комплексний аналіз екологосоціально-економічної цілеспрямованості господарських нововведень з метою
прийняття управлінських рішень у світлі комплексного, еколого-екомічно
збалансованого розвитку території. Об’єктами ЕСЕЕ виступають: проекти
різноманітних видів суспільної діяльності, а також територія їх реалізації. Складність
об’єкту досліджень обумовлює наявність в межах кожної територіальної одиниці
об’єктивно існуючого структурно-ієрархічного поєднання компонентів екологосоціально-економічного характеру, т.з. еколого-соціально-економічної системи
(ЕСЕС).
Поняття «еколого-соціально-економічна безпека регіону» в сфері сільського
зеленого туризму» розглядається як сукупність умов і чинників, які повинні
детермінувати, з одного боку, стійке економічне зростання регіону в сфері сільського
зеленого туризму, інноваційні зрушення, підвищення рівня життя населення, а з іншого
− забезпечити спроможність регіону в сфері сільського зеленого туризму протистояти
виникненню збитків, спричинених антропогенним навантаженням, які призводять до
втрати ресурсів. В основу цієї категорії лягли змістові визначальні характеристики
категорій економічної, екологічної та соціальної безпеки, а саме:
- економічна безпека регіону в сфері сільського зеленого туризму – це такий
стан виробничих відносин, яка відзначається забезпеченням стійкого розвитку регіону
в сфері сільського зеленого туризму, ефективним використання його ресурсів і
реалізацією механізму протидії дестабілізуючим чинникам внутрішнього та
зовнішнього середовищ;
- екологічна безпека регіону в сфері сільського зеленого туризму – це такий стан
навколишнього природного середовища, в межах якого відбувається достатнє
відтворення відновлювальних природних ресурсів і мінімально допустиме споживання
невідновлювальних природних ресурсів;
- соціальна безпека регіону в сфері сільського зеленого туризму – це такий стан
в організації суспільних відносин, за якого забезпечено адекватний баланс між правами
та інтересами соціальних груп та їхніх окремих елементів.
Загалом для оцінювання «еколого-соціально-економічна безпека регіону» в сфері
сільського зеленого туризму використовують такі методи, як: оцінювання динаміки
основних макроекономічних показників та їхнє порівняння з граничними значеннями,
методи експертної оцінки для ранжування території за рівнем депресивності та загроз
економічній, екологічній та соціальній безпеці, методи оптимізації та багатовимірного
статистичного аналізу.
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Процедура оцінювання «еколого-соціально-економічної безпеки регіону» в
сфері сільського зеленого туризму охоплює п’ять етапів, а саме: інформаційнопідготовчий; розрахунково-аналітичний; комплексне оцінювання економікоекологічної безпеки регіону та узагальнення його результатів з обґрунтуванням
причинно-наслідкових зв’язків; прогнозування рівня економіко-екологічної безпеки
регіону; реалізацію превентивних заходів щодо регулювання стану економікоекологічної безпеки регіону. Оцінювання стану екологічної безпеки передбачає
розмежування природно-екологічної та техногенно-екологічної безпеки. За допомогою
показників природно-екологічної безпеки визначають стан земельних, водних, лісових
ресурсів, а за показниками техногенно-екологічної безпеки чітко встановлюють вплив
антропогенного навантаження на екосистему.
Обґрунтовано, що оцінювання «еколого-соціально-економічної безпеки регіону»
в сфері сільського зеленого туризму дає змогу вирішувати такі найважливіші завдання,
як: формування системи індикаторів економічної, екологічної та соціальної безпеки;
стандартизація цих показників; встановлення стабілізуючих і дестабілізуючих факторів
безпеки та визначення інтегрального показника безпеки в руслі застосування правила
«золотого поділу», згідно з яким розміщення інтегрального показника безпеки в межах
0-0,382 сигналізує про необхідність регламентації стану небезпеки; 0,383-0,618 стану загрози; 0,619-0,854 - стану ризику; 0,855-1,0 - стану безпеки.
Модель оцінювання «еколого-соціально-економічної безпеки регіону» в сфері
сільського зеленого туризму передбачає, що кожен чинник впливу має певний набір
екзогенно-змінних чинників, які інтерпретовано як факторні навантаження.
За результатами факторного аналізу розроблено регресійну прогнозну модель
оцінювання «еколого-соціально-економічної безпеки регіону» (М) від значень
головних компонент (F1, F2 та F3):
M=a0+a1F1+a2F2+a3F3,
(1)
де a0, a1, a2, a3 – коефіцієнти рівняння регресії; F1, F2, F3 – головні компоненти.
Ступінь впливу кожного фактора на рівень «еколого-соціально-економічної
безпеки регіону» визначено на основі факторних навантажень на головні компоненти.
Доведено, що компонента F1 репрезентативна в руслі найбільшого навантаження на
такі часткові показники: інвестиції в основний капітал на одного жителя, внесення
мінеральних добрив, відсоток еродованих земель, навантаження на одне робоче місце,
розораність сільськогосподарських угідь, частка площі радіоактивного забруднення,
співвідношення обсягів водовідведення та потужностей водоочисних споруд.
Компонента F2 співвідносна із найбільшим навантаженням на такі показники: обсяг
накопичених промислових відходів на 1 км2, фінансові результати від звичайної
діяльності у розрахунку на одного зайнятого. Компонента F3 показова в аспекті впливу
на такі показники, як питома вага екологічних зборів понад ліміт, відсоток скинутих
забруднених вод.
На сьогодні при дослідженні «еколого-соціально-економічної оцінки» території
для сільського зеленого туризму широко використовується геоекологічне
прогнозування. Головним завданням геоекологічного прогнозування є оцінювання
можливої реакції навколишнього середовища на безпосередній чи опосередкований
вплив людини та попередження несприятливих процесів, спричинених впливами
різних видів природокористування на сферу сільського зеленого туризму.
Геоекологічне прогнозування складається з трьох блоків, об'єднаних цільовим
призначенням: природно-ландшафтного (структура і природний потенціал
ландшафту), соціально-економічного (антропогенний вплив і навантаження) та блоку
екологічних проблем і ситуацій [3].
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Природно-ландшафтний блок прогнозування ґрунтується на структурнодинамічній концепції геосистем, сутність якої полягає в переході структури природних
систем з однієї в іншу в результаті внутрішнього саморозвитку та під впливом
природних й антропогенних факторів.
Сутність соціально-економічного блоку геоекологічного прогнозування полягає
в аналізі поточних і програмних завдань соціально-економічного розвитку території
для сфери сільського зеленого туризму. При цьому види і ступінь антропогенного
навантаження можуть бути нормативно встановленими або не передбаченими.
Антропогенне навантаження на ландшафт оцінюють за видами використання земель і
характером заселення території. Екологічне оцінювання передбачає визначення різних
видів антропогенних дій, у тому числі в зонах впливу, тобто за межами ареалу їх
безпосередньої дії.
Блок екологічних проблем і ситуацій включає насамперед прогноз соціальноекономічних наслідків змін середовища у сфері сільського зеленого туризму. При
цьому враховуються стан здоров'я населення, погіршення ефективності
господарювання, економічні збитки, витрати на запобігання несприятливим змінам та
їх ліквідацію, втрату чи виснаження природних ресурсів, міграцію населення тощо.
Загалом прогнозування екологічної ситуації ґрунтується на аналізі та синтезі
прогнозів усіх зазначених вище блоків. При цьому методи прогнозування поділяються
на три основні групи: екстраполяція, моделювання й експертиза. Кожна з цих груп
методів має істотні обмеження. Усі системи прогностичних модулів повинні включати:
процедуру аналізу об'єкта прогнозування; метод аналізу статистичної звітності;
процедуру класифікації подій; процедуру аналізу ієрархії об'єкта; процедуру
формулювання критеріїв; метод побудови дерева цілей і завдань; метод аналоги; метод
картографування; метод морфологічного аналізу, побудови матриць, визначення
кореляційних і статистичних залежностей; метод бальної оцінки; метод експертних
оцінок*186.
У процесі геоекологічного прогнозування вирізняють території альтернативного
та регламентованого використання.
Території альтернативного використання - території, природні й
антропогенні особливості яких не створюють нормативних перешкод для будь-яких
видів діяльності, у т.ч. й у сфері сільського зеленого туризму, тобто забезпечують
багатоваріантність їх використання.
Території регламентованого використання поділяються на два види:
- ділянки монофункціонального використання, профіль та інтенсивність якого
визначаються потенціалом цих територій (наприклад, природно-заповідний і природнорекреаційний фонди тощо);
- зони обмежень навколо об'єктів, що потребують спеціального режиму
використання земель (це санітарно-захисні зони промислових підприємств, охоронні
зони заповідників та ін.). У межах таких територій набір та інтенсивність функцій
мають визначатися нормативно.
З метою запобігання негативному впливові антропогенної діяльності на стан
навколишнього природного середовища, а також нераціональному використанню
природних ресурсів в Україні, крім моніторингу, застосовуються такі екологічні
процедури, як екологічна експертиза й екологічний аудит.
Екологічній експертизі підлягають: проекти схем розвитку і розміщення
продуктивних сил, розвитку галузей економіки, генеральних планів населених пунктів,
схем районного планування; техніко-економічні обґрунтування й розрахунки, проекти
будівництва і реконструкції підприємств та інших об'єктів; проекти інструктивнометодичних і нормативно-технічних актів та документів, що регламентують
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господарську діяльність; документація зі створення нової техніки, технології,
матеріалів і речовин, у тому числі й та, що купується за кордоном; матеріали,
речовини, системи й об'єкти, впровадження та реалізація яких можуть спричинити
порушення норм екологічної безпеки та негативний вплив на навколишнє природне
середовище [1].
Серед конкретних питань, що вирішуються в процесі експертизи, вирізняють
такі головні:
- мета майбутнього проекту й актуальність її досягнення;
- повнота і достовірність вихідної інформації;
- надійність теоретичних передумов проекту та їх відповідність до сучасного
рівня знань;
- обґрунтування вибору місця спорудження об'єкта;
- характеристика ресурсних показників проекту (земле місткість,
ресурсомісткість та ін.);
- прогнозування можливих змін природи та його достовірність;
- гострі проблемні ситуації й можливості їх вирішення;
- альтернативні шляхи досягнення мети та вибір найліпшого варіанта.
9 лютого 1996 р. було прийнято Закон України "Про екологічну експертизу"
який дав можливість спрямувати експертну діяльність у чітко визначеному правовому
напрямі. За цим документом забезпечено розробку та введення в дію комплексу
нормативно-інструктивних документів, що всебічно регламентують питання організації
та здійснення державної екологічної експертизи.
Запроваджений в Україні Закон "Про екологічний аудит" визначає головні
правові й організаційні засоби здійснення екологічного аудиту, що в основі мають
елементи вимог найсучасніших розробок у сфері керування навколишнім середовищем.
Як правило, предметом розгляду під час проведення екологічного аудиту є:
- види діяльності, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища;
- стан навколишнього середовища на виробничому або природному об'єкті;
- системи управління навколишнім середовищем;
- дотримання природоохоронного законодавства й зумовлених екологічних
вимог;
- використання природних ресурсів;
- процес поводження з відходами;
- фінансові ризики, пов'язані з відповідальністю за порушення зумовлених
екологічних вимог [2].
В Україні є розвинута нормативно-правова база для проведення геоекологічного
моніторингу. Постановою Кабінету Міністрів від 30 березня 1998 р. затверджене
"Положення про державну систему моніторингу довкілля", за яким визначається
порядок створення та функціонування Державної служби моніторингу довкілля
(ДСМД).
З 1999 р. в Україні функціонує Український центр менеджменту землі та
ресурсів (УЦМЗР) - недержавне спільне україно-американське підприємство, завдання
якого полягає в застосуванні даних дистанційного зондування Землі, цифрової
картографії, географічних інформаційних систем та інших інформаційних технологій з
метою підтримки прийняття рішень на державному рівні та в приватному секторі як в
Україні загалом, так і в окремих регіонах. Незважаючи на досить короткий період
існування, УЦМЗР накопичив значні можливості застосування для екологічного
моніторингу надсучасних технологій обробки даних дистанційного зондування Землі,
створення тематичних геоінформаційних систем (ГІС).
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В Україні все більше уваги приділяється адаптивним процедурам оцінювання
екологічної ситуації та прийняття рішень в управлінні природокористуванням.
Причина цього полягає у глибоко досліджених теорією та підтверджених на практиці
фактах, що свідчать про таке:
- взаємозв'язки соціальних, демографічних, економічних та екологічних
процесів мають складний характер, який динамічно змінюється в просторі і часі, у
зв'язку з чим судження про майбутні зміни в природокористуванні неминуче є
ненадійними, навіть якщо вони ґрунтуються на виявлених на сьогодні тенденціях
розвитку окремих процесів;
- економіко-виробничі й екологічні системи, маючи властивість змінюватись і
самоорганізовуватись, зберігають пристосованість і здатність до самовідновлення лише
в певних межах, при перевищенні котрих вони переходять в якісно інший стан;
- збитки, пов'язані з прорахунками у плануванні, та відхиленнями під час
втілення в життя природоохоронної політики надто великі, щоб можна було формувати
і реалізовувати їх у режимі проб і помилок, обмежуючись реагуванням на порушення,
які відбулися, без самонавчання всієї системи.
Висновки
На сьогодні розвиток туристичного ринку сільської місцевості акцентує увагу на
природних і культурно-історичних особливостях території, а також соціальних рисах
не тільки для забезпечення планової підтримки економічного розвитку, але й для
орієнтації регіону на вигідних позиціях в системі туристського ринку за допомогою
відмінних рис місцевого туристського продукту. Дані аспекти є основними в процесі
обґрунтування перспективи розвитку сільського зеленого туризму на регіональному
рівні.
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АННОТАЦИЯ
ЕКОЛОГО-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРИТОРИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ЗЕЛЬОНОГО ТУРИЗМА
Рассматриваются основные аспекты комплексной еколого-социально-экономической оценки
территории для развития сельского зельоного туризма. Проанализировано нормативно-правовую базу
регулирования, пропускной потенциал сельского зельоного туризма, принципы взаимодействия
природоохранной работы из рекреационной деятельностью,
еколого-социально-экономическую
безопасность региона.
Ecologically socio-economic estimation of territory for the development of rural green tourism.
The given article brings the ideas on the main aspects of complex evaluation of ecologically socio-economic
territory for the purpose of development of rural green tourism. The study of regulatory and legal framework
was held, along with the potentials of rural green tourism, principals of cooperation between environmental
work and recreational activity, ecologically socio-economic safety of region.

Журнал наукових праць №15(10)’2013

148

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Економічні науки

УДК 332.021 (477)
РОЗВИТОК СВІТОВОЇ SPA-ІНДУСТРІЇ
С.М.ПИСАРЕНКО, Т.Ю.ЛУЖАНСЬКА, Д.М.ЛЕНДЬЄЛ
Мукачівський державний університет

Розглянуто основні аспекти розвитку світової СПА-індустрії. Досліджено підходи до
створення СПА-індустрії, класифікаційні ознаки виділення СПА-об’єктів та їх характеристика.
Проаналізовано розвиток найвідоміших СПА-центрів за кордоном. Наголошується на особливостях
розвитку СПА-індустрії в Україні.

Актуальність теми дослідження
Сьогодні SPA є дуже популярним словом, проте цілісного сприйняття цього
терміну так і не має. У більшості людей SPA асоціюється зі світом краси, здоров'я, гармонії
та довголіття.
Послуги, що пропонуються клієнтові в SPA-центрі, значною мірою відрізняються
за своїм спектром від послуг класичного інституту краси або естетичного центру. Центр
SPA - це порівняно новий напрям в індустрії краси й здоров'я. Сьогодні SPA - це
високотехнологічні оздоровчі центри, де застосовуються як прості фізіотерапевтичні
процедури, так і сучасні методи оздоровлення.
На сьогодні існують загальні принципи, використання яких забезпечує утримання
стійких ринкових позицій Спа-комплексу. Найголовнішим принципом утримання на ринку
є активна інноваційна політика Спа-комплексу. Другий принцип стратегії захисту полягає
в тому, що Спа-комплекс повинен приділяти значну увагу своїй товарно-ринковій матриці.
Це означає, що часто власники Спа-комплексу орієнтуються не на найвищий прибуток, а
на утримання позицій на ньому. Така тактика передбачає певні втрати, але недооцінка і
втрати товарно-ринкового сегмента коштуватимуть значно дорожче. Третій принцип
реалізується у тому разі, коли конкуренти застосовують агресивну цінову політику щодо
власників Спа-комплексу.
Створення СПА-комплексу – справа більш складна, ніж створення традиційного
салону краси. Успіх буде залежати не тільки від залучення кваліфікованих технологів і
архітекторів. Важливим є професійний погляд СПА-консультанта. Консалтинг СПА – це
важливий елемент СПА, який дозволяє створити максимально економно ефективний та
мультифункціональний об’єкт, виходячи із застосованого бюджету.
На сьогодні необхідно впроваджувати нові інтенсивні механізми просування СПАпослуг на ринок. Розглядом механізму просування послуг займалися багато відомих
маркетологів та економістів. Серед вітчизняних фахівців, що присвятили свої праці даному
питанню, слід зазначити таких, як Т. А. Тутальєв, М. А. Нагапетьянц, Л. С. Шевченко,
М.І.Рутинський, І.О.Данчак, Г.В.Лукомська та інших. Проте відсутня модель комплексного
механізму просування СПА-послуг.
Об’єкти та методи досліджень
Для проведення дослідження нами було вивчено методи та методичні підходи для
вирішення поставленого завдання згідно об’єкту дослідження.
Об’єктом дослідження даної роботи є СПА-індустрія.
Предмет дослідження − сукупність теоретико-методологічних та прикладних засад
оцінювання розвитку світової СПА-індустрії.
Дослідження ґрунтується на використанні основних положень системного підходу,
історичного та статистичного методів, структурно-логічного аналізу, опитування, методу
порівняльного аналізу.

Журнал наукових праць №15(10)’2013

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Економічні науки

149

Постановка задачі
Основним завданням даної роботи є характеристика основних аспектів розвитку
світової СПА-індустрії на основі різних класифікаційних підходів. Значна увага
приділяється аналізу найвідоміших СПА-центрів світу. До того, ж, зазначається на
необхідності дослідження СПА-індустрії в Україні.
Результати та їх обговорення
Походження терміну SPA ще однозначно не вияснено. Найбільшою популярністю
користуються три версії походження цього терміну, які пов'язані з різними містами та
подіями.
SPA – термін, що широко використовується на Заході, який визначається в
академічних словниках як «курорт або природне джерело термальної чи мінеральної води,
яка застосовується для пиття та купання з метою оздоровлення і лікування
різноманітних хвороб». Це популярне і в Україні слово, напевно, є похідним від назви
містечка Спа (Spa) провінції Льєж (Східна Бельгія). Місто Спа (Spa) відомо з часів
Стародавнього Риму і згадується ще Плінієм Старшим. Лікувальне джерело Спа було
винайдено заново у 1326 р. і досягло піку своєї популярності у 18-му сторіччі, коли його
почали відвідувати королівські особи, які дізнались про його цілющі властивості. Назва
цього курорту склала основу медичного напрямку – «спа-терапії». У Спа і сьогодні
проводять регулярні міжнародні виставки, ярмарки спа-препаратів і мінеральних вод,
наукові симпозіуми вчених-бальнеологів.
Сьогодні SPA-індустрія розвивається значними темпами - ринок товарів приростає
щорік на 7%, а ринок послуг в галузі SPA - на 13%. Ринок SPA-індустрії досяг показника у
$ 250 млрд., повідомляється в щорічному звіті групи SpaFinder, що відстежує тенденції в
цій галузі [5].
У світі виділяються два підходи до створення SPA - європейський і американський.
Європейський варіант передбачає SPA в основному як курорт, американський - як салон
краси.
Розвиток SPA-індустрії став об'єктивною реальністю. Сьогодні у промислових
центрах та курортних містах відкриваються та успішно працюють усе нові й нові SPAцентри. Звернення сучасної людини до послуг SPA пояснюється комплексом причин. Серед цих причин особливе місце займають так звані хвороби цивілізації - це і «феномен
індустріального стресу», й проблеми порушення харчування, й ціла низка
психосоматичних розладів. Певну роль у попиті на оздоровчі послуги відіграють соціальні
настанови на здоровий, активний спосіб життя та реальне збільшення середньої тривалості
життя [2].
Аналіз вітчизняної і зарубіжної практики будівництва і експлуатації показав, що
класифікувати SPA-центри можна за багатьма ознаками, тому пропонуються наступні сім
класифікаційних блоків:
- за функціональним призначенням розрізняють: SPA-одного дня, курортний SPAкомплекс, готель із SPA-комплексом, медичний SPA -курорт, медичний SPA, круїзні SPA,
ФОК із SPA-центром, ВРК із SPA-центром, SPA -клуби, SPA під відкритим небом;
- за розміщенням в структурі міста: в житловій забудові, в спорткомплексах, в
готельно-відпочинкових комплексах;
- за розташуванням в складі міської забудови: вбудовані, добудовані, окремо стоячі,
комбіновані;
- в залежності від типу води, яка використовується: мінеральні курорти, центри
таласотерапії, бальнеологічні центри;
- за набором послуг: великі (>1000м²), середні (500-1000м²), малі (250-500м²);
- за просторовою організацією: єдиний об’єм, з кількох об’ємів, єдиний об’єм, що
складається з кількох елементів;
- за рівнем комфорту: підвищеної комфортності, комфортні, компактні.
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Найбільш загальноприйнятою у країнах світового ринку є така класифікацією
об'єктів СПА : 1) Day SPA (клубний СПА, СПА банного комплексу, медичний СПА); 2)
заміський SPA (СПА-курорт, СПА-готель, санаторний СПА-центр без застосування
природних джерел), 3) SPA природних джерел (СПА мінеральних джерел, СПА гарячих
джерел, СПА лікувальних грязей, СПА морської води); 4) об'єкти з елементами SPA
(салон з елементами СПА, нігтьова СПА-студія) [4].
Вважаємо, що така класифікація SPA-об’єктів є неповною і не зовсім точною. Так,
наприклад, дослідники виділяють в якості різновидів SPA природних джерел такі види, як
SPA мінеральних та гарячих джерел. Однак гарячі джерела також можуть бути
мінеральними, тому більш доцільно було б застосовувати існуючі класифікації
мінеральних джерел.
Об'єкт Day SPA може бути розташований окремо або входити в структуру фітнесклубу, оздоровчого центра, салону краси. Професійні СПА-послуги, пропоновані клієнтові
щодня не обмежується лише доглядом за особою, водною терапією та масажем. Водна
терапія має на увазі наявність спеціального устаткування. У СПА-меню представлені
підходи, розраховані на денне та 3-годинне перебування клієнта. Приміщення: кімнати по
догляду за тілом; кімнати для гідротерапії; сауна; СПА-бар/СПА-ресторан; кімната для
групових або індивідуальних занять фітнесом; зона релаксації; роздягальня.
Як додаткове приміщення може бути басейн і/або міні-басейн. В наявності є
повний асортимент продукції для СПА однієї або декількох косметичних ліній, спеціальна
СПА-косметика. Серед фахівців професіонали, ліцензовані естетисти й лікарі в штаті, що
пройшли сертифіковане навчання по кожній лінії продуктів, представлених у СПА.
Пропонується також СПА-меню масажів.
Об'єкт клубного СПА може бути розташований окремо або входити в структуру
фітнес-клубу, оздоровчого центра і т.п. Перелік послуг, необхідного устаткування,
обов'язкових і додаткових приміщень - той же, що для СПА, але клубний СПА пропонує
клієнтам (крім СПА-послуг) велнес-програми, підвищений комфорт при відвідуванні
звичайного фітнес-клубу, програми по розвитку особистості й СПА-харчування
(обов'язково).
СПА лазневого комплексу. Об'єкт може бути розташований окремо або входити в
структуру фітнес-клубу, оздоровчого центра й т.п. Перелік послуг - звичайний для Day
SPA, у Спа-меню - підходи, розраховані на 3- і 5-годинне перебування клієнта. Але на
відміну від Day SPA, СПА лазневого комплексу повинен мати обладнані ваннами
приміщення й лазні декількох видів. Так само, як і Day SPA, об'єкт повинен обов'язково
мати зону релаксації й бути обладнаний роздягальнею.
Медичний
СПА. Об'єкт може бути як розташований окремо, так і входити в
структуру
оздоровчого
центра
або
медичної
установи.
Медичний СПА пропонує своїм клієнтам медичне обслуговування, СПА-терапію, велнеспрограми. Клієнтові, що вибрав саме медичний СПА, пропонують пройти повну
діагностику фізичного стану. Якщо СПА-об'єкт розташований у місті, то стандартний
перелік послуг СПА-меню повинен бути розширений консультаціями й послугами
професійних лікарів-дерматокосметологів. У заміському медичному СПА до списку
призначених процедур додаються фізичні навантаження: гольф, теніс, піші прогулянки або
відвідування пляжу. Результатом відвідування медичного СПА є не разовий ефект від
конкретної процедури, а розроблена фахівцями індивідуальна оздоровча програма, при
виконанні якої спосіб життя клієнта стає більше здоровим, а відчуття якості життя помітно
змінюється в кращу сторону. Є кілька різновидів медичних СПА, що відрізняються один
від одного наявністю спеціальних послуг.
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Естетичний медичний СПА являє собою Day SPA, але асортимент устаткування
й послуг відповідає стандартам СПА-курорту або іншого об'єкта із групи "Заміський
СПА". У СПА-меню включені такі процедури як: введення ін'єкцій Ботокс (і/або інші
методики), лікування лазером, мезотерапія, перманентний макіяж.
SPA-комплекс фізіопрофілактичних процедур, в яких використовують природні
лікувальні ресурси у поєднанні з психотерапевтичними методами, в умовах підвищеного
комфорту пацієнта. У СПА-процедурах, разом з природними лікувальними чинниками,
застосовують спа-засоби, що мають доволі часто вельми екзотичний генезис. Завдяки
сучасним технологіям, вони здатні тривало зберігати свої натуральні властивості біотропів
і можуть використовуватися за тисячі кілометрів від місця свого природного походження.
Принципами створення спа-засобів є максимальна натуральність, відсутність у складі
хімічних емульгаторів, ароматизаторів, консервантів та інших синтетичних компонентів, а
також - екстрактів біотканин, ембріонів, колагену, плаценти, гормональних субстанцій в
зв’язку з непередбачуваністю віддалених наслідків. Обов'язковою умовою їх застосування
є комфортність процедури і природність оздоровлення шкіри і всього організму шляхом
проведення ванн, обгортань, прогрівань, що не вимагають складного устаткування і зайвих
техногенних дій [ 3 ].
Концепція SPA передбачає індивідуальний, програмний підхід у поєднанні з
програмою оздоровлення, кінезіотерапії, відпочинку; використання в оформленні SPAцентру або SPA-зони в санаторно-курортному закладі елементів даного SPA-напрямку.
Фахівці SPA повинні об'єднувати медичний підхід до вирішення проблеми і
персоналізацію кожної програми під особливості організму людини.
СПА-курорт розташований у курортній зоні й пропонує клієнтам водну терапію,
догляд за обличчям й тілом та інші СПА-послуги. Як доповнення можуть пропонуватися
велнес- і холістік-програми, СПА- і дієтичне харчування. Можливі послуги з розміщення
гостей.
Спа-готель має те саме устаткуванням і набір послуг, що й Day SPA, але
розташований у готелі. Клієнтам можуть бути запропоновані також і велнес-програми, але
вони необов'язкові, як і СПА- і дієтичне харчування.
Санаторний Спа-центр без застосування природних джерел. Ця оздоровча
установа з повним набором СПА-послуг і велнес-програм. Пропонується розміщення
(короткострокове або довгострокове) в індивідуальних номерах, з обов'язковою наявністю
душу й наданням індивідуальних халатів, рушників і тапочок. Традиційні СПА-програми
доповнені спеціальними дієтами, фізичними вправами. Санаторний СПА повинен мати
упоряджену зовнішню територію з парками й квітниками.
СПА природних джерел включає: СПА мінеральних джерел; СПА гарячих; СПА
лікувальних грязей; СПА морської води.
У дану групу входять ті СПА-об'єкти, які розташовані на мінеральному або
термальному природному джерелах. Такі об'єкти обов'язково використовують унікальні
можливості, які дарує природа, а також пропонують повний перелік СПА-послуг. Об'єкт
може являти собою санаторій або готель. Обов'язкові окремі кімнати для клієнтів, а також
індивідуальні халати, рушники й тапочки. Пропонуються програми тривалістю півдня, 1
день, 3 дні, 7 днів і 14 днів, а також СПА-харчування.
Оздоровчий відпочинок - курортний туризм - корисний всім без виключення і
передбачає, перш за все, перебування на курортах з проходженням курсу профілактичних
або лікувальних процедур згідно медичних показань. Природно, SPA-туризм має свою
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специфіку: окрім якісного готельного сервісу, туристичного обслуговування, багатої
екскурсійної програми, клієнта цікавить висококласне медичне обслуговування.
Одна з можливих нових форм роботи курортів – уїк-енд-тури. Оздоровчі,
релаксаційні або естетичні SPA-пакети на декілька днів давно завоювали популярність на
європейському ринку SPA-послуг. Така форма роботи курорту приваблива для клієнтів
незалежно від пори року. Сучасні SPA-програми дозволяють вирішувати всілякі завдання з
підтримки резервів здоров'я. На підставі наявної матеріально-технічної бази і обраного
напряму необхідно розробляти SPA-програми, враховуючи сумісність процедур і дію SPAчинників для пропозицій як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку SPA-туризму.
Відпочинок на курортах туристи можуть поєднувати з профілактикою і лікуванням,
відвідинами бальнеологічних центрів та лікарень, які всесвітньо відомі з доісторичної
епохи, спеціальними програмами в спортивних клубах і фітнес-центрах. Дослідження
демонструють, що у дорожчому ціновому сегменті перебувають австрійські та швейцарські
курорти. В Австрії (курорти Бад Гаштайн, Бад Ішль) при готелях є спеціальні басейни з
природною водою та радонові джерела, що сприятливо впливають на опорно-рухову
систему. Швейцарія сторіччями спеціалізується на лікуванні легеневих захворювань.
Чимало медичних туристів лікуються в Ізраїлі та Туреччині - курорти на Мертвому морі та
Кангалі спеціалізуються на шкіряних захворюваннях.
Проаналізуємо розвиток найвідоміших SPA-центрів за кордоном.
1. "Наймінеральніший spa-курорт" - Spirit hotel thermal spa
У 2012 році угорський spa-центр Spirit hotel thermal spa визнали найкращим
європейським курортом у категорії велнес-готелів, які функціонують на основі унікальної
мінеральної води. Для Spirit hotel thermal spa «унікальною» стала шарварська лікувальна
вода.
Spa-курорт Угорщини буде до смаку навіть найвибагливішим мандрівникам:
величезний комплекс басейнів, водних атракціонів, рукотворних водопадів з мінеральною
водою, комплекс «Острів саун», у якому представлені лазні та сауни різних народів,
джакузі, тренажерні зали. Але родзинка Spirit hotel thermal spa - 22 міні spa-салони, в яких
під час проведення спа-процедур також використовується лікувальна вода Шарвара.
Розташування центру: на території одного з найпопулярніших європейських
курортів - Шарвара. Містечко Шарвар розташоване в Західній Угорщині, 214 кілометрів
від Будапешта.
2. Найспортивніший spa-курорт - Les suites de la potiniere
Курорт Les suites de la potiniere - це 600 кілометрів лижних трас у безпосередній
близькості від готелю, spa-центр «OMNISENS» для відпочинку після активного
спортивного дня. Враховуючи спортивну спрямованість курорту, особливе значення у spaсалонах центру роблять на масажі - їх тут нараховується аж 10 різновидів, включно з
китайською рефлексотерапією, японським масажем, а також аюрведичним масажем з
теплою кунжутною олією.
У центрі Les suites de la potiniere також особливий акцент роблять на відновленні та
догляді за шкірою обличчя, це актуально в умовах активного гірського сонця і морозного
альпійського повітря.
Розташування центру: на території популярного французького гірськолижного
курорту Куршавель.
3. Найбільш високогірний spa-курорт - Leukerbad
Курорт Leukerbad по праву вважається найбільш високогірним курортом Європи
(розташований на висоті в 1500 метрів над рівнем моря). До речі, швейцарський Leukerbad
носить ще один титул - найбільший spa-центр Європи.
Leukerbad - справжній рай для відновлення здоров'я: водні процедури в термальних
джерелах, а також маса всіляких spa-процедур. Те, по що насправді їдуть сюди
мандрівники, називається «a nude bathing experience». Суть цього «experience» в тому, що
відпочивальник проходить по черзі через одинадцять спеціальних кабінетів, в яких тіло
Журнал наукових праць №15(10)’2013

Науковий вісник Мукачівського державного університету
Економічні науки

153

людини спершу нагрівається (різними процедурами), потім охолоджується, пітніє, його
масажують, натирають, очищають, а потім - розслабляють.
Розташування центру: поблизу однойменного швейцарського містечка Лойкербад
(200 кілометрів від Женеви).
4. Найбільш брендовий spa-курорт - Givenchy Spa, Le Touessrok resort
Якщо справжнім модникам сказати слова «курорт» і «Givenchy» - більше нічого і
говорити не потрібно. Адже якщо за розробку лікувальних spa-процедур беруться
технологи Givenchy, результат гарантований стовідсотковий. А якщо їхні методи поєднати
з традиційними маврикійськими spa-рецептами, то вийде Givenchy SPA в готелі Le
Touessrok. Склад використовуваних тут косметичних засобів, послідовність процедур - все
це розробки Givenchy.
Центр оснащений найсучаснішим обладнанням і пропонує величезний вибір
комплексних процедур з оздоровлення шкіри обличчя і тіла, масаж, обгортання та багато
іншого.
Розташування центру: на острові Маврикій, на піщаному узбережжі затоки Trou
d'Eau Douce Bay, в 50 хвилинах їзди від столиці Порт-Луї.
5. Найказковіший spa-курорт - Talise Ottoman Spa
Якщо бажаєте опинитись в казці, та ще й відпочити тілом і душею, тоді сміливо
вирушайте в Дубай у готель Jumeirah Zabeel Saray. В цьому готелі функціонує
найказковіший spa-центр Talise Ottoman Spa: мозаїка, бронзові люстри, різьблений мармур
- прямо картинка з «Тисячі і однієї ночі»!
Центром усієї цієї краси є хаммам. Тому що у Jumeirah Zabeel Saray вважають, що
хаммам - це не просто сауна, це, перш за все, культура дозвілля. А оздоровчі процедури це особлива філософія. За східною традицією жіночі та чоловічі зони spa і хаммама
розділені між собою. Так само є окремий поверх, призначений для парових процедур.
Розташування центру: в західній частині Пальм Джумейра (Palm Jumeirah).
6. SPA-курорт - One&Only Royal Mirage, Дубай, ОАЕ
SPA-центр цього готелю має назву Givenchy. Це єдиний на Близькому Сході центр
такого формату і масштабу під офіційним управлінням будинку Givenchy.
SPA-котеджі Residence & Spa, виконані в традиційному арабському стилі,
розташовані в тіні пишного саду, біля вод Перської затоки неподалік курортного
комплексу One & Only Royal Mirage.
У цьому ультрасучасному спа-центрі є величезний комплекс Oriental Hammam з
турецькою лазнею, сауною, парною, джакузі, масажними кабінетами, тренажерним залом,
фітнес-студією, а також 12 процедурних кабінетів One & Only Spa, що пропонують
широкий спектр послуг - від різних видів масажу до спа-процедур і програм з
використанням власної продукції One & Only Spa.
Розташування центру: у східній частині ОАЕ, в районі Jumeirah Beach, в 20
хвилинах їзди від центру і міжнародного аеропорту міста Дубай.
7. SPA-курорт - Banyan Tree Bangkok, Бангкок, Таїланд
Комплекс Banyan Tree Bangkok - величезний салон, SPA-кафе і 16 процедурних
кабінетів з панорамним видом на місто, включаючи 3 Grand Spa Rooms і 4 Deluxe Spa
Rooms, обладнаних джакузі, парними і гідромасажними душами.
Тут пропонують широкий вибір різних видів масажу, ванн, обгортань, пілінгів,
аюрведичну терапію та інші процедури і програми, засновані на давніх традиціях Сходу і
сучасних західних методиках з використанням натуральних тропічних продуктів.
Розташування центру: у самому серці ділового району Бангкока поряд із
дипломатичними посольствами та бізнес-корпораціями, в двох кроках від вулиці Silom
Road, знаменитої своїми магазинами та розважальними центрами.
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8. SPA-курорт - One & only At Reethi Rah, о. Мале, Мальдіви
Найбільший на Мальдівах спа-центр займає площу 1800 кв.м. На Мальдівах
обіцяють повний набір послуг для догляду за обличчям і тілом, включно з тайським
масажем і ароматерапією, роблячи особливий акцент на аюрведичних практиках.
Spa-центр складається з восьми окремих і двох двомісних процедурних павільйонів,
розташованих над затокою. Зали для відпочинку окремі для чоловіків і жінок. Spa-центр
обладнаний енергетичним гідромасажним душем, парною і сауною. Окремий павільйон
Chi Pavillion влаштований над поверхнею лагуни і є ідеальним місцем для медитації та
занять йогою.
Розташування центру: на одному з атолів острова Мале, в 35 кілометрах від
міжнародного аеропорту.
9. SPA-курорт - Como Shambhala Estate, Балі, Індонезія
Como Shambhala Estate - це розкішний спа-комплекс, до складу якого входять 5
резиденцій, що вміщають 22 сьюта, і 7 вілл в східному стилі.
SPA-курорт Como Shambhala Estate включає кілька басейнів просто неба, джакузі з
гарячою водою в саду, сауну, парну, тренажерний зал, студію йоги і пілатесу, відкриту
зону для гідротерапії, 9 процедурних кабінетів і 4 відкриті процедурні павільйони.
Розташування центру: у центральній частині острова Балі, в гущавині тропічного
лісу, на березі річки Аюнг, у 15 хвилинах їзди від культурного центру острова - міста Убуд
і в годині їзди від міжнародного аеропорту Денпасара [5 ].
Головною відмінною рисою класичних курортів SPA є прихильність традиціям.
Відвідуючи відомі курорти Європи, дивує скромність устаткування і деяка архаїчність.
Проте саме в цьому і полягає головна привабливість європейських SPA, оскільки вони
мають величезний досвід роботи і відпрацьовані технології оздоровлення. У Європі
існують давні традиції виробництва бальнеологічного устаткування, яке виконується за
медичними стандартами і може застосовуватися не лише для лікування, але і для
оздоровчих і естетичних SPA-програм.
На жаль, в Україні поки що SPA індустрія тільки починає розвиватися. Є в Україні
SPA зони в міських, приміських та курортних готелях. Проте повноцінного SPA готелю,
який би відповідав міжнародним стандартам, ще немає. Оскільки концепція українського
SPA ще не сформувалась, то учасникам ринку доводиться брати ідеї з закордонного
досвіду.
На сьогодні в Україні, з одного боку, існує традиція академічної школи фізіотерапії,
курортології та відновлювальної медицини і великий науково-практичний досвід в галузі
санаторно-курортного лікування. З іншого боку - починається розвиток нових напрямків
оздоровчої і профілактичної медицини, в які інвестуються значні кошти.
На сьогоднішній день в рамках створення і розвитку системи СПА в Україні
основними завданнями є:
- інтеграція критеріїв Європейської асоціації курортів до нормативно-правової бази
України;
- розробка стандартів відповідності якості, умов зберігання і використання натуральних
засобів, витратних матеріалів, вимог до устаткування для проведення СПАпроцедур;
- підготовка положень для СПА-кабінетів;
- розробка методик застосування СПА-процедур, показань і протипоказань, стандартів
сумісності СПА-процедур, СПА-програм;
- підготовка програм навчання персоналу для проведення СПА, а також підготовки
лікарів для роботи в СПА-кабінетах і центрах;
- обґрунтування проведення і використання оздоровчих і естетичних методик в СПА;
- створення системи контролю стану пацієнта в СПА;
- впровадження стандартів якості надання СПА послуг і проведення процедур.
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Інтеграція СПА концепції в санаторно-курортне лікування в Україні на
сьогоднішній день досягається 3 шляхами:
- створення медичних і (або) косметичних СПА-кабинетів на базі лікувальної,
санаторно-курортної установи;
- організація СПА-зони (гармонізуюча, релаксуюча, етнічна і так далі) в рамках
лікувальної установи;
створення СПА-установи (косметичної, оздоровчої або/та естетичної) в рамках
курорту, лікувально-оздоровчої зони.
Відродження медичної профілактики на етапі санаторно-курортного лікування є
одним з важливіших напрямків соціального розвитку і вдосконалення системи охорони
здоров’я в Україні. Вирішенню цієї проблеми може сприяти розвиток концепції охорони
здоров’я людини, яка передбачає впровадження сучасних технологій оздоровлення,
доповнення існуючої системи відновлювального лікування СПА-програмами,
спрямованими на профілактику і формування у населення культури фізичного та
душевного здоров’я.
Висновки
В умовах існуючої нормативної і матеріально-технічної бази природним в рамках
розвитку СПА є створення мережі Wellness - центрів (Центрів Здоров'я) і СПА-центрів
естетичного або оздоровчого типу, а також кабінетів і відділень СПА (СПА-зона), у складі
сучасних оздоровчо-реабілітаційних комплексів. Розвиток СПА – індустрії ще більше
переконує в тому, що протягом найближчого часу оздоровча індустрія і система підтримки
здоров'я все більше буде направлена на повніше і науково обґрунтоване використання
багаточисельних як природних, так і преформованих фізичних чинників, що сприяють
збереженню здоров'я людини і поліпшенню його самопочуття.
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АННОТАЦИЯ
РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ SPA-ИНДУСТРИИ.
Рассматриваются основные аспекты развития мировой СПА-индустрии. Проанализированы
подходы к созданию СПА-индустрии, классификационные виды выделения СПА и их характеристика.
Проанализировано развитие известных СПА-центров за рубежом. Акцентируется на особенностях
развития СПА-индустрии в Украине.
The development of world SPA-industry.
The given article touches upon the main aspects of development of world SPA-industry. The trends of SPAindustry formation were analyzed, along with the identification and categorization of SPA-objects. The deep
analysis of the most popular SPA-centers abroad took place. The focus was made on the peculiarities of SPAindustry in Ukraine.
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УДК 336.226.233
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ САНАТОРНОКУРОРТНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ
Т.Ю.ЛУЖАНСЬКА, Т.В.ШЕДЬКО
Мукачівський державний університет

Розглянуто роль планування у розвитку санаторно-курортної сфери. Досліджено чинники
регулювання екологічно-збалансованого розвитку курортно-оздоровчої території. Проаналізовано мету
та основні етапи розробки комплексної програми розвитку санаторно-курортної сфери регіону

Актуальність теми дослідження
На сучасному етапі актуальною є проблема формування державної стратегії
розвитку санаторно-курортного господарства України у зв’язку з необхідністю
масового оздоровлення населення країни, а також забезпечення комплексного
використання природно-рекреаційних ресурсів і потенціалу рекреаційного
господарства. Сьогодні санаторно-курортний комплекс переживає складний період
свого розвитку, оскільки руйнація централізованих методів управління, недостатність
ринкових механізмів управління негативно відбилися на розвитку санаторнокурортних комплексів навіть у тих регіонах України, які для цього мають потужний
базис. Не вирішеними залишаються питання формування соціально-економічної
політики управління регіональними санаторно-курортними комплексами, їх
модернізації і реформування, а також механізми їх розвитку і перетворення в регіонах.
Тому актуальним є впровадження нових організаційно-економічних механізмів,
які ґрунтуються на інноваційних засадах управління санаторно-курортним
господарством регіону.
Дотепер у наукових дослідженнях сфери рекреаційної діяльності домінував
галузевий підхід, згідно якого рекреаційна сфера розглядалась як сукупність галузей
санаторно-курортного оздоровлення, відпочинку і туризму на базі територіальних
рекреаційних систем (Буркінський Б.В., Преображенський В.С., Мироненко М.С.,
Недашківська Н.Ю., Кравців В.С., Мамутів В.К., Шаблій О.І., Хачатурова Т.С. та інші),
або ж як територіально-рекреаційні комплекси, основу яких складала сукупність
рекреаційних закладів певної території (Долішній М.І., Нудельман М.С. та інші).
Проте потрібно враховувати просторово-територіальні компоненти санаторнокурортної сфери діяльності у їх комплексному поєднанні з оцінкою екологічно
збалансованого розвитку екосистем.
Об’єкти та методи досліджень
Об’єктом дослідження даної роботи є санаторно-курортна сфера регіону.
Предмет дослідження − сукупність теоретико-методологічних та прикладних
засад програмно-цільового планування розвитку санаторно-курортної сфери регіону.
Дослідження ґрунтується на використанні основних положень системного
підходу, методу порівняльного аналізу, статистичного методу, структурно-логічного
аналізу, опитування і т.д.
Постановка задачі
Основним завданням даної роботи є характеристика програмно-цільового
методу планування в розвитку санаторно-курортної сфери регіону.
Досліджено комплексне використання даного методу в оцінюванні санаторнокурортної сфери, запровадження цільових комплексних програм.
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Проаналізовано чинники регулювання екологічно-збалансованого розвитку
курортно-оздоровчої території, процедуру комплексного дослідження санаторнокурортної сфери регіону.
Результати та їх обговорення
Останнім часом широкого розповсюдження набув програмно-цільовий підхід до
прийняття управлінських рішень у розвитку санаторно-курортної сфери, що базується
на принципах системного підходу. Програмно-цільове управління передбачає
прийняття рішень на основі раніше підготовлених комплексних програм розвитку
туристичної сфери діяльності, які спрямовані на досягнення певних цілей.
Застосування програмно-цільового підходу в розвитку санаторно-курортної
сфери зумовлене багатьма факторами: наявністю незадоволеного попиту на продукцію
(роботи, послуги); надмірними витратами ресурсів і, як наслідок, виникненням
негативних зовнішніх ефектів (екстерналій); потребою в структурних перетвореннях і
т.д.
Завданням програмно-цільового підходу до прийняття управлінських рішень у
санаторно-курортному комплексі виступають підвищення ступеня наукової
обґрунтованості управлінських рішень, посилення зв'язку виробничої і плановоуправлінської програми.
Основним документом програмно-цільового підходу управління санаторнокурортного комплексу є цільові комплексні програми (ЦКП). Розробка та реалізація
ЦКП потребують виконання певної сукупності заходів, пов'язаних з технікоекономічним обґрунтуванням, плануванням, виробництвом, фінансуванням тощо (табл.
1).
Таблиця 1.
Заходи, які передбачаються цільовою комплексною програмою
Вид діяльності
Складові діяльності
Основна діяльність
Передінвестиційні дослідження, планування, розробка
проектно-кошторисної документації, укладання контрактів,
капітальний ремонт, технічне переозброєння, реконструкція,
виробництво, надання послуг, введення в експлуатацію
об'єктів тощо
Забезпечення основної Організаційне, правове, кадрове, фінансове, матеріальнодіяльності
технічне, маркетингове, інформаційне забезпечення
Використання програмно-цільового методу планування санаторно-курортної
сфери передбачає:
- визначення проблеми та формулювання цілей;
- розробку і реалізацію програми, спрямованої на досягнення цілей;
- систематичний контроль за якістю та результатами робіт, передбачених
програмою;
- коригування заходів, спрямованих на реалізацію цілей.
Санаторно-курортний комплекс – це особлива відкрита цілісна територіальна
соціально-економічна система, яка повинна забезпечувати максимальне задоволення
соціальних потреб для оздоровлення і відпочинку населення. Залежність
відтворювального процесу в санаторно-курортному комплексі від регіональних
лікувальних природних і туристично-рекреаційних ресурсів створює передумови до
консолідації потенціалу санаторно-курортного комплексу в регіоні на основі
визначеного організаційно-економічного механізму. Тобто всі санаторно-курортні й
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обслуговуючі організації та установи оздоровчого спрямування у регіоні повинні бути
взаємопов’язані єдиною функцією і метою розвитку [4].
Основними документами нормативно-правового характеру, які регламентують
та регулюють питання курортного, природно-ресурсного, природоохоронного та
земельного законодавства є: Закон України «Про курорти» від 05.10.2000 р. № 2026 –
IП (ст.ст. 36, 37), постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
створення і ведення Державного кадастру природних територій курортів» від 23.05.
2001 р. № 562, постанова Кабінету Міністрів «Про створення і ведення Державного
кадастру природних лікувальних ресурсів» від 26.07.2001 р. № 872, розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку санаторно-курортної
галузі» від 23.04.2003 р. № 231 та інші [1].
Особлива охорона курорту в правовому режимі забезпечується через
встановлення меж та режиму округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони, де
заборонені будь-які роботи, що можуть призвести до забруднення ґрунту, води,
повітря, завдати шкоди лісу та іншим зеленим насадженням, спричинити розвиток
ерозійних процесів, негативно впливати на природні лікувальні ресурси, санітарний та
екологічний стан курорту. Крім цього визначають системи органів, відповідальних за
експлуатацію
природних
лікувальних
ресурсів,
регулювання
питань
землекористування у межах курортів, ведення будівництва, діяльності промислових
підприємств, об’єктів інфраструктури та ряду інших питань.
Одним із важливих аспектів діяльності курортів повинно стати запровадження
обов'язкового
страхування
відповідальності санаторно-курортних закладів за
шкоду, заподіяну життю, здоров'ю чи майну громадян під час санаторно-курортного
лікування, а також екологічного страхування для компенсації шкоди, заподіяної на
природних територіях курортів та об'єктах природних лікувальних ресурсів
унаслідок надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру [5].
Чинники регулювання екологічно-збалансованого розвитку курортнооздоровчої території поділяють на зовнішні та внутрішні
До зовнішніх чинників відносять: державні та світові стандарти екологічної
політики; тенденції на ринках курортно-оздоровчих послуг; пріоритети державної
політики соціально-економічного розвитку та розвитку курортно-рекреаційної сфери;
інноваційна, інвестиційна, фінансово-кредитна, податкова, митна, валютна політика
держави.
До внутрішніх чинників (саморозвитку) відносять: природно-ресурсний
потенціал курортно-оздоровчої території; рівень екологічної збалансованості
рекреаційного природокористування; галузева структура господарства курортнооздоровчої території; потенціал розвитку територіальної громади; традиції,
культурологічне середовище; засади самоврядування; стратегії розвитку локальних
культурно-оздоровчих територій.
Нині в Україні дії 45 курортів загальнодержавного та міжнародного
і 13 курортів місцевого значення, де функціонує 544 санаторії та пансіонати
з лікуванням загальною одноразовою чисельністю понад 150 тисяч місць. Існує також
перелік з 265 територій, зарезервованих для організації зон лікування, відпочинку
та туризму. Послуги санаторно-курортних закладів в Україні становлять майже 40% від
загального обсягу діяльності туристської галузі. Країна має широку і різноманітну
ресурсну базу, представлену майже всіма бальнеологічними типами мінеральних вод.
Завантаженість санаторно-курортних закладів України становить близько 40% .
Мережа оздоровчих закладів країни налічує 2,6 тис. підприємств. До мережі входять
санаторії
(14,9%), санаторії-профілакторії
(11,7%), пансіонати
з лікуванням
(2,1%), бальнеологічні та грязьові лікарні (0,2%), курортні поліклініки (0,1%), будинки,
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пансіонати та бази відпочинку (70,5%), дитячі санаторні та оздоровчі заклади (2,2%
від загальної кількості санаторно-курортних установ).
Більшість оздоровчих закладів України становлять різноманітні заклади
відпочинку переважно сезонної дії, розраховані на тривалий відпочинок протягом
відпустки, але за кількістю оздоровлених (34 %) вони поступаються санаторіям
(39%), які працюють цілорічно.
Найбільше закладів санаторного типу сконцентровано у Криму (16,1%),
Донецькій (16,1%), Одеській (10,5%) та Дніпропетровській (6,2%), а найменше
у Чернівецькій (0,5%) та Тернопільській (0,6%) областях. Найбільшою популярністю
користуються санаторні заклади Криму та Карпатського регіону. Найбільше іноземці
відвідують санаторно-курортні заклади Криму (71,1%), Одеської (12,0%) та Львівської
областей (7,8% від загальної кількості іноземних відвідувачів).
Найбільша кількість санаторно-курортних ресурсів зосереджена в
Кримському та Карпатському регіонах. Ці регіони користуються найбільшим
попитом, так як мають один з найбагатших природно-ресурсних потенціалів
території України. Саме гірський та морський клімат виконують найкраще функцію
лікування хворих людей. У даних регіонах перебуває на лікуванні та відпочинку в
цілому 60,1% від показника по Україні (Причорноморський регіон – 44,8% та
Західний регіон – 15,3%). Саме ці регіони займають більшу частину ринку щодо
надання санаторно-курортних послуг.
Розвиток санаторно-курортної справи на території Закарпатської області має
важливе значення для формування туристичної індустрії. На Закарпатті зосереджено
5,2% об'ємного і 5,1% вартісного потенціалу природних ресурсів рекреації України.
Експлуатаційні запаси мінеральних вод в Закарпатській області складають 11
родовищ. За абсолютною величиною затверджені запаси складають 3497,4 м3/добу
(82,9% кількості запасів гірських територій Українських Карпат).
Порядок складання і розробки програми розвитку санаторно-курортної сфери
регіону передбачає виконання наступних етапів:
1. Аналіз тенденцій економічного розвитку в санаторно-курортній сфері
програмної діяльності.
2. Прогнозування і визначення потреби коректування цих тенденцій.
3. Дослідження і розробка альтернативних варіантів програми.
4. Оцінка і вибір найефективніших варіантів програми.
5. Формування розгорнутого проекту програми.
6. Формування єдиної стратегії вирішення проблеми.
7. Контроль за ходом виконання програми.
Загальну мету програми розвитку санаторно-курортної сфери регіону
поділяють на функціональні і предметні цілі. Для виявлення кількісних характеристик
програмних цілей кожну програму розгортають в багаторівневу множину локальних
(часткових) підцілей, які називають деревом цілей. У випадку розгортання кінцевої
мети програми використовують метод дезагрегації або метод забезпечувальних умов.
Метод дезагрегації використовують тоді, коли кінцеву мету програми не
вдається пов'язати із засобами її досягнення, наприклад, під час побудови
функціонального дерева цілей.
Метод забезпечувальних умов передбачає, що вихідну проблему спочатку
пропонують для оцінки експертам. Кожен експерт формує вимоги у формі науковотехнічних, економічних, організаційних та інших умов, виконання яких, на його думку,
потрібне для того, щоб він узявся за вирішення проблеми. Далі кожну умову
розглядають як проблему і пропонують для оцінки відповідним фахівцям.
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Розробка комплексної програми розвитку санаторно-курортної сфери
здійснюється в певній послідовності, причому ступінь деталізації окремих процедур
може змінюватися в залежності від характеру програми та періоду її здійснення. В
загальному процес формування програми розвитку санаторно-курортної сфери
складається із наступних процедур:
1. Попередній аналіз стану програмуючої системи. Аналізується стан
системи, за якою передбачається складання комплексної програми розвитку санаторнокурортної сфери; виявляються тенденції в розвитку системи, склад ресурсів, структур
самої системи і її оточення, яке впливає на її розвиток. Такий аналіз дозволяє
сформувати проблеми, виділити провідні завдання програми розвитку санаторнокурортної сфери. Після того, коли сформована проблема, можна вже на цій стадії
визначити коло учасників розробки програми і встановити першочергові завдання.
2.Складання прогнозу розвитку системи. На основі даних попереднього
аналізу і прогнозів по суміжним питанням розробляються прогноз розвитку системи,
що має попередній, узагальнений характер. В кінцевому і деталізованому вигляді
науково-обґрунтованим прогнозом буде сама програма розвитку санаторно-курортної
сфери.
3.
Розробка плану формування програми. На основі попереднього аналізу і
прогнозу розвитку санаторно-курортної сфери визначають етапи проведення робіт,
виконавців, строки завершення етапів та інформаційне забезпечення виконавців. План
розроблений у вигляді мережевого графіку дозволяє уточнити терміни завершення
робіт по створенню програми і наступного контролю вищестоящим органом.
4.
Інформаційне забезпечення розробників. Визначається необхідний
мінімум інформації, джерела її одержання та форми представлення. У таких випадках
виникає необхідність отримання максимуму інформації щодо розвитку санаторнокурортної сфери, але надлишкова інформація не прискорює, а швидше стримує роботу
розробників програми, тому важливо визначити оптимальний склад інформації.
Кінцевим результатом даного етапу являється визначення оптимального обсягу
інформації.
5.
Визначення цілей програми. На цьому етапі збільшуються можливості
щодо оцінки розвитку санаторно-курортної сфери, з'являється необхідність визначення
стадій розвитку системи, які стають основою розробки програми розвитку санаторнокурортної сфери. Загальна мета розвитку санаторно-курортної сфери деталізується з
допомогою «дерева цілей».
6.
Деталізація програми на підпрограми. Розподіл робіт між виконавцями
здійснюється на основі плану формування програми розвитку санаторно-курортної
сфери у відповідності з «деревом цілей». Разом з тим в процесі деталізації може
виявитися, що при розробці плану не були враховані всі цілі, але після його створення
деякі підцілі були виключені. В такому випадку необхідно внести відповідні зміни в
план формування програми розвитку санаторно-курортної сфери. Даний етап дозволяє
визначити виконавців для кожної підпрограми. В процесі деталізації програми
визначаються заходи і дії, які забезпечують досягнення кожної підмети.
7.
Розробка варіантів досягнення цілей. По більшості заходів може бути
декілька варіантів, кожен з яких направлений на досягнення цілі розвитку санаторнокурортної сфери. Вони можуть відрізнятися характером дії, видом ресурсів або
величиною нормативів витрат останніх. Щоб досягнути мети з найменшими затратами,
необхідно на даній стадії по кожній підметі виявити всі можливі варіанти дій.
8.
Розрахунок ресурсів і розробка варіантів їх використання. Здійснення
цього етапу ускладнено через відсутність нормативів споживання ресурсів по кожному
варіанту заходів програми розвитку санаторно-курортної сфери. При розробці
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нормативної бази необхідна детальна перевірка розрахунків, яка проводиться
експертним шляхом.
9.
Системний аналіз варіантів дії і ресурсів. На цьому етапі процесу
формування програми розвитку санаторно-курортної сфери здійснюється комплексна
оцінка варіантів дій і використання ресурсів з точки зору досягнення цілей при
найменших затрат. Якщо вдається всі параметри дій програми виразити кількісно, то
при аналізі можна використати програмну матрицю дій і матрицю ресурсів.
10.
Вибір оптимальних варіантів. Виходячи із цілей програми розвитку
санаторно-курортної сфери розробляють часткові критерії та, по можливості,
загальний. За основу критерію приймається величина витрат на реалізацію програми,
час її реалізації і ступінь досягнення поставлених цілей. Після аналізу по кожній
підпрограмі обираються найкращі варіанти дій та ресурсів, які використовуватимуться.
11.
Удосконалення матеріалів і складання вільної програми. Розрахунки
та аналіз по кожній програмі здійснюється у відповідності з попередньо розрахованим
планом формування програми розвитку санаторно-курортної сфери. У план можуть
бути внесені необхідні корективи [2].
Після проведення вищезазначених процедур на основі відібраних оптимальних
варіантів складається вільна програма розвитку санаторно-курортної сфери, яка може
мати дві частини:
1) Власне програма, яка формується з табличного матеріалу, з виділенням
переліку визначених дій із термінами їх здійснення та перелік ресурсів, які
використовуються, за виділеними підпрограмами складається вільний узагальнений
перелік дій і ресурсів в цілому за програмою;
2) Пояснювальна записка до програми - складається з окремих розділів:
побудова проблеми, в якій наводяться дані попереднього аналізу та формулювання
проблеми, прогноз розвитку системи; обґрунтування розробки програми.
Ефективність варіантів програми можна оцінити двома шляхами:
побудувавши систему економіко-математичних моделей і розрахувавши варіанти на
ПЕОМ за допомогою системи експертних оцінок. Найдоцільніше ці два способи
поєднувати.
Наявні та потенційні запаси лікувальних ресурсів, з огляду на їх якісні
та кількісні характеристики, можуть бути основою створення інноваційного
туристського продукту. Але існуюча матеріально-технічна база потребує значних
капіталовкладень у розвиток та реконструкцію діючих курортів, у розвідку
та облаштування нових курортів, чому повинні сприяти інвестиційні проекти.
Потребують значної уваги питання забудови курортів, розробка генеральних планів
їх розвитку, економічне та фінансове забезпечення функціонування, процеси
приватизації.
Висновки
На Закарпатті потрібно зберегти унікальний спектр лікувальних можливостей
бальнеологічних осередків шляхом модернізації технічної бази та збільшення
діапазону відпочинково-оздоровчих послуг. Також варто активніше просувати
курортний продукт на ринках Європи. Розвиток санаторно-курортної галузі має
опиратись на нові механізми господарювання, ефективні організаційні структури,
економічну свободу виробництва, що в умовах вільної конкуренції забезпечить
насичення ринку високоякісними послугами і сприятиме економічному прогресу
санаторно-курортної території.
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АННОТАЦИЯ
ПРОГРАМНО-ЦЕЛЬОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ СФЕРЫ
РЕГИОНА
Рассматривается
роль планирования в развитии санаторно-курортной сферы.
Проанализированы факторы регулирования екологично-збалансированного развития курортнооздоровительной територии. Проанализировано цель та основные етапы разработки комплексной
програмы развития санаторно-курортной сферы региона.

The goal-oriented planning of development of sanatorium-and-spa sphere in region.
The presented paper concentrates on the role of planning in the development of sanatorium-and-spa sphere. The
factors of development of ecology-balanced regulations on the sanatorium-and-spa territory were studied
profoundly. The goal and main stages of the integrated programme elaboration of sanatorium-and-spa sphere
were analyzed.
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- Назва установи, де працює автор - повністю, шрифт Times New Roman, 8 пт
(посередині);
- Через один рядок з абзацу починається анотація українською мовою;
- Через один рядок з абзацу починається «Вступ».
13. При створенні рисунка можна застосувати будь-які засоби, але у документі він повинен
бути зафіксованим з текстом. Підписи під рисунками слід робити жирними рядковими літерами
розміром 10 пт, вирівнювання по центру. Нумерація рисунків наскрізна для всієї статті.
Розміщувати рисунки необхідно після першого згадування в тексті.
14. Таблиці створюються тільки за допомогою Microsoft Word. Назва таблиць та саме слово
«Таблиця» пишеться одним рядком посередині. Назва таблиці пишеться напівжирним шрифтом
розміром 10 пт. Нумерація таблиць наскрізна для всієї статті. Розміщувати таблиці необхідно
після першого згадування в тексті.
15. Формули друкуються враховуючи такі вимоги:
- При наборі формул використовують редактор формул Equation.
- Формула та її номер розташовуються за допомогою табуляції.
- Формула розміщується по центру, її номер розташовується біля границі поля.
- написання формул має бути чітким - належність індексів зрозуміла, дроби та дужки
оформленні чітко, з використанням проміжків між ними.
- Курсивом виділяються тільки латинські літери.
16. Перелік використаних джерел вміщується в кінці статті, нумерується відповідно з
порядком посилання на джерела у тексті, оформляється згідно наказу ВАК України №63 від 26
січня 2008 року, форма 23. У тексті рукопису посилання на літературу ставляться в квадратні
дужки. Посилання на ще не опубліковані праці не допускається.
СТАТТІ, ОФОРМЛЕННІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ ЗАЗНА ЧЕНИХ ВИМОГ,
РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Відповідальність за зміст статті несе автор.
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