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ПИТАННЯ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОСТУПУ 
 

 
УДК 81’42:165.172                   Аурелия Гритенене 

 
КОНЦЕПТ ПАРТИЗАН ПОСЛЕВОЕННОЙ ЛИТВЫ  

В ЛИТОВСКОЙ ПРОЗЕ XXI ВЕКА 
В статье рассматривается концепт ПАРТИЗАН ПОСЛЕВОЕННОЙ ЛИТВЫ на 

материале 1400 предложений из 6 романов литовских авторов 21 века. С помощью 
аналитических методов для изучения концептов, разработанных Люблинской 
этнолингвистической школой, предлагается выяснить, как в художественном дискурсе 
можно концептуализировать и категоризировать литовского партизана, какой может 
быть его когнитивная дефиниция. Семантический анализ данных показывает, что 
формирование концепта ПАРТИЗАН обусловлено не только личностью писателя, но и 
историческим, политическим и идеологическим контекстом написания романа.  

Ключевые слова: когнитивная этнолингвистика, семантика, художественный 
дискурс, концепт  ПАРТИЗАН ПОСЛЕВОЕННОЙ ЛИТВЫ, когнитивная дефиниция. 

The article focuses on approximately 1400 sentences on postwar Lithuanian partisans 
selected from 21st century Lithuanian authors 6 novels. Following the methodology of conceptual 
analysis elaborated by the Lublin ethnolinguistics school, the article attempts to find out how the 
Lithuanian partisan is conceptualised and categorised in the literary discourse and what its 
cognitive definition is. The semantics analysis of the data made it clear that the formation of 
PARTISAN concept is determined by authors personality, also by a historical, political and 
ideological context of novel writing.  

Keywords: cognitive ethnolinguistics, semantics, literary discourse, concept of postwar 
partisan, cognitive definition. 

 
В академическом «Словаре литовского языка» лексема «партизан» 

истолковывается следующим образом: ‘член местных вооруженных 
добровольных отрядов, действующих в тылу врага’. Необходимо отметить, 
что слово «партизан» для многих литовцев имеет неоднозначное значение. 
Одни связывают его с советскими, красными партизанами, а другие – 
ассоциируют партизан с послевоенной Литвой и с сопротивлением советской 
власти. После восстановления независимости Литвы образ партизана 
послевоенных лет всё чаще появляется и в прозаических произведениях 
литовских авторов. На самом деле интересно проследить, как литовские 
прозаики изображают партизан послевоенного периода, какие признаки 
концепта ПАРТИЗАН ПОСЛЕВОЕННОЙ ЛИТВЫ являются прототипными в 
их произведениях, какую когнитивную дефиницию партизана можем 
сформировать, опираясь на художественный дискурс. Когнитивная 
дефиниция опирается на повседневное, личное познание мира; при помощи 
когнитивной дефиниции можно показать, какие ассоциации появляются в 
сознании говорящего в определенной речевой ситуации [1, c. 44; 6, c. 70–72; 
8, c. 30]. Следует подчеркнуть, что в представленной статье анализируется не 
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обобщенное понятие партизана, встречающееся в толковых словарях, а очень 
конкретная фигура, которая соостветствует определенному времени и месту 
– партизан послевоенной Литвы.  

Материал для иследования взят из 6 романов литовских авторов 
(подробный список приведен в конце статьи «Источники»), а когнитивный 
концепт ПАРТИЗАН ПОСЛЕВОЕННОЙ ЛИТВЫ формируется на основе 
более чем 1400 предложений с лексемой партизан и её синонимами, 
выбранных из художественных текстов (учитывались неповторяющиеся 
предложения или их фрагменты). Литовские прозаики чаще всего 
употребляют нейтральную лексему партизан, нередко – лексему бандиты, 
имеющую негативную коннотацию, а также используют следующие 
синонимы: лесной брат, лесной мужчина, воин свободы, защитник свободы 
Литвы, ночной, зелёный. С партизанами ассоциируются также 
словосочетания для обозначения воюющих персонажей, имеющие 
уничижительный смысл: враги народа, враги власти, буржуазные 
националисты. Необходимо отметить, что в представленной статье 
анализируется не текст как одно целое, а семантика отдельных предложений 
с лексемой партизан и её синонимами, что позволяет проследить процесс 
концептуализации и категоризации партизана послевоенного периода: 
«читатель осуществляет свою интерпретацию. Это очень индивидуально: 
поэтому одни читатели могут придать значение фикции, другие – истории, а 
третьи могут соединить фикцию и историю» [3, c. 58].  

Для анализа используем аналитические методы Люблинской 
этнолингвистической школы, которые позволяют определить, «что 
происходит в сознании говорящего, когда человек произносит или слышит 
слово в определённом контексте» [9, c. 179]. Цель статьи – проанализировать 
концепт ПАРТИЗАН ПОСЛЕВОЕННОЙ ЛИТВЫ в художественном 
дискурсе, а также рассмотреть аксиологическую составляющую в процессе 
его категоризации в сознании говорящих. При формулировании когнитивной 
дефиниции концепта ПАРТИЗАН ПОСЛЕВОЕННОЙ ЛИТВЫ необходимо 
учитывать все его значимые признаки: центральные и периферические, 
денотативные и коннотативные. Согласно принципам когнитивной 
лингвистической методологии, анализ концепта должен проводиться, 
опираясь на три типа данных: на языковую систему (т. е. на словарные 
данные), анкеты и тексты [8, c. 29–35]. Так, в предыдущих работах 
рассматривался концепт ПАРТИЗАН в публицистическом дискурсе [5, c. 49–
82]. В предложенной же статье материалом для анализа выбранного в 
качестве объекта исследования концепта послужил художественный дискурс, 
в котором когнитивная дефиниция партизана не является абсолютной и 
законченной, а релевантна только для художественных прозаических 
текстов.  

Тему резистенции в художественной литературе широко анализировали 
литовские литературоведы и антропологи. Н. Бразаускас исследовал, как в 
романах современных литовских авторов показаны партизаны Литвы и 
партизанская война, как актуализирована концепция колективной памяти и 
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какой бывает интерпретация истории [3, c. 54–74]. О резистенции и её 
изображении в романах эмиграции писала Д. Куйзинене [7]. Антрополог 
Р. Ваштокас проанализировал образ партизана послевоенной Литвы в 
литовском художественном творчестве (в прозе, в песнях, в стихах) [10, c. 1–
12]. Понятие партизана послевоенной Литвы в когнитивном 
лингвистическом аспекте на материале художественного дискурса ранее не 
было изучено. Подобный ракурс исследования в контексте сегодняшей 
Литвы актуален: в прессе не умолкают дискуссии о статусе партизан и 
оценке их деятельности. Партизанское движение может трактоваться и как 
часть литовского тождества, поэтому, несмотря на все существующие 
мнения и икусственно созданные стереотипы, в статье обратим внимание на 
влияние личности автора и исторического, политического и идеологичекого 
контекста создания романа на формирование концепта ПАРТИЗАН 
ПОСЛЕВОЕННОЙ ЛИТВЫ в художественных текстах XXI века. 

В художественной литературе понятие партизан и разные его синонимы 
чаще всего упоминаются в двух случаях: 1) в романах исторического 
дискурса, основная тема которых послевоенная Литва и её партизанское 
движение (например, романы Ю. Саяускаса, М. Ивашкявичюса, 
М. Милиниса, П. Венсловаса); 2) когда автор в своём произведении о 
партизанском движении и его участниках упоминает лишь при 
необходимости, вспоминая о прошлом и т.п. (например, роман А. Гуобиса). 
Дискурсивный анализ концепта важен для «своего влияния на мышление 
молодёжи, на формирование ценностей и установок об окружающей среде» 
[9, c. 58], но не надо забывать, что в романах смешивается «история и 
фикция, интерпретация в истории и в литературе, настоящее и рассказанное 
событие, фикционные и фактические репрезентации» [3, c. 57]. Таким 
образом, именно дискурс-анализ позволяет раскрыть понятие партизана, 
обусловленное разными типами дискурса – историческим, художественным, 
политическим, социальным, памяти и др.  

В результате эмпирического анализа отобранного материала выяснилось, 
что центральные, доминирующие признаки концепта ПАРТИЗАН 
ПОСЛЕВОЕННОЙ ЛИТВЫ следующие: наименование партизана 
(псевдоним), его внешность, характер, время и место борьбы, связь с 
внешним миром и близкими, угрожаюшее наказание, их смерть, 
надругательство над трупами и оценка партизанской деятельности. 

Наименование. Авторы исследуемых романов упоминают несколько 
десятков псевдонимов партизан: Аукштайтис (житель Аукштайтии), Грифас 
(гриф), Патримпас (бог пруссов), Уосис (ясень), Верпятас (Водоворот) (в 
романе М. Милиниса), Жямайтис (житель Жямайтии) (в романе 
М. Ивашкявичюса), Ажуолас (дуб), Чемпионас (чемпион), Кирстукас 
(землеройка), Ковас (март), Лепснабарздис (огнебородый), Литас (лит), 
Ожис (козел), Шалмас (шлем), Шнапсас (шнапс), Жайбас (молния) и др. (в 
романе Ю. Саяускаса).  

Реже упоминаются фамилии и имена партизан. Их больше всего в романе 
Ю. Саяускаса, потому что «здесь актуализируется автографическая память 
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партизан, связистов, рядовых людей, которая превращается в фикционные 
рассказы» [3, с. 60]. Этот роман написан на основе подлинных 
воспоминаний, в нём много настоящих прозвищ, имен партизан, например, 
упоминаются братья Миколайчяй (c. 27), партизаны Навицкас (c. 35), 
Зубавичюс (c. 41), Бутана (c. 51), Камичайтис (c. 55), Леймонас (c. 56), Борута 
(c. 123), Трасаускас (c. 124) и др. Встречается также наименование партизана 
по фамилии и псевдониму, например, Вайчулайтис-Сталинас (c. 38). 

Необходимо отметить, что только в романе Ю. Саяускаса говорится о 
женщинах партизанах: их зовут по конкретному имени, например, партизан 
Вилия (c. 88), или остаются не идентифицированными, например, «бандитка» 
(c. 19). В этом романе не раз по имени и псевдониму зовут женщин 
связисток: Герулайтите (c. 114), Альбина (c. 66), Деревяшка (c. 91). 

Внешность, характер. Предложений, в которых говорится о внешности 
партизан, найдено немного. Самая яркая черта, отличающая партизан от 
других мужчин – форма офицеров сметонской Литвы: Atrodo lyg ir partizanai. 
Bent jau vilki partizanų uniformas [Выглядят будто партизаны. Ведь одеты в 
формах партизан] (4, c. 286). Замечено, что формы партизан Литвы 
украшены национальными флажками (5, c. 12); партизаны носят шапки с 
Витисом и столбами гедиминовичей, некоторые на шеи повесили бинокли, 
на поясных ремнях висят гранаты (4, c. 238). Другой важный атрибут 
партизана – оружие. Чаще всего употребляется общий термин оружие, но 
некоторые авторы в своих тестах употребляют и более конкретные названия 
оружий. Упоминаются пистолеты (5, c. 97), автоматы (5, c. 29; 4, c. 125), 
пулемёты (5, c. 39; 4, c. 132), штурмовые машины (5, c. 75) и т. п.  

Художественные тексты потверждают положения историков, что чаще 
всего уходили в партизаны молодые мужчины (в романах упоминаются 
мужчины, молодые люди, парни, даже мальчики, например: Pagal jų 
supratimą, vaikis yra banditas, o banditų tarybų valdžia negydo [В их понимании 
мальчик – бандит, а бандитов советская власть не лечит] (4, c. 66). 
Необходимо отметить, что в леса уходили сразу несколько братьев: Bene 
pirmaisiais pokario metais šiame kaime apsupami keturi partizanai – broliai 
Mykolaičiai [Кажется, в первые послевоенные годы в этой деревне окружили 
четырех партизан – братьев Миколайчяй] (5, c. 27).  

В анализируемых предложениях можно найти также идеализированные 
качества характера партизан. Они верны друг другу: Mes visi buvome miško 
broliai, prisiekę mirti vienas už kitą [Мы все были лесные братья, дали клятву 
умереть друг за друга] (6, c. 337). Верующие, перед лицом смерти 
обращаются к Богу за помощью: Sudie, tepadeda tau Dievas, – padėjęs 
šaudmenis prie Patrimpo kulkosvaidžio sušvokštė partizanas <...> [Прощай, да 
поможет тебе Бог, – прошептал партизан, положив боеприпасы возле 
пулемета Патримпа <...>] (4, c. 132). В романе М. Милиниса энкаведисты 
учат провокаторов:  Neužmirškite, jūs – partizanai <...>  Jie nesikeikia rusiškai ir 
nevartoja tarybinės terminologijos! Jie nelaka degtinės ir neprievartauja moterų! – 
rėkė smogikų grupės vadas [Не забудьте, вы – партизаны <...>  Они не 
ругаются по-русски матом и не употребляют советской терминологии! Они 
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не пьют водку и не насилуют женщин! – кричал руководитель ударной 
группы] (4, c. 238). Подобные примеры очевидно демонстрируют, что 
партизаны послевоенной Литвы радикально отличаются от русских солдат не 
только своей внешностью, но и характером.  

Время борьбы. Конкретный год, когда партизаны стучатся в усадьбы 
деревенских жителей, сражаются с врагами или занимаются иной 
деятельностью, указан в романе Ю. Саяускаса: Kelios valandos prieš 1948–
uosius kaimelyje miškiniai susikirto su kareiviais [Несколько часов перед 1948 
годом в деревушке лесные столкнулись с солдатами] (4, c. 37). 1950-aisiais 
per pūgą keturi partizanai užsuko į trobą apšilti [В 1950 году во время метели 
четыре партизана зашли в избу согреться] (4, c. 32). 1952-aisiais pas 
Staropolskius stribai susidūrė su partizanais [В 1952 году у Старопольскяй 
стрибы столкнулись с партизанами] (4, c. 85). 

В романах литовских писателей часто указывается кокретное суточное 
время, когда чаще всего появлялись партизаны. Это раннее утро или ночь, т. 
е. партизаны почти всегда появляются в темное время суток: Iš tamsos – pėda 
pėdon, ginklų vamzdžiai nukreipti į žemę – išniro naktiniai [Из темноты след в 
след вышли ночные с оружием, стволы которого были опущены вниз] (5, 
c. 123). 

Место борьбы. Типичным географическим местом борьбы, отмеченным  
в романах, является лес. Зафиксировано больше всего предложений, в 
которых упоминается абстрактный лес, роща, но нередко авторы в своих 
произведениях указывают конкретные названия лесов, в которых сражаются 
и погибают партизаны: роща Пашилес (1, c. 9), Зелёная роща (5, c. 38) и др. В 
романе Ю. Саяускаса упоминается немало деревень, городков региона 
Сувалькии, в которых более активно выступали партизаны: Игляука (c. 55), 
Иглишкеляй (c. 99), Калвария (c. 38), Мариямполе (c. 82), Симнас (c. 66), 
Табаленка (c. 111) и др. 

От врагов партизаны прячутся и защищаются в подземных убежищах – 
бункерах. В партизанском лагере бывает не один бункер: Fiodoras įlindo į 
vieną iš bunkerių, kuriame partizanai laikė maisto atsargas [Фёдор залез в один 
из бункеров, в котором хранились пищевые запасы] (4, c. 133). Бункеры были 
не только в лесу, но и в усадьбах деревенких жителей: Juodžių sodyboje ilgai 
ir sėkmingai gyvavo miškinių bunkeris [В усадьбе Юоджяй долго и успешно 
существовал бункер лесных] (5, c. 88). 

Прятанье. Не каждый мог быть партизаном, поскольку для этого нужна 
большая физическая и психологическая сила. Кроме активного 
сопротивления и конкретных военных действий, характерным поведением 
партизан является прятание от врагов (а когда их преследуют – бег). 
Партизаны прятались от преследователей не только в бункерах, например: 
Ūkininkas girdėjo enkavėdistų balsus daržinėje, ir kaip jie virbais bado šieną, 
ieškodami pasislėpusių, jų žodžiais, banditų [Хозяин слышал голоса 
энкаведистов в сарае, и как они штками колят сено, говоря их словами, 
ищут бандитов] (4, c. 276). Partizanas Boruta atėjo į šermenis, išgirdo, kad 
sodyba supama, ir palindo po šarvone [Партизан Борута пришёл на поминки, 
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услышал, что усадьбу окружают, и залез под покрывало на катафалке] (5, 
c. 123).  

В литовских романах находим засвидетельствования необычных мест, где 
прятались партизаны, например, в соломе (5, c. 32), в подвале (5, c. 33), за 
грудой камней у канала (5, c. 39), в хлеву (5, c. 40), на сеновале (5, c. 55), в 
болоте (5, c. 62), на костельном дворе (4, c. 332), у настоятеля костела (4, 
c. 337) и т. п. Прятанье от врагов – относительно пассивная деятельность, но 
в контексте резистенции имя прилагательное пассивный воспринимается 
иначе – пока внешне не выражен, потому что <...> tokia partizaninio karo 
esmė. Slapstytis ir laukti tinkamos progos [<...> такая суть партизанской 
войны. Прятаться и ждать подходящего момента]  (4, c. 310). 

Связь с внешним миром. Для того, чтобы партизанское сопротивление 
было удачным, в ближайших окрестностях должна была быть 
соответствующая инфраструктура. «Встречи со связистами помогали найти 
нужных людей, явно показывали, чем живет деревня» [2, c. 49]. Литовские 
авторы в своих романах чаще всего упоминают связисток женщин: <...> šeši 
partizanai ir jų ryšininkė Medinukė <...>  [<...> шесть партизан и их связистка 
Деревяшка <...>] (5, c. 91). Prie vežimo už kasų pririšta partizanų ryšininkė [К 
повозке за косы привязана партизанская связистка] (5, c. 78). Кроме них, 
партизанам все сообщают и мужчины, молодые люди: Jis [piemengalys] 
aiškino, kad nešė skubią žinią partizanams [Он [сопляк] объяснял, что 
передавал срочную новость партизанам] (4, c. 127). На самом деле, 
партизаны, хоть и живут будто в другом мире, на просторной полянке в лесу 
или в тесном бункере, не чувствуют себя оторванными от остальных людей, 
поэтому смело могут сказать: Atminkit – nors esam miškiniai, bet matom ir 
žinom, kas dedasi ir ant lauko [Помните – хоть мы и лесные, видим и знаем, 
что творится на поле] (3, c. 126). 

Связь с близкими. В отобранных для иследования предложениях 
нередко говорится о близких партизан, с которыми они поддерживают 
прямую и ментальную связь (думают о них, видят их во сне и т. п.). Чаще 
всего в произведениях литовских авторов упоминаются братья (5, c. 21, 41), 
сестры (5, c. 34, 61), матери (5, c. 51), отцы (5, c. 51), бабушки (5, c. 124), 
жены партизан (5, c. 82, 107), например: Jauniausiai partizano Navicko seseriai 
prisisapnuoja žuvęs brolis [Младшая сестра партизана Навицкаса увидела во 
сне погибшего брата] (5, c. 35). Prie namų nušovus besimaudantį partizaną 
Žaibą, tarp kitų jo atpažinti buvo atvaryta ir motina [Когда у дома убили 
купающегося партизана Жайбаса, чтобы его опознать вместе с другими 
привели и его мать] (5, c. 71). 

Наказания, смерть. За партизанскую деятельность и поддержку их 
борьбы грозили большие наказания. В некоторых предложениях конкретно 
не указано, какие именно, но оперативники безопасности, воюющие с 
партизанами, прямо говорят: Liaudies priešams esame negailestingi! 
[Народным врагам не будет пощады!] (6, c. 309). Зафиксированы также 
примеры конкретных наказаний: O su banditais kalba labai trumpa – suimti, 
ištardyti ir sušaudyti... [А с бандитами разговор короткий – арестовать, 
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допросить и растрелять...] (4, c. 404). Больше всего иллюстраций, в которых 
говорится о партизанах, убитых в бою или после ареста: Vidury laukų 
sukniubo kareivių pašautas miškinis [Посреди поля оступился подстреленный 
солдатами лесной] (5, c. 48). O banditų nušovėme dvidešimt septynis [А 
бандитов убили двадцать семь] (4, c. 133). Mūšyje prie Tabalenkos kaimo žuvo 
bene devyni miško vyrai [В бою около деревни Табаленка погибли девять 
лесных мужчин] (5, c. 111). 

В художественных текстах присутсвуют свидетельства того, что 
партизаны в бункерах взрывали себя, поскольку не хотели попасть в руки 
врага, предать своих: <...> mūšio lauke liko tik pusė susisprogdinusio partizano 
galvos [<...> В поле боя осталась лишь половина головы партизана, который 
взорвал себя] (5, c. 20). 

Надругательство над трупами. Анализируемый дискурсивный материал 
демонстрирует неискаженную реальность, когда трупы расстрелянных или 
замученых партизан лежали на базарных площадях городков, на мостовой, на 
костельных дворах и т. п., их били ногами: O gaišeną vešimės į miestelį. 
Pamesime prie šventoriaus, tegu visi mato, kas laukia banditų [А падаль повезем 
в городок. Выбросим у костельного двора, пусть все видят, что ожидает 
бандитов] (4, c. 90). Miestelyje ant gatvės tavo tėvai buvo išmesti kaip liaudies 
priešai... [В городке на мостовую выбросили твоих родителей, как врагов 
народа...] (1, c. 105). Укладывание трупов в общественных местах после 
войны называли «опознанием», но на самом деле это была цель энкаведистов 
– «надругаться над погибшими и показать живым, какая судьба ожидает 
всех, выбравших путь борьбы» [4, c. 50]. 

Ненастоящие партизаны. В художественных текстах зафиксированы 
фрагменты, в которых говорится о ненастоящих партизанах. Это лица, 
которые стремятся выдавать себя за партизан, переодеваются в их форму, 
стараются внушать доверие. По мнению историков, чаще всего 
переодевались МГБ штормовики, стрибы, которые «ходили к жителям, 
терроризируя и запугивая их, пытаясь найти связи с настоящими 
партизанами» [4, c. 7]. Как было отмечено, партизанская форма стала 
обязательным атрибутом. Если хочешь выдавать себя за партизана, должен 
приспосабливаться внешне (быть в партизанской форме) и внутренне 
(прикидываться патриотом Литвы, не ругаться по-русски и т. п.), например: 
Atrodo lyg ir partizanai. Bent jau vilki partizanų uniformas [Выглядят как 
партизаны. По крайней мере они в партизанских формах] (4, c. 286). Jie 
negali būti partizanai, – suabejojo Verpetas. <...> Gal kas nors sukėlė įtarimą? – 
Sukėlė. Jie keikiasi rusiškai [Они не могут быть партизанами, – засомневался 
Верпятас. <...> Может что-то вызвало подозрение? – Вызвало. Они 
ругаются по-русски] (4, c. 286). 

Оценочное суждение. В художественных текстах партизанская 
деятельность оценивается неоднозначно. Отношение идейных врагов (т. е. 
стрибов, русской армии и др.) к партизанам ясное и категорическое: Esi 
ginkluotas tarybų valdžios priešas, buržuazinis nacionalistas! [Вооруженный 
враг советской власти, буржуазный националист!] (6, c. 308). Персонажи по 
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ту сторону баррикад партизан называют не только бандитами, но и 
типичными словосочетаниями того времени: буржуазный националист, враг 
народа, враг советской власти и т. п. Стрибы с гордостью кричат: Šovinius 
taupau banditams [Патрону берегу для бандитов] (4, c. 84). 

Совсем иначе (с доверием, надеждой) к партизанам относятся 
поддерживающие их деревенские жители. Для них партизаны – борцы за 
свободу, с оружием воюющие против окупантов, защитники правды: Mus apgins 
miško broliai, – riktelėjo paskui moteris einantis paauglys <...> [Нас защитят 
лесные братья, – крикнул подросток, идущий вслед за женщинами <...>] (4, 
c. 23).  

Выводы. Пранализировав фрагменты художественного дискурса с лексемой 
партизан и её синонимами, можно сформулировать когнитивную дефиницию 
партизана, на которую влияют не только личности творцов, но и исторический, 
политичесский и идеологический контекст написания романа. В отобранных для 
иследования романах литовских авторов 21 века немало элементов исторической 
реальности; часто исторический дискурс смешивается с дискурсом рассказа, 
поэтому и когнитивная дефиниция партизана послевоенной Литвы оценивается 
как когерентное сочетание нескольких дискурсов. 

Литовский партизан – участник партизанской войны против власти 
Советского Союза в послевоенной Литве. В романах литовских авторов партизан 
называют бандитами, лесными, лесными мужчинами, лесными братьями, 
ночными, зелёными, борцами за свободу, защитниками свободы, используя часто 
конкретные псевдонимы, имена или фамилии. Место их борьбы – лес. От врагов 
партизаны чаще всего прячутся в бункерах и в разных других местах. 
Историческое время борьбы – послевоенные годы, когда Советский Союз 
оккупировал Литву. Время суток, когда начинается активная партизанская 
деятельность, – ночь, раннее утро. Связь с внешним миром партизаны 
поддерживают через связистов и оказывающих поддержку в деревнях. 
Партизанская доля тяжелая: их постоянно ищут, преследуют, ловят. Погибали 
партизаны чаще всего в результате столкновения со стрибами или сами себя 
взрывали. После смерти надругались над трупами. В романах некоторых авторов 
речь идет о ненастоящих партизанах (т. е. стрибы или другие деятели выдавали 
себя за партизан). В художественной литературе партизанская деятельность 
оценивается неоднозначно: по мнению одних персонажей – это бандиты, враги 
народа, а для других – защитники свободы родины и спасатели. 
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УДК 930.1(477)(438) 
Jan Jerzy Milewski (Polska, Białystok) 

 
PAMIĘĆ KONFRONTACYJNA CZY DIALOGOWA  (STOSUNKI 

POLSKO–UKRAIŃSKIE W I POŁOWIE XX WIEKU) 
Stosunki polsko-ukraińskie mają długą  historię: w polskich podręcznikach 

szkolnych (a to jest główne źródło kształtowania wiedzy o przeszłości) od 
wyprawy kijowskiej Bolesława Chrobrego, aż do współpracy Semena Petlury z 
Józefem Piłsudskim  w 1920 r. Wspomina się też o powojennych przesiedleniach, 
także tych w ramach akcji «Wisła». W czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
(czyli do 1989 r.) raczej nie pisano o tragicznych aspektach naszego współistnienia 
(głównie w końcowym okresie II wojny światowej), aby nie pogarszać 
obustronnych relacji w obozie państw «socjalistycznych» – myślano, że o czym się 
nie pisze, to nie istnieje. Tymczasem jest odwrotnie: jeśli się o czymś nie pisze, to 
nie ma możliwości dyskusji i  powstają mity, które później trudno sprostować. 

Zdaniem  Andrzeja Smolara (obecnie prezesa Fundacji im. Stefana Batorego w 
Polsce) kiedyś potęgę państwa określał potencjał militarny, ekonomiczny i 
deomograficzny – obecnie na kształtowanie autorytetu państw ma wpływ także 
tzw. «miękka potęga» tj. kultura, nauka, doświadczenia historyczne.  «Dobre 
stosunki polsko-ukraińskie [za prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego i 
Leonida Kuczmy] przyczyniły się do częściowego uznania przez oba państwa  
zbrodni przeszłości i do załagodzenia  bolesnych wspomnień stojących na drodze 
pojednania. Jesteśmy jednak ciągle daleko – pisał on w 2009 roku – od 
przezwyciężenia konfliktu pamięci zapisanego w narodowych narracjach bólu i 
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wrogości. Ostatnio coraz częściej można słyszeć w Polsce  słowa o koniecznym 
przypominaniu o popełnionych przez Ukraińców  zbrodniach, zwłaszcza na 
Wołyniu, przy pomijaniu zła czynionego  Ukraińcom przez Polaków».1 

Zdaniem niemieckiej badaczki Adeleidy Assmann w Europie są obecnie trzy 
płaszczyzny pamięci dającej podstawy do podziału i konfrontacji: pamięć o 
Holokauście, o gułagu (tj. zbrodniach stalinowskich) i o II  wojnie  światowej2 
.Być może autorka przesadza pisząc o podzielonej pamięci europejskiej (między 
gułagiem a Holocaustem), ale ma rację pisząc o pamięciach poszczególnych 
narodów. W pamięciach narodowych na ogół  akcentuje się tylko trzy role: 1) 
zwyciężcy, który pokonał zło, 2) wyzwoliciela i męczennika walczącego 
przeciwko złu, 3) ofiary. Autorka  ta wyróżnia pamięć dialogiczną, przez którą 
rozumie: «politykę pamięci między dwoma lub więcej państwami powiązanymi ze 
sobą wspólną historią przemocy, które wzajemnie uznają swój udział  w 
straumatyzowanej historii drugiego państwa oraz empatycznie włączają  cierpienia 
drugiego we własną pamięć. Pamięć dialogiczna to także  wzajemne powiązania i  
rozbicie zbyt jednolitych konstrukcji pamięciowych  wzdłuż granic narodowych». 

Przeciwieństwem jest monologiczna  pamięć   narodowa, którą skrytykował już 
w latach 20-tych Marc Bloch: «Przestańmy wreszcie  poruszać się od historii 
narodowej do historii narodowej, nie rozumiejąc się wzajemnie». Nazywał to 
dialogem»niedosłyszących». Utopią byłoby, żebyśmy myśleli o o jednej 
«kolektywnej» pamięci dla Europy, ale powinniśmy wspólnie pamiętać o 
zbrodniach naszych przodków i wyciągnąć z nich naukę dla współczesnej 
demokracji europejskiej.  Jako przykłady publikacji, które mają charakter 
«dialogowy» podam książkę  Klementija Fiedewicza  o galicyjskich Ukraińcach w 
Polsce (1920-1939) wydaną w 2009 r. w Kijowie i Grzegorza Motyki pt. «Od rzezi 
wołyńskiej do akcji Wisła»3. 
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КАРТОТЕКА «СЛОВАРЯ ЛИТОВСКОГО ЯЗЫКА» –  
РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В статье рассматривается картотека «Словаря литовского языка», её история, 
структура и трансформация, связанная с развитием информационных технологий. Эта 
картотека неразрывно связана со «Словарём литовского языка» – крупнейшей работой 
XX века в области литовского языкознания. В нём предоставлена устаревшая и 
современная лексика литовского языка от начала литовской письменности до наших дней, 
как из живого языка (диалектов), так и из сочинений (религиозных, научных, 
художественных, публицистической литературы). «Словарь литовского языка» 

                                                           
1 “Gazeta Wyborcza”, 8 VI 2009. 
2 Zob. A. Assmann, Między historią a pamięcią, Warszawa 2013. 
3  G. Motyka ,Od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła, Kraków 2011. 
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составляет около 0,5 млн. лексикографических статей, он был составлен на основе 4,5 
млн. карточек картотеки (Основная картотека). В Институте литовского языка 
хранятся ещё две картотеки: Картотека дополнений (бумажная) и Картотека 
диалектов (электронная). В 2015 г. была создана Информационная система ресурсов 
литовского языка (lkiis.lki.lt), в которой материалы картотек представлены в цифровом 
виде. В настоящее время, используя передовые информационные технологии, создаётся 
единая электронная система «Э-язык» для литовского языка, в которую интегрируются 
и картотеки «Словаря литовского языка».  

Ключевые слова: лексикография, «Словарь литовского языка», картотека, 
оцифрованние картотек, языковые базы данных.  

The article describes the card index of the Dictionary of Lithuanian Language (Lietuvių 
kalbos žodynas) and its history, contents and present challenges. The 20-volume Dictionary of 
Lithuanian Language is considered the most significant work of the 20th century Lithuanian 
lexicography and Lithuanian philology in general.  The Dictionary contains half a million of 
Lithuanian words, taken from the spoken language, old written records, modern fiction, 
periodical publications, etc. This Dictionary has been developed on the basis of the Core Card 
Index  (4,500,000 items). Amendments to Core Card Index (700,000 items) and electronic Card 
Index of Dialects are collected after the ending of the Dictionary of Lithuanian Language. In 
2015 the Lithuanian language information system LKIIS (lkiis.lki.lt) was started. This system 
developed the free public access to the card index of the Dictionary of Lithuanian Language that 
was digitalised. At this moment, the original version of the LKIIS is being developed and 
improved through integration of new lexicographical resources (as part of the project 
„E.Kalba»).  

Keywords: lexicography, Dictionary of Lithuanian Language, card index, collecting and 
digitalising the lexicon.  

 
В Институте литовского языка в Вильнюсе хранится картотека «Словаря 

литовского языка», заслуженно считающаяся старейшим и наиболее полным 
собранием лексики литовского языка, её составление начато в 1902 г. и 
продолжается до сих пор. Больше столетия продолжающаяся история 
существования картотеки постепенно эволюционировала, чтобы приспосо-
биться к меняющимся требованиям общества и вызовам XXI века. 
Появившийся благодаря этой картотеке «Словарь литовского языка» 
сформировал литовскую лексикографическую школу и «должен быть 
признан актом великого подвижничества на ниве литовского языка во имя 
литовского слова, литовской культуры, литовского народа, Литвы и 
событием, выходящим далеко за pax lithuana» [2, с. 408].  

Цель этой статьи – представить картотеку «Словаря литовского языка», 
проанализировать изменения в её структуре и обсудить проблемы, 
возникающие в связи с её модернизацией. Обсуждаемая в статье картотека 
неразрывно связана со «Словарём литовского языка» – крупнейшей работой 
XX века в области литовского языкознания. 

«Словарь литовского языка» (СЛЯ) – академический, или большой, 
словарь литовского языка в 20 томах (1941–2002). Это «толковый 
(дескриптивный) одноязычный словарь, имеющий все признаки тезауруса» 
[14, с. 434]. В нём предоставлена устаревшая и современная лексика 
литовского языка от начала литовской письменности в 1547 г. до 2001 г., как 
из живого языка (диалектов), так и из сочинений (религиозных, научных, 
художественных, публицистической литературы, включая наиболее часто 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
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используемые заимствования, международные слова и термины). В словаре 
«указана география слова, его история, происхождение, грамматические 
формы и категории, словообразовательные связи и варианты, семантическая 
структура, ударение, использование и особенности стиля» 
(http://old.lkz.lt/dzl.php). 

Основой этого словаря стала картотека Казимираса Буги, которую он 
начал собирать в 1902 г. К. Буга составил около 617 000 словарных карточек. 
В 1924 г. он опубликовал первую часть «Словаря литовского языка», а вторая 
часть вышла уже после его смерти. Работу К. Буги продолжил 
стандартизатор литовского языка Йозас Бальчиконис. Важность словаря для 
литовской культуры подтверждается тем фактом, что составление 
фундаментального словаря литовского языка стала основой для создания 
Института литовского языка в 1930 г. Й. Бальчиконис редактировал I том 
СЛЯ (1941) и II том (1947). В 1956 г. была изменена инструкция СЛЯ, авторы 
были вынуждены отказаться отдавать предпочтение диалектной лексике, она 
была вытеснена книжной и исторической лексикой [14, с. 434]. СЛЯ не 
избежал советской цензуры: были предъявлены требования в первую очередь 
приводить примеры из советской литературы, и только после этого можно 
было писать иллюстративные примеры из диалектов, а также из памятников 
литовской письменности, фольклора. III–V тома редактировал Казис 
Ульвидас, VI–X – Йонас Круопас, XI–XVI – опять Казис Ульвидас, старший 
редактор XVII–XX томов – Витаутас Виткаускас. 

За столетие над словарём работали 23 редактора, 69 авторов словарных 
статей, материал для словаря собирало несколько тысяч гуманитаров и 
энтузиастов. СЛЯ составляет около 0,5 млн. лексикографических статей 
(заглавные и производные слова), объём которых варьирует от одной строчки 
до нескольких десятков или почти 100 страниц4. 

Исследователи подчёркивают, что СЛЯ не вмещается в словарь одного 
типа, напр.: Петро У. Дини обобщает, что в СЛЯ «как бы объединены три 
разных словаря: словарь письменного языка, словарь диалектов и словарь 
современного языка» и что такой состав можно считать 
«лексикографическим несовершенством» [6, с. 31]. Критику словарю 
выразил и Альгирдас Юлюс Греймас, сомневаясь в научном уровне СЛЯ и в 
компетенции его составителей, которые будто бы соответствуют лишь 
образованию учителей гимназии [7, с. 6]. Однако, несмотря на 
несовершенство в некоторых микроструктурах, СЛЯ с самого начала был 
подготовлен в соответствии с теорией и практикой европейской 
лексикографии того времени, постоянно пополняясь новыми теоретическими 
положениями и приспосабливаясь к специфике литовского языка [14, с. 434–
435].  

С 2005 г. весь текст СЛЯ, после выполнения обязательной коррекции [1, 
с. 344–345], помещён в Интернет и публично доступен по адресу www.lkz.lt 
(обновлен в 2008 г. и в 2017 г.). Это важный источник науки для 
                                                           
4 Бумажный вариант словаря составляет 22 тысячи страниц (около 2200 авторских 
листов), в тексте использовано около 11 млн. слов. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_Dictionary_of_Lithuanian
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://www.lkz.lt/
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литуанистики, балтистики, индоевропеистики и общего языкознания. 
Картотеки СЛЯ. СЛЯ был составлен на основе 4,5 млн. карточек 

картотеки, которая теперь называется Основная картотека СЛЯ. Кроме 
этого в Институте литовского языка хранятся ещё две картотеки: Картотека 
дополнений СЛЯ и Картотека диалектов СЛЯ. Они различаются 
методикой собирания материалов, структурой данных и принципами 
представления, поэтому их стоит представить отдельно. 

1. Основная картотека СЛЯ использовалась для подготовки 1–
20 томов СЛЯ (1942–2002). Это самая большая и окончательная картотека 
СЛЯ, которая была накоплена в течение столетия – с 1902 г. до 2002 г. 
Картотеку составляют бумажные карточки, формат для которых придумал 
К. Буга (этого формата придерживаются до сих пор, собирая Картотеку 
дополнений СЛЯ). В картотеке около 0,5 млн. различных слов литовского 
языка, собранных как из живой разговорной речи – диалектов, фольклора, 
так и из письменных источников и словарей – более чем из 1000 источников 
(http://old.lkz.lt/dzl.php?).   

Лексикографический материал здесь расположен гнездовым способом, 
т.е. наречия, возвратные и приставочные глаголы, деминутивы 
располагаются рядом с основным словом. Напр.: возле слова kelias (дорога) 
находим карточки с заголовочными словами – диминутивами kelelis, keliukas, 
kelaitis, kelužis, kelužėlis, возле глагола  eiti (идти) – приставочные глаголы 
anteiti, apeiti, ateiti, daeiti, įeiti, išeiti, paišeiti, nueiti, panueiti, paeiti, padeiti, 
pareiti, papareiti, pereiti, pieeiti, praeiti, prieiti, razeiti, parazeiti, sueiti, pasueiti, 
užeiti; возле прилагательного gražus (красивый) – наречия gražu, gražiai, 
gražyn и т.д. 

Большая часть данных Основной картотеки СЛЯ была собрана по 
инициативе Й. Бальчикониса, который организовал всеобщую кампанию по 
сбору литовской лексики (напр., только за 1931–1941 г. картотека была 
пополнена более чем на 0,5 млн. лексикографических единиц, [4, с. IV]). 
Около трети карточек всей картотеки составляют данные из устной речи [14, 
с. 112]. Их достоверность лексикографы оценивают по-разному: 
1) достоверны, т.е. подлинный диалектный материал, записан фонетической 
транскрипцией и представлен лексикографически корректно; 2) не всегда 
достоверны, т.е. недостаточно точный диалектный материал; 
3) сомнительные карточки, напр.: странно образованные заголовочные слова, 
окказионализмы, а также слова, которые не подтверждены в каком-либо 
другом источнике, или слова с сомнительными значениями и т.д. [15, с. 110]. 
«Сомнительные» карточки, которые появились из-за слабой подготовки 
записывающих лиц или из-за недочётов в методике собирания слов [14, 
с. 431], были собранны в специальную «ложную картотеку». Хотя в тексте 
СЛЯ этот материал не использован, но он хранится для выполнения других 
языковедческих исследований5. 

Основная картотека, как и другие картотеки СЛЯ – это архив литовской 
лексики, важен для литовского языка, национальной культуры и истории. 
                                                           
5 Эти особенные данные могут быть полезны при исследовании явлений и процессов в 
семасиологии, ономасиологии, фоносемантики [16, с. 503–517]. 

http://old.lkz.lt/dzl.php?
javascript:ActStrApacia('anteiti','eiti','07004580','002','a')
javascript:ActStrApacia('apeiti','eiti','07004580','003','a')
javascript:ActStrApacia('ateiti','eiti','07004580','004','a')
javascript:ActStrApacia('daeiti','eiti','07004580','005','d')
javascript:ActStrApacia('%C4%AFeiti','eiti','07004580','006','%C4%AF')
javascript:ActStrApacia('i%C5%A1eiti','eiti','07004580','007','i')
javascript:ActStrApacia('pai%C5%A1eiti','eiti','07004580','008','p')
javascript:ActStrApacia('nueiti','eiti','07004580','009','n')
javascript:ActStrApacia('panueiti','eiti','07004580','010','p')
javascript:ActStrApacia('paeiti','eiti','07004580','011','p')
javascript:ActStrApacia('padeiti','eiti','07004580','012','p')
javascript:ActStrApacia('pareiti','eiti','07004580','013','p')
javascript:ActStrApacia('papareiti','eiti','07004580','014','p')
javascript:ActStrApacia('pereiti','eiti','07004580','015','p')
javascript:ActStrApacia('pieeiti','eiti','07004580','016','p')
javascript:ActStrApacia('praeiti','eiti','07004580','017','p')
javascript:ActStrApacia('prieiti','eiti','07004580','018','p')
javascript:ActStrApacia('razeiti','eiti','07004580','019','r')
javascript:ActStrApacia('parazeiti','eiti','07004580','020','p')
javascript:ActStrApacia('sueiti','eiti','07004580','021','s')
javascript:ActStrApacia('pasueiti','eiti','07004580','022','p')
javascript:ActStrApacia('u%C5%BEeiti','eiti','07004580','023','u')
javascript:ActStrApacia('gra%C5%BEu','gra%C5%BEus','11076650','901','g')
javascript:ActStrApacia('gra%C5%BEiai','gra%C5%BEus','11076650','902','g')
javascript:ActStrApacia('gra%C5%BEyn','gra%C5%BEus','11076650','903','g')
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Кроме этого, не все данные картотеки были использованы при написании СЛЯ. 
В начале XXI века, когда обсуждалась судьба картотеки, задавался 
риторический вопрос: «Есть ли у нас право разрешить постепенно исчезнуть 
этим данным вместе с карточками? Можем ли мы взять на себя ответственность 
и гарантировать, что в них нет того, что в будущем будут искать учёные (…)» 
[13, с. 74]. Вызывает беспокойство не только незащищённость миллионной 
картотеки (бумажные карточки в картонных коробках в деревянных шкафах), 
но и исторические уроки: во время II мировой войны картотека была 
подвержена большой опасности, спрятана и с трудом найдена в разных местах 
(в Каунасе в Жалякальнисе, в костёле в Салантай и в костёле Св. Антанаса в 
Каунасе) и в разное время – летом 1945 г. и весной 1948 г., поскольку учёные, 
прятавшие её, переехали на Запад [5, с. 26–30; 10, с. 30–31]. 

С 2000 г. было несколько разных попыток сканирования картотеки СЛЯ и 
сохранения в цифровом формате. В 2015 г. была создана Информационная 
система ресурсов литовского языка (ИСРЛЯ, http://lkiis.lki.lt)6, в которой кроме 
других картотек и словарей помещена и картотека СЛЯ. Каждый исследователь 
может найти эти данные в Интернете, использовать в своих исследованиях и 
публиковать результаты исследований, не забывая указать на источник 
(http://lkiis.lki.lt/pirma-kartoteka).  

2. Картотеку дополнений СЛЯ составляют слова, записанные уже после 
выхода из печати соответствующих томов «Словаря литовского языка». В 
настоящее время в ней находится около 0,7 млн. бумажных карточек. Картотеку 
дополнений по типу макроструктуры, принципам сохранения и источникам 
целесообразно делить на две части: Картотека дополнений №1 (КД1) и 
Картотека дополнений №2 (КД2).  

В картотеках представление заголовочных слов бывает двойное: гнездовое и 
алфавитное [17, с. 16]. В картотеке КД1 придерживаются гнездовой 
макроструктуры: заголовочными словами не выдвигаются производные слова, а 
только слова без формантов словообразования, т.е. деминутивы, приставочные 
глаголы и имена существительные, наречия, а также глагольные, 
местоимённые, возвратные формы и формы степеней сравнения представлены 
только в иллюстративных примерах. Такая макроструктура, характерная и для 
«Словаря литовского языка» [4, с. VII–X], не позволяет увидеть все 
самостоятельные лексические единицы, объединённые словообразовательными 
связями. Поэтому в картотеке КД2 используется алфавитная макроструктура, 
когда каждая самостоятельная лексическая единица выдвигается как 
заголовочное слово. С 2009 г. было решено сперва фиксировать факты устной 
речи (диалектов), полагаясь, что всё больше данных письменной речи будет 
доступно в цифровом виде. Карточки картотеки КД2 составлены не только по 
алфавиту, но в первую очередь по диалектам. 

                                                           
6 Эта система создавалась в 2012–2014 г., когда осуществлялся проект «Создание решений 
и содержания технологий информации и связей (TИС), помогающих сохранить литовский 
язык в общественном пространстве, и создание возможности ими пользоваться» (код 
проекта VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005).  
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Большая часть данных картотеки КД1 была отсканирована и помещена в 
Информационную систему ресурсов литовского языка ИСРЛЯ 
(http://lkiis.lki.lt/antra-kartoteka) и в настоящее время открыта для пользователей 
Интернета. Фонды картотеки КД2 пополняются, их сканирование намечено в 
будущем.  

3. Картотека диалектов СЛЯ собирается с 2014 г. Это первая виртуальная 
картотека, которая фактически может называться базой данных, потому что это 
электронным способом составленное собрание данных, предназначено для 
накопления лексикографических данных [8, с. 332; 17, с. 33]. От ранее 
рассмотренных картотек Картотека диалектов отличается несколькими 
аспектами: 1) нет изображения бумажных карточек – весь собранный 
лексический материал в цифровом виде передается в Информационную 
систему ресурсов литовского языка (http://lkiis.lki.lt/penkta-kartoteka); 
2) общедоступна для потребителей, т.к. все материалы (в том числе и 
иллюстративные примеры) могут быть скопированы; 3) данные для этой 
картотеки собирают только квалифицированные специалисты – лексикографы и 
диалектологи; 4) аутентичные диалектные слова литовского языка записаны с 
помощью особо точной фонетической транскрипции; 5) добавлена точная карта 
с площадью диалекта и названием местности, в которой слово было записано. 
Как и в Картотеке дополнений КД2, в Картотеке диалектов собираются только 
лексические данные устной речи (диалектов), которые размещаются в 
алфавитном порядке. Современная форма Картотеки диалектов соответствует 
потребностям информационного общества XXI века. В Картотеке диалектов 
СЛЯ в настоящее время собрано около 4 тысяч лексикографических единиц.  

Методологическая разница картотек СЛЯ обобщена в  таблице 1.  
Таблица 1 

Структура картотек «Словаря литовского языка»: 
 сравнительный анализ 

 
 

Вид  
картотеки 

 
Основная 
картотека 

Картотеки дополнений  
Картотека 
диалектов 

КД1  
(до 2009 г.) 

КД2 
(с 2009 г.) 

1.Единица 
картотеки 

Бумажная 
карточка 

Бумажная 
карточка 

Бумажная 
карточка 

Электронная 
карточка 

2.Макроструктура  
(представление 
заголовочного 
слова) 

Гнездовое  Гнездовое  Алфавитное  Алфавитное 

3. Расположение 
лексикографическ
их единиц 

По алфавиту По алфавиту По диалекту По алфавиту 

4. Источники  Устные 
источники 
(диалекты) и  
письменные 
источники  
(фольклор, 
словари, 

Устные 
источники 
(диалекты) и  
письменные 
источники  
(фольклор, 
словари, 

Только 
устные 
источники 
(диалекты). 

Только устные 
источники 
(диалекты). 

http://lkiis.lki.lt/antra-kartoteka
http://lkiis.lki.lt/penkta-kartoteka
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сочинения). сочинения). 
5.Авторы 
картотеки 
(записывающие 
лица) 

Лица с 
различным  
образованием. 

Лица с 
различным 
образованием. 

Лица с 
различным  
образованием. 

Лексикограф 
или 
диалектолог.  

6. Достоверность 
данных 

Достоверны;  
не всегда 

достоверны; 
сомнительны 
(«ложная 
картотека»). 

Достоверны;  
не всегда 

достоверны; 
сомнительны 
(«ложная 
картотека»). 

Достоверны; 
не всегда 
достоверны, 
сомнительны 
(«ложная 
картотека»). 

Достоверны, 
фонетически 
точно 
транскрибирова
ные данные 
(записанные с 
помощью 
шрифта 
Palemonаs7). 

7. Доступность 
потребителям 

Часть карточек с 
буквами А и Г: 
http://lkiis.lki.lt/pi
rma-kartoteka. 

Вся картотека, 
исключение 
составляют 
карточки с 
буквами О и 
Ш: 
http://lkiis.lki.lt/
antra-kartoteka. 

Нет в 
Интернете. 

Вся картотека, с 
возможностью 
копировать 
иллюстрационн
ые предложения 
(http://lkiis.lki.lt/
penkta-
kartoteka). 

8. Дополни-
тельная 
информация 

   Точная карта с 
площадью 
диалекта и 
названием 
местности, в 
которой слово 
было записано. 

 
Структура карточек картотеки СЛЯ. Как видно из 1 таблицы, в 

картотеках СЛЯ собираются карточки двойного характера: бумажные и 
электронные. Для всех карточек картотеки СЛЯ обычно характерны 
следующие поля: заголовок, подзаголовок, иллюстративный пример и 
метрика. У электронной карточки есть дополнительное поле – 
«Комментарии». Отдельно рассмотрим элементы всех полей.   

1. В заголовке бумажной карточки предоставлено заголовочное слово и 
следующие его лексикографические данные: основные формы, 
грамматические пометы, ударение и дефиниция. Рядом со стилистически 
коннотированной лексикографической единицей указаны стилистические 
пометы, напр.: фам., ирон., шутл., презрит., разг., вульг. и др. В заголовке 
электронной карточки, кроме указанных элементов, могут быть 
представлены пометы с областью употребления заголовочного слова (напр.: 
церк., книжн., поэт., спец. и др.) и пометы происхождения (напр.: брус., 
диал., нем., гебр., пол., рус., сл., укр. и др.).     

                                                           
7Palemonas – оригинальный литовский шрифт, предназначенный для широкой 
общественности и для нужд научной литуанистики (http://www.vlkk.lt/palemonas). Его 
составляют 4 300 специальных знаков, приспособленных для анализа текстов древних 
литовских сочинений и транскрибированных диалектов [3, с. 11]. 

http://lkiis.lki.lt/pirma-kartoteka
http://lkiis.lki.lt/pirma-kartoteka
http://lkiis.lki.lt/antra-kartoteka
http://lkiis.lki.lt/antra-kartoteka
http://lkiis.lki.lt/penkta-kartoteka
http://lkiis.lki.lt/penkta-kartoteka
http://lkiis.lki.lt/penkta-kartoteka
http://www.vlkk.lt/palemonas
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2. Понятие подзаголовок в бумажной картотеке (до 2009 г.) и 
электронной различаются. Раньше в картотеках было гнездовое 
расположение карточек (этого принципа придерживались и при написании 
СЛЯ), поэтому в подзаголовке представлены деминутивы, приставочные 
глаголы, наречия. Однако такой способ расположения препятствует поиску 
производных слов, мешает описать их семантическую структуру, 
употребление, стилистические особенности [12, с. 1–19]. Поэтому в 
электронной картотеке, как и в картотеке КД2, в подзаголовке содержатся 
только формы возвратных глаголов, безличные формы имён прилагательных 
и фразеологизмы, т.е. происходит переход от гнездовой макроструктуры к 
алфавитной. 

3. Как упоминалось ранее, иллюстративные примеры в бумажной 
картотеке могут отличаться с точки зрения достоверности и точности: от 
достоверных до сомнительных, от записанных упрощённым способом до 
представленных с точной фонетической транскрипцией. В карточках 
электронной картотеки в иллюстративных примерах представлена точная 
фонетическая информация и просодия, записанные с помощью шрифта 
Palemonas, а также оставлена возможность переписи (транспонирования на 
общий язык, придерживаясь нерегулярной фонетики диалектов, морфологии, 
синтаксиса и лексики, [11, с. 88]). 

4. В метрике бумажных карточек предоставлены сокращения названий 
местностей (если заголовочное слово записано с живой речи) или 
письменного источника (если взято из письменного источника), а также 
указано записывающее лицо и год записи. В электронной карточке намечена 
возможность представить больше информации об информаторе, напр.: 
можно указать его год рождения, возраст и пол. Такие социально-
демографические данные имеют особое значение при проведении 
геолингвистических, социолингвистических и т.п. исследований диалектов.  

5. Поле комментариев характерно только для электронной картотеки. В 
отличие от ограниченного объема бумажной карточки, структура 
электронных карточек гибкая и может быть дополнена новыми категориями 
данных. Поле комментариев содержит заметки записывающего лица, 
редакционные (лексикографические) исправления, указывается 
достоверность лексикографических данных, а также могут записываться и 
рабочие комментарии.  

Сравнительный анализ структур картотек СЛЯ показал, что своей 
функциональностью, более гибкой структурой, распространением данных, 
возможностями поиска и т.д., электронная Картотека диалектов удобнее, чем 
бумажная картотека СЛЯ. Однако разработка, накопление и техническое 
обслуживание электронных ресурсов также создают значительные проблемы, 
связанные с быстрыми изменениями в информационной технологии. 

Перспективы картотек СЛЯ. В 2018–2020 г. в Институте литовского 
языка осуществляется проект «Развитие информационной системы ресурсов 
литовского языка (Э-язык)»8, цель которого модернизировать 
                                                           
8 Проект финансируется средствами из инвестиционных фондов Европейского Союза на 



Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 

26 
 

Информационную систему ресурсов литовского языка (ИСРЛЯ), в которую 
интегрированы и картотеки СЛЯ. Используя самые передовые 
информационные технологии, проект создаст единую электронную систему 
«Э-язык» для литовского языка. В ней будут оцифрованы и предоставлены 
общественности различные словари литовского языка, картотеки и языковые 
базы данных: 8 одноязычных словарей («Общий словарь литовского языка», 
«Словарь современного литовского языка», «Словарь литовского языка» и 
др.), 10 двуязычных словарей, 6 оцифрованных картотек (3 из них из 
«Словаря литовского языка» и 3 фольклорного наследия); 4 электронные 
базы данных ресурсов литовского языка (база данных исторических названий 
местностей, база данных фамилий, геоинформационная база данных 
названий местностей Литвы, архив диалектов). Осуществляя проект, будет 
создана информационная сеть слов литовского языка, связанная с 
Принстонской информационной сетью слов английского языка, с 
информационной сетью слов французского языка и др. Ожидается, что эта 
новая система электронных ресурсов увеличит общедоступность ресурсов на 
литовском языке в Интернете и будет соответствовать потребностям 
информационного общества.  

Список использованной литературы: 
1. Забарскайте Й., Нактинене Г., Шяпятите Р. Современность и перспективы большого 

«Словарья литовского языка». – Исторический путь литовской письменности. Сборник 
материалов конференции. – Вильнюс: Институт литовского языка, 2005. – С. 340–355. 

2. Топоров В. Н. К выходу в свет большого «Словарья литовского языка». – Балто-
славянские исследования XVI, Москва, 2004. – С. 408–415. 

3. Aleknavičienė O., Grumadienė L., Gurskas A., Skirmantas P., Strockis M., Tumasonis V. 
Lituanistinis šriftas Palemonas. – Vilnius: Tautinių bendrijų namai, 2005. – 303 p. 

4. Balčikonis J. Prakalba. – Lietuvių kalbos žodynas, t. I (A–B). – Vilnius, Kaunas: 
Spindulys, 1941. – P. III–VIII. 

5. Bulavas J. Kaip ieškojome kartotekos. – Mūsų kalba 2. – 1972. – P. 26–30. 
6. Dini Pietro U. „Lietuvių kalbos žodynas» – žvilgsnis iš šalies. – Dvidešimt Lietuvių 

kalbos žodyno tomų. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2002. – P. 27–33. 
7. Greimas A. Pasirodė jau ketvirtasis „Lietuvių kalbos istorijos» tomas... – Literatūra ir 

menas, Nr. 2328. – 1991 m. liepos 13 d. – P. 6. 
8. Jakaitienė E. Leksikologija. 2-as pakartotinis leidimas. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 

2010. – 351 p. 
9. Lyberis A. Pagaliau surasta visa kartoteka. – Mūsų kalba 2. – 1972. – P. 30–31. 
10. Lietuvių kalbos žodynas (I–XX, 1941–2002), elektroninis variantas. Red. kolegija: G. 

Naktinienė (vyr. red.), J. Paulauskas, R. Petrokienė, V. Vitkauskas, J. Zabarskaitė. – Vilnius: 
Lietuvių kalbos institutas, 2005; atnaujinta versija, 2008. – www.lkz.lt. 

11. „Lietuvių kalbos žodyno» instrukcija. – Vilnius: LTSR MA Lietuvių kalbos ir literatūros 
institutas, 1980. – 120 p. 

12. Murmulaitytė D. Leksema tradiciniame žodyne ir elektroninėje leksikos duomenų 
bazėje. – Lietuvių kalba 4, www.lietuviukalba.lt. – 2010. – P. 1–19. 

13. Naktinienė G., Černiauskas V. Leksikografinės duomenų bazės kūrimas: patirtis ir 
perspektyvos. – Tarmės: tekstų ir žodynų rengimo problemos. – Šiauliai: Šiaulių universitetas, 
2000. – P. 66–76. 

                                                                                                                                                                                           
2014–2020 г. по осуществлению мероприятий приоритета 2 «Поощрение 
информационного общества» программы действий Nr. 02.3.1-CPVA-V-527 «Литовский 
язык в информационных технологиях».  

http://www.lkz.lt/
http://www.lietuviukalba.lt/


Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 

27 
 

14. Pupkis A. Juozas Balčikonis ir didysis „Lietuvių kalbos žodynas». – Vilnius: Lietuvių 
kalbos institutas, 2013. – 478 p. 

15. Vilutytė A. Didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno» kartotekos duomenų autentiškumo 
problemos. – Tarmės: tekstų ir žodynų rengimo problemos. – Šiauliai: Šiaulių universitetas, 
2000.– P. 108–116. 

16. Zabarskaitė J. Didžiojo lietuvių kalbos žodyno „melagių kartoteka». – Inveniens quaero: 
ieškoti, rasti, nenurimti / Mokslo straipsnių rinkinys. – Vilnius: Vilniaus pedagoginis 
universitetas, 2011. – P. 503–517. 

17. Zubaitienė V. Lietuvių leksikografija: istorija ir dabartis. – Vilnius: Vilniaus universiteto 
leidykla, 2014. – 244 p. 

Электронные источники: 
http://old.lkz.lt/dzl.php 
http://lkiis.lki.lt 
http://www.vlkk.lt/palemonas 
 
 

УДК 322(477) 
Олександр Бондарук, Олена Бундак 

 
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ: СТУДЕНТСЬКІ РОЗДУМИ 
Політика – як відомо – це мистецтво керування державою, а отже, якщо 

це мистецтво, то це один з елементів культури [1]. 
Оцінюючи нині управління нашою державою за п’ятибальною системою, 

ми визначаємо відмітку, що досягає трьох балів. Ви спитаєте – чому? Є 
безліч чинників, які впливають на даний процес. Назву лише декілька, які ми 
вважаємо найбільш вагомими. Перш за все – корумпованість політиків і 
влади загалом. Коли людина у скрутній для себе годині приходить з надією 
отримати допомогу від органів державної влади, їй делікатно натякають про 
хабар, а іноді і прямим текстом вимагають від неї грошей, і цим самим дають 
їй зрозуміти: «Ви ж розумієте, щоб дане питання вирішити, вам необхідно 
заплатити». 

Наступний чинник – байдужість і егоїзм самих громадян. Нам байдуже до 
проблем інших людей. Здавалося б в теперішньому суспільстві так і має 
бути, але це в свою чергу, наклало відбиток на усі сфери життя громадян. 
Люди настільки заглибились у свої власні проблеми, що перестали розуміти 
проблеми, які виникають і будуть виникати в державі. Понизився рівень 
політичної свідомості, політична культура українців взагалі з кожним днем 
погіршується. Варто тільки подивитися засідання Верховної Ради України, 
коли політичні лідери, так би мовити, з кулаками і стільцями один на одного 
ідуть, замість мирного дипломатичного обговорення болючого питання і 
знаходження компромісу або поступок.  

А ми прості громадяни – не кращі. Звинувачуємо владу у всіх своїх 
проблемах, коли самі нічого не робимо для їх вирішення. Нам же набагато 
простіше звинуватити когось, а ніж себе. Починати змінювати владу 
необхідно з нас самих, нашого ставлення до політики. 

Нині українське суспільство перебуває на етапі трансформації своєї 
політичної системи. Йдеться про перехід від тоталітарно-авторитарного 

http://old.lkz.lt/dzl.php
http://lkiis.lki.lt/
http://www.vlkk.lt/palemonas
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режиму до демократичного. Цей процес охоплює всі сфери суспільного 
життя, зумовлює необхідність відповідної політичної культури, від якої 
насамперед залежать характер і напрями політичного процесу, стабільність і 
демократизм політичного режиму. 

Політична культура, вимірювана за критеріями Заходу, – це встановлений 
стан, який формується впродовж десятиліть і навіть століть, а не є таким, що 
створюється за кілька років. На це звертає увагу Б. Цимбалістий, який 
підкреслює, що «політична культура – це продукт історичного розвитку та 
досвіду народу. У випадку України цей досвід був гірким... Для того, щоб 
зрозуміти політичну культуру українців, треба звернути увагу на джерела 
впливу, які протягом історичного шляху стимулювали чи спиняли розвиток 
української політичної культури» [2, с. 78]. Він виокремлює три особливості 
історії України, які мали важливий вплив на розвиток української політичної 
культури: 

1. Багатовікова бездержавність, тобто відсутність нагоди здобувати досвід 
влади, бути нарівні у стосунках з іншими народами й почуватися вільним 
господарем на своїй землі; 

2. Розчленування української території та включення її частин у різні 
держави з різними культурами, політичними системами, що призвело до 
психологічного, побутового і політичного відчуження між різними 
частинами українського народу; 

3. Багатократна денаціоналізація провідної верстви України, у XVI–
XVII ст. наша боярська і шляхетська верства спольщилася. У XVIII–XIX ст. 
нащадки козацьких старшин зросійщилися. У XX ст. пролетарська провідна 
верства була знищена або здебільшого пішла на службу інтересів совєтсько-
російської імперії [2, с. 78; 3]. 

У радянський час концентрація економічної, політичної та ідеологічної 
влади в руках правлячого класу, який втілював у своїй особі державу, 
призвела до поглинення державою суспільства та індивіда. Якісна 
характеристика радянської політичної культури вбирала в себе і явище 
русифікації. Ліквідація всіх проявів окремості українства (факти спілкування 
державно-партійної еліти російською мовою; руйнація української 
автокефальної і греко-католицької церкви, поширення впливу московської 
православної церкви; винищення національно-свідомої української 
інтелігенції і найкращої частини селянства; зменшення кількості періодичних 
україномовних видань; створення штучних умов для міграції населення) дає 
можливість визначити цей процес як акції «внутрішнього тероризму»[4, 
с. 913]. До ознак «внутрішнього тероризму» належить також феномен 
пристосування, коли люди задля виживання йдуть за течією та власною 
пасивністю підтримують існуючий політичний лад. 

За таких умов про українське суспільство годі було й говорити. Цілком 
зрозуміло, що це не сприяло розвитку політичної культури народу. Радянське 
суспільство було закритим від зовнішнього світу, і якщо якась інформація 
про політичне життя в інших країнах потрапляла на шпальти газет, то вона 
була настільки дозованою, що це створювало у свідомості людини вкрай 
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перекручені уявлення про політичні процеси, що відбувалися в тій чи іншій 
державі. І лише наприкінці 80-х років розпочався бурхливий розвиток 
політичної культури українського народу. 

Що ж заважає нині нашому народові успішно просуватись шляхом 
прогресу, увійти в європейську сім'ю цивілізованих країн? Передусім деякі 
особливості ментальності: максималізм, недисциплінованість, інертність, 
зайва мрійливість тощо. Ці та деякі інші риси призводять до виснаження, а 
іноді й небезпечного розладу приватного та суспільного життя, до 
кримінальних злочинів, бунтів, нігілізму тощо [5]. 

Пошук політичного консенсусу вважаємо винятковим і вкрай необхідним 
варіантом соціально-політичної стабілізації українського суспільства. 
Консенсус, конструктивна більшість мають утворитися не завдяки 
звичайному діалогу політичних сил та ідеологій, коли фактично все-таки 
обстоюють і захищають окремі суспільні цінності, а на певній системі 
спільної відповідальності за все, що відбувається в суспільстві. Не потрібно 
великої мудрості, аби бути деструктивною опозицією. Тільки з формуванням 
сильної конструктивної, державотворчої опозиції система противаг у нашій 
державі стане дієвою, результативною [2, с. 407]. 

У незалежній Україні розв’язання завдань державотворення значною 
мірою залежить від рівня політичної культури різних верств населення, 
суспільства загалом. За цих умов першорядного значення набуває 
формування політичної свідомості народу, набуття ним досвіду й навичок 
політичної поведінки, політична соціалізація (насамперед молоді), поступове 
долання існуючої фрагментарної політичної культури, елементів 
патріархальної та підданської політичної культури і становлення на цьому 
ґрунті громадянської, демократичної політичної культури.  

Демократична політична культура відзначається толерантним ставленням 
до різних політичних поглядів та існуванням опозиції, де найважливішою 
цінністю є громадянські права і свободи. 

Перехід до демократичної політичної культури передбачає налагодження 
постійного зворотного зв'язку в системі «політика – громадська думка». У 
демократично розвиненому суспільстві громадська думка набуває значення 
потужного важеля політичного балансу, стану досягнення політичної 
рівноваги [4, с. 114]. 

Сьогодні політична культура в Україні формується і розвивається на 
підставі осмислення наших реалій та під впливом діяльності численних 
політичних партій. Зауважимо, що останнє не стільки є досягненням, скільки 
свідченням слабкості розвитку політичного процесу в Україні. Нині майже не 
існує країн, де б існувала така кількість партій, що майже не відрізняються 
одна від одної не те що назвами, а й політичними платформами. Так, партії 
відображають інтереси певних груп, діячів, але аж ніяк не суспільні інтереси. 
Деякі науковці вбачають у цьому інерцію формування соціального 
середовища посткомуністичної України, коли демократія фактично 
удержавлюється [6, с. 4]. 

Як зауважив О. Рудакевич, основними чинниками, що сприяють 
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формуванню власної політичної культури, є такі [7, с. 29]: 
‒ лібералізація і демократизація суспільних відносин, внаслідок чого 

створюються умови для політичної творчості еліти і широких 
верств населення; 

‒ пропаганда знань про історичний досвід українського та інших 
народів і про сучасні досягнення світового співтовариства; 

‒ підтримка різноманітних ініціатив, новацій, експериментів, 
вивчення і поширення вітчизняного політичного досвіду; 

‒ залучення науковців до розробки політичних технологій і програм; 
‒ поширення джерельної бази формування новітньої політичної 

культури і створення умов для прояву позитивних тенденцій у 
політичному житті; 

‒ законодавче закріплення продуктивних політичних ідей, норм, 
інституцій та розробка системи заходів їх повсюдного 
використання. 

За роки суверенного існування України сформувалася певна система 
запозичення світового досвіду. Це цільові відрядження за кордон урядових і 
парламентських груп, делегацій партійних і громадських організацій, 
стажування студентів, аспірантів, докторантів і викладачів у політологічних 
центрах Європи й світу, участь політиків і науковців у міжнародних 
конференціях, симпозіумах, виставках, перебування в ролі спостерігачів на 
виборах та інших політичних заходах. 

Вельми цікавим і показовим є той факт, що західні демократії самі 
прагнуть потрапити в Україну, щоб тут принести користь своїми порадами, 
аналізами, практичною участю в розв’язанні політичних проблем. Отже, 
йдеться не лише про відповідну активність української сторони, а й 
міжнародного співтовариства, не лише про запозичення, а й про 
цілеспрямовану пропаганду, передачу політичного досвіду. 

Які ж шляхи можна виокремити в розвитку політичної культури в 
сучасних умовах. 

1. Для правильного сприйняття громадянами суспільного прогресу, 
створення наукових уявлень про політику потрібен високий культурний і 
освітній рівень країни, потрібне також підвищення життєвого рівня 
громадян, не обтяжених тоталітарною ідеологією. Політична культура не 
обмежується лише сферою політичних відносин. Вона пов'язана з усіма 
аспектами духовного життя суспільства: наукою, освітою, літературою, 
мистецтвом.  

2. Одночасно з розвитком об'єктивної та незалежної політичної науки 
треба активізувати участь політологів у державно-експертній роботі, засобах 
масової інформації, у створенні єдиної системи політичного знання для всіх 
верств населення. Як відомо, роль ЗМІ в сучасному світі надзвичайно велика, 
адже недаремно мас-медіа називають четвертою владою. Вони не просто 
інформують населення про процеси, що відбуваються у країні й світі, а й 
пропагують певні ідеї, погляди, вчення, політичні програми, впливають (прямо 
чи опосередковано) на суспільну думку. За допомогою об'єктивного розгляду 



Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 

31 
 

політичних подій ЗМІ формують політично компетентних громадян, які можуть 
правильно орієнтуватися у складних суперечливих політичних процесах, 
приймати відповідальні рішення. 

3. Великою проблемою є створення умов для набуття громадянами 
політичних знань. В Україні сформувалась упродовж перших п'яти років 
державної самостійності розгалужена інфраструктура політичної науки і освіти. 
Політологію вивчають нині в усіх вищих закладах освіти України та в середніх 
спеціальних навчальних закладах [8, с. 509]. 

4. На розвиток політичної культури впливає також стан історичного знання. 
Ще в античні часи історію називали «магістра віта» – вчителькою життя. Це 
дуже важливий аспект уявлень людини про суспільство. Об'єктивні історичні 
дослідження, без ідеологічної догматики, звільняють людей від стереотипного 
оцінювання інших народів і держав. Історія є надійним ґрунтом для пізнання 
перспектив розвитку суспільства, сприяє зміцненню почуття єдності світової 
цивілізації.  

5. Необхідною межею виховання в нашому суспільстві політичної культури 
є утвердження в суспільстві поваги до права і правопорядку, подолання 
правового нігілізму. До того ж, як з боку громадян, так і з боку влади у 
справжній, а не декларованій правовій державі панує культ права. Політично 
розвинене суспільство розуміє, що міцний соціальний порядок важливіший від 
політичних амбіцій. 

Отже, демократичну політичну культуру можна сформувати шляхом 
перетворення суспільства на справді демократичне, яке надає можливість 
кожному громадянину вільно брати участь у політичному житті, створює 
належні умови для розвитку культури та освіти, дбає про духовний і моральний 
стан населення. 

Сучасна Україна, вже як незалежна держава, у черговий раз стала перед 
потребою реалізації принципу політичного і культурного плюралізму. Тому 
політична культура нового суспільства, яка формується в незалежній Україні, 
мусить бути культурою злагоди, громадянського миру, пошани до свобод і прав 
людини. 
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УДК 94(477.48) «1917–1918»                                             Олександр Дем’янюк 
 

ВІДОМІ (НЕВІДОМІ) ВОЛИНЯНИ В УКРАЇНСЬКІЙ РЕВОЛЮЦІЇ: 
ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (1917–1918) 

Поява нормативних документів (Указ Президента України «Про заходи з 
відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років», 
розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів з відзначення 100-
річчя подій Української революції 1917–1921 років та вшанування пам’яті її 
учасників на період до 2021 року» тощо) мали би пожвавити не лише процес 
наукового дослідження подій столітньої давнини але й популяризувати імена 
забутих / незнаних земляків, які долучилися до становлення української 
державності у першій чверті ХХ століття. 

Втім, за останні два роки волиняни, фактично, не відкрили для себе 
більшості імен своїх земляків, поборників української державності у 1917–
1921 роках. Тому, спробуємо назвати імена відомих / невідомих волинян, які 
залишили помітний слід в Українській революції в добу УНР й гідні, на наш 
погляд, повернення пам’яті про них землякам-волинянам. 

Отож, серед семи обраних нами осіб діячі різного соціально-політичного 
спрямування: Никанор Абрамович (Бурчак-Абрамович), церковний і 
культурно-освітній діяч; Дмитро Ісаєвич, громадський та політичний діяч, член 
УЦР; Борис Козубський, громадський та політичний діяч, член УЦР; Самійло 
Підгірський, громадський активіст, член УЦР; Валентин Садовський, член 
УЦР, генеральний секретар судових справ УНР; Іван Фещенко-Чопівський, 
керівник департаменту промислу, згодом – міністр торгівлі й промислу в уряді 
УНР; Михайло Черкавський, громадський діяч, Волинський губернський 
комісар освіти. 

Никанор Абрамович, що народився в с. Мизове Ковельського повіту, в січні 
1918 р. став одним із засновників Братства Святого Спаса в Житомирі, 
розпочинав здійснювати свої давні мрії з відновлення старих українських 
церковних традицій. Братство створювалося для спільної релігійної та 
культурно-просвітницької діяльності, а саме: охорона стародавніх українських 
церковних звичаїв, церковної старовини Волинського краю, видання церковних 
книг. Був інструктором народної освіти Волинської губернії. У 1918 р. 
редагував культурно-освітній журнал «Світець». 

Дмитро Ісаєвич, народжений в с. Велицьк Ковальського повіту, після 
Лютневої революції 1917 р. переїхав до Києва. Став одним із лідерів 
Української партії соціалістів-революціонерів, від якої був обраний до складу 
УЦР. У листопаді 1917 р. був обраний депутатом Всеросійських Установчих 
зборів. Вів агітаційну роботу в Севастополі серед моряків Чорноморського 
флоту, а також на Поділлі, читав лекції з українознавства для учителів на 
Полтавщині. Під час роботи Першого всеукраїнського з’їзду економістів і 
статистиків був секретарем президії. Товариш голови ЦК Селянської спілки. 
22 квітня 1918 р. Д. Ісаєвич увійшов до складу української урядової делегації на 
переговорах із більшовицьким урядом у складі делегації УНР.  

Борис Козубський родом із Житомира.  У квітні 1917 р. під час роботи 
Українського національного конгресу став членом УЦР за квотою 
Волинської губернії. Згодом став головою міської думи Кременця. Одним із 
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свідчень становлення української державності на Кременеччині був випуск 
паперових грошей номіналом 1, 3, 5 і 10 гривень у 1918 р. На купюрах стояв 
підпис тодішнього голови повітової управи Б. Козубського. Ім’я Бориса 
Козубського пошановане в Кременці, де його ім’ям названо вулицю та 
встановлено меморіальну дошку, а також у Житомирі, де провулок, в якому 
мешкала його родина, названо на його честь. 

Самійло Підгірський, що народився в с. Любитів Ковельського повіту, в 
квітні 1917 р. став членом УЦР (двох скликань), у серпні ще раз обирається 
до УЦР (третього скликання). Цього ж року став редактором першої 
української газети Волинського краю – «Громадянин». У подальшому був 
редактором газет: «Волинська газета», «Громада», «Наше Життя». 

Валентин Садовський, народжений в с. Пліщин (нині – Шепетівський 
район Хмельницької області) на південному сході Волинської губернії. У 
березні 1917 р. був серед засновників УЦР. Як представник УСДРП брав 
участь у підготовчій комісії УЦР: готував Статут цього законодавчого 
органу, який конституював утворення УНР. У червні-серпні 1917 р. 
В. Садовський працював генеральним секретарем судових справ в уряді 
В. Винниченка. Відіграв важливу роль у підготовці ІІ Універсалу УЦР. Брав 
участь у голосуванні IV Універсалу УЦР, обговоренні Брестської мирної 
угоди, входив до економічної парламентської комісії, яка вивчала 
економічний аспект угоди. На його честь у Шепетівці названо вулицю. 

Іван Фещенко-Чопівський народився в м. Чуднів Житомирського повіту. 
Влітку 1917 р. він став гласним Київської міської думи (член шкільно-
освітньої і театральної комісій) й головою губернської національної ради 
Київщини. В жовтні 1917 р. на засіданні Малої Ради вимагав, щоб усю владу 
в Україні взяла в свої руки УЦР і оголосила Україну демократичною 
республікою. І. Фещенка-Чопівського спочатку призначено керівником 
департаменту промислу, невдовзі підвищено до міністра торгу і 
промисловості. Іменем волинянина названі вулиці  в Житомирі та Львові, на 
будинку, де проживав вчений у міжвоєнний період у Львові та на фасаді 
одного з корпусів НУ «Львівська політехніка» відкрито меморіальні дошки. 

Михайло Черкавський із с. Якимівці Кременецького повіту навесні 
1917 р. призначений губернським волинським комісаром освіти. 
Перебуваючи в Житомирі, організував там українські школи та курси 
українознавства, заснував філію «Просвіти» в Кременці. В 1917 р. у 
Житомирі вийшли його книги: «До інтелігенції на Україні» та «Національне 
питання в Росії». У 1918 р. обраний делегатом до Всеросійських установчих 
зборів від Української партії соціалістів-федералістів.  

 
 

УДК 930.1: 94 
Оксана Драч  

 
ПСИХОІСТОРІЯ ЯК НОВІТНІЙ НАПРЯМ ІСТОРІОПИСАННЯ 

Психоісторія – напрям історичних досліджень, який оформився 
наприкінці 1950-х рр. у США і ґрунтується на використанні 
психоаналітичних концепцій тлумачення; пріоритетним завданням ученого 
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визначає не так опис, як пояснення подій, що відбулися. Термін 
«психоісторія» запропонований психологом Еріком Еріксоном (1902–1994), 
який вивчав психологічний розвиток видатних історичних особистостей та 
їхній вплив на сучасників.  

Ще на початку ХХ ст. Дж. Е. Робінсон відзначав, що «нова історія 
збагачуватиме себе усіма здобутками у вивченні людства, що їх зробили 
антропологи, економісти, психологи й соціологи». Становлення засад 
психоісторії розпочинається з робіт австрійського психолога Зиґмунда 
Фрейда (1856–1939) «Леонардо да Вінчі» (1910), «Томас Вудро Вільсон. 
28 президент США: психологічне дослідження» (1932) у співавторстві з 
американським державним і політичним діячем Вільямом Буллітом (1891–
1967), в яких для інтерпретації й розуміння особистості історичного діяча 
застосовано психоаналітичний метод.  

У 50-ті рр. опубліковано праці Е. Еріксона «Дитинство і суспільство» 
(1950), «Молодий Лютер» (1958), в яких, за словами Б. Мезліша, присутня 
психоісторія в її «сучасній формі». До речі, у праці Еріксона, присвяченій 
Мартіну Лютеру, дивовижно поєднуються засади психоаналізу, 
біографічного та історичного дослідження. Робота викликала чималий 
інтерес у психоаналітиків, психологів, істориків і дослідників соціальної 
проблематики. Наступною стала книга про Махатму Ганді (1969), що 
відзначена Пулітцерівською премією, а також удостоєна Національної 
книжкової премії США. Цими роботами закладено основи застосування 
психоісторичних методів для дослідження видатних особистостей, історії 
релігії й дитинства, а Е. Еріксона визнано основоположником психоісторії як 
самостійного напряму наукових досліджень.  

Лідером і головним теоретиком психоісторії в 1970-і рр. став Ллойд 
деМос (варіанти написання прізвища Демос, Демоз, де Моз, де Мос) 
(р. н.1931). Він розглядає психологію історії як науку, предметом якої є 
аналіз мотивацій історичної поведінки. Крім того, значну увагу дослідник 
приділяє історико-психологічним аспектам розвитку системи освіти, 
оскільки від ступеня прогресивності та інноваційності розвитку навчально-
виховного процесу залежить, зрештою, соціально-історичний прогрес. Згідно 
з психоісторичною моделлю та психогенетичною теорією історії іманентна 
ментальна діяльність через безсвідоме визначає соціальні процеси та 
культурну активність людської діяльності 

Методологічною основою психоісторії деМос визначає психоаналіз. 
Окреслюючи методи психоісториків, учений відзначає, по-перше, 
необхідність вивчення історичних джерел, по-друге, психоісторик має 
використати досвід своєї «клінічної практики». У висновках також доцільно 
зважати на «власний емоційний досвід». Л. деМос наголошує, що саме такий 
підхід уможливить «знаходження причин мотиваційних моделей у ранніх 
подіях життя особистості і їхнє реструктурування в групі дорослих». 

Чимало робіт Л. деМоса присвячено методологічним аспектам 
психоісторії. Науковець розробляє традиційну для психоісторії тему історії 
дитинства. Так, у праці «Психоісторія» Л. де Мос на величезному 
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історичному матеріалі розглядає еволюцію дитинства, окреслює психологічні 
принципи взаємин дитини й дорослого, прослідковує розвиток різних стилів 
виховання дітей в історії Європи, починаючи із Середньовіччя, окреслює 
основні типи реакцій батьківсько-дитячих відносин. 

З 1960-х років у США відбувається інституалізація психоісторії як 
окремого напряму досліджень. У 1963 р. Б. Мезліш організував перший 
психоісторичний семінар «Історія і психоаналіз». У 70-х рр. з’являються 
спеціалізовані часописи: «Журнал психоісторії» (The Journal of 
Psychohistory), «Психоісторичний огляд» (Psychohistory Review), 
«Щоквартальний журнал з історії дитинства» (History of Childhood Quarterly). 
Найбільш авторитетним серед них є «Журнал психоісторії» (виходить у Нью-
Йорку, редактор Л. деМос), який пропонує «психологічний погляд на світові, 
минулі й теперішні, події». 

Окрім періодичних видань, які об’єднують психоісториків, на Заході 
створено спеціалізовані наукові організації. Найбільшою з них є Міжнародна 
психоісторична асоціація (1976). Її діяльність пов’язана з реалізацією 
дослідних проектів за трьома напрямками: 1) проекти з історії дитинства 
(вивчення історії виховання дітей та розвитку сім’ї); 2) проекти, які 
стосуються психобіографії (прагнення «зрозуміти індивіда в історії й мотиви 
його дій»); 3) проекти, спрямовані на вивчення групової психоісторії, 
зокрема мотивів діяльності соціальних груп в історії. 

Видатний американський учений П. Льовенберг визначає психоісторію як 
«один з новітніх методів історичного дослідження, що комбінує історичний 
аналіз з моделями соціальних наук, гуманітарною чутливістю, 
психодинамічною теорією й клінічними методами, щоб виробити більш 
повний і всебічний погляд на минуле». Однак П. Льовенбергу вдалося 
помітити подвійне значення терміна «психоісторія». Для нього 
«психоісторія» – це нова дисципліна, представники якої не є психоаналітики, 
що займаються історією, чи історики, які використовують психоаналіз, а саме 
психоісторіки».  

На відміну від описової історії, психоісторія спрямована на вивчення 
мотивації певних подій та явищ. Від клінічного психоаналізу її відрізняють 
орієнтація на історичні джерела та розуміння мінливості культурно-
історичних форм. Психоісторія має власний предмет дослідження, відмінний 
від предмета усіх інших гуманітарних дисциплін, що полягає у вивченні 
сфери несвідомого (особистого й колективного), яке виявляється в поведінці 
історичних особистостей і соціальних груп. Головним способом такого 
вивчення виступає психоаналіз, що доповнюється власне історичними 
методами. Як зазначає англійський історик А. Марвік: «Сьогодні жоден 
історик не може написати біографічне дослідження без впливу фрейдистської 
і постфрейдистської психології». 

Інший англієць, професор Оксфорду, президент Британської академії 
І. Берлін писав, що «... мета істориків полягає в тому, щоб написати певний 
портрет... який подібно до всіх портретів прагне вловити унікальний 
характер та особливі риси свого конкретного предмета». Таким чином, 
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головна мета психоісторіка, що працює в біографічному жанрі, – це 
створення особливого, психоісторичного портрета, досліджуваних ним 
особистостей.  

Водночас новий напрям історіописання зумовлює гострі дискусії в колі 
науковців. Приводом для них стало питання щодо ролі класичного 
психоаналізу в психоісторії, а також пріоритетності різних напрямків 
неофрейдизму. 

Класичний психоаналіз З. Фрейда спирався на структури людської 
свідомості й підсвідомості. Причому «Я» не мало першорядного значення, 
оскільки виражало тільки більш глибокі вияви, вкорінені у «Воно» і «Над-Я». 
Відповідно, психіка дорослої людини постійно залежить від його минулого, 
що зумовлює особливий інтерес у фрейдистів до людського дитинства. Саме 
в дитинстві, на їхній погляд, укорінено більшість неврозів і психічних 
проблем. Необхідним компонентом методики психоаналізу було також 
виявлення Едипового комплексу, що формується в дитини у віці 3–5 років. 
«Я» – власне особистість людини – служить лише вираженням більш 
глибоких психічних процесів. 

Вплив фрейдизму на жанр історичної біографії нині визнає чимало 
істориків, проте проблема полягає в іншому: як коректно застосовувати 
методи Віденської школи для історичної науки в цілому і для вивчення 
особистості зокрема. Вважаємо, що методи психоаналізу для написання 
психоісторичного портрета є цілком прийнятними. Психоісторик, 
досліджуючи дитинство історичної особистості, не тільки стежить за 
розвитком дитини, її захопленнями й пристрастями. Дослідник також прагне 
отримати відповіді на більш глибинні питання:  
 Які основні рушійні сили життя людини?  
 Які пристрасті визначають її поведінку?  
 Які внутрішні й зовнішні обставини зумовили розвиток саме цих 

пристрастей?  
У цьому полягає відмінність історико-психологічної біографії від 

психоісторичної. Зазвичай історик просто копіює спогади свого героя, 
частково доповнюючи їх своїми міркуваннями. Психоісторик діє за такою 
методикою:  

1) він відкидає раціоналізацію як позицію свідомості, що заважає 
зрозуміти особистість;  

2) ґрунтовно вивчає оточення досліджуваної особистості, що передбачає 
серйозне з’ясування характерів її батьків;  

3) підготовка портрета історичної особистості відбувається за схемою 
«дитинство–юність–зрілість», що уможливлює висновки дослідника щодо 
перенесеного героєм «багажу» з дитинства в юність і доросле життя, а також 
зародження історичних подій, учасником яких він був. 

Проте окремі послідовники Фрейда, а саме К. Юнг і Е. Фромм, не 
погоджувалися з трактуванням особистості, яке відстоював засновник 
психоаналізу.  

Найвідоміша праця засновника аналітичної психології Карла Густава 
Юнга «Психологічні типи» вийшла друком у 1921 р. у Цюріху. Юнг 
запропонував досить широку систему поглядів на природу людської психіки. 
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Тезу Е. Фромма про те, що «науковець, який вивчає людину, більше за інших 
дослідників зазнає впливу соціального клімату» стали застосовувати в різних 
психоісторичних дослідженнях. Е. Фромм заміняє фрейдівський фізіолог-
гічний принцип пояснення людських пристрастей на еволюційний 
соціобіологічний принцип історизму і вживає термін «психоаналіз» не в сенсі 
класичної теорії З. Фрейда, а в сенсі подальшого розвитку фрейдизму. 

Вивчаючи людські пристрасті, Е. Фромм робить висновок, що це аж ніяк 
не психологічні комплекси, які можна пояснити шляхом звернення до подій і 
вражень раннього дитинства. Е. Фромм розумів пристрасті й прагнення, 
вкорінені в характері людини, як біосоціальні, історичні категорії. До речі, 
вчений не ставив під сумнів методи класичного психоаналізу. Він лише 
доповнював сухі теоретичні схеми власними філософськими й соціальними 
конструкціями.  

Для психоісторика, що перебуває під впливом ідей Е. Фромма, портрет 
історичної особистості буде дещо іншим. Визнаючи роль раннього дитинства 
й сексуального розвитку юнака, неофрейдист залучить розлогіший 
соціоісторичний матеріал. Психоісторична біографія передбачає 
репрезентацію життєвого шляху на масштабному історичному тлі. 
Особистість перебуває в тісному зв’язку з подіями, що відбуваються. Нічого 
не знаючи про дитинство досліджуваної особистості, ми можемо сформувати 
уявлення щодо його характеру, неусвідомлених пристрастей, які керують 
ним.  

Уже згадуваний Е. Еріксон поєднав вивчення клінічних випадків 
поведінки в дитинстві і юності з дослідженням соціальних проблем часу. Для 
нього «сучасний психоаналіз вивчає «Его», під яким розуміють здатність 
людини поєднувати... особистий досвід і власну діяльність». Для узгодження 
історичної та психологічної методології, за Е. Еріксоном, потрібно, 
насамперед, мати на увазі, що різні психології та психологи підвладні 
історичним законам, а історики та історичні документи – законам психології. 

Останнім часом у середовищі психоісториків (Л. деМос, Дж. К. Даффі, 
Г. Лоутон, Дж. Е. Спейер) набула поширення думка щодо розгляду єдиного 
тематичного простору психоісторії крізь призму трьох сфер дослідження 
(про що було заявлено в програмі Міжнародної психоісторичної асоціації): 
історії дитинства, психобіографії, психоісторії груп. Варто наголосити, що 
психоісторики під час підготовки власних робіт прагнуть залучити за 
можливості ширше коло матеріалів, отже, досить часто вищезазначені сфери 
дослідження розглядають взаємопов’язано. Вагомим здобутком такого 
підходу є періодизація шести різних стилів виховання дітей, так звана 
психогенна теорія еволюції дитинства, сформульована американським 
психоісториком Л. деМосом.  

Таким чином, психоісторія – дослідницький напрям, в якому поєднуються 
психологічні та історичні методи щодо пояснення особистого й суспільного 
життя індивідів і груп. Наукові пошуки в цій сфері сприяють 
міждисциплінарному синтезу, взаємопроникненню й взаємозбагаченню 
дослідницьких стратегій та інструментарію історії, психіатрії, психоаналізу й 
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психології. Нині беззаперечною є доцільність використання для 
реконструкції психоісторичного портрету історичної особистості підходів і 
методик, напрацьованих психоісторією у ХХ ст. 
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КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ЗАСІБ ПІЗНАННЯ СВІТОМ 

УКРАЇНИ: ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
Культурна діяльність має велике значення для досягнення 

зовнішньополітичних цілей будь-якої держави [1]. Проте до 2014 р. при 
формуванні внутрішніх і зовнішніх пріоритетів гуманітарної політики 
України та їх практичній реалізації домінуючим був методологічний підхід, 
відповідно до якого культура (а так само – і будь-яка інша складова 
гуманітарної сфери) нібито мають бути «поза політикою». Це створювало 
сприятливе підґрунття для формування шкідливих для національної безпеки 
антиукраїнських стереотипів як всередині держави, так і в міжнародно-
політичному дискурсі. Результати цього особливо яскраво проявилися з 
початком російської агресії та розгортанням масштабної гібридної війни РФ 
проти України. 

Події 2014 р. сприяли формуванню гуманітарної політики (зокрема, її 
інституційному забезпеченню) нової якості і змісту. У цьому контексті 
важливим є створення в 2015 р. структурного підрозділу МЗС України 
(Управління публічної дипломатії), на який покладаються завдання з 
реалізації іміджевих, культурних та інформаційних проектів України за 
кордоном, а в 2017 р. – Українського інституту (далі – Інститут або УІ), 
діяльність якого, відповідно до його Статуту, спрямована на комплексну 
презентацію України [2]. Станом на початок 2019 р. УІ перебуває на етапі 
організаційного становлення, займаючись розробкою та наповненням 
програмної діяльності на 2019–2021 рр. та тестуванням пілотних форматів. 

Сучасна гуманітарна дипломатія включає не лише культурну та освітню 
дипломатію, міжнародну презентацію історії, а й дипломатію науково-
технічну [3]. Надзвичайно актуальним є використання сучасних підходів до 
розуміння гуманітарних питань, де гуманітарна сфера охоплює 
інформаційну, науково-технологічну, культурно-мистецьку, освітньо-
виховну, духовно-релігійну, аксіологічну сфери, сферу забезпечення прав і 
свобод людини та громадянина, тощо. Збалансоване поєднання традиційних 
та інноваційних елементів. Саме тому в публічно-дипломатичній сфері 
важливо позиціонувати Україну не тільки як державу з багатою й унікальною 
культурно-етнографічною спадщиною, а й як технологічного контрибутора 
(зокрема, у сфері ІТ, ракетній і аерокосмічній галузі, військовій 
промисловості тощо). Українці мають асоціюватися у іноземної спільноти не 
лише з певними історичними надбаннями минулого, а й з досягненнями 
сучасності – вирішенням складних задач фундаментальної науки. У цьому 
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контексті інтерес представляє досвід Японії та КНР, в публічно-
дипломатичних стратегіях яких елементи соціокультурного традиціоналізму 
вдало поєднуються з демонстрацією високотехнологічних досягнень [4]. 

Заходи гуманітарної присутності України мають бути максимально 
вписані в місцевий контекст держави перебування, прив’язані не лише до 
українських, а й до локальних постатей, подій і дат. У цьому контексті 
доречним для просування українського порядку денного за кордоном є 
проведення комунікативних заходів, присвячених: 1) представникам місцевої 
української діаспори, іноземним діячам культури (науки, освіти, релігії, 
політики тощо), доля яких так чи інакше була пов’язана з Україною; 
2) представникам дипломатичного корпусу іноземних держав в Україні, які 
мають творчий доробок (є авторами поетичних чи прозових творів, картин, 
фотографій, перекладів книг українських авторів тощо), що сприяє 
популяризації України; 3) учасникам бойових дій на Донбасі та волонтерам 
АТО/ООС різного етнічного походження (громадяни України-етнічні угорці, 
поляки, німці, грузини, євреї, румуни тощо). Корисним є також організація 
візитів сучасних іноземних проукраїнських культурних діячів до України. 

В умовах сучасного інформаційного суспільства іноді одне повідомлення 
в Twitter (наприклад, з підтримкою інтенцій ФРН щодо повернення 
культурних цінностей, вивезених радянськими військами після Другої 
світової війни) або флешмоб (наприклад, щодо благодійної допомоги 
працівникам федеральних установ США, які через рекордний урядовий 
«шатдаун» змушені були економити навіть на харчуванні) може привернути 
більшу увагу і більше сприяти позитивному сприйняттю держави і 
зміцненню її дипломатичних позицій, аніж ціла офіційна промо-кампанія [5]. 

Перспективним інструментом для просування українського гуманітарного 
порядку денного є також застосування голографічних технологій. До 
прикладу, їх можна було б використати під час публічних комунікативних 
заходів у рамках відзначення 100-річчя Української революції (1917–1921), 
здійснивши переведення в голографічний режим окремих кіно- та 
відеозаписів виступів українських видатних громадсько-політичних діячів. 
Для популяризації української народної музики та народних інструментів 
можна розробити інтерактивний портал, де на них можна було б пограти, 
використовуючи клавіатуру комп’ютера [6], а також виклавши музичні 
партитури найбільш популярних українських творів (для різних інструментів, 
для сольного та хорового співу тощо). 

У контексті популяризації вивчення історії України інтерес також 
становить використання різноманітних ігрових платформ: від відеоігор 
(наприклад, у жанрі «візуальний роман» (visual novel) – за мотивами вже 
існуючих українських навколоісторичних коміксів «Воля», «Звитяга. Савур-
Могила», «Максим Оса», «Герой поневолі», «Даогопак» тощо; розробка 
доповнень (mods) до вже існуючих ігор на кшталт Civilization чи Empire: 
Total War)  –  до традиційних настільних ігор (наприклад, «Українська 
революція 1917–21 рр. Сто років боротьби» та «УПА – відповідь нескореного 
народу», які можна було б адаптувати і видати іноземними мовами) [7]. 
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Поряд із створенням власних веб-сайтів, слід максимально використати 
потенціал безкоштовних ресурсів (соціальні мережі, блог-платформи та 
мікроблоги, канали в месенджерах (наприклад, Telegram), Вікі-проекти – 
енциклопедії, спільноти, довідники). Це є важливим як з міркувань 
раціонального використання бюджетних коштів, так і з огляду на широку 
присутність на цих ресурсах відкритої та завуальованої російської та 
проросійської пропаганди (причому йдеться не про поодинокі факти чи 
приватні ініціативи, а про цілком системну, скоординовану та послідовну 
роботу спецслужб РФ та їх агентів впливу, на що вказували як українські, так 
і зарубіжні фахівці).  

В умовах обмеженості бюджетного фінансування для досягнення 
комплексного ефекту слід діяти за принципом об’єднання стейкхолдерів 
(multistakeholder initiatives), як це роблять організації громадського сектору 
(наприклад, Global Office чи Global Ukraine), здійснюючи промоцію не тільки 
власне українських матеріалів іноземними мовами (наприклад, перекладів 
фільмів або книг про війну на Донбасі, матеріалів Мультимедійної 
платформи іномовлення України), а й проукраїнських матеріалів авторства 
наших іноземних колег (наприклад, зарубіжних волонтерів, які приїздили 
працювати до України, як-то П. Сантенелло, добровольці американського 
Корпусу миру чи військовослужбовці міжнародних тренувальних місій в 
Україні). 

Діяльність філій Українського інституту у відповідних державах щодо 
фасилітації доступу іноземної громадськості до надбань української культури 
також має якнайширше включати культурні засоби, які не потребують 
перекладу іншими мовами (живопис, скульптура, графіка, фотографія, інше 
візуальне мистецтво). Універсальність мови культури відкриває широкі 
можливості для промоції не тільки українських класиків (того ж 
Т. Шевченка, який був не тільки геніальним поетом, а й талановитим 
художником – факт, вартий ширшої популяризації), а й сучасних українських 
митців. Іноземний досвід (Італія, Франція, Німеччина, Грузія, Мексика, 
Японія, Китай та ін.) також засвідчує ефективність використання 
національної кухні як чинника впізнаваності держави. 

Актуальним ще з 2014 р. залишається питання створення консолідованого 
Термінологічного словника російсько-української війни, в якому б містилися 
дефініції основних понять, що стосуються незаконної анексії Криму та 
російської агресії на Донбасі, а також обґрунтовувалися правові підстави 
застосування саме таких, а не будь-яких інших (зокрема, нав’язуваних 
Росією) формулювань щодо подій в Україні, починаючи від Революції 
гідності. Значний інтерес в цьому контексті становить книга міжнародного 
колективу авторів «The Use of Force against Ukraine and International Law: Jus 
Ad Bellum, Jus In Bello, Jus Post Bellum» (T. M. C. Asser Press / Springer, 2018. 
– 454 р.) [8]. Існування такого словника могло б стати суттєвою методичною 
та практичною допомогою органам влади і окремим громадянам на 
«юридичному фронті» війни з РФ. 

Висновки. Еволюціонування триваючої російсько-української війни в бік 
її подальшої «гібридизації» вимагає збільшення зусиль щодо формування 
сприятливих контекстів політики іноземних держав і реакції суспільств 
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провідних країн світу щодо України. Зважаючи на значний потенціал 
гуманітарної сфери у цій царині, слід приділити особливу увагу належному 
міжнародному представленню Української держави в усіх гуманітарних 
секторах, виходячи з якнайширшого розуміння поняття культури. У цьому 
контексті варто вказати на необхідність здійснення системної, повсякденної 
роботи щодо підтримання зв’язку з цільовою аудиторією та якнайширшого 
залучення всіх зацікавлених суб’єктів (державних і громадських) до своїх 
заходів, використання всього спектру сучасних мистецьких засобів і каналів 
оперативної комунікації для донесення сприятливих для України меседжів 
через їх вписування в місцеві політичні та культурні наративи. 
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ОН-ЛАЙН РЕСУРСИ ЯК СКЛАДОВА МЕДІАГРАМОТНОСТІ 

ОСВІТЯН 
Вважається, що медіаосвіта пов’язана з усіма видами медіа й різними 

технологіями. Саме вона має дати людям можливість зрозуміти, як масова 
комунікація використовується в їхньому соціумі й навчити правильно 
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користуватися медіакомунікаціями. На думку фахівців ЮНЕСКО, 
медіаосвіта – частина основних прав кожного громадянина будь-якої країни 
світу на свободу самовираження і права, на інформацію та інструмент 
підтримки демократії [5]. 

Питання медіаграмотності освітян в Україні набуває все більшої 
актуальності, а потреба населення у критичному мисленні проявляється все 
виразніше.  

Мета статті – проаналізувати он-лайн ресурси з медіаграмотності та 
показати необхідність читання медіатекстів у сучасному українському 
освітньому просторі. 

У 2016 році Президія Національної академії педагогічних наук України 
схвалила нову редакцію Концепції впровадження медіаосвіти в Україні. 
Головною метою Концепції є «сприяння розбудові в Україні ефективної 
системи медіаосвіти, що має стати фундаментом гуманітарної безпеки 
держави, розвитку і консолідації громадянського суспільства, протидії 
зовнішній інформаційній агресії, всебічно підготувати дітей і молодь до 
безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формувати у 
громадян медіаінформаційну грамотність і медіакультуру відповідно до їхніх 
вікових, індивідуальних та інших особливостей» [1]. 

Важливою складовою сучасного інформаційного простору є вміння 
орієнтуватися не лише у читанні текстів, а й навчанні через он-лайн ресурси. 
Корисними для вчителів, викладачів та студентів у покращенні навичок 
медіаграмотності будуть, на нашу думку, такі курси: 

Он-лайн курси на платформі «Prometheus»: 
– «Медіаграмотність: практичні навички». Метою курсу є надання 

слухачам зручного інструментарію для вивчення медіаграмотності заради 
втілення його принципів та засад в українському суспільстві. Розкриваються 
теми з медіаграмотності у школах Швеції та України, робота редактора 
науково-популярного видання та особливості роботи з науково-популярними 
дослідженнями і дослідниками, навчає навичкам фактчера [3]. 

– «Медіаграмотність для освітян». Мета курсу – мотивувати колег, 
учителів, керівників шкіл, шкільних управлінців розвивати нові медіаосвітні 
компетентності. Важливою складовою є не лише знати, а й розуміти, які 
небезпеки несуть із собою цифрові технології та як на нас впливає 
інформаційний тиск. Надзвичайно важливо вміти не лише захищатися від 
цих небезпек і користуватися можливостями, які надають медіа, а й самим 
освітянам уміти й навчати цьому дітей [2]. 

Студією он-лайн освіти EdEra запроваджено он-лайн курс «Фактчек: 
довіряй-перевіряй» – проект VoxCheck та EdEra для тих, хто хоче отримувати 
тільки правдиву інформацію і не потрапляти у пастку фейків та міфів. Разом 
з експертами з медіа та економіки розглядаються такі важливі складові медіа 
грамотності, як фейк, перевірка фейків, вимоги до створення інформації в 
новинах та виявлення інформації з маніпулювання тощо. Курс підготовлено в 
межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує 
Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого 
суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції 
в Україні [7]. 
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Сьогодні в Україні потужним медіаосвітнім проектом є «Media Sapiens». 
Цей проект у 2010 році започаткувала «Телекритика» (зараз – «Детектор 
медіа») для підвищення медіаграмотності аудиторії. Матеріали сайту 
допоможуть відрізнити якісну та правдиву інформацію, виявляти 
маніпулятивні спроби впливу на громадську думку та не піддаватись їм, 
довідатись про інформаційні права та можливості їх використати [8]. 

Окрім того, на порталі є добірки книг про медіаосвіту, цікаві 
медіадослідження, анонси медіаподій та ін. 

«Детектор медіа» також пропонує ще он-лайн курс «Новинна 
грамотність» за допомогою якого можна дізнатись про створення новин, про 
професійні та етичні стандарти журналістики, способи маніпуляції в медіа та 
інші аспекти діяльності медіа [6]. 

У 2016 році команда «Детектор медіа» створила он-лайн посібник 
«Медіадрайвер. Твій навігатор у світі медіа» для підлітків з метою аналізу 
інформації, що надходить з різних джерел. Посібник складається з 16-ти 
мультимедійних тематичних розділів, а кожний розділ супроводжується 
тестом для оцінюванням знань [4]. 

Сучасний етап розвитку освітнього процесу є стартом для практичного 
впровадження медіаосвіти в навчання. Досить важливо, аби цей етап не 
закріпився як факультатив у сучасній школі, а проходив наскрізно, від 
молодшого шкільного віку і до нескінченності.  
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ДІЯ ПОЛОЖЕНЬ ЛАРИНГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ  

В ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОМУ *hṷekṷ- / *heuk- ТА АФРАЗІЙСЬКОМУ 
*Hwq- ЕТИМОНАХ 

Принципи встановлення типів мовного споріднення, свого часу 
запропонованих І. О. Бодуен де Куртене, на сучасному етапі розвитку 
історичної лінгвістики набувають актуалізації, коли компаративіст і / або 
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макрокомпаративіст намагається пояснити залучені різні процедури для 
доведення зв’язку мов ностратичної макросім’ї, об’єднаних у рамках методу 
діахронічної інтерпретації. 

Так, наприклад, той чи інший тип мовного споріднення (історико-
генетична (часова) спорідненість; ареальна / контактна спорідненість, або 
просторова конвергентність; загальнолюдська спорідненість) під-
тверджується різними законами, положеннями, тощо, що простежується 
серед генетичного матеріалу тієї чи іншої мовної сім’ї. Одним із таких 
положень є ларингальна теорія, ключові положення якої спробуємо 
простежити у рефлексах індоєвропейського *hṷekṷ- / *heuk- та афразійського 
*hwq- етимонів. 

Положення ларингальної теорії послідовно простежуються в 
індоєвропейському *hṷekṷ- / *heuk-, афразійському *Hwq- етимонах, для яких 
виведено ностратичний етимон *HuḲa. В ініціаліях зафіксовано ларингальні 
приголосні: для індоєвропейського – *hṷ- / *h-, для афразійського – *H- (або 
*Hw / *Hw). Звертаємо також увагу на те, що у генетичному матеріалі 
окремих мов і груп індоєвропейської сім’ї, зокрема у грецькій мові й у мовах 
іллірійської групи фіксуємо його випадіння: у давньогрецькому *okṷịe й 
албанському *okṷi- етимонах. Це також є характерним і для афразійської 
мовної сім’ї, де подано генетичний матеріал мов таких груп: кушитська: 
куара ах, авійа jaq, сомалі ōģ; семітська: геез coqä, амхарський awwäqä, 
харарі āqa. 

Щодо законів ларингальної теорії, то, за припущенням Є. Куриловича і 
Г. Меллера, було виявлено наявність в праіндоєвропейській мові декілька 
приголосних звуків, умовно названих «ларингалами» [6, с. 57]. Проте, наразі 
постулюється думка про те, що кількість ларингалів є різною: від 4 (Е. Сепір, 
Е. Стертевант, У. Ф. Леман), 5 (В. М. Ілліч-Світич), 6 (Р. Ф. Адрадос), 
8 (Я. Пухвел) до 10 (А. Мартіне). При цьому інші оперували меншим їх 
числом – 2 (Х. Педерсен, Г. Хендріксен, Р. Кросланда, Вяч. Вс. Іванов), 
1 (Л. Хаммерік, Л. Згуста, О. Семереньї). Існує також просодична 
інтерпретація ларингальної теорії, згідно з якою ларингал – це не фонема, а 
розпізнавальна ознака складового акценту (Л. Г. Герценберг). Деякі вчені 
взагалі не сприйняли ларингальну теорію (К. Бругман, А. Мейе, Ф. Ф. Форту-
натов, Дж. Бонфанте, Х. Кронассер та ін.) [4]. 

Натомість, загальноприйнятою залишається позиція про основні три 
ларингали, які в реконструйованих праформах зазвичай позначаються як *h1, 
*h2, *h3, або *H1, *H2, *H3, або *ǝ1, *ǝ2, *ǝ3 [6, p. 57]. Зазначені ларингали, за 
версією Ф. Йосефсон, відповідають ідеї палаталізації (тобто вони є, ймовірно, 
м’якими), тому дослідник і називає ларингал *hṷ- в індоєвропейському 
етимоні *hṷekṷ- палатальним ларингалом [8, p. 100–101]. 

У зв’язку з цим варто звернути увагу на думку Є. Куриловича. У доповіді 
«Проблемы индоевропейского звукового строя», виголошеній на конференції 
1961 р. в м. Інсбрук [9, S. 107–115], учений висловився проти тенденцій 
обмежувати початковий індоєвропейський вокалізм одним е і обґрунтовувати 
посилений розвиток консонантизму багатьма ларингалами. Дослідник 
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уважає, що слід зберегти традиційну молодограматичну реконструкцію 
індоєвропейського вокалізму з незначними змінами: він приймає голосні е, о, 
і, u з вилученням а й введенням ларингалу h, який походить з хетської мови 
[там само, S. 112–114]. У межах хетського матеріалу не скрізь представлено 
ларингали, як це показано в працях хеттологів Вяч. Вс. Іванова і Т. В. Гамкре-
лідзе і які надали аргументи на користь фонетичної характеристики одного 
індоєвропейського «ларингалу» як фарингального спіранта; у хетській мові 
індоєвропейський фарингальний був замінений задньоязиковим спірантом h, 
характерним для малоазійського мовного середовища [1, c. 17–91; 2; 3, c. 23–
46]. Інакше кажучи, за ларингальною теорією І. М. Тронського, хетський h 
остаточно зафіксувався в малоазійському мовному середовищі, що і 
спостерігаємо для афразійського *Hwq-. Взагалі, цей конструкт є 
рудиментом давно зниклої фонологічної системи, тобто доісторії 
індоєвропейських мов. А тому його наявність у мовах різних сімей та в їхніх 
етимонах дає підстави говорити про різні рівні реконструкції [5, с. 20–22]. 

Що стосується палаталізації ларингалів, то за словами Дж. Харт [7], в усіх 
хетських словах можна відновити ларингальний h-, після якого стоїть 
лабіальний -w- або -u-. І, відповідно, в індоєвропейській мові 
реконструюються палатальні ларингальні сполучення *hṷe – *hṷa – *hṷo [там 
само], як це представлено в індоєвропейському етимоні *hṷekṷ- і які 
представлені в мовах короткими голосними фонемами:  

*hṷe: тох. Б ek; 
*hṷa: двн.-інд. ákṣi; авестійск. aši; вірмен.: армян. akn; литов. akìs; тох. 

А ак; 
*hṷo: грец. ὄσσε; 
Коренева відповідність у залученому генетичному матеріалі підтверджує 

припущення Г. Меллера про початковий ларингал там, де в раніше відомих 
індоєвропейських мовах корінь починався з голосної [цит. за пр.: 5, с. 14], 
про що засвідчують вказані відповідники. 

Як результат, індоєвропейський корінь став трактуватися як 
трьохелементний (приголосний + e + приголосний), що, дійсно, 
простежується в індоєвропейському етимоні *hṷekṷ- [4]. 

Фіксація ларингалу в етимоні афразійської мовної сім’ї не має поки що 
задовільного пояснення, окрім того, що ларингал *H- (або *Hw / *Hw) є таким 
же прамовним ларингалом, як, наприклад, лівійський *h, бо дистрибуції між 
зовнішніми рефлексами *H- і тими чи іншими коливаннями в його графічній 
передачі зафіксувати не вдається, оскільки в мовах кушитської: куара ах, 
авійа jaq, сомалі ōģ і семітської: геез coqä, амхарський awwäqä, харарі āqa (до 
речі, вони є запозиченими з кушитської) груп відбулося його випадіння. Це 
також не можна підтвердити реконструйованими етимонами на рівні 
кушитської й семітської груп (їх фонетична природа в цілому є неясною). Як 
зазначає Г. П. Сердюченко, єдине, що виступає на користь прамовного 
афразійського ларингалу *H- (або *Hw / *Hw) у семітській групі мов – це 
подовження голосної наприкінці слова, як, наприклад, у геез coqä і 
амхарський awwäqä, де ä – це /а:/ (довга голосна фонема). 
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Як висновок зазначимо, що ключові положення ларингальної теорії (у 
наявності ларингальних приголосних в індоєвропейському *hṷekṷ- / *heuk- та 
афразійському *Hwq- етимонах, представлених у роботі В. М. Ілліч-Світича 
«Опыт сравнения ностратических языков (семито-хамитский, картвельский, 
индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский)») пояснюють зв’язок 
індоєвропейських і афразійських мов (Є. Курилович, І. М. Тронський). 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ЯК 

ІНОЗЕМНІЙ 
Реалії сучасного суспільства, стрімкі глобалізаціні та інтеграційні процеси 

стимулюють пошук продуктивних підходів до розвитку освіти і науки в 
Україні. Одним із важливих завдань нової системи освіти в Україні є 
посилення мовної підготовки іноземних слухачів Підготовчого відділення. 

Зміни стимулюють вищу школу переглянути мету, форми, методи мовної 
підготовки. У зв’язку з цим, з метою підвищення ефективності освіти, 
підвищення якості підготовки фахівців, усе більше акцентується увага на 
важливості застосування інтерактивних технологій, розробці різноаспектних 
методичних матеріалів.  

Основне завдання навчання іноземній мові іноземних слухачів 
Підготовчого відділення, – це вивчення мови як засобу спілкування. Освіта 
повинна забезпечити майбутніх спеціалістів компетенціями, які дадуть змогу 
успішно реалізувати себе у полікультурному світі. Викладач повинен 
враховувати, що визначальним підходом у вивченні української мови як 
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іноземної є комунікативно-діяльнісний, який зорієнтовує заняття з мови на 
навчання спілкуванню, застосування мови з метою обміну думками. 

У якості допоміжних матеріалів при вивченні української мови як 
іноземної використовуються навчальні посібники, словники, довідники. На 
сучасному занятті все більша увага акцентується на аудіовізуальних 
матеріалах, різноманітних засобах наочності, технічних засобах навчання. 
Таблиці, фільми, комп’ютерні презентації органічно входять до структури 
заняття, допомогають засвоєнню і введенню нового матеріалу, його 
закріпленню і контролю.  

Велику роль у вивченні української мови іноземцями відіграють 
інтерактивні методи навчання.  

Вивченню інтерактивного навчання присвятили свої студії видатні 
педагоги, такі як В.О. Сухомлинський, Ш.О. Амонашвілі. Відтоді чимало 
науковців досліджували це актуальне питання. Серед них – С. Сисоєва, 
О. Пометун, Л. Пироженко, І. Бех, М. Вашуленко, О. Вербило, О. Горошкіна, 
О. Караман, М. Красовицький, Т. Окуневич, М. Олійник, М. Пентилюк, 
Т. Симоненко,  Н. Солодюк.  

У сучасній педагогічній науці метод навчання – складне, багатовимірне 
поняття. Адже в методі навчання відображені цілі, завдання, зміст, принципи 
і форми навчання у всіх ланках освітніх установ. Навчання – процес  
динамічний, а методи навчання – покликані враховувати зміни, які постійно 
відбуваються на практиці.  

Застосування інтерактивних методів у освітньому процесі є надзвичайно 
актуальним, і актуальність ця визначається очевидною важливістю і 
невідкладністю оптимізації процесу навчання, та вивчення психолого-
педагогічних факторів, що впливають на засвоєння мови іноземними 
слухачами. 

Пoняття «інтepaкція» походить від  aнгл. (іnteractіon  — взaємoдія), а 
виниклo впepшe у  coціoлoгії й  coціaльній пcиxoлoгії. Для  тeopії 
cимвoлічнoгo інтepaкціoнізму xapaктepним є  poзгляд poзвитку 
й життєдіяльнocті ocoбиcтocті, твopeння людинoю cвoгo «Я» у cитуaціяx 
cпілкувaння та взaємoдії з іншими людьми. Психологи стверджують, щo 
більшіcть eфeктивниx змін в уcтaнoвкax, мотивації і пoвeдінці людeй лeгшe 
здійcнюєтьcя у гpупі. Провідний вчений-педагог сучасності, Світлана 
Олександрівна Сисоєва зазначає: «поняття «інтepaктивніcть», «інтepaктивнe 
нaвчaння», «інтepaктивні мeтoди й  мeтoдики нaвчaння», «інтерактивні 
технології» у  працях з пeдaгoгіки використовуються там, де пpoцec нaвчaння 
розглядається як cпілкувaння, кooпepaція, інтeгpaція, cпівpoбітництво 
pівнoпpaвниx учacників . Тepмін «інтepaктивнe нaвчaння» використовується 
також при  дослідженні проблем застосування сучасних інфopмaційних 
тexнoлoгій у  навчанні, диcтaнційнoї форми ocвіти, викopиcтaння pecуpcів 
Інтepнeту з навчальною метою, a тaкoж eлeктpoнниx підpучників, дoвідників 
тощо» [5. C.130]. 

Отже, інтерактивні методи навчання – це група педагогічних технологій, 
що досягають високого рівня навчальної діяльності слухачів, у яких активну 
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участь беруть студенти, а завданням педагога стає створення умов для 
ефективного засвоєння навчального матеріалу: розвиває творчі здібності і 
креативність кожного учасника навчального процесу.  

Застосування інтерактивних методів забезпечує активність іноземних 
слухачів, спонукає до самостійного пошуку, формує життєві уміння й 
навички, сприяє навіть зміні поведінки, поглядів, формуванню нових 
взаємин, творчої активної особистості. 

Найбільш поширеиі інтерактивні методи – мозковий штурм, групова 
дискусія, імітація, навчальна гра, форум, метод проектів. 

Зупинимося детальніше на таких інтерактивних методах як дидактична 
гра та метод проектів. 

Багато лінгводидактів, які вивчають методику навчання іноземним мовам, 
справедливо звертають увагу на ефективність використання ігрового методу. 
Питанню застосування ігор у навчанні іноземної мови присвячена значна 
кількість наукових, педагогічних, психологічних та методичних праць. І це 
не випадково, адже гра дорослих –  особливий вид пізнавальної діяльності, 
який може слугувати прийомом формування комунікативної компетенції, а 
також відпочинком під час заняття. 

Гра є складним та одночасно захоплюючим заняттям, вона вимагає  
великої концентрації уваги, тренує память, розвиває мовлення. Так, 
дидактичним  іграм, тестам, квестам присвячений і сучасний  посібник 
О.Остапченко «Українська мова в грі». Автор зауважує: «Такі завдання 
«створюють підгрунтя для формуванння умінь соціальної комунікації, 
атакож забезпечують засвоєння максимального обсягу мовленнєвих моделей, 
що згодом можуть легко репродукуватися в інших ситуаціях». 

Як відомо, на занятті викладач повинен намагатися досягти таких трьох 
цілей навчання: навчальної, розвивальної та виховної. Саме гра є одиим із 
видів навчальної діяльності, яка дає змогу реалізувати поставлені цілі. 

Так, І. Зозуля у статті «Наочність та рольові ігри як основні прийоми 
викладання української мови як іноземної (у студентів технічного 
університету)» зазначає: «Рольова гра – постійний природній спосіб пізнання 
людиною навколишнього світу, найбільш доступний шлях до оволодіння 
знаннями та навичками. Цей спосіб побудований саме на сучасних аспектах 
вивчення іноземної мови. Прийом гри має безсумнівну дидактичну цінність, 
адже гра сприяє ефективному засвоєнню матеріалу й поліпшенню загального 
настрою в студентському колективі» [2, с. 45]. 

Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених проблемам ігрового 
навчання, детальна розробка запровадження в навчальний процес ігрових 
прийомів, дослідження ефективності їх застосування в різноманітних 
навчальних курсах все ще лишається серйозним завданням сучасної 
методики. 

Таким чином, з урахуванням багатоманіття різних видів ігор, велику роль 
відіграють дидактичні ігри як активний метод навчання. Характерними 
ознаками дидактичної гри є її планованість, наявність навчальної мети і 
передбачуваного результату. 
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На занятті української мови як іноземної ігри застосовуються для 
вирішення найрізноманітніших завдань, які можна обєднати в 4 групи, 
залежно від мети використання гри:  

1) для отримання нових знань (оволодіння мовною компетенцією); 
2) для закріплення навичок (оволодіння мовленнєвою компетенцією); 
3) оволодіння комунікативною компетентністю,  
4) оволодіння соціокультурною компетенцією. 
Все більшої актуальності нині у практиці навчання набуває метод 

проектів. Спробою поєднати такі важливі аспекти у навчанні, як вивчення 
іноземної мови і формування компетенцій  висококваліфікованого фахівця 
може стати метод проектів. Метод проектів дасть змогу виробити у 
іноземних слухачів уміння розробляти проекти, а саме – в галузі 
міжкультурної комунікації, міжнаціонального мовленнєвого спілкування, 
мовного етикету в полікультурному середовищі.  

Його суть полягає в організації самостійних навчальних дій щодо 
вирішення актуальної, цікавої для студентів проблеми, а також обов’язкової 
презентації результатів. Популярність методу проектів зумовлена тим, що 
завдяки своїй дидактичної сутності він дає змогу вирішити завдання 
розвитку творчих здібностей студентів, умінь самостійно конструювати свої 
знання та застоовувати їх для вирішення пізнавальних та практичних 
завдань, знаходити та аналізувати необхідну інформацію. 

Провідний фахівець у галузі освітології С. Сисоєва у своєму посібнику 
«Інтерактивні технології навчання дорослих» зауважує: «Метод проектів 
відображає особистісно орієнтований підхід в освіті і сприяє формуванню 
уміння адаптуватися до швидкозмінних умов життя постіндустріального 
суспільства». В основу методу проектів покладена ідея, що відображає 
сутність поняття «проект», його прагматичну спрямованість на результат, 
який можна отримати при вирішенні тієї чи іншої проблеми.  

Дослідженню методу проектів присвятили свої праці професор 
В. Шовковий, О. В. Полінок. Так, В. Шовковий у своїй статті зазначає: 
«Провідним у формуванні методичної компетентності визначаємо метод 
проектів, який розуміємо, услід за Є. Полат, «як певну сукупність навчально-
пізнавальних прийомів, що дають змогу вирішити певну проблему під час 
самостійних дій з обовязковою презентацією результатів». Метод проектів 
орієнтований на розв’язання комплексної проблеми, яка потребує додаткових 
джерел інформації, інтегрування теоретичного та еммпіричного матеріалу, а 
також презентацію власних здобутків. 

Метод проектів є значимим способом модернізації та інтенсифікації 
процесу навчання, в якому іноземний слухач виступає і як діючий субєкт, і як 
особистість, що розвивається. Метод проектів містить значний, але до кінця 
не виявлений потенціал особистісного розвитку слухачів-іноземців. 

Отже, саме інтерактивні методи дадуть змогу здійснювати особистісно-
орієнтоване навчання, а основною цінністю гуманістичного, особистісно-
орієнтованого навчання є творчість, як спосіб розвитку людини у просторі 
культури.  
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РІВЕНЬ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ВОЛИНСЬКИХ  ВЧИТЕЛІВ РОБОТОЮ 

(ЗА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ)  
Ефективність функціонування освітнього закладу значною мірою 

залежить від рівня задоволеності суб’єктів освітнього процесу основними 
параметрами його життєдіяльності.  

Науково-дослідною лабораторією соціологічних досліджень та розвитку 
освіти Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти п’ять років 
поспіль ведеться моніторинг громадської думки вчителів щодо задоволеності 
роботою. За методикою, розробленою Є. М. Степановим [1], опитано 
педагогічних працівників Іваничівського, Володимир-Волинського, Камінь-
Каширського, Ківерцівського, Локачинського, Маневицького, Шацького 
районів та міста Володимира-Волинського (всього 1076 респондентів).   

Інструментарій, що використовується в дослідженні, дає змогу виявити 
рівень задоволеності педагогічних працівників організацією праці та 
забезпеченням її умов в освітніх закладах, можливістю виявлення 
професійних та особистісних якостей в процесі педагогічної діяльності, 
морально-психологічним кліматом, що панує в колективі, відносинами з 
колегами та адміністрацією, з учнями та їх батьками. 

Рівень задоволеності організацією праці характеризується такими 
параметрами: 87,8% опитаних задоволені своїм навчальним навантаженням; 
розклад уроків влаштовує 92,4% респондентів; раціональне використання 
робочого часу завдяки власним зусиллям респондентів і діям адміністрації 
задовольняє 90,6% респондентів, робота методичного об’єднання і участь у 
ній опитаних педагогів – 93%  респондентів.  
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Щодо забезпечення умов діяльності педагога, то морально-психологічний 

клімат в колективах освітніх закладів, влаштовує 83,4% опитаних; система 
науково-методичної роботи, яка склалась у колективах, сприяє підвищенню 
професійної майстерності 83,3% респондентів; навчальний кабінет вчителя-
предметника, його обладнання та умови роботи в ньому задовольняють 
59,7% опитаних вчителів. Розміром заробітної плати задоволені повністю 
22,8% опитаних і задоволені частково 31% респондентів. У 2016 році ці 
цифри складали відповідно 4,5% та 10,2% респондентів.  

Можливості прояву й реалізації професійних та особистісних якостей 
опитані педагоги оцінюють так: вважають, що мають реальну можливість 
підвищувати свою професійну майстерність та виявляти творчі здібності 
(92,7%); їм подобається, що в освітньому закладі йде науково-методичний 
пошук (90%); відчувають потребу в професійному і особистісному зростанні 
та намагаються реалізувати її (89,7%); відзначають, що їх досягнення та 
успіхи помічаються адміністрацією і педагогами школи (83,5%).  

 
Оцінюючи взаємовідносини у шкільному колективі, респонденти 

констатують, що вони відчувають доброзичливе ставлення до себе з боку 
керівництва школи (89,4%) та підтримку колег (89,%); вони вважають, що 
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адміністрація школи справедливо оцінює результати їх роботи (87,6%);  у 
них склалися неконфліктні стосунки з колегами (85,4%).  

 
Моделі взаємодії педагогів та учнів у процесі освітньої діяльності 

оцінюються більшістю опитаних вчителів як позитивні. Комфортно 
почувають себе в учнівському середовищі 97,6% респондентів. Ставленням 
учнів до себе та свого предмета задоволені 94,6% опитаних педагогів. 

Співробітництво вчителя з батьками учнів – надзвичайно важливий 
елемент забезпечення сучасного впливу на розвиток особистості школяра. 
Саме у площині «вчитель – батьки» має відбуватися формування рівно-
правної взаємодії у взаємозалежній діяльності, спрямованій на виховання 
сучасної молодої людини. У більшості випадків опитані педагоги пере-
живають почуття взаєморозуміння в контактах з батьками учнів (94,1% 
респондентів), їм здається, що батьки поділяють і підтримують педагогічні 
вимоги (89,4%). 

Як свідчать сучасні соціологічні, психологічні та педагогічні дослід-
ження, рівень задоволеності працею значно впливає на її результативність. 
Розуміння факторів, які впливають на задоволеність педагогів своєю 
діяльністю, в умовах реформування освіти є важливим для розвитку нової 
української школи.  

Список використаних джерел: 
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ПІДГОТОВКА ВОЛИНСЬКИХ ШКОЛЯРІВ ДО УЧАСТІ В 

МІЖНАРОДНОМУ ПОРІВНЯЛЬНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ PISA 
Україна вперше долучилася до міжнародного порівняльного дослідження 

PISA (Programme for International Student Assessment) у 2016 р. Дослідження   
запроваджене й підтримується Організацією економічного співробітництва 
та розвитку (ОЕСР). PISA вивчає те, наскільки 15-річні підлітки здатні 
використовувати навчальні здобутки в різноманітних життєвих ситуаціях для 

http://ru.osvita.ua/school/method/1376/
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розв’язування особистісно й суспільно значущих проблем. Це міжнародне 
дослідження зосереджене на найважливіших напрямах навчання, а саме: 
читацька грамотність (reading literacy), математична грамотність 
(mathematical literacy) та природничо-наукова грамотність (science literacy) [3, 
с. 4].  

Виклики сучасності, які яскраво демонструє дане дослідження, вимагають 
суттєвих змін як в характері освітнього процесу, так і засобах педагогічної 
діяльності вчителя. У цьому контексті важливим є опанування такими 
освітніми технологіями, які б забезпечили навченість школярів 
використовувати знання у власній практичній діяльності, що заклало б 
основи для їх успішної участі у дослідженні PISA.  

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти (ВІППО) 
забезпечує підвищення кваліфікації вчителів у контексті запровадження в 
освітній процес компетентнісного підходу. На це спрямовані навчальні 
програми та організація освітнього процесу на курсах підвищення 
кваліфікації, здійснення науково-методичного супроводу діяльності 
педагогічних кадрів та проведення міжкурсових методичних заходів у містах 
та районах області. 

Волинські вчителі природничих дисциплін мають значні напрацювання з 
застосування на уроках практико орієнтованих завдань, навчання школярів 
використовувати знання у практичних ситуаціях, відмінних від тих, у яких ці 
знання було здобуто, на чому акцентують увагу провідні українські вчені 
(Т. Вакуленко, Л. Ващенко, А. Вербицький, О. Пометун та ін.).     

У розробці практико орієнтованих завдань методичним скеруванням є 
«Конструктор задач за рівнями таксономії Блума»: 

Відтворення  Розуміння  Застосування Аналіз Синтез Оцінка 
1. Назвіть 
основні 
частини… 

1. Поясніть 
причини того, 
що… 

1. Зобразіть 
інформацію 
графічно … 

1.Розкрийте 
особливості… 

1.Запропо-
нуйте  новий 
(інший) 
варіант… 

1.Впорядку
йте і обґру-
нтуйте … 

2. Згрупуйте 
разом усі… 

2. Окресліть в 
загальних рисах 
кроки, необхідні 
для того, щоб…  

2. Запропо-
нуйте спосіб, 
що дозволяє… 

2. Проаналі-
зуйте структу-
ру… з точки 
зору…  

2 37. 
Визначте, 
який з 
розв’язків є 
оптимальн
им для… 

3. Складіть 
список 
понять, що 
стосуються 
… 

3. Покажіть 
зв’язки, які на 
ваш погляд, 
існують між…   

3. Зробіть 
ескіз малюнка 
(схеми), який 
показує…  

3. Складіть 
перелік 
основних 
властивостей
…, що 
характеризую
ть…, 
з точки зору… 

3. Знайдіть 
незвичний 
спосіб, що 
дозволяє…. 

3.Оцініть 
значимість
… для… 

4. Розмістіть 
в певному 
порядку … 

4. Побудуйте 
прогноз 
розвитку… 

4. Порівняйте 
…і…, а потім 
обґрунтуйте… 

4. Побудуйте 
класифікацію.
.. на основі… 

4. 
Придумайте 
гру, яка… 

4. Визначте 
можливі 
критерії 
оцінки…  

5. Подайте у 
формі 

5. 
Прокоментуйте 

5. Проведіть 
(розробіть) 

5. Знайдіть в 
тексті (моделі, 

5. 
Запропонуйт

5. 
Висловіть 
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тексту… положення про 
те, що…  

експеримент, 
який 
підтверджує, 
що… 

схемі і т.п.) те,  
що… 

е нову 
(свою) 
класифікаці
ю… 

свою 
думку з 
приводу… 

6. Згадайте і 
напишіть… 

6. 
Переформулюйте 
ідею про те, 
що… 

6. Розробіть і 
проведіть 
презентацію… 

6. Порівняйте 
точки зору 
…і… на…  

6. Напишіть 
можливий 
(найбільш 
імовірний) 
сценарій 
розвитку…  

6. Оцініть 
можливості
… для… 

7. 
Прочитайте 
самостійно 
… 

7. Наведіть 
приклад цього, 
що (де, як)… 

7. 
Розрахуйте… 
на основі 
даних про… 

7. Виявіть 
принципи, що 
лежать в 
основі… 

7. Викладіть 
у формі… 
свою думку 
(розуміння)
… 

7. 
Проведіть 
експертизу 
стану…. 

Завдання, розроблені за «Конструктором…», ефективно 
використовуються практично на всіх етапах уроків. Принагідно зазначимо, 
що значні можливості для реалізації цілей практико орієнтованого навчання 
мають кейс-технології, технології критичного мислення, моделювання, ІКТ 
тощо. В освітній діяльності однією з провідних практико орієнтованою 
технологією виступає проектна технологія. Продуктивним у плані підготовки 
учнів до участі в дослідженні PISA є залучення учнів до дослідницьких 
проектів. Досвід формування дослідницьких умінь учнів на уроках і в 
позакласній роботі з біології заслуженого вчителя України Г. В. Ягенської, 
вчителя гімназії № 21 м. Луцька, широко пропагується шляхом проведення 
нею майстер-класів, проблемних семінарів та тренінгів для педагогів у містах 
та районах області [4, с. 17–58]. У методичній роботі з учителями 
використовуються також надбання педагогів України [2]. 

Важливим є використання практико орієнтованих завдань, що містять 
інформацію міжпредметного характеру. Такі завдання активізують діяльність 
суб’єктів освітнього процесу. Їх виконання дає змогу налагодити науковий 
діалог між вчителями природничих дисциплін та учнями [1].   

У цьому контексті особливого значення набуває розуміння та уміння 
педагогів використовувати практико орієнтовані завдання в освітньому 
процесі, що зумовлює пошук нових шляхів підвищення кваліфікації вчителів 
природничих дисциплін з даної проблематики. 

Подальше вдосконалення використання практико орієнтованих завдань в 
освітньому процесі можливе за умов: 

– використання таких типів завдань в освітньому процесі курсів 
підвищення кваліфікації; 

– співпраці викладачів ВІППО із слухачами курсів над розробкою 
практико орієнтованих завдань з різних тем природничих дисциплін; 

– систематизації та представлення, розробленого в системі роботи 
педагогів Волині, комплексу завдань для використання в закладах загальної 
середньої освіти при викладанні дисциплін природничого циклу;  

– вивчення проблеми точного вимірювання рівня набутих учнями 
практичних умінь та навичок (критерії оцінювання побудовані саме в рамках 
компетентнісного підходу);  
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– постійна розробка комплексу лабораторних робіт, що пов’язані з 
реальною життєвою практикою, для всього курсу природничих дисциплін;  

– дослідження психологічного аспекту використання освітніх технології 
на уроках природничих дисциплін;  

– поширення ідей та основних положень досвіду використання практико 
орієнтованих завдань з природничих дисциплін на сторінках педагогічної 
преси та фахових видань, зокрема, науково-методичного вісника 
«Педагогічний пошук».  

Таким чином, використання різних методичних прийомів забезпечує 
належний рівень підготовки учнів до участі у міжнародному дослідження 
PISA.   
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОГО 
НАВЧАННЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Концепцією «Нова українська школа» Міністерства освіти і науки 
України передбачено створення школи, де діти будуть навчатися через 
діяльність. Основна увага приділятиметься розвитку компетентностей, а не 
запам’ятовуванню фактів, вихованню відповідальних, активних і 
підприємливих громадян. 

Серед технологій, які визначають інноваційний освітній простір – 
проектна. Головним її елементом є проектування дітьми пошуку: від 
постановки проблеми та дослідження до конструювання оптимальних шляхів 
її розв’язання та презентації. Важливим є не лише результат, а й процес. Учні 
набувають індивідуального досвіду проектної діяльності внаслідок створення 
педагогом умов під час освітнього процесу. Вимогою часу є підготовка 
майбутнього вчителя початкової ланки навчання відповідно до нових 
завдань. 

У Луцькому педагогічному коледжі розроблена і впроваджена у 
навчальний процес робоча програма спецкурсу «Проектні технології в роботі 
вчителя», яка ставить за мету оволодіння майбутніми вчителями 
теоретичними та практичними основами проектної технології, розвиток 
інтегральних, загальних та фахових компетентностей студентів. Вона 
включає три змістові модулі:  
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1. Теоретичні основи проектної технології (методу проектів). 
2. Науково-методичний супровід проектної діяльності учнів початкової 

школи. 
3. Педагогічне проектування. 
Основним завданням першого змістового модуля є ознайомлення 

майбутніх вчителів з концептуальними основами проектної технології, 
надбаннями вітчизняної та зарубіжної школи (історичні уроки, сьогодення). 

Усвідомленню студентами теоретичних і методичних засад впровадження 
методу проектів в освітній процесс сприяє лекційна форма роботи 
(ознайомлення з типами проектів, їх структурою, етапами роботи над 
проектом, вимогами до особистості вчителя та організації ним проектної 
діяльності тощо). Значна увага приділяється питанням наступності, 
особливостям урочної та позаурочної проектної діяльності учнів, 
міжпредметним проектам. Викликають зацікавлення студентів телекомуні-
каційні проекти (спільна навчально-пізнавальна або ігрова діяльність учнів-
партнерів на основі комп’ютерної телекомунікації), педагогічні та освітні 
проекти з грантовою підтримкою.  

Передбачена програмою індивідуальна самостійна робота студентів над 
запропонованими темами сприяє розширенню і поглибленню знань з даної 
проблематики через пошук, опрацювання різних джерел інформації та 
усвідомленню важливості проектної технолої в освітньому процесі закладів 
загальної середньої освіти, спонукає до участі у важливих міжнародних 
проектах тощо.    

Змістовий модуль «Науково-методичний супровід проектної діяльності 
учнів початкової школи» спрямовує студентів на практичне оволодіння 
методикою навчального проектування (моделювання, презентації учнівських 
проектів з різних предметів та в позаурочний час). Студенти аналізують 
досвід учителів України, висловлюючи власне бачення опублікованих 
проектів у фахових журналах, посібниках, методичних збірниках, та 
розміщених на сайтах в Інтернеті. Знайомляться з досвідом учителів 
Волинської області, кращі доробки яких експонуються на виставках 
дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині». 
На практичних заняттях студенти моделюють учнівські проекти і 
презентують їх. Наприклад: «Моя Батьківщина – Україна» (літературне 
читання, (4 кл.), «Геометричні тіла в архітектурі м. Луцька» (математика, 
4 кл.), «Природні дива Волині» («Я і Україна», 3 кл.), «Мобільний телефон: 
користь чи шкода?» («Охорона здоров’я», 4 кл.), «Мандрівка Всесвітом» 
(природознавство, 4 кл.), «Живий куточок в класі» (позаурочний, 2 кл.), «Мої 
руки працьовиті» (позаурочний, 1 кл.) та ін. Майбутні педагоги вчаться 
коментувати науково-методичний супровід учителем проектної діяльності 
учнів, обговорюють, дискутують. 

Змістовий модуль «Педагогічне проектування» передбачає ознайомлення 
з особливостями проектної діяльності вчителя в методичній роботі. 
Студентами аналізуються також соціальні практично-орієнтовані проекти, 
які можуть очолити вчителі школи в умовах децентралізації для вирішення 
проблем громади, залучаючи учнів, батьків, громадськість. Це формує 
громадянську позицію, спрямовує на активність та усвідомлення свого місця 
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в житті як громадянина і члена спільноти. Студенти виконують індивідуальні 
проекти «Я і майбутнє», аналізуючи свій фізичний, духовний, психологічний 
стан, професійну підготовку, означують проблеми і шукають шляхи їх 
вирішення. У процесі роботи приходять до висновку необхідності 
продовження довготривалого проекту власної життєтворчості. 

Як майбутні фахівці студенти усвідомлюють своє «Я» в шкільному житті, 
глибше проникають у світ інтересів дитини, розуміючи свою роль як учителя 
ХХІ століття. Вони, а в перспективі їх учні, мають володіти 
компетентностями, знаннями, уміннями, які відповідають світовому рівню. 
Завдання викладача спецкурсу – створити мотиваційне середовище, 
психологічний комфорт, підтримувати інтерес студентів до проектної 
діяльності та культуру комунікації, заохочувати прояви творчості. Процес 
успішної реалізації програми спецкурсу передбачає об’єднання спільних 
зусиль викладача та студентів в ім’я освіти майбутнього.  

 
 

УДК 378.012(477.82)(047.31)  
Галина Романчук 

 
НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ВОЛИНСЬКИХ УЧИТЕЛІВ:  

ОЦІНКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
Зміни, що відбуваються в освітній системі України у контексті 

глобалізаційних процесів та інтенсивного розвитку міжнародного освітнього 
простору, зумовлюють необхідність нових підходів до організації 
неперервної педагогічної освіти та створення умов професійного зростання 
вчителів закладів загальної середньої освіти. Волинським інститутом 
післядипломної педагогічної освіти (ВІППО) створено систему неперервної 
освіти педагогічних кадрів, яка включає в себе (окрім традиційних форм 
підвищення кваліфікації, таких як дво-, тритижневі стаціонарні курси та різні 
форми методичної роботи у міжкурсовий період) впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес, творення нових 
навчальних програм для забезпечення компетентнісного підходу в роботі з 
учителем, корпоративного навчання в педагогічних колективах, новий рівень 
науково-методичного супроводу педагогічної діяльності.   

З метою забезпечення адекватної реакції колективу інституту на запити та 
потреби педагогів області в умовах реалізації Концепції «Нова українська 
школа» науково-дослідною лабораторією соціологічних досліджень та 
розвитку освіти ВІППО ведеться низка досліджень. Зокрема, опитано 
242 педагогічних працівники ЗЗСО м. Нововолинська та Любешівського 
району [1; 2]. Вивчення громадської думки вчителів щодо створення 
освітнього простору неперервної освіти дає змогу констатувати, що вчителі 
підвищують свою кваліфікацію на курсах у ВІППО (39,1%); всюди, де тільки 
можуть: і в державних установах, і в фахових громадських організаціях тощо 
(38,6%); використовують можливості онлайн-платформ (48,2%), відвідують 
тренінги, семінари EdCamp (37%). Але на першому місці залишається 
самоосвіта, на що вказують 92,4% респондентів. Результатами участі 
педагогів у науково-методичній роботі є розвиток їх творчої активності 
(92,4% респондентів).  
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За самооцінками респондентів, значною мірою на якість їхньої роботи 

впливає самоосвіта (89,6%), користування Інтернет-ресурсами (52,9%), 
навчання на курсах підвищення кваліфікації у ВІППО (45,3%), участь у 
роботі шкільного (33,6%), міських та районних (25,5%) методичних 
об’єднань, навчання на дистанційних курсах різного спрямування (30,75), 
різні форми методичної роботи, які проводить ВІППО (23,3%).  

 

 
 
 Головним завданням педагогічної діяльності вчителя в умовах сучасного 

розвитку освітнього простору регіону опитані педагоги визначають 
інноваційний розвиток освітнього середовища, формування власної 
готовності до оволодіння інноваційними освітніми технологіями та 
використання їх в освітньому процесі нової української школи. Так, свою 
повну готовність до запровадження компетентнісного підходу в освітній 
процес декларують 52,5% опитаних вчителів, частково готові працювати в 
такому режимі 40,2%   респондентів. Такий рівень готовності сформувався 
завдяки самоосвіті (77,9%), системі методичної роботи у педагогічному 
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колективі школи (61,8%), навчанню на курсах підвищення кваліфікації у 
ВІППО (61,5%), участі у науково-методичних заходах районних та міських 
методичних кабінетів (35,4%). Науково-методичним супроводом розвитку 
компетентнісного підходу в педагогічній діяльності задоволені 24% 
респондентів, задоволені частково – 57,5%, не задоволені – 3% і 5,5% 
опитаних обрали відповідь «важко відповісти».   

 
Кожен третій опитаний вчитель відповів на відкрите запитання «Які 

інноваційні технології, інтерактивні методи, перспективний педагогічний 
досвід Ви хотіли б освоїти?». Серед названого вчителями: «Хмарні 
технології», «Проектні технології», «Досвід роботи вчителів-пілотників 
НУШ», «Організація роботи вчителя в інклюзивному класі», «Створення 
онлайн-текстів для учнів» тощо. Таким чином респонденти окреслили 
перспективи такої діяльності ВІППО з організації неперервної освіти 
педагогів, яка б відповідала потребам сучасного вчителя.            

Список використаних джерел: 
1. Матеріали соціологічного опитування педагогічних працівників і учнів навчальних 

закладів Любешівського району. Луцьк. 2019. 97 с.  
2. Матеріали соціологічного опитування педагогічних працівників і учнів навчальних 

закладів м. Нововолинська. Луцьк. 2019. 99 с.    
 
 

УДК-93 (477) + 929 «Мельник»  
Алла Сахнюк 

 
АЛЛА МЕЛЬНИК – ВЧЕНИЙ ТА ОРГАНІЗАТОР НАУКИ 

Алла Федорівна Мельник народилася 20 жовтня 1949 року в смт Торчин 
Луцького району Волинської області [2, 348]. У 1967 році зі срібною 
медаллю закінчила Торчинську середню школу, в 1972 р. – Львівський 
державний університет імені І. Франка. В 1972–1975 рр. навчалась в 
аспірантурі на кафедрі економіки і планування цього ж вишу. 

У 1975 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Територіальне 
планування побутового обслуговування населення: проблеми та шляхи 
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вирішення». В 1997 р. захистила докторську дисертацію на тему 
«Організаційно-економічний механізм розвитку територіального комплексу 
послуг в умовах формування ринкових відносин» [4, 121]. 

З 1976 р. працює у Тернопільському національному економічному 
університеті старшим викладачем, згодом доцентом кафедри планування 
народного господарства. Від 1990 р. завідує кафедрою прогнозування і 
державного регулювання економіки (нині кафедра державного і 
муніципального управління) [1]. У 2002–2010 рр. – проректор з наукової 
роботи вказаного закладу. 

За час роботи в Тернопільському національному економічному 
університеті, А. Ф. Мельник була членом експертної ради з державного 
управління при Державній акредитаційній комісії України, членом наукової 
ради Міністерства освіти і науки України за фаховим напрямком 
«Економіка», Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки 
України з менеджменту і адміністрування, членом колегії Головного 
управління економіки Тернопільської обласної державної адміністрації, 
заступником голови Наукової координаційної ради Західного наукового 
центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки 
України в Тернопільській області тощо. Професор А. Ф. Мельник – голова 
спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д 58.082.01. 
Під науковим керівництвом А.  Ф. Мельник підготовлено й захищено чотири 
докторські та сімнадцять кандидатських дисертацій   [3, 319]. 

Наукова діяльність Алли Мельник відзначається надзвичайною 
активністю й багатогранністю. Вона є автором понад 310 наукових праць, 
серед яких 20 монографій (з них 3 – одноосібні), 5 підручників, 
22 навчальних посібників та одним з авторів Економічної енциклопедії 
України, Енциклопедії державного управління [5, 99]. 

Напрямками наукових досліджень А. Ф. Мельник є державне і 
муніципальне управління, державне регулювання економіки, регіональна 
економіка. Вона є керівником та розробником наукових тем: «Обґрунтування 
напрямків і розробка наукового обґрунтування рекомендацій по 
удосконаленню механізмів державного регулювання і підтримки малого 
бізнесу в сфері послуг», «Організаційно-економічний механізм реформу-
вання і розвитку економіки регіону» та ін. [4, 121–122]. 

А. Ф. Мельник є засновником наукової школи з організації управління та 
регулювання економікою на макро- і мезорівнях. Її представники подали у 
центральні та місцеві органи влади понад 50 документів (аналітичних 
довідок, наукових записок, експертних висновків і пропозицій). Серед них 
пропозиції до проекту Концепції системи законодавства України про 
державну службу (2004 р.), проектів Закону «Про територіальний устрій 
України» (2005 р.), Закону України «Про загальні засади державно-
приватного партнерства» (2008 р.) [6, 237]. 

За вагомий особистий внесок у створення та розвиток 
загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації державних службовців відзначена Подякою Кабінету Міністрів 
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України (2001 р.), почесними грамотами Тернопільської обласної ради та 
Тернопільської обласної адміністрації (2003 р., 2009 р.), нагороджена 
нагрудним знаком Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «За 
наукові досягнення» (2006 р.), є лауреатом  премії імені С. Подолинського. За 
видатні наукові досягнення А. Ф. Мельник з 2003 року, за рішенням 
Американського біографічного інституту є членом колегії консультантів 
наукових досліджень. З 2010 року – Почесний професор ТНЕУ. У 2013 році 
присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» [3, 
318].  
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РОЗДІЛ ІІ 

ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ  
В ІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВАХ  

 
УДК78.071.2:17.023.36 

Олександр  Дем’янчук,  Мар’яна Томашівська 
 

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

Одним із перетворень, які відбуваються в нашому суспільстві, є 
гуманізація усіх галузей життя, що передбачають підвищення української 
музичної культури людини та розвитоктворчого потенціалу. Спостереження 
над формуванням естетичних критеріїв дає змогу зазначити, що вимоги до 
майбутнього учителя музичного мистецтва зумовлюються потребою 
суспільства на виховання гармонійно розвиненої, аксіологічно-зорієнтованої, 
духовно багатої особистості. Отже, зростає роль нової соціально-педагогічної 
теорії, методологічними основами якої є ідеї та принципи гуманізації, 
особистісної зорієнтованості, художньо-творчої активності та загальної 
системи освітньої та виховної роботи із здобувачами освіти.   

Культура, з одного боку, акумулює результати творчої діяльності, а з 
іншого – розвиває інтелектуальні та духовно-творчі можливості особистості. 
На рівні буденної свідомості поняття «культурна людина» стало майже 
синонімічним поняттю «освічена людина»: культурне зростання особистості 
асоціюється, насамперед, зі здобуттям освіти як процесом набуття 
різнобічних і глибоких знань. Оскільки джерелом освіти є культура, то і 
змістом освіти має бути культура [2].  

Мета статті – ефективне забезпечення процесу формування української 
музичної культури, розвиткута ціннісних музичних орієнтацій майбутніх 
вчителів. 

«Почуття світу неможливо без розуміння і переживання музики, без 
глибокої духовної потреби слухати музику. Без музики важко переконати 
людину, яка вступає в світ, у тому, щолюдина прекрасна, а це переконання є 
основою емоційної, моральної, естетичноїкультури», – так писав видатний 
педагог В. Сухомлинський. 

Оптимальним можна вважати індивідуальне музичне навчання із 
студентами. Воно має усі умови для формування музичної культури та 
розширенню емоційної сфери, виховання індивідуальності, розвитку 
художніх та критичних смаків у здобувачів освіти.  

Враховуючи досвід групування компонентів естетичної культури молоді, 
можна виділити декілька ступенів сформованості естетичних критеріїв 
студентів. Перша ступінь – «суб’єктивно-інтуїтивна». Неабияку роль у 
суб’єктивних перевагах та критеріях відіграють лише музичні жанри, 
напрямки і стилі на яких сформувався інтерес до певного пласту музичної 
культури. Друга ступінь – «суб’єктивно-еталонна». Студенти ще повністю не 
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оволоділи досить усвідомленими, об’єктивними і стійкими критеріями оцінки, 
адекватним переживанням і розумінням музичної культури, хоча й близькі до 
цього. Вони спираються на окремі зразки того чи іншого музичного жанру або 
стильового напрямку. Третя ступінь – «суб’єктивно-об’єктивна». Майбутні 
фахівці мають стійкі жанрово-стилістичні уявлення, володіють системою 
музично-естетичних критеріїв за допомогою розвинутого естетичного почуття й 
інтелекту, глибоко усвідомлюють ціннісні аспекти, багатство художньо-
образного змісту музичного мистецтва і об’єктивно ставляться до його 
вартісної оцінки, активно-творчого засвоєння [3].  

Майбутні учителі музичного мистецтва формують цінності музичної 
культури з урахуванням наступних соціально-педагогічних умов: зорієнто-
ваність здобувачів освіти на становлення естетичних критеріїв у загальнозна-
чущих ракурсах української та світової культури; творче ставлення до 
використання сучасних підходів музичного виховання й художньої освіти; 
активізація розвитку, розширення та збагачення аксіологічних орієнтирів на 
основі включення їх у творчу соціокультурну діяльність студентів [1].  

Критерії естетичні у студентів виявляються у такій послідовності: форму-
вання свідомості від почуттів до ідеалів та форми естетичних критеріїв; 
орієнтацій індивіда; розвиток музичних здібностей і здатності до художньо-
образного мислення, сприйняття і оцінки музичних явищ як творчої сутності 
суб’єкта.  

Формування критеріїв на цінності музичної культури є перспективним 
регулятором соціокультурної активності молоді. Розвиток української 
музичної культури неможливий без формування у студентів національної 
свідомості та культури. Теорія та практика педагогічна повинна мати яскраво 
виражений національний характер. Саме звернення до української культури 
дозволяє особистості усвідомити національну приналежність та глибоке 
культурне коріння.  

Учитель музики повинен бути весь час в пошуках таких форм навчання та 
виховання, завдяки яким всі ланки естетичного процесу зіллються в єдиний 
потік становлення людини. Б. Теплов [6] писав, що знання тільки тоді стають 
знаннями, коли вони емоційно пережиті. І саме музичне виховання цьому 
сприяє якнайбільше. 

Українська музика, сучасна й світова має стати складовою музичної 
культури, вдосконалює фахову підготовку учителів, включає їх у контекст 
сучасного мистецтва та допомагає адаптуватися в культурному середовищі. 
Особливої уваги у процесі формування музичної культури майбутнього фахівця 
слід приділити естетичному сприйняттю українських музичних творів. 
Сприйняття музики – це найважливіший аспект музичного виховання 
студентів, оскільки без нього не може здійснюватися жодна музична діяльність. 
Знайомство із творами різних жанрів і композиторів завдяки різноманітності 
методів і форм, сприяють розширенню музичного світогляду студентів та 
вихованню у них музичного смаку. У цьому процесі формуються навички 
музичного мислення, накопичується музично-слуховий досвід, розвиваються 
уміння та навички, емоційно та свідомо сприймати музичний матеріал. 
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Формування у студентів здатності до сприйняття естетичної форми 
художнього твору передбачає створення певних умов. Важливо 
враховувати,що майбутні здобувачі освіти з різною підготовкою та з різною 
естетичною реакцією будують власні художньо-структурні узагальнення на 
різних рівнях сприйняття, індивідуально розуміють творчі зв’язки, їх 
взаємопроникнення. Отже, слід піклуватися про емоційне забарвлення 
сприйняття не може оминути опору на індивідуальні властивості художнього 
ставлення студента до музики [5].  

Особливе значення формування у майбутніх фахівців естетичного 
сприйняття музичної форми слід визначити орієнтацію їхньої уваги на 
осягнення краси звуку, інтонації, мелодії і вже потім на з’ясування 
художнього навантаження, творчості українських композиторів, певної 
школи та художнього напрямку. Естетичне сприйняття присутнє у деяких 
студентів які мають музично-естетичні здібності, навички і знань, які 
дозволяють об’єктивно та творчо сприймати втілені в музичних образах та 
явищах навколишньої дійсності. 

Критерії у студентів передбачає широке та багаторазове сприймання 
української музики на слух. При цьому розширюється коло охоплених в 
естетичній свідомості деталей, непомічене раніше стає бажаним, очікуваним. 
Прослуховування творів активізує процес охоплення характерних ознак 
стилю, робить більш рельєфним сприйняття конкретних деталей, зберігається 
невимушеність естетичних переживань та оминається сухий академізм у 
сприйманні музичного матеріалу.  

Виконавський рівень у студентів безпосередньо залежить від розвитку 
музичних здібностей. Сприйняття музики українських композиторів сприяє 
розвитку музично-художнього слуху, музично-естетичних здібностей та дає 
змогу не тільки охопити велику кількість творів певного композитора, а й 
співвіднести індивідуальні особливості студента із музично-естетичними 
цінностями репертуару.   

Професійною якістю майбутнього учителя музичного мистецтва має 
володіти музичним інструментом (бандура, сопілка,та ін.) на високому 
професійному рівні. Емоційне почуттєве пізнавання української музики 
повинно бути у своїй основі первісним. Тобто професійною якістю повинне 
бути вміння спрямувати фантазію, пам’ять, силу уяви студента, залучити до 
участі у сприйнятті української музики асоціативну сферу його мислення 
шляхом раціонально-логічного підходу [4].  

Словесна характеристика музичного твору є одним із важливих методів у 
виконавський підготовці студента. Названий метод дозволяє перейти від 
пасивного – до активного сприйняття та сформувати у студента ставлення до 
музики як до емоційно-змістовної мови, а не як до суто акустичного явища. 
Розуміння вираженої музики та закономірностей музичної мови підносить 
музичне сприйняття до рівня художнього спілкування з українською 
музикою.  

Отже, проблеми формування української музичної культури майбутніх 
учителів музики є частиною здебільшого загальної проблеми розвитку 
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особистості й суспільства. Формування музичної культури є перспективним 
регулятором соціокультурної активності студентів. Через засвоєння реальних 
естетичних критеріїв та музичних цінностей досягається цілеспрямоване 
формування суспільно значущих властивостей. Тому збільшенню культурної 
домінанти в освіті сприятиме розвитку мислення студентів їх професійної 
впевненості та підвищенню духовного рівня. 
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УДК 316.614:37 
Оксана Закусило  

 
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ 

Конвенція ООН про права дитини як документ міжнародного рівня 
автоматично висуває вимоги до кожної держави щодо приведення 
національного законодавства у відповідність із цим документом. Кожна 
людина, незалежно від стану здоров`я, наявності фізичного чи 
інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої не 
різниться від якості освіти здорових людей. Цей принцип, що відбитий у 
низці міжнародних документів, покладений в основу організації 
інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, котре 
впроваджується з метою реалізації їхнього права вибору навчального закладу 
та форми навчання за місцем проживання із забезпеченням усіх необхідних 
для цього умов. 

Що стосується інклюзивного навчання в Україні, то ще з 2010 року 
Міністерство освіти і науки України запустило в роботу «Концепцію 
розвитку інклюзивного навчання» (Наказ МОН від 01.10.2010р. № 912). А в 
2011 році вийшла постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних 
закладах». 

«Інклюзивне навчання – це система освітніх послуг, гарантованих 
державою, що базується на принципах недискримінації, врахування 
багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до 
освітнього процесу всіх його учасників; інклюзивне освітнє середовище – це 
сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, 
виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та 
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можливостей» – таке визначення міститься у новому Законі про освіту, що 
набрав чинності 28.09.2018 р. Також, у статті 20 остаточно врегульоване 
питання інклюзивного навчання, де відповідно до частини першої: заклади 
освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні класи для навчання 
осіб з ООП, але у разі звернення особи з ООП або її батьків таки клас 
утворюється в обов’язковому порядку. 

Згідно даних Директорату інклюзивної та позашкільної освіти МОН 
України у 2016/2017 н. р. кількість учнів в інклюзивних класах становила 
4180 осіб, а у 2017/2018 н. р. їх кількість була 7179 осіб. За той же період майже 
на 73% зросла кількість шкіл з інклюзивним навчанням – з 1518 до 
2620 закладів. Зросла також і кількість класів з інклюзивним навчанням по 
Україні більш ніж на 85%: з 2715 класів у 2016/2017 н. р. до 5033 класів у 
2017/2018 н. р. 

В місті Луцьку станом на 21 вересня 2018 року нараховується 10 закладів 
загальної середньої освіти, в яких організовано інклюзивне навчання, і в 
подальшому планується збільшення їх кількості з метою ширшого охоплення 
дітей з особливими освітніми потребами.  

Згідно із соціальними паспортами закладів загальної середньої освіти міста 
станом на 21 вересня 2018 року кількість учнів з інвалідністю складає – 
585 дітей.  

Кількість учнів, яких у 2018-2019 навчальному році залучено до 
інклюзивних класів – 44 особи. Кількість шкільних класів з інклюзивним 
навчанням нараховується – 32 класи. Наведемо кількісний розподіл учнів 
заучених до інклюзивного навчання за нозологіями: порушення слуху – 11; 
порушення зору – 3; порушення ОРА – 4; порушення інтелектуального 
розвитку – 3; порушення мови – 5; ЗПР – 18 учнів.  

Зважаючи на вище сказане, постала потреба надання кваліфікованої 
психолого-педагогічної підтримки дітям з особливими освітніми потребами та 
їхнім батькам. Відповідно до Плану пріоритетних дій Уряду, затв. 
розпорядженням КМУ від 28.03.2018 № 244-р формується мережа інклюзивно-
ресурсних центрів, яких у 2018 році заплановано створити близько 500.  

Саме створення ІРЦ стало важливим допоміжним механізмом у 
впровадженні системи інклюзивної освіти в Україні. Оскільки ІРЦ здійснюють 
проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку; надають 
психолого-педагогічну допомогу; забезпечують системне кваліфіковане 
супроводження дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років. 

В загальних рисах, можна зазначити, що в Україні впровадження 
інклюзивної освіти відбувається шляхом: 

– зміни сутності освітнього простору;  
– посиленням правого закріплення у системі вітчизняної освіти інклюзивних 

підходів; 
– розширенні рівня й обсягу освітніх послуг;  
– забезпеченні спеціальним обладнанням, дидактичними матеріалами; 
 профілю;  
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– психологічному, адаптивному, медико-реабілітаційному та соціальному 
супроводі;  

– цілеспрямованій підготовці педагогічних працівників;  
– залученні до процесу владних структур, органів управління освіти, 

громадських організацій, товариств, фондів, батьків. 
Список використаних джерел: 
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УДК 371 
Інна Іванюк  

 
МАЛОКОМПЛЕКТНА СТУДЕНТСЬКА ГРУПА:  

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ 
У сучасному вимогливому і швидкоплинному середовищі рівень освіти 

і її вплив на особистісний розвиток студента, значною мірою залежить від 
результативності впровадження в освітній процес таких педагогічних 
технологій, які дали б можливість студенту реалізувати свої пізнавальні 
потреби та інтереси до знань, підвищити якість навчання. Тому важливим є 
пошук оптимальних форм організації навчальної діяльності студентів, 
використання яких сприяло б оволодінню знаннями та узагальненими 
способами дій в конкретній науковій галузі. Нинішня об’єктивна реальність 
вимагає нових підходів до вирішення суспільних проблем, зокрема 
організації освітньої діяльності у малокомплектних групах.  

Набори 2015–2018 років загострили проблему «малокомплектних груп» 
(від 2 до 10 студентів). Вона існувала й раніше, але тільки для окремих 
спеціальностей. Причинами даної проблеми можуть бути: «дробленням» на 
2–4 частини попереднього ліцензійного обсягу в актах узгодження 
спеціальностей за новим і старими переліками; зменшення кількості 
потенційних абітурієнтів (через демографічний чинник); не складання ЗНО; 
навчання за кордоном. 

Закладам вищої освіти важко цю проблему вирішити тому що, за цими 
групами стоїть науково-педагогічні працівники кафедр та складні процеси 
ліцензування й акредитації.  

Які ж шляхи вирішення цієї проблеми заклади вищої освіти можуть 
застосовувати? Наприклад: 

− відповідно до Закону України «Про вищу освіту», діяльність закладу 
вищої освіти провадиться на принципах автономії та самоврядування. Тож 
заклади вищої освіти мають право не здійснювати набір за спеціальностями, 
де недостатньо вступників для формування групи більшої десяти осіб. 

http://www.education-inclusive.com/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-kontseptsii-rozvitku-inklyuzivnogo-navchannya
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-kontseptsii-rozvitku-inklyuzivnogo-navchannya
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− широкі освітні програми, що дозволяють формувати індивідуальну 
траєкторію навчання студента. Індивідуальна траєкторія означає фактичну 
відмову від прив’язування студента до певної академічної групи чи потоку. 
Разом з правом вибору студентом поміж кількох альтернативних навчальних 
дисциплін потрібно надати право студенту обирати альтернативні курси з 
певної навчальної дисципліни.  

− навчання здобувачів вищої освіти за декількома освітніми програмами 
ст. 62 п.16 Закону «Про вищу освіту», можливо, в рамках однієї академічної 
групи; 

− об’єднання малокомплектних груп в потоки для проведення лекцій та 
семінарів; 

− індивідуалізація освітнього процесу з використанням дистанційних 
технологій. 

На нашу думку, саме індивідуалізація навчання з використанням 
дистанційних технологій є найбільш оптимальним виходом розв’язання даної 
проблеми.  

В.М. Володько бачить індивідуалізацію навчання через розвиток 
індивідуальних можливостей та формування індивідуальної особистості. 
Індивідуалізацію навчання трактують як систему стосунків між викладачем і 
студентами. Заклад вищої освіти та викладач створюють умови для розвитку 
особистості студента. До студента висуваються певні вимоги щодо вміння 
самостійно знаходити потрібну навчальну інформацію, експериментувати, 
висловлювати гіпотезу, перевіряти її, вміти знаходити оптимальне рішення. 
Індивідуалізація навчання постійно знаходиться в динамічному стані. 
«Дидактична система індивідуалізації навчання складається з таких 
елементів: закономірність самостійного (індивідуального) навчання; мета 
навчання; зміст навчання; принцип (нормативне забезпечення) 
індивідуального навчання; діяльність студента; діяльність викладача; форми, 
методи, прийоми та засоби індивідуального навчання; критерії та показники 
оцінки діяльності студента і викладача; дидактичне середовище» [1, с. 96].  

Використання в освітньому процесі дистанційних технологій сприяє 
наближенню освітнього процесу до індивідуальної моделі студента. 
Дослідження багатьох вчених (О. Андрєєв, В. Кухаренко, Є. Полат, 
А. Хуторський та ін.) у сфері дистанційних форм навчання окреслили їх 
основні особливості: орієнтація на самостійну пізнавальну діяльність 
студентів; суттєві потенційні можливості дистанційного навчання для 
активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів; можливість 
організації відкритого навчання, розширення аудиторії споживачів освітніх 
послуг; інтеграція світових освітніх послуг; зниження за певних умов 
матеріальних витрат на організацію та здійснення процесу навчання. 

Система дистанційного навчання розрахована, в основному, на людей 
достатньо свідомих, які не потребують постійного контролю з боку 
викладача, тому важливу роль у цьому випадку відіграє мотивація студентів, 
їх здатність до самоорганізації. Якщо за традиційних форм навчання 
основною задачею студента було запам’ятати матеріал та потім його 
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відтворити, то за умови застосування дистанційних технологій у студентів 
розвиваються уміння співставлення, синтезу, аналізу, оцінювання виявлення 
зв’язків, планування, групової взаємодії з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій та технології дистанційного навчання. 

Система дистанційної освіти має як переваги так недоліки. До основних 
недоліків дистанційного навчання можна, по-перше, віднести відсутність 
«живого» спілкування студентів і викладачів, яке лежить в основі 
традиційної форми навчання для формування світогляду. Цей фактор є одним 
із основних, що впливає на якість освіти [2, с.10]. 

По-друге, при дистанційній формі навчання використовуються як 
текстові, так і графічні, звукові файли, відеофайли. У багатьох користувачів 
всесвітньої мережі існують проблеми зі швидкістю отримання інформації. У 
деяких немає доступу до Інтернету або немає можливості знаходитися в 
мережі необхідний час. Отже, погана якість зв’язку може негативно впливати 
на якість надання освітніх послуг тощо. 

Оптимальним вирішенням цієї проблеми експерти пропонують 
поєднувати у ВНЗ традиційну і дистанційну форму навчання при вивченні 
окремих модулів. 

У дистанційному навчанні викладач відіграє важливу роль. Він повинен 
розробити і представити у віртуальному навчальному середовищі навчально-
методичні комплекси своїх дисциплін, також визначити основні методи 
навчання, розробити форми контролю і критерії оцінювання результатів 
навчання тощо. Викладач із лектора має перетворитися в наставника – 
тьютора (опікуна), наукового керівника студента. Обов’язково потрібна 
певна кваліфікація і відповідні інформаційні компетенції: вміння 
використовувати інтернет-ресурси, самостійно освоювати нові прийоми 
комунікації, застосовувати мультимедійні засоби, брати участь у різних 
формах взаємодії зі студентами. 

Отже, на сьогоднішній день, виникає потреба розробки і 
запровадження у освітній процес програм дистанційного навчання, що 
відповідають кращим світовим зразкам і забезпечують підготовку фахівців на 
високому професійному рівні. Використання мережі Internet дає можливість 
оперативного доступу до інформаційних ресурсів навчального закладу та 
можливість ефективної взаємодії «викладач-студент», як в on-line, так і в off-
line режимах. 

Велика кількість сучасних дистанційних курсів не відповідає 
педагогічним вимогам, або відповідає лише частково. Звідси значущість 
проблеми, пов’язаної з розробкою самих курсів дистанційного навчання та 
методикою їх використання для різних цілей.  

Список використаних джерел: 
1. Володько В.М., Солдатенко М.М. Індивідуалізація навчання студентів / 

В.М. Володько, М.М. Солдатенко // Педагогіка і психологія. – 1994. − № 3. − С. 91−99. 
2. Технологія розробки дистанційного курсу : навч. посіб. / [ В. М. Кухаренко, 

Н. Г. Сиротинко, О. В. Рибалко, Ю. М. Богачков ] ; за ред. Бикова В. Ю. – К. : Міленіум, 
2008. − 24 с.  
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СВІТОГЛЯДНІ ПРІОРИТЕТИ ОСВІТИ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
Розвиток сучасної Української держави визначається у загальному 

контексті європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності 
загальносвітової культури: парламентаризм, права людини, права 
національних меншин, лібералізацію, свободу пересування, свободу здобуття 
освіти будь-якого рівня та інше, що є невід’ємним атрибутом громадянського 
демократичного суспільства. У розвинених країнах та країнах ЄС освіта є 
найважливішим постійно діючим чинником соціального прогресу. Практичне 
розв'язання найважливіших суспільних проблем безпосередньо асоціюється з 
розвитком і модернізацією освіти. 

Освіта в добу глобалізації і високих технологій − це фактор соціальної 
стабільності, економічного добробуту країни, її конкурентоспроможності та 
національної безпеки [1; с. 178]. Реформа освіти не є зобов’язанням України 
на євроінтеграційному шляху. Тим не менш, освітня сфера є однією з 
найбільш відкритих до інтеграційного процесу. Саме в освіті відмінно 
налагоджуються зв'язки і поки, наприклад, реформування інших більш 
«громіздких» сфер державного життя час від часу пробуксовує, педагоги, 
учні й студенти активно запозичують європейський досвід і діляться власним 
з Європою. 

Інтеграційний процес полягає у впровадженні європейських норм і 
стандартів в освіті, науці і техніці, поширенні власних культурних і науково-
технічних здобутків в ЄС. У кінцевому результаті такі кроки спрацьовува-
тимуть на підвищення в Україні європейської культурної ідентичності та 
інтеграцію до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього та науково-
технічного простору. В значній мірі цьому сприяє Болонський процес, 
учасником якого у 2005 році стала і Україна, разом з 45 іншими країнами 
Європи. Це процес європейських реформ, який був спрямований на 
створення спільної Зони європейської вищої освіти. Окрім цього Україна є 
країною-партнером Програми міжнародної співпраці ЄС «ЕРАЗМУС+», що 
підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, 
професійної підготовки, молодіжної політики та спорту (2014−2020 рр.).  

Наша держава поволі починає відкривати для себе освіту в сенсі пошуку 
значимих для свого розвитку ціннісних орієнтацій. Свідчення тому – урядові 
та різноманітні політичні проекти довгострокової дії, суспільствознавчі 
розвідки та монографічні дослідження і, звісно, – футорологічні прогнози в 
оптимістичному своєму варіанті. З освітою пов’язується, скажімо, 
можливість якісних соціокультурних зрушень, успіхи в державотворенні, 
збереження та нарощення інтелектуального потенціалу нації – основи 
духовного її багатства. А ще освіта витлумачується як потужне 
соціокультурне знаряддя, завдячуючи якому Україна має (і буде) долучатися 
до планетарних цивілізаційних змагань, а отже, не когось там доганяти та 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1288&qid=1395671967554
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переганяти, а відповідним чином наближатися до тих, хто переймається 
сьогодні проблемами планування та пришвидшування розвитку інтелектуа-
льного капіталу нації – самогенеруючої сили людського духу, могутнього 
джерела досягнення супервисоких прибутків, наближення бажаного в 
розвитку культури [2; с. 217]. 

Глобальними проблемами освіти, так званими історичними викликами 
XXI століття щодо неї є: 

1. Необхідність забезпечити високу функціональність людини в умовах, 
коли зміна ідей, знань і технологій відбувається набагато швидше, ніж зміна 
покоління людей. Тому слід знайти раціональні схеми співвідношення між 
лавиноподібним розвитком знань, високих технологій та людською 
здатністю творчо їх засвоювати. 

2. Забезпечення оптимального балансу між локальним та глобальним з 
тим, щоб людина, формуючись як патріот своєї країни, усвідомлювала реалії 
глобалізованого світу, була здатна жити і діяти в цьому світі, нести частку 
відповідальності за нього. 

3. Необхідність сформулювати на загальносуспільному й 
індивідуальному рівнях розуміння людини як найвищої цінності, права 
кожного стати і залишатися самим собою у відповідності зі своїми 
природними здібностями, оскільки лише це зможе забезпечити високий 
демократизм суспільства. 

4. Вироблення у людини здатності до свідомого та ефективного 
функціонування в умовах небувалого ускладнення відносин в 
глобалізованому інформаційному суспільстві, зрослої комунікативності 
життя та інформаційної насиченості середовища життєдіяльності [3, с. 221–
222]. 

Освіта є всезагальною формою і способом розвитку людини. Вона 
історично й органічно пов'язана із логікою та філософією суспільного 
розвитку, а отже, із культурою – сукупністю всіх суспільних зв’язків і 
відносин словом, реальністю, в яку екзистенційно включається індивідуальне 
«Я». До речі, завдяки цьому освіта і заявляє про себе як основа динамічного 
розвитку індустріального суспільства, тобто як своєрідний вектор його 
розвитку. Без цієї освіти, зрозуміло, XX сторіччя не знало б грандіозних 
наукових і технічних відкриттів та наукових звершень. 

Екзистенційний пріоритет України – це, таким чином, переорієнтація 
освітянських зусиль не тільки на те, що і як має бачити молодь. Головне тут 
ще й куди має дивитися, із неодмінним при цьому задоволенням 
індивідуальних запитів; аби врешті-решт у кожного вселявся дух упевненості 
та віри у власні сили, у свою життєву здатність та значущість. 

Відтак, нинішній пріоритет освіти – це навчання людей конструктивному 
мисленню та розвиток їхніх сутнісних сил, аби кожен мав можливість бути 
вислуханим та почутим. Зрозуміло, що така людина любитиме та поважатиме 
себе ще більше і виявлятиме при цьому ініціативу, узгоджену із суспільним 
благом, а не цінуватиме над усе державу, чого й донині навчає школа. 

Список використаних джерел: 
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ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СЛУХАЧІВ 
ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ 

Сьогодні, коли на тлі світового простору інформаційні та культурні 
процеси зазнають стрімкої інтеграції і глобалізації, освітня система України 
потребує негайної модернізації за всіма своїми напрямами. Сучасні 
суспільно-економічні зміни, процеси масштабного розвитку відкритого 
інформаційного суспільства, мобільність ринку праці, орієнтація вищої 
освіти на посилення зв’язку навчання з обраною професією зумовлюють 
вдосконалення змісту вищої освіти, спрямованого на забезпечення всебічної 
мовленнєвої компетентності особистості, соціальна роль якої в умовах 
сьогодення постійно зростає, що зобов’язує її ставати здатною до 
багатоаспектної комунікації і не лише в професійній діяльності.  

Сучасне суспільство дедалі стає все більш вимогливим до якості освіти. 
Постійно виникає потреба у таких кваліфікованих фахівцях, що спроможні 
ефективно працювати з великою кількістю різномовної наукової інформації, 
обсяги якої постійно збільшуються; а також у таких, що мають високий 
рівень культури загалом і культури мовлення зокрема. 

Останнім часом виші зазнають суттєвих змін, що зумовлює постійний 
безперервний пошук сучасних підходів до наукового обґрунтування 
дидактичного процесу у вітчизняних освітніх установах. Постала нагальна 
потреба розроблення нових підходів у лінгвометодиці; оптимізації шляхів 
формування культури мовлення, причому як педагогів, так і слухачів. 

«В умовах різновекторної інтеграції, створення єдиного освітнього й 
інформаційного простору актуалізується проблема формування культури 
українського мовлення майбутніх професійних кадрів у сучасних закладах 
вищої освіти. Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державна 
національна програма «Освіта», Національна доктрина розвитку освіти 
України у ХХІ ст., нормативні документи МОН України з питань освіти, 
Болонська декларація «Про європейський простір вищої освіти» відкривають 
нові перспективи для реалізації інтелектуального й особистісного потенціалу 
майбутнього словесника. 
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 Культура мовлення посідає особливе місце у змістовому діапазоні 
культури духовного світу, що передбачає досить високий рівень загальної 
культури людини, культури її мислення» [4]. 

Сучасна Україна обрала шлях проєвропейського спрямування та 
приєдналась до Болонського процесу, внаслідок чого зазнала значних змін у 
своєму соціально-економічному розвитку, завдяки чому настали сприятливі 
умови для відкриття інформаційного простору. А це спричинило попит на 
пізнання та вивчення української історії, культури, мови, літератури. Адже 
оновлена українська держава впевнено прямує, аби стати рівноправним 
учасником створення сучасного світового освітнього тла. І одним із 
найважливіших чинників у цьому процесі є залучення до України на 
навчання іноземної молоді. Тому сьогодні гостро виникла потреба в наданні 
іноземним прибульцям якісної освіти загалом та якісних знань з української 
мови зокрема [6], що стало рушієм розвитку української лінгводидактики 
саме як методичної дисципліни, котра вивчає зміст, методи, форми навчання 
української мови загалом та як іноземної зокрема. Адже потрібно зважати, 
що насамперед іноземні студенти потребують якісної освіти, чого неможливо 
досягти без належної попередньої їх мовної підготовки, від якої, з одного 
боку, залежить їхнє особистісне зростання, а з іншого – підвищення 
престижу українських вищих навчальних закладів на світовому ринку 
освітніх послуг зокрема та української системи освіти у світовому просторі 
загалом. 

Сьогодні спостерігається підвищення кількості іноземних громадян, що 
виявляють бажання отримати вищу освіту саме в українських ВНЗ, а тому 
логічно, що внаслідок цього підвищується попит на вивчення української 
мови як іноземної. Адже молодь із інших країн, що націлена в майбутньому 
співпрацювати з українськими та закордонними партнерами, повинна мати 
можливість отримати належну фахову підготовку в незалежній Україні, а для 
цього інофонам потрібно оволодіти теоретичними і практичними навичками 
української мови [6]. Мова – найдосконаліший комунікативний засіб, завдяки 
якому реалізується спілкування людей. Саме в процесі мовлення 
здійснюється  й обмін думками, життєвим досвідом. Мова є основною 
формою національної культури. Отже, беззаперечно, для іноземних студентів 
вітчизняних вишів українська мова – це «не лише навчальний предмет, а й 
освітня дисципліна», що виявляється і засобом їхнього всебічного розвитку, і 
провідником щодо становлення майбутніх фахівців як професійних 
особистостей, котрі повинні бути комунікативно компетентними в умовах 
сьогодення [9]. А формування комунікативної компетентності відбувається 
завдяки здатності опанувати державну мову країни, в якій перебуваєш. Для 
інофонів в Україні саме українська мова є мовою їхнього соціокультурного 
оточення. Належне вивчення студентами-іноземцями державної мови 
повинно забезпечити їхні комунікативні потреби не лише в навчально-
науковій сфері, щоб отримати найбільш кваліфіковану конкуренто-
спроможну підготовку за обраним фахом, а й у побутовій сфері, щоб мати 
змогу задовольнити потреби свого повсякденного життя в іншомовному 
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суспільстві; у суспільно-політичній та, що дуже актуально і важливо для 
сучасної молоді, соціально-культурній сфері, аби пом’якшити і 
пришвидшити «процес адаптації та повноцінного орієнтування» в новому 
середовищі. Саме вивчення мови є одним із найголовніших чинників 
виховання гармонійної особистості, що здатна до міжкультурного діалогу в 
безмежному світовому просторі. А тому задля надання належної фахової 
підготовки іноземним громадянам законом України «Про освіту» 
упроваджено у вітчизняних ВНЗ навчальну дисципліну «Українська мова як 
іноземна». Один із найвпливовіших документів сучасності «Мовна політика 
світу в ХХІ ст.» наголошує, що нова мовна політика повинна гарантувати 
міжкультурне спілкування, яке є можливим завдяки толерантному ставленню 
до представників різних спільнот, дбайливому ставленню до мовного 
плюралізму, наданню допомоги у навчанні мов. Отже, нові завдання, що 
постали перед вишами, потребують серйозного переосмислення та 
розв’язання. А це, в свою чергу, викликає необхідність створення нової 
технології навчання української мови, яка б задовольняла освітні потреби 
інофонів, та розроблення україномовної теоретико-методичної наукової бази 
з опорою на українознавчий лінгвістичний та лінгводидактичний досвід. Це 
вимагає удосконалення традиційних підходів у лінгводидактиці, спрямо-
ваних першочергово на формування мовної, мовленнєвої і граматичної 
компетенцій та урахування кроскультурного компонента, що потребує 
оволодіння культурним досвідом: знаннями про традиції, звичаї, норми 
поведінки, особливості світобачення іноземних прибульців задля 
ефективного та продуктивного навчання української мови [6]. 

Ґрунтуючись на теоретичних засадах, методика взагалі визначає вимоги 
до того, чим повинен керуватися викладач і що йому брати з методичного 
арсеналу для практичного здійснення пізнавальної діяльності студентів і для 
досягнення виховної мети навчання. В апріорі методика будь-якої 
дисципліни і мови зокрема складається з 2-х частин: теоретичної та 
практичної, яка пропонує конкретні методи, прийоми навчання і розкриває 
способи впровадження і застосування їх під час занять [7]. А термін методи 
навчання української мови як іноземної зводиться до способів 
взаємопов’язаної діяльності викладача й інофона, що спрямовані на 
досягнення навчальної мети – володіння українською мовою. Сучасний 
процес навчання іноземних громадян української мови повинен базуватися 
на міжкультурній взаємодії та творчій продуктивній співпраці між 
студентами і викладачами у відповідно створених сприятливих умовах для 
особистісно-соціального зростання й самореалізації слухачів в іншомовному 
середовищі. Ці обставини стимулюють викладачів до постійного пошуку та 
системного використання ними найбільш дієвих засобів, прийомів, методів, 
що сприяють творчому мисленню студентів ще на першому етапі опанування 
мови. Тому на цій початковій стадії дуже важливо захоплювати інофонів 
вивченням української мови й підтримувати їхню зацікавленість 
дисципліною. Ось чому ще з найперших занять доцільно залучати в освітній 
процес ігрові моменти, адже, по-перше, розважально-ігрова діяльність знімає 
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напруження і передчасну втомлюваність іноземних слухачів підготовчого 
відділення, сприяє їх швидшій колективній адаптації, інтенсифікує краще 
засвоєння навчального матеріалу загалом та нової лексики зокрема. Звичайно 
ж позитивним і надійним джерелом збагачення словника студента повинна 
стати класична цілеспрямована робота викладача, в арсеналі якого є тексти, 
підручники, спеціально розроблені лексичні і граматичні вправи, під час 
виконання яких у процесі роботи з лексичним матеріалом важливо 
здійснювати постійний міжпредметний зв'язок. Це допомагає іноземним 
слухачам краще збагнути лексичне багатство і стилістичні можливості 
української мови, сприяє розвиткові їхньої загальної мовленнєвої культури. 
На заняттях доцільно впроваджувати дослідження й аналіз текстів, окремих 
речень, письмові й усні вправи. 

У роботі над уточненням і розширенням словникового запасу іноземних 
слухачів підготовчого відділення можна визначити такі основні напрямки: 
1) лексичний аналіз мови окремих текстів, що вивчаються в аудиторії, котрий 
полягає у виявленні незнайомих слів і висловів, уточненні відтінків їх 
значень, виявленні слів, ужитих у переносному значенні, доборі синонімів чи 
антонімів тощо; 2) з’ясування значення слів шляхом використання різних 
способів: показ предмета чи дії, які є новими для студента, введення нового 
слова у контекст тощо [7]. Для виконання цікавих комунікативних завдань 
ефективно використовувати різноманітні карточки, картинки, фото із 
зображенням предметів чи навіть самі предмети відповідно до теми заняття, 
застосовуючи які, проводити ігри, наприклад, розділивши студентську 
аудиторію на групи, шукаємо або називаємо, хто більше і швидше, певні 
предмети; називаємо рухи, ознаки; складаємо речення; граємо в кольори, 
«варимо борщ», познайомившись із темами: «Магазин», «Продукти», «Їжа», 
вивчаємо пори року, використовуючи зображення явищ природи, певного 
одягу тощо. Також моделюємо різні життєві ситуації, відповідно до яких 
розробляємо певні соціально-рольові діалоги в парах чи командах, 
проводимо групові дискусії, інтерв’ю. Також ефективним у проведенні 
занять є завчасно підготовлений роздатковий матеріал. Наприклад, при 
вивченні відмінювання іменників доцільно виготовити картки (окремо з 
основою слів, окремо з закінченнями та відмінковими питаннями), які можна 
використовувати, «граючи» на занятті, для закріплення матеріалу. Адже 
подібні завдання сприяють не тільки кращому засвоєнню навчального 
матеріалу, а й дають поштовх для уяви, творчості і фантазії інофонів. 
Цікавими й ефективними щодо кращого засвоєння голосних і приголосних 
(твердих і м’яких) звуків виявляються різноманітні ігри з набором букв, котрі 
можна розташовувати в хаотичному порядку, а потім відшукувати лише 
приголосні чи тільки голосні, чи відбирати тверді, або ж, навпаки, м’які. А 
можна серед цих літер відшукувати певні слова. Такі ігрові завдання можна 
виконувати, розділивши слухацьку аудиторію на команди, щоб усі могли 
брати активну участь і позмагатися, хто більше і швидше, і краще виконає 
поставлену задачу. Також дуже доречно проводити спільні творчі роботи, 
залучаючи, наприклад, малювання (вивчаючи кольори; однину та множину), 



Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 

76 
 

поробки тощо. Доцільним є малювання для усвідомлення іноземною 
аудиторією поняття збірності, сукупності, речовинності іменників; таких, що 
мають лише однину чи лише множину (малюючи пшеницю, небо і небеса, 
лист і листя, золото, двері, ворота, штани, час і часи, комашку і комашню, 
колосок і колосся, волосину й волосся тощо). Ефективним виявляється 
виготовлення творчих поробок із використанням клею, ножиць, кольорового 
паперу, різноманітних круп тощо. Таким чином можна виготовляти 
картинки, наклеюючи зернята на завчасно заготовлені шаблони, створювати 
квіти, море, небо, сонце, каміння, хмари, дерева, ягоди, пташок тощо. Так 
іноземні слухачі знайомляться не тільки з лексичним тематичним 
матеріалом, а і з певними предметами – знаряддями праці і з певними 
дієвими фразами – наказами, типу: візьміть ножиці, беремо ножиці – ріжемо, 
розрізаємо, розрізали, пензлем малюємо, клеєм – клеїмо. А також вони 
практично вивчають і різний матеріал, з яким працюють, що допомагає їм 
з’ясувати відмінності різновидів круп, наприклад: манна, гречана, горох, 
квасоля, пластівці – що їм стане в нагоді і в побутовому житті. А це, в свою 
чергу, окрім знання мовного матеріалу, сприяє і полегшує процес їхньої 
адаптації до життя в іншомовному соціокультурному середовищі, що також 
виявляється однією з важливих умов для успішного навчання інофонів. 
Особливо найефективнішими такі спільні творчі процеси виявляються, коли 
виникає мовний бар’єр в аудиторії іноземних слухачів підготовчого 
відділення, адже дуже часто постає проблема вибору мови-посередника для 
викладання української як іноземної. І хоч для студентів, скажімо, 
африканських чи близькосхідних країн: Єгипту, Нігерії, Намібії, Марокко, 
Йорданії, Ізраїлю (Палестини), Пакистану тощо – мовою-посередником на 
заняттях є англійська, проте в процесі роботи виявляється, що іноземні 
слухачі в одній академічній групі мають зовсім різний рівень володіння 
англійською мовою, а ті, хто приїхав, наприклад, з Алжиру, Кот-д’Івуару, 
Конго взагалі погано розуміють англійську, для них другою мовою 
спілкування є французька. А цей фактор дуже суттєво впливає на форми 
роботи з класичним навчальним матеріалом в аудиторії. Зважаючи на цю 
обставину, викладач повинен проводити заняття, застосовуючи 
диференційований підхід до навчання, можливо, розподіляючи слухачів на 
дві – три підгрупи залежно від їхнього рівня володіння мовою-посередником, 
готуючи для них на одне заняття різні завдання, ось тут і стає у нагоді такий 
різноманітний розважально-ігровий комплекс вправ, який, з одного боку, 
дозволяє подолати мовний бар’єр серед інофонів, а, з іншого, сприяють 
кращому засвоєнню навчального матеріалу. 

При подальшому ж вивченні мови ефективно організовувати різноманітні 
культурні заходи: зустрічі, екскурсії, спортивні розваги – які можна потім 
обговорити й оформити фотозвіт чи повідомлення – презентацію на певну 
соціокультурну розмовну тему, на кшталт: «Моя країна», «Місто», 
«Транспорт», «Спорт» тощо. Адже такі проекти сприяють розкриттю й 
реалізації неординарних евристичних здібностей, «розвивають творчу 
активність у процесі опанування мови» [3]. 
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Для позааудиторної роботи цікавим виявляється завдання для іноземних 
слухачів розробити презентацію своєї групи, під час підготовки до якої 
відбувається колективне спілкування в неформальних умовах, адже студенти 
однієї групи отримують можливість краще пізнати одне одного: про події та 
факти свого студентського життя, захоплення, розкрити здібності, виявити 
таланти, готуючи, можливо, якісь творчі номери, продемонструвати елементи 
культури, традицій, звичаїв своєї країни: представити пісню, танець, сценку 
тощо. Адже такі заходи, що проходять в атмосфері позитивних емоцій, 
жартів, захоплення, як правило, нікого не залишають байдужим, згуртовують 
і сприяють зміцненню дружньої обстановки в навчальному колективі. 

Таким чином, вітчизняний викладач-мовник для студентів-іноземців 
задля їхнього ефективного опанування мови постійно повинен створювати 
креативне освітнє середовище, що передбачає широке застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження різноманітних 
мультимедійних засобів, що дає можливість доцільно унаочнювати освітній 
процес, підвищує зацікавленість і захоплення українською мовою, підтримує 
увагу й концентрує уважність. І, безумовно, допомагає успішному 
становленню й саморозвитку креативної комунікативно компетентної 
особистості, здатної до багатоаспектної комунікації (як того вимагає сучасне 
світове суспільство) як в професійній діяльності, так і в соціокультурному 
середовищі, де вона перебуває. 
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 Тамара Николюк  

 
МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
Академічна мобільність усіх учасників освітнього процесу сприяє 

розвитку міжкультурних компетентностей та покращує професійну 
самореалізацію студентів та викладачів.  В Україні відомо чимало програм 
академічної мобільності з багатомільйонними бюджетами, за допомогою 
яких здійснюється навчання за межами країни у Європейському Союзі та 
іноземців  в Україні. Так, у 2010 році за даними ЮНЕСКО приблизно 3,6 млн 
студентів вчилися за межами своєї держави і їх стає все більше.  

 На жаль, укладання міжуніверситетських двосторонніх договорів про 
обмін кадрами не систематичне у зв’язку з відсутністю належного 
фінансування.   Якщо іноземні університети ще фінансують своїх фахівців за 
кордоном, то вітчизняні можуть робити це  за рахунок коштів фондів 
підтримки й розвитку вищої освіти, коштів сторони, що приймає,  грантів або 
особистих коштів учасників проектів. Українські ВНЗ не мають можливостей 
організовувати академічну мобільність на належному рівні. 

Відбір  для участі в програмах академічної мобільності здійснюється 
конкурсною комісією вищого навчального закладу, враховується рейтинг 
успішності, знання іноземних мов конкурсанта та його участь у науковій 
роботі. Перелік необхідних документів та процедура їх подання 
регламентується угодами між вищими навчальними закладами-партнерами. 

Мобільності поділяють на incoming (особи, що приїжджають) та outgoing 
(особи, що виїжджають). Основними формами академічної мобільності 
студентів є такі: ступенева; кредитна мобільність; мовне стажування. 

Лідером із міжнародної співпраці та реалізації програм міжнародної 
академічної мобільності був і залишається Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка. Активним учасником програм 
академічної мобільності є також і Ужгородський національний університет 
(УжНУ), Луцький національний технічний університет. 

У Луцькому національному технічному університеті студенти  можуть 
здобути вищу освіту безкоштовно в університеті «Люблінська Політехніка», 
м. Люблін, в Академії ім.Яна Длугоша м.Ченстохова Республіки Польща та в 
Політехнічному інституті  м. Браганса, Португалія. Науково-педагогічні 
працівники та непедагогічні працівники університету в 2018 році реалізували 
право на мобільність, а саме наукове стажування, підвищення кваліфікації та 
участь в спільних проектах в університеті «Люблінська Політехніка», в 
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Люблінському природничому університеті, в Люблінському науково-
технологічному парку, Лодзькому політехнічному університеті, університеті 
«Познанська Політехніка» та ін. Всього оформлено 47 стажувань учасників 
освітнього процесу серед науково-педагогічних працівників. 

У 2018 році студенти Луцького НТУ мали змогу реалізувати право на 
кредитну мобільність: три  –  в університеті «Люблінська Політехніка», один 
–  у Політехнічному інституті Браганси, один  – в Університеті ім. 
Александра Стульгінскіса, два – в Університеті Памуккале.  

У минулому році за формою  ступеневої мобільності  навчалися вісім  
студентів в  університеті «Люблінська Політехніка» та три в Політехнічному 
інституті м. Браганса.  

Мовне стажування  пройшли два студенти факультету бізнесу. 
Крім того, міжнародний відділ працює над реалізацією програми 

подвійного диплому. Так, у лютому 2017 року за цим проектом навчалися у 
м. Люблін (Польща) три студенти машинобудівного факультету.  

Крім того, у 2017 році діяв ще один проект, за яким студенти мали змогу 
стажуватися в Канаді. Студентів третього курсу різних наукових дисциплін 
запрошували взяти  участь у програмі Сanada's Mitacs Globalink Research 
Internship Program for Ukraine. Це міжнародна ініціатива для іноземних 
студентів з Австралії, Бразилії, Китаю, Франції, Індії, Німеччини, Мексики, 
Саудівської Аравії, Тунісу та України для дослідницького стажування в 
Канаді. Щороку з травня до вересня учасники, що пройшли відбір, беруть 
участь у 12-тижневому дослідницькому стажуванні під керівництвом 
канадських викладачів. Випускники програми Globalink Research Internship, 
що зацікавлені повернутися до Канади, щоб навчатися там у магістратурі, 
мають право на отримання стипендії Globalink Graduate Fellowship [3]. 

Отже,  Луцький національний технічний університет залучений у єдиний 
освітній європейський простір і є учасником інтеграційних процесів, що 
відбуваються у світовому співтоваристві. 

 
 

УДК 378.046 – 021.68 (477.82) 
Петро  Олешко 

 
СТВОРЕННЯ  ОСВІТНЬОГО  СЕРЕДОВИЩА  ДЛЯ 

ПРОФЕСІЙНОГО  ЗРОСТАННЯ  ВЧИТЕЛЯ 
Сучасна післядипломна педагогічна освіта (ППО) зорієнтована на відхід 

від спрямування на ліквідацію прогалин у попередній підготовці 
педагогічних працівників та розвиток їх умінь у пристосуванні до змін у 
змісті та технологіях навчання. Одним із головних факторів модернізації 
системи ППО є надання їй інноваційного характеру, формування її нової 
моделі. Це стає можливим в умовах створення такого освітнього середовища, 
елементами якого є осучаснена матеріально-технічна база, розвиток науково-
педагогічних і методичних кадрів та забезпечення на цій основі 
запровадження компетентнісного підходу в організації освітнього процесу і 

https://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-graduate-fellowship
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науково-методичного супроводу підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів регіону.       

Ректоратом Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 
(ВІППО) забезпечується створення інформаційно-комунікаційного 
освітнього середовища. Здійснюється використання ІКТ в діяльності ВІППО 
і окремих його підрозділів, у професійній діяльності науково-педагогічних та 
методичних працівників й в навчальній діяльності слухачів курсів 
підвищення кваліфікації.  

Засоби ІКТ професійної діяльності (як соціальні, так й інформаційні), 
інформаційні ресурси та інтелектуальні програмні комплекси дозволяють 
реалізувати: розвиток технологій співробітництва і співтворчості в 
освітньому процесі; виконання колективних навчальних проектів з різних 
дисциплін; практичне використання засобів ІКТ в процесі отримання знань і 
формування компетентностей; створення інформаційних баз з дисциплін, що 
викладаються й запровадження сучасних освітніх технологій.   

У цьому контексті науково-педагогічні працівники інституту моти-
вуються ректоратом на формування особистого інформаційно-
комунікаційного середовища професійної самоосвіти, необхідного для 
здійснення ефективної педагогічної діяльності на високому професійному 
рівні, на основі дидактичних можливостей веб-технологій.    

Забезпечення неперервної освіти неможливе без індивідуалізації 
навчання, створення індивідуальних освітніх програм для кожного педагога. 
Це вимагає нових підходів до розробки навчальних планів, програм, на 
основі нових принципів організації освітнього процесу. Відповідно до 
основних положень Концепції «Нова українська школа» за новими 
навчальними планами різними формами підвищення кваліфікації охоплено 
протягом 2018 року 2016 вчителів початкових класів. Навчання педагогів 
складалось з двох етапів: дистанційного курсу на освітній платформі Ed ERA 
та очних сесій. Для підготовки вчителів до роботи в умовах НУШ в області 
створено 21 локальний центр, в інституті обладнано сучасні навчальні 
аудиторії. 

Науково-педагогічні та методичні працівники, зберігаючи кращі традиції 
колективу, активно впроваджують новації в діяльність ВІППО і досягають 
позитивних результатів у підготовці педагогічних кадрів до роботи в умовах 
розвитку нової української школи.     

Сприйняття ідей сучасного європейського освітнього простору 
здійснюється шляхом плідної співпраці ВІППО з гуманітарними 
представництвами зарубіжних країн в Україні, участі інституту в 
міжнародних проектах. Протягом 2018 року за ініціативою Посольства 
Франції в Україні методист відділу гуманітарних дисциплін ВІППО 
І. Г. Ураєва пройшла у Французькому інституті (м. Київ) підвищення 
кваліфікації як національний тьютор дистанційної програми PRO FLE+. 
Вчителі французької мови, котрі працюють в школах Волині, вже третій рік 
під тьюторатом І. Г. Ураєвої продовжують навчання на міжнародній 
цифровій платформі PRO FLE+, розробленій Французьким національним 
центром дистанційної освіти.       
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Методисти інституту спільно з учителями німецької мови з 2008 року 
щороку мають можливість під час перебування в німецькому місті Бад-
Зальцуфлен на запрошення спілки «Брюкеншлаг» отримати багату 
краєзнавчу інформацію,  ознайомитись з системою освіти Німеччини та 
відвідати освітні заклади. У рамках міжнародного співробітництва 
створюються нові проекти та налагоджуються партнерські стосунки між 
навчальними закладами. Зокрема, хороша спільна робота об’єднує педагогів 
Колківського ліцею Маневицького району та гімназії «Ан Маркт» м. Бюнде.   

Низку ефективних заходів з підвищення кваліфікації вчителів польської 
мови провів інститут за безпосередньої участі та підтримки Генерального 
консульства Республіки Польща в м. Луцьку. Так, у квітні 2019 року  у 
ВІППО відбувся черговий семінар від авторів серії підручників та посібників 
«Krok po kroku» видавництва «SJO GLOSSA» пана Томаша Стемпека та пані 
Івонни Стемпек. Вони представили нові методики навчання, інноваційні 
можливості освітньої онлайн-платформи та новинки друку: навчальні 
плакати, збірки вправ та завдань для успішного оволодіння мовою. 
Важливим є те, що вчителі опановують нові навички практично, під час гри, 
дії, в діалозі з колегами, з тренерами. На закінчення всі учасники отримали 
сертифікати та подарунки від видавництва і безкоштовний доступ 
до навчальної платформи школи «GLOSSA» на три місяці.  

Поряд з цим багато років поспіль зі слухачами курсів підвищення 
кваліфікації вчителів англійської мови працюють волонтери Корпусу Миру. 
Спілкування із носіями мови значною мірою впливає на мовну та мовленнєву 
культуру педагогів.  

Нова освітня політика ректорату ВІППО забезпечує успішну адаптацію 
педагогічних працівників до зміни компонентів професійної діяльності в 
інформаційно-комунікаційному освітньому середовищі.     

 
 

УДК 378.1(477) 
Галина Татаренко 

 
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ: 

ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 
Інтеграція України до європейського освітнього простору вимагає 

значних реформаційних перетворень національної політики у сфері освіти. 
Активна робота з реалізації реформи освіти зумовлена євроінтеграційним 
напрямком руху України, відкритістю до політичної, економічної, соціально-
культурної взаємодії, прозорістю кордонів, інтенсивними міграційними 
процесами. Мета реформування вищої освіти полягає у створенні 
привабливої та конкурентоспроможної національної системи вищої освіти 
України, інтегрованої у Європейський простір вищої освіти та Європейський 
дослідницький простір.  

Удосконалення системи підготовки юристів є невід’ємною складовою 
загальної реформи вищої освіти, та має на меті підготовку фахівців-
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правників з високим рівнем компетентностей, правової культури, знанням 
міжнародного права. Досягти позитивних результатів реформа зможе завдяки 
дослідженню та використанню досвіду країн Європейського Союзу. 

Вплив принципів Болонської спільної декларації європейських міністрів 
освіти на систему вищої юридичної освіти пов’язаній з процесами 
глобалізації права, тісною взаємодією, взаємопроникненням правових систем 
та культур.Юридичну освіту слід розглядати як один з засобів глобалізації 
європейського простору, бо саме за допомогою права можливо вирішити 
проблеми як загального так і регіонального рівня, розробити спільні підходи 
та принципи розвитку держави, спільноти, особистості.  

Мета юридичної освіти та її місце у загальному європейському просторі 
полягає в укоріненні ідей та загальнолюдських цінностей права та прав 
людини. Але при цьому мова не їде про розчинення національного права та 
поглинанні його європейським. Навпаки, право Європи повинно виступати 
доповненням, базою для національного права що залишається домінуючим. 
Саме тому методами формування єдиного європейського простору у сфері 
права виступають гармонізація та уніфікація як законодавства так і 
юридичної освіти. Наприклад, говорячи про гармонізацію національної 
юридичної освіти з європейською, мова їде про спільність, сумісність 
освітніх програм та навчальних планів, освітніх ступенів тощо.  

Таким чином, Болонський процес веде до більшої сумісності та 
порівнянності систем вищої освіти, завдяки чому для здобувачів вищої освіти 
полегшується мобільність, а заклади вищої освіти можуть залучати студентів 
та науковців з інших континентів. 

До загальних європейських стандартів вищої освіти можна віднести 
наступні: якість освіти; соціальний вимір освіти, рівність прав при доступу 
до вищої освіти та її завершенню; освіта на протязі усього життя; 
працевлаштованість; студентоцентроване навчання та навчання як місія 
вищої освіти; освіта, дослідження та інновації; мобільність; багатовимірні 
інструменти забезпечення прозорості; державне фінансування у поєднанні з 
автономією закладів освіти.Стандарти юридичної освіти базуються та 
випливають з вищенаведених загальних стандартів вищої освіти. Складовими 
комплексної юридичної освіти є теоретичні знання, практичні навички та 
моральне виховання. Юридична освіта повинна органічно поєднувати теорію 
та практику, володіти широким інструментарієм  навичок, компетентностей, 
умінь та знань. Моральний аспект юридичної освіти базується на 
філософському, соціально-культурному підґрунті. Моральні якості юриста, 
можуть бути «уніфіковані» та представлені у вигляді кодексів професійної 
поведінки, етики тощо. 

Проектом «Концепції вдосконалення правової (юридичної) освіти для 
професійної підготовки юриста відповідно до європейських стандартів вищої 
освіти і юридичної професії» відповідно до європейських стандартів вищої 
освіти та правничої професії встановлено, що необхідно гарантувати високі 
стандарти як фахової юридичної підготовки, так і професійної етичної 
підготовки як передумови доступу до правничої професії. Стандарт 
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правничої освіти має забезпечувати у здобувачів правничої освіти 
формування інтегральної, загальних і спеціальних компетентностей. 

У межах державного стандарту змісту юридичної освіти правничі школи 
повинні забезпечувати здобуття спеціальних компетентностей відповідно до 
доктрин, принципів та інститутів, на яких сформувались сучасні національні 
правничі традиції та сучасна європейська правнича культура. Враховуючи, 
що Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод є основним 
орієнтиром для захисту прав людини в Європі, а також те, що Конвенція 
стала складовою частиною національної правової системи, і зважаючи на 
зобов'язання України вживати заходів з метою гарантії довгострокової 
ефективності системи контролю встановленою Конвенцією слід гарантувати, 
щоб вивчення Конвенції та практики Європейського суду з прав людини 
повною мірою увійшло до навчальних програм правничих шкіл не тільки як 
самостійна дисципліна, але і як компонент кожної юридичної дисципліни для 
того, щоб випускники правничих шкіл, незалежно від спеціалізації, були 
свідомі умов застосування Конвенції у своїй галузі. 

Удосконалюючи систему юридичної освіти необхідно враховувати 
традиційну духовну і культурологічну місію вищої освіти, яка спрямована на  
становлення і розвиток демократичної, професійно і соціально зрілої 
особистості юриста, на викорінення правового нігілізму в суспільстві через 
затвердження і поширення правової культури. Вважаємо, що Україна має 
значний науковий, інтелектуальний та людський потенціал і здатна увійти до 
когорти лідерів освіти країн Європи. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ 
КОМУНІКАЦІЙ, СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПСИХОЛОГО-

КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

УДК 655.3.026.23 
Вікторія Андрієвська 

 
РЕКЛАМНИЙ ВІДЕОРОЛИК ЯК РІЗНОВИД 

КРЕОЛІЗОВАНОГО ТЕКСТУ 
У сучасному комунікаційному середовищі мова є важливим та 

універсальним засобом спілкування, проте не єдиним. Саме у взаємодії зі 
знаками іншої природи вербальні знаки найбільш успішно реалізують свої 
комунікативні функції. Наразі рекламні кампанії використовують велику 
кількість неоднорідних текстів, які називають креолізованими [2, с. 102]. 

Креолізованим вважається текст, що складається зі знаків різного типу: 
знаків природної мови та знаків інших мов (зображення, формули, нотні 
знаки тощо). Під семіотичним терміном «креолізований текст» розуміємо 
текст, що складається із двох негомогенних частин: вербальної 
(мовної/мовленнєвої) та невербальної, що належить до інших знакових 
систем, ніж природна мова [3, c. 182]. 

Так, рекламний відеоролик чоловічих парфумів «Sauvage» від Dior має 
форму короткометражного фільму: цікавий сюжет, інтрига, розв’язка, 
доступність ідеї, яку він пропагує. Події розгортаються у студії, де відомий 
актор Джоні Депп у ролі рок-музиканта грає кілька акордів на бас гітарі. Це 
відбувається в мегаполісі, звідки герой вирішує втекти: Il faut que je parte... 
Вимушеність рішення граматично реалізують модальна конструкція «il faut» 
та використання дієслова «partir» у формі Subjonctif. 

Коли актор опиняється за містом, де розташовані індустріальні споруди, 
за кадром лунає еліптично-риторичне Où?.. Герой і сам не знає, куди прямує 
та чого шукає, що підтверджує текст, за яким слідує: Je n’en sais rien, із 
запереченням дієслова «savoir». Проте рішення саме знаходить героя. На 
шляху Джоні Деппові зустрічається зубр, величний і неприборканий, образ 
дикої природи, проекція сили та впертості чоловіка. У цей час музика 
відповідно до кадру набуває хвилюючого та подекуди напруженого мотиву. 

Актор вже в пустелі, йому зустрічаються орел та лис, представники дикої 
природи, що є концептуальним для даного відеосюжету, адже саме це й 
відображено у семантиці назви парфумів «Sauvage». Риторичне запитання 
героя Qu’est-ce que je cherche? лунає у момент, коли він копає піщаний грунт, 
а в утворене заглиблення він кидає прикраси та усвідомлює, що шукає щось 
невидиме людському оку: C’est invisible... Остання фраза є безособовим 
реченням, а також тактикою замовчування, приховування істини у рамках 
стратегії створення інтриги. На противагу невидимому, герой у пошуках 
того, що можна відчути: Mais je le ressens. У кульмінаційний момент актор 
знаходить свій скарб. Ця сцена супроводжується дивовижним заходом сонця 
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та набуттям актором спокою та впевненості, що він знайшов те, що шукав: 
C’est magique. 

Фінальна фраза «Sauvage» Dior – лунає у виконанні жіночого голосу, коли 
з’являється пекшот із флаконом рекламованих парфумів. Назва парфумів 
цілком відповідає сюжету рекламного відеоролика. Дикий світ є утіленням 
притаманних чоловічій половині людства рис – фізичної сили, тваринної 
агресії та інстинкт полювання на об’єкт власного захоплення. 

Таким чином, вербальні та невербальні компоненти креолізованого 
рекламного тексту створюють суцільний образ мужності, впевненості у собі 
та сили, які асоціюються із рекламованими парфумами, надаючи товару 
додаткової привабливості в очах споживача. 
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КІБЕРНЕТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗВ'ЯЗАНИМИ НЕСТАЦІОНАРНИМИ 

ДИНАМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 
При дослідженні складних динамічних систем як кібернетичних, тобто 

керованих об’єктів, вони розглядаються як «чорна скриньця» із якийсь 
передатною функцією y(t) = W[x(t)], яка перетворює вхідний векторний 
часовий вплив x(t) в векторний вихід (виконавчу реакцію системи) y(t). 
Відповідно до цього специфічний підхід і задачі кібернетичного 
моделювання можна вважати в якійсь мірі співпадаючими з підходом і 
задачами функціонального моделювання систем управління, в яких 
підбираються параметри входу, що дозволяють підтримувати задане 
значення виходу. При цьому істотна єдність функціонального підходу і 
оптимізації як засобів отримання даних для якнайкращого управління 
системою.  

При прогнозуванні розвитку динамічних економічних процесів (ДЕП) що 
відбуваються у «чорної скриньці» у часі, та обиранні оптимального вхідного 
впливу на нього виникає задача ідентифікації динамічної моделі цього 
процесу, тобто оператора перетворення  W[x(t)]. 

Аналіз макроекономічних емпіричних даних майже завжди стикається з 
проблемою наявності нестаціонарних рядів і/або рядів тих, що мають тренд. 
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Прикладом таких рядів є дохід, споживання, попит на грошову масу, рівень 
цін, торгові потоки і біржові показники.  

Між двома тимчасовими рядами існує коінтеграція у випадку, якщо 
лінійна комбінація цих тимчасових рядів є стаціонарний часовий ряд (тобто 
ряд містить тільки випадкову компоненту і що має постійну дисперсію на 
тривалому проміжку часу).  

Розглянемо основні задачі прогнозування часових тенденцій на прикладі 
експериментальних досліджень рекламних компаній  з використанням 
векторного критерію оптимізації Y

 , компонентами якого є часткові 
показники якості рекламної компанії, таки як: рівень продаж Ф(t), яка 
визначається приростом рекламних витрат ( )u t∆ . Вони в основному 
визначають ефективність рекламної компанії. Таким чином, у відмінності від 
простого прогнозування часових тенденцій, тобто розвитку процесу у часі, 
маємо 2 часових ряди:  ряд впливу ( )u t∆  і ряд відгуку Ф(t),  які пов’язані між 
собою деякою функцією перетворення W  у вигляді  

 Ф(t) = W[u(t)].                                                         (1) 
Це приводить задачу до пошуку функції перетворення W  (1), знаючи яку 

можна не тільки прогнозувати відгук Ф(t), але підбором ( )u t∆  обирати його 
оптимальний розвиток. 

Поведінка об’єкта, що досліджується імітується інерційною динамічною 
ланкою  (може бути й іншою) з передатною функцією 

( ) ( )/ 1иW s k T s= + ,                                                     (2) 
де k- коефіцієнт передачі; Ти- постійна часу; s – комплексна змінна 

Лапласа. 
Для імітації поведінки об’єкта необхідно задати функцію φ відгуку на 

вхідний вплив ( )u t . Для конкретного об’єкту ця функція може виражати, 
наприклад, залежність зміни обсягу продаж ( )Y t  від зміни витрат на 
рекламування ( )u t , тобто ( ) ( )Y t u tϕ=    . 

В даному випадку функція ( )Y t  задається інтегралом згортки: 

( ) ( ) ( ) ( )
0

è

t
t T

è

kY t e u d V t
T

τ τ τ− −= +∫ ,                                       (3) 

де u(t) – вхідний сигнал; ( )-h t τ – імпульсна характеристика або вагова 
функція системи, яка представляє собою відгук системи в даний момент часу 
на одиничний імпульсний вхідний вплив у вигляді δ – функції  Дірака; V(t) – 
адитивна помилка на виході системи; ( )S τ – адитивна помилка сигналу ( )u τ . 

В розрахунках ( )V τ  і ( )S τ  задаються нормальним законом розподілу з 
параметрами ( ) ( )0, ; 0,y y u uN S N S .  

Інтерфейс програми ConRow на вкладці «Часові ряди» зображений на рис. 
1. Нижня панель форми (поз. 16) має кнопки відкриття інформаційних 
файлів: «Правила формування задачі», «Основні поняття» і «Метод 



Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 

87 
 

оцінювання Ф(t)», які дозволяють користувачеві адаптуватися до роботи з 
програмою. 

Режим введення даних (поз. 1) передбачає дві можливості: генерацію 
траєкторій рядів даних (див. поз. 4 і 5, рис. 2) і читанням даних з файлу (див. 
поз. 6, рис. 2). В режимі «Генерації траєкторій» довжина рядів даних 
задається користувачем у вікні поз. 2. 

Параметри об’єкту К, Т, вводяться в блоці «Параметри об’єкту 
тестування», параметри шуму – в блоці «Ст. відхил. шуму». 

У програмі закладена можливість стабілізації значень ( )u t  і ( )f t  на рівні 

maxu , maxf  (вікно «Max f(t):», поз. 4). 
Статистика за результатами аналізу рядів відображається у таблиці (поз. 

7). Тут задається рівень значущості статистик в %  (за умовчанням  – 5%), а 
також можна перейти до односторонніх критеріїв.  

 
 Рисунок 1. Інтерфейс (головна форма) програми ConRow 
Програму ConRow було апробовано при встановленні коінтеграційного 

зв’язку і можливості прогнозування зростання номінальної середньомісячної 
заробітної плати на основі помісячних індексів споживчої інфляції рікв 2010–
2011 рр. в Україні і проведенні ex-post прогнозу зростання середньомісячної 
зарплати на основі планування індексів інфляції на 2012 р. Розроблена 
методика імітації проведення експерименту забезпечує достовірний прогноз і 
може використовуватися при експериментальних дослідженнях зв’язаних 
керованих динамічних економічних процесів.  

 



Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 

88 
 

УДК 316.77(477) 
Руслана Васюра  

 
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ КОМУНІКАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

ЗАСОБАМИ НЕВЕРБАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ  
В ІНТЕРНЕТ МЕРЕЖІ 

Спілкування – стрижень інформаційного життя людини, воно oхoплює уci 
cфepи дiяльнocтi, a тoму тeopiй cпiлкувaння, якi нaмaгaютьcя cфopмувaти 
йoгo зaкoни, мoжe бути нecкiнчeннo бaгaтo i вci вoни будуть вipнi. Через 
спілкування обмінюються інформацією, діляться своїми емоціями, 
відчуттями, отримують свіжі враження від оточуючих. Обмеження 
спілкування в одному (зустрічі з друзями) призводить до виплеску емоцій в 
іншому (нічних посиденьках в Інтернеті). Ось тільки якість спілкування 
повністю змінюється.  

Інтернет – багатоаспектний феномен, який радикальним чином змінив 
світ та наше уявлення про нього. Інтернет-середовище поступово 
перетворюється в універсальний комунікативний простір, в якому 
«комп’ютер не просто переносить користувача в якусь іншу точку того 
самого простору-часу, а й дозволяє увійти до іншого простору, перетворити 
його, перебудувати новий світ – віртуальний» зi cпeцифiчними утвopeннями 
тa влacтивим йoму видoм cпiлкувaння. Це iнтерактивна реальнiсть, де люди 
зустрiчаються, знайомляться, розмовляють та дискутують. Інтерактивнiсть 
мережi дає змогу користувачам (чатерам, чатланам, юзерам) не лише 
спостерiгати, а й брати активну участь у твореннi iнформацiйного масиву 
(усiм без винятку, тут i сьогоднi, у будь-якому дiалогiчному ресурсi). Aлe 
чepeз тe, щo вipтуaльнe cпiлкувaння oпocepeдкoвaнe, виникaють нoвi пpaвилa 
в cepeдoвищi мiжocoбиcтicних вiднocин [2]. 

Бази Інтернет, окрім фактично неосяжної інформаційної, слугують 
потужним засобом комунiкацiї (це обговорення проблем різного характеру, 
навчання, знайомства, а також самоорганiзацiї (результатом якої можуть бути 
вiртуальнi чи реальні масовi акцiї, так званi флеш-моби тощо). Комунікація в 
Інтернеті реалізується за допомогою різних каналів і може бути 
репрезентована через письмовий текст (приватні повідомлення, коментарі, 
спілкування у групах та записи на «стіні»), зображення, аудіо- та відеофайли, 
а також непрямим, пасивним шляхом: у вигляді поширень (shares) та 
«лайків» [2]. 

Дocлiдники Iнтepнeт cпiлкувaння зaзвичaй пoдiляють cпocoби 
cпiлкувaння в Iнтepнeт зa cтупeнeм їх iнтepaктивнocтi. Нaйбiльш 
iнтepaктивними cepeдoвищaми cпiлкувaння ввaжaютьcя чaти, нaймeнш 
iнтepaктивними – e-mail, гocтьoвi книги, фopуми i тeлeкoнфepeнцiї. У 
фopумaх i пpи cпiлкувaннi зa дoпoмoгoю e-mail cпiлкувaння вiдбувaєтьcя в 
peжимi вiдcтpoчeнoї вiдпoвiдi (off-line), нa вiдмiну вiд чaту, дe люди 
cпiлкуютьcя в peжимi peaльнoгo чacу (on-line). Фopуми мepeжeвoгo 
cпiлкувaння тaкoж poзpiзняютьcя зa кiлькicтю кopиcтувaчiв, якi бepуть 
учacть у пpoцeci cпiлкувaння (мoнo-, дia- i пoлiлoгiчнi). У фopумi 
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cпiлкувaння вiдбувaєтьcя нaвкoлo пeвнoгo пpeдмeтa, у тoй чac як чaт нe 
зaвжди мaє cвoю тeму, a якщo така є, тo piдкo кoли дoтpимуєтьcя [1]. 

Соціальні мережі вже давно слід розглядати не як банальну потребу чи 
рефлекторну звичку, а як невід’ємну частину життя прогресивного людства. 
Безпровідний Інтернет, глобальне поширення павутини та 
багатофункціональність портативних пристроїв тільки зміцнюють зв'язок 
людини з мережевим статусом он-лайн, забираючи обмежені мегабайти 
реальності.  Соціальні мережі надають унікальну можливість оперативно 
пізнати людину, не докладаючи над зусиль. Статуси, оновлення, пости та 
фотографії змальовують практично точний портрет потрібного суб’єкта: рід 
занять, зацікавлення, манера поведінки, позиція у суспільстві та вміння 
адаптуватись у ньому, сильні сторони, недоліки, та ще низка другорядної 
інформації, яка надзвичайно легко пізнається. Часто людина в Інтернет-
спілкуваннi не називається своїм справжнім іменем, а ніком. Причин багато 
для цього – це бажання залишитися невпізнаною, привернути увагу 
співрозмовника, можливість у нікові розкрити свій характер, більш яскраво 
себе представити, створити певне уявлення про себе, подати додаткову 
інформацію про вік, місце мешкання. Щоб виділитися учасниками 
спілкування використовують різноманітні засоби – небуквеннi позначки, 
різні шрифти, колір, використання великої чи малої літери, порушення 
мовних норм.  

Інтернет, як особливе середовище спілкування, швидко розвивається та 
починає впливати на мову. Мова Інтернету набуває рис окремого 
функцiонального стилю, а особливостi цiєї сфери, спосiб мовомислення 
користувачiв є такими, що формують цей новий стиль. Швидкiсть, 
одночаснiсть, прилюднiсть обмiну iнформацiєю – це позамовнi чинники 
народження нового стилю. Унаслiдок їхнього впливу до традицiйних 
писемної й усної форм мови долучається третя, що має ознаки обох – 
писемноусна (або книжно-розмовна) мова користувачiв програм швидкого 
спiлкування в режимi онлайн, тобто спiлкування в реальному часi. Їй 
властивi невимушенiсть, спонтаннiсть, ситуативнiсть – ознаки усної мови, з 
одного боку, з iншого – застиглiсть форми, можливiсть повернутися до 
сказаного, зредагувати (на форумах) – ознаки писемної мови [3].  

В Інтернет-спілкуваннi з’явилися новi сталi вислови: завантажити 
сторiнку, скачати (качнути, скинути тощо) iнформацiю (файл), не флуди (не 
говори дурниць), я завис (я не орiєнтуюся в ситуацiї, не можу рацiонально, 
правильно дiяти тощо) поставити (зняти, обiйти) бан. Багато слiв набули 
нових сталих значень: гiсть – незареєстрований учасник форуму, кiмната – 
спецiальна сторiнка, тематичний роздiл у чатi, лазити (гуляти, бродити, 
сидiти...) в Інтернетi – користуватися Інтернетом для пошуку iнформацiї, гри, 
спiлкування, модератор – учасник Інтернет-ресурсу, який стежить, аби 
користувачi додержували правил поведiнки, визначених на сайтi, й має право 
банити їх – позбавляти порушника права користуватися ресурсом [3].  
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Мова сучасного Інтернету досі малодосліджена: одні науковці вважають її 
«псевдогендерною», інші – такою, що перебуває під креативним впливом 
молодіжної субкультури [2].  

Під час спілкування в Інтернеті, коли ми не чуємо слів та інтонації з 
якими вони сказані, не бачимо вираз обличчя, усмішку, погляд, міміку, тембр 
голосу, жести, якими слова підкріплені, ми звертаємо увагу на вживання 
характерних слів, на будову речень, на використання шрифтів, графічних 
символів а також на помилки.  

Графічні символи слугують для того, аби наголосити на тому, як слід 
розуміти те чи інше повідомлення, аби уникнути непорозумінь. Жарт, іронія, 
сарказм, радість, сум – за допомогою графічних символів співбесідники в 
цифровому світі намагаються збагатити емоціями своє спілкування. 

Смайлики вже давно стали невід’ємною складовою спілкування в мережі. 
При бажанні, тримаючи в руках смартфон, сьогодні можна спілкуватись 
виключно за допомогою смайликів. Нині існує величезна кількість графічних 
знаків, які використовують, як правило, для підкреслювання своїх емоцій під 
час спілкування через СМС, Twitter або у Facebook: від «класичних» 
смайликів та сердечок до символів, які означають, скажімо, катання на 
гірських лижах чи келих шампанського.  

Вербальна мова в соціальних мережах замінюється мовою жестів. Люди 
все менше коментують і все більше лайкають. «Лайк» – лаконічний спосіб 
висловити своє ставлення, думки погляди або симпатію. Фахівці зауважують 
тенденцію, що користувачі все менше коментують, але натомість з‘являється 
все більша кількість репостів і «лайків» [3]. 

Життя людей складається з повідомлень, які стають основними в 
соціальних мережах. Не важливо, хто є автором повідомлення, головне – 
інформація, якy він несе. Такі повідомлення, а також повідомлення з 
цитатами або ж посиланнями є різновидом монологічного мовлення, проте 
спрямовані на те, щоб поділитися інформацією, а отже мають потенціал до 
трансформації в діалог або полілог, за умови зацікавлення інших 
користувачів та їх залученості шляхом коментування або поширення. Одним 
із способів спілкування в соціальних мережах є обмін посиланнями. Замість 
переповідати щось свoємy oпoнентy достатньо прocто надіслати йомy 
поcилання нa той сайт чи пocт в соціальній мережі, де про це йде мова. 

Таким чином, соціальні мережі, де здебільшого відбувається спілкування 
за допомогою писемних текстів та графічних символів, створює новий cпосіб 
комунікації, яка за зовнішнім виглядом нагадує усний різновид розмовного 
стилю. Соціальні мережі характеризуються високим ступенем динамічності і 
відкритістю до інновацій. Їх характерною рисою є відсутність чіткої 
структури та єдиного центру, вони мінімально залежні від часу та простору і 
є способом організації міжлюдських контактів. Кожен учасник соціальної 
мережі є творцем власного дискурсу та співавтором загального інтернет-
середовища. 
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Соціальні мережі мають низку переваг і цінних функцій. Користуватися 
ними насправді зручно. Проте не можна застрягати у віртуальності й 
забувати про важливість справжніх людських взаємин. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЧИННИКИ АСИМЕТРІЇ  МІЖКУЛЬТУРНОГО 

СПІЛКУВАННЯ 
У процесі перекладу взаємодіють не тільки дві мови, а й дві культури, які 

мають і загальну, і національну специфіку. Наявність загальнолюдського 
початку зумовлена тим, що мислення в людей, які розмовляють різними 
мовами, в загальних рисах залишається однаковим. Н. Г. Валєєва пояснює це 
фізичною природою людини, функціями її головного мозку, вищою 
нервовою системою [2]. Конкретні зовнішні умови існування окремого 
етносу (географічні, фізіолого-антропологічні особливості, культурні 
традиції) формують певну особливість уявлень, що визначають основу 
національної концептуальної і мовної картин світу [2]. Сьогодні ніхто не 
сумнівається в тому, що мови відбивають дійсність по-різному, асиметрично. 
Коли під час перекладу мови перебувають у контакті, а під час опису будь-
якого фрагменту дійсності значення однієї мови визначаються через значення 
іншої, то асиметрія проявляється більшою мірою. Ідеться тут не тільки про 
те, що в одній етнічній культурі можуть бути відсутні деякі елементи, наявні 
в іншій культурі (тобто лакунарність), але й про те, що відношення між 
певними об’єктами, наявними в загальнолюдській культурі, може бути 
різним. Ці об’єкти можуть викликати різні асоціації, тобто по-різному 
зіставлятися з культурним досвідом народу. 

До проблеми розв’язання протиріч, зумовлених асиметрією міжкультурному 
спілкуванні, звертається у своїх дослідженнях Л. В. Кушніна. У її концепції 
текст вважається вузлом перетину мов і культур як явище інтертекстуального 
діалогу, де відбувається зіткнення і актуалізація значень. Головним у цій 
концепції є розуміння перекладу як «системи транспонування значень тексту 
однієї культури в текст іншої, яка керує глибинними гештальт-синергетичними 
процесами, спрямованими на гармонізацію текстів різних культур» [5, с. 4], 
тобто під час художнього перекладу важливо врахувати авторські концепції 
першотвору та максимально точно відтворити позалінгвальні явища як 
компоненти загальної контекстної системи оригіналу. 

http://www.chronos.msu.ru/TERMS/aksyonov
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Як зазначалося вище, у результаті взаємодії двох лінгвокультурних 
спільнот проявляється загальнолюдське і специфічне кожної культури як 
системи. О. В. Орішак підкреслює, що «об’єктивною властивістю перекладу 
є тільки часткова передача змісту вихідного повідомлення, яка зумовлена 
неминучістю асиметрії будь-якої пари мовних систем, що опинилися в 
контакті під час перекладу, та асиметрії мовних картин світу» [6, с. 3], тому 
можливість та обов’язковість аналітичного й критичного зіставлення 
зарубіжної культури з культурою своєї країни є необхідною умовою 
професійної підготовки та діяльності перекладача. У цьому процесі основна 
увага, на думку О. В. Орішак, повинна приділятися двом аспектам: 
національному й інтернаціональному. «Критичне ставлення до будь-яких 
культурних традицій, як позитивне, так і негативне, можливе тільки заумов 
вільного володіння загальнолюдськими та загальноприйнятими культурними 
нормами й цінностями» [6, с. 4]. Особливо це стосується вербальної 
репрезентації культурних концептів, які належать мовному рівню свідомості, 
а образи та уявлення, які вони позначають, – когнітивному рівню свідомості.  

Несумісність мовних картин світу представників різних культур вимагає від 
перекладача значних зусиль, щоб адаптувати інформацію автора тексту 
оригіналу в повному обсязі задля сприйняття її іншомовним реципієнтом. Це 
спричиняє асиметрію під час перекладу етнокультурно маркованих концептів. 
О. І. Бикова зазначає, що ступінь передачі адекватності конотативного змісту 
варіанта перекладу в текст перекладу обернено пропорційний етнокультурній 
маркованості одиниць тексту оригіналу. Великий обсяг етноконотативної 
маркованості одиниць тексту оригіналу обмежує адекватність відтворення 
змісту в тексті перекладу [1, с. 162], адже у художньому перекладі, 
спрямованому на точне «відображення думок і почуттів автора прозового або 
поетичного першотвору за допомогою іншої мови, перевтілення його образів у 
матеріал іншої мови» [4, c. 3], ідейно-образна структура оригіналу може бути не 
відтворена в повному обсязі, якщо перекладач не має уявлення про те суспільне 
й культурне середовище, у якому був створений твір.  

Причина асиметрії мовних картин світу полягає в тому, що в одній із культур 
відсутні еквіваленти та повні відповідники деяких національно-маркованих чи 
етнокультурно маркованих концептів іншої культури або ж вони мають тільки 
часткові відповідники. З іншого боку, обидві культури можуть мати відповідні 
лексеми, але поняття, які вони позначають, є різними за змістом. Що більш, 
перекладач повинен володіти міжкультурною компетенцією, яка охоплює 
знання про культуру та культурні універсалії, механізм відбиття культури в 
мові й мовленні, адаптацію до явищ іншої культури, емпатичне ставлення до її 
носіїв, уміння визначати культурний компонент значення реалій та моделей 
поведінки. 

Як зауважує Н. В. Уфімцева, системність і склад ядра мовної свідомості 
відбивають системність і склад етнічних констант, що є в колективному 
несвідомому [7, c. 217]. Зрозуміло, що комунікація між представниками різних 
лінгвокультурних співтовариств [3, c. 117] можлива за наявності загального 
соціокультурного коду. 
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Отже, під час взаємодії представників двох народів стикаються не тільки 
різні мови, а й різні культури. Таке зіткнення відбиває невідповідність 
мовних та концептуальних картин світу двох лінгвокультурних спільнот, 
тобто мовну і концептуальну асиметрію. Причина асиметрії, з одного боку, 
полягає в повній відсутності деяких національно-специфічних понять та 
концептів в одній із культур. Зіншого боку, мови, які контактують, можуть 
мати відповідні лексеми, але ментальні поняття, які вони вербалізують, 
різняться за своїм обсягом. 
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ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ: РЕАЛІЇ ЧИ ПРИХОВАНІ ЗМІСТИ  
Початок вивчення феномену політичної комунікації пов’язують з аналізом 

діяльності військово-пропагандистських служб провідних країн світу в період 
Першої світової війни. Фундаментальні праці почали поширюватися з 
середини 40-х років XX ст. Науковий дискурс щодо визначення поняття 
«політична комунікація» актуалізувався наприкінці XX ст. і триває до 
сьогодні. 

У політологічному контексті термін «комунікація» вперше використовує 
Ф. Ратцель на початку ХХ ст. Мова йшла про те, що «передача інформації в 
політичному відношенні є найважливішою зі всіх комунікаційних послуг» [1].  

Відправним пунктом для аналізу функціональних і ціннісних 
характеристик політико-комунікаційних процесів може слугувати відома 
парадигма Г. Лассуелла, згідно з якою акт комунікації розглядається як 
структура з п’яти складових: Хто передав? → Що передав? → Яким каналом? 
→ Кому? → З яким результатом? [2]. Але, іноді інформація, яка носить 
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неполітичний характер, може істотніше вплинути, ніж власне політична. 
Наприклад, підвищення вартості комунальних платежів, палива тощо. 

Варто зауважити, що термін «політична комунікація» вживається для 
позначення досить різних феноменів. Як відомо, вожді племен, а згодом – 
фараони, королі, царі, князі та інші правителі в усі часи виявляли цікавість до 
того, що сьогодні називається політичною комунікацією, усвідомлюючи, що 
їх успіхи багато в чому залежать від ступеня володіння мистецтвом впливати 
на політичні погляди своїх підданих і громадян.  

Для формування необхідних образів в свідомості людей широко 
використовувалися різні типи вербальних і невербальних повідомлень, 
наприклад, символіка різного типу урочистих публічних церемоній, а пізніше 
– і величних архітектурних споруд. Для впливу на стан і діяльність людей 
нерідко застосовувалася тактика ідеологічного «промивання мізків», що було 
особливо характерно для періодів воєн і внутрішніх конфліктів. 

Використовувалися і м’які форми інформаційної дії, що частково 
нагадують сучасні прийоми пропаганди, агітації, зв’язків з громадськістю і 
політичною рекламою. Також за допомогою видання указів і законів 
робилися спроби спрямувати політичну комунікацію в потрібне русло, 
контролювати інформаційні потоки у відповідних суспільствах, причому цей 
контроль міг набувати різноманітних форм цензури – від офіційної 
діяльності спеціальних державних інститутів до організації «неформального 
тиску знизу» шляхом формування громадської думки, яка відповідає вимогам 
часу. 

Політичне життя в будь-якому суспільстві неможливе без усталених методів 
політичної комунікації. Р.-Ж. Шварценберг виділяє три основні способи 
політичної комунікації (відповідно до використання різних засобів) [3]: 

1) комунікація через засоби масової інформації: друковані засоби (преса, 
книги, плакати і т. д.); електронні засоби (радіо, телебачення, Інтернет тощо); 

2) комунікація через організації, коли проміжною ланкою є політичні 
партії, групи інтересів тощо; 

3) комунікація через неформальні канали з використанням особистих 
зв’язків.  

Необхідно відмітити, що сьогодні політичні комунікації обмежують 
свободу людини. В їх основі лежать інформаційні технології, методи 
пропаганди, маніпулювання свідомістю, розробки в галузі психології 
сприйняття. Все це − інструментальні знання, методи і прийоми, які 
становлять основу процесу управління людиною в сучасному суспільстві.  

У цьому контексті доречно враховувати можливості мас медіа в сфері 
політичних комунікацій і впливі на масову свідомість через формування в 
населення визначеної громадської думки про ту чи іншу подію, людину чи 
явище.  

Найбільшу небезпеку для громадян і демократичного державного устрою 
становить використання мас медіа для політичного маніпулювання – 
прихованого управління політичною свідомістю і поведінкою людей з метою 
примусити їх діяти (чи не діяти) всупереч власним інтересам. Вимагаючи 
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більшої гнучкості в політичній комунікації, маніпулювання, як спосіб 
соціального керування, має для його суб’єктів певні переваги порівняно із 
силовими й економічними методами панування. Воно здійснюється 
непомітно для керованих, не спричиняє прямих жертв і крові та не потребує 
великих матеріальних витрат, що необхідні для підкупу чи заспокоєння 
численних політичних супротивників. Очевидно, що сучасні мас медіа є 
основним інструментом політичного маніпулювання, оскільки володіють 
чималими і фактично необмеженими ресурсами впливу на масову свідомість.  

Отже при зовнішній свободі людина внутрішньо підневільна. Причому 
все мистецтво сучасних політичних комунікативних технологій зводиться до 
того, щоб сама людина не відчувала цього поневолення, не розуміла гри, яку 
веде з ним система. У звʼязку з цим Е. Фромм зауважив: «Людина живе в 
стані ілюзії, неначебто вона знає чого хоче. Тоді як насправді людина хоче 
того, чого має хотіти відповідно до загальноприйнятих шаблонів» [4, с. 188]. 

Отже, на сьогодні політичні комунікації пронизують усі сторони життя 
суспільства і є тим механізмом, завдяки якому реалізується політична влада. 
Процеси політичної комунікації мають свою соціокультурну специфіку й 
підпорядковані основним тенденціям цивілізаційного розвитку суспільства з 
урахуванням впливу соціальних і культурних реалій життя. 
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТІ: 
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ 

У 20 ст. типологічно різні культури (цілісні кристалі творів мистецтва, 
релігії, моральності…) втягуються у один часовий і духовний «простір» 
дивно і болісно, сполучаються одна з одною, майже по-боровськи 
«доповнюють», себто включають і припускають одна одну (Библер 1989, 32). 
Властиво ця специфіка соціально-культурної ситуації гостро ставить на 
порядок денний готовність молодих людей (суспільства загалом) до 
міжкультурної комунікації. На переконання більшості сучасних вчених, 
процес виховання і освіти нині повинен відповідати викликам – розширення 
взаємозв’язків різних країн, націй і їх культур. Водночас, в українському 
контексті, за визнанням деяких дослідників, головно повинно йтися про 
«формування почуття дотичності до європейської спільноти, але при цьому 

http://grachev62.narod.ru/Grachev/grachev2011_1.html
http://its-journalist.ru/Articles/model._lassuella.html
http://www.twirpx.com/file/642895/
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потрібно знаходити баланс «між формуванням національної свідомості й 
космополітичним мисленням» (Чаркіна 2016, 40). Про це ж говорить Закон 
України «Про вищу освіту», де стратегічними завданнями визнано 
«академічну мобільність», «академічну свободу», «міжнародну інтеграцію у 
європейський простір вищої освіти» за умови збереження і розвитку 
досягнень та прогресивних традицій національної вищої школи. 

Нині вчені виділяють основні принципи міжкультурної комунікації: 
 міжкультурне спілкування і взаємодія базуються на розумінні 

культурних відмінностей.  
 міжкультурна комунікація є невдалою коли: а) здійснюється напад на 

систему цінностей, прийнятих в культурі іншої людини; б) зачіпаються 
національні почуття; в) принижується національна гідність. Будь-яка спроба 
знищити систему культурних цінностей іншого як наслідок має втрату 
контакту, виникнення бар'єрів у спілкуванні, закритість, самозахист і захист 
своєї самобутньої культури. Приниження національних почуттів і 
національної гідності виявляється у вигляді упереджень, стереотипів і 
дискримінації, що призводять до великої загрози для подальшого 
продовження й розвитку міжкультурної комунікації, вони становлять 
колективну несвідому основу виникнення націоналізму, а також його 
проявів: фашизму, екстремізму та тероризму. Тому вияв поваги, цікавості до 
культури народу, позитивної оцінки перспектив його розвитку – підґрунтя 
ефективної міжкультурної комунікації.  
 у процесі міжкультурної комунікації важливо орієнтуватися на 

майбутнє, а не на минуле. Безумовно, що, починаючи міжкультурне 
спілкування, необхідно знати минуле, історію свого та чужого народів, їх 
культуру, мистецтво, літературу, історію відносин між ними, проте 
домінувати повинні перспективи на майбутнє.  
 мета міжкультурної комунікації – пріоритет дотримання своїх інтересів 

у своїй культурі та пріоритет дотримання інтересів партнера в його культурі. 
Тож у педагогічній взаємодії своєрідністю міжкультурної комунікації 

нині стало формування спільного комунікативного та інформаційного 
простору, спільної діяльності, активності обміну, наявності зворотного 
зв’язку і т. д. (Товканець 2011, 182). Ведучи розмову про навички 
міжкультурної комунікації варто наголосити на важливості  у їх формування 
різноманітних міжнародних освітніх і культурних обмінів. Серед інших 
варто виділити: 

 Програма стипендій ім. Едмунда С. Маскі (MUSKIE). Надає 
можливість навчання в університетах США для отримання ступеня магістра. 
Учасники відбираються шляхом відкритого конкурсу. Учасники будуть 
навчаються за повною університетською програмою протягом одного/двох 
років; розробляють і виконують протягом першого академічного року проект, 
спрямований на користь місцевої спільноти; беруть участь у стажуванні після 
закінчення навчання 

 Програма Фулбрайта для молодих викладачів та дослідників. (Fulbright 
Graduate Student Program). За умовами конкурсу випускники українських 
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вищих навчальних закладів можуть отримати стипендію для навчання на 
маґістерському рівні від одного до двох років або стажування в 
американському університеті впродовж одного року. Післядипломна освіта в 
США (graduate studies) є поєднанням навчання з індивідуальною 
дослідницькою працею. Система цього рівня освіти передбачає широкий 
спектр можливостей: здобуття магістерського ступеня (master's program); 
навчання за суміжною спеціальністю; річне/півторарічне навчання без 
отримання диплому з метою поглиблення знань з певної наукової дисципліни 
(non-degree program); проведення індивідуальних досліджень (research 
program); підготовка до кваліфікаційних іспитів і вступу до аспірантури 
(doctorate program). 

 Програма обміну студентів вищих навчальних закладів (UGRAD). 
Дуже розповсюджена програма Бюро у справах освіти та культури 
Державного Департаменту США, яка адмініструється Радою міжнародних 
наукових досліджень та обмінів (IREX). Програма надає можливість 
студентам першого, другого та третього курсів з країн пострадянського 
простору навчатися протягом одного академічного року в університетах або 
коледжах США. Відбір учасників здійснюється шляхом відкритого 
конкурсного відбору. Апліканти можуть подати документи на навчання за 
однією із запропонованих спеціальностей: «Американські студії», 
«Антропологія», «Бізнес», «Біологія», «Бухгалтерський облік», «Геологія», 
«Економіка», «Журналістика та ЗМІ», «Інженерія», «Комп’ютерні 
дисципліни», «Менеджмент готельного та ресторанного господарства», 
«Менеджмент охорони навколишнього середовища», «Методологія освіти», 
«Міжнародні відносини», «Планування міста», «Політологія» та інші 
спеціальності. Всі учасники відвідуватимуть академічні заняття протягом 
одного року, братимуть участь у не менш ніж 20-годинній волонтерській 
праці на користь того міста, де вони мешкатимуть, братимуть участь у 
стажуванні протягом другого семестру. 

Так чи інакше, можна ствердити, що міжкультурна комунікація 
залежить і від знань про іншу культуру, готовності та здатності вибирати 
належний спосіб спілкування з представниками іносоціуму, і від певної 
внутрішньої позиції щодо прийняття культурних відмінностей. Володіння 
навичками міжкультурної комунікації є елементом успішності професійної 
діяльності, розвитку креативності мислення, формування професійного 
мислення, відповідного епосі. 

Список використаних джерел: 
1. Библер, В. С. (1989). Культура. Диалог Культуры. Вопросы философии, 6, 31–42. 
2. Почебут, Л. Г. (2005). Взаимопонимание культур: методология и методы 

этнической и кросс-культурной психологии. Психология межэтнической толерантности 
: [учеб. пособ.]. Санкт-Петербург: С.-Петерб. ун-т. 

3. Товканець, Г. В. (2011). Врахування особливостей міжкультурної комунікації у 
педагогічній взаємодії. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 
Серія: Педагогіка. Соціальна робота, 23, 179-182. 

4. Чаркіна, Т. І. (2016). Глобалізація: соціально-культурний аспект. Versus, 1 (7), 36-
41.  

5. Ченбай, Н. А. (2014). Міжкультурна комунікація в освіті. In Дротянко Л. Г. (Ed.) 
Глобалізаційний контекст комунікації в умовах інформаційного суспільства (філософські 
читання, присвячені міжнародному Дню філософії): Зб. наук. пр. (pp.). Київ: НАУ. 



Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 

98 
 

УДК 004.45 
Юрій  Каун 

 
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ ІТ 

Вступ. У сфері обробки інформації відбуваються революційні зміни. 
Потужність мікропроцесорів, потенціал систем зберігання даних і 
ресурсоємність програмного забезпечення (ПЗ) значно зростають. Постійне 
оновлення та модернізація засобів обчислювальної техніки вимагають 
великих витрат. З’явились виробники обчислювальних послуг з 
перевищенням у декілька разів показників комп’ютерних систем (КС) 
більшості компаній [1]. В потужному дата-центрі віртуалізується необхідне 
для компанії програмно-апаратне забезпечення. Усвідомивши економічні 
переваги такої моделі, замість витрачання грошей на купівлю КС і 
програмного забезпечення (ПЗ) компаніїї шукають постачальників послуг.  

Метою дослідження є аналіз технологій віртуалізації, їх переваг і 
недоліків. 

Основний зміст і результати роботи. Поняття віртуалізації (у широкому 
сенсі) є прихованням справжньої реалізації деякого процесу (об’єкту) від 
істинного його представлення для користувача [2]. У ІТ під терміном 
«віртуалізація» розуміється абстракція обчислювальних ресурсів і надання 
користувачеві системи, яка «інкапсулює» (приховує в собі) власну 
реалізацію. Віртуалізацію поділяють на віртуалізацію платформ і вір туалі-
зацію ресурсів.  

Під віртуалізацією платформ (віртуальні машини) розуміють створення 
програмних систем на основі існуючих апаратно-програмних комплексів, 
залежних або незалежних від них. Система, що надає апаратні ресурси і ПЗ, 
називається хостовою (host), а симульовані нею системи – гостьовими (guest). 
Стабільне функціонування гостьових систем вимагає надійного програмного 
і апаратного забезпечення хоста з необхідним набором інтерфейсів для 
доступу до його ресурсів. Види: повна емуляція (симуляція), часткова 
емуляція (нативна віртуалізація), часткова віртуалізація (адресного 
простору), паравіртуалізація, віртуалізація рівня операційної системи, 
віртуалізація рівня аплікацій. 

Віртуалізація ресурсів (узагальнює в собі підходи до створення 
віртуальних систем) дозволяє концентрувати, абстрагувати і спрощувати 
управління групами ресурсів, таких як мережі, сховища даних і простору 
імен. Види: об'єднання, агрегація і концентрація компонентів, кластеризація 
комп'ютерів і розподілені обчислення (grid computing), розподіл ресурсів 
(partitioning), інкапсуляція.  

Усі компоненти КС – від мікропроцесорів і накопичувачів до мережевого 
обладнання (маршрутизатори, брандмауери, пристрої балансування 
навантаження) – працюють в цифровому режимі, вони теж можуть бути 
замінені ПЗ. Віртуалізація є важливою частиною процесу обчислень.  
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Віртуалізовані системи, що спільно використовуються безліччю компаній, 
комп'ютерні фахівці часто називають «багатокористувацькими системами». 
Ідея багатокористувацьких систем принципово відрізняється від системи 
аутсорсингу, за допомогою якої компанії традиційно знімали з себе частину 
навантаження, пов'язаного з підтримкою роботи власних ІТ – систем. Обидва 
підходи передбачають залучення зовнішнього постачальника обчислю-
вальних послуг. При аутсорсингу постачальник просто управляє 
традиційною системою «клієнт-сервер» від імені свого споживача. Апаратне 
і програмне забезпечення як і раніше закріплене за одним клієнтом і в 
багатьох випадках належить йому. Компанія заощаджує на оплаті праці. 

Нова клієнт-серверна модель базується на «тонкому» та «надтонкому» 
клієнтові. В радикальному випадку ПК не потрібен, бо на стороні клієнта 
функції відображення, введення даних, інтернет-зв’язок і підписка на 
послугу. 

Можна створити віртуальний офіс, мережу, компанію, відділ, робоче 
місце з необхідним ПЗ і обчислювальною потужністю, що динамічно 
виділяється з загальної потужності датацентру. Обслуговування може 
переноситись з одного дата-центру до іншого «хмарними» технологіями. 

Переваги віртуалізації:  
1. Економія на апаратному забезпеченні при консолідації серверів 

(Обладнання для системи займає менше місця в стійці, додаються додаткові 
можливості адміністрування, поліпшується система безпеки, значно 
спрощується процес делегування повноважень). 

2. На одному комп’ютері можливе використання серверів під управлінням 
різних операційних систем, наприклад, Windows і FreeBSD.  

3. Можливість підтримки старих операційних систем з для сумісності. 
4. Можливість ізолювати потенційно небезпечні оточення. 
5. Можливість створення необхідних апаратних конфігурацій. 
Недоліки:  
1. Неможливість емуляції всіх пристроїв.  
2. Віртуалізація вимагає додаткових апаратних ресурсів.  
3. Деякі платформи віртуалізації вимогливі до апаратного забезпечення.  
4 Висока вартість хороших платформ віртуалізації. 
Висновки. Віртуалізація зруйнувала бар’єр між програмним і апаратним 

забезпеченням. Можливо запускати безліч додатків в одній КС і навіть 
автоматично перенаправляти обчислювальну потужність з одного 
застосування на інше при коливанні навантаження. В дослідженні наведені 
технології віртуалізації, їх переваги та недоліки. 

Список використаних джерел: 
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УДК 316.77 
Наталія Козак  

 
СУЧАСНА БРЕНД-КОМУНІКАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ 
Більшість сучасних корпорацій, установ i підприємств розуміють, що їх 

успіх повинен підтримуватись проведенням постійної комунікативної 
політики. 

Сучасні бренд-комунікації базуються на технологіях брендингу, метою 
яких є конструювання успішного бренда та формування лояльної до нього 
цільової аудиторії.  

Визначенням поняття «бренд-комунікації» займалися дослідники різних 
галузей: маркетингу, соціальних комунікацій, соціології, психології тощо. 
Так, Є. Ромат визначає бренд-комунікації як сукупність комунікацій бренда з 
різними аудиторіями, «метою яких є досягнення маркетингових цілей 
бренда» [7, с. 23].  

Ю. Бровкіна визначає бренд-комунікації як «особливий процес взаємодії, 
внаслідок якого передбачаються зміни в мотивації, установках, поведінці, 
діяльності людей і формується образ бренда як соціального об’єкта. … 
Бренд-комунікація виникає під час спільної діяльності, проявляється в 
масовій, груповій і міжособистісній формах та передбачає різні ситуації 
взаємодії» [1, с. 8]. Таким чином, автор робить акцент на соціальній 
складовій бренда, на її впливі на мотивацію та поведінку цільової аудиторії.  

Також широко, проте вже з точки зору процесу, розглядає бренд-
комунікації О. Гожий: «Бренд-комунікації – це сукупність стратегічних 
прийомів і методик, як інтенсивних і короткострокових, так і 
довгострокових, спрямованих на розвиток бізнесу в цілому з великим 
акцентом на інтелектуальну складову активів підприємства» [2]. 

Бренд-комунікація – це контакт, зв’язок зі споживачем з метою обміну 
ідеями й інформацією, що міститься у бренді, в усному або письмовому 
вигляді за допомогою символів. Мета комунікації – домогтися від споживача 
бренду … позитивних емоцій від отриманої інформації [4, с. 20]. Можна 
стверджувати, що бренд має комунікативні та соціокультурні якості та 
«спілкується» зі своєю аудиторією специфічною мовою. 

Сучасні бренд-комунікації є каналом трансляції соціально привабливих 
образів, цінностей, моделей життєвого успіху тощо. Бренди формують за 
допомогою різних видів комунікацій, які дають змогу передати інформацію 
від однієї людини до іншої або від продукту (послуги) до споживача. Вони 
мають містити інформацію про те, де можна придбати продукт або отримати 
послугу, про упаковку, ціни, сьогоднішніх користувачів або споживачів 
бренда, які можуть стати об’єктом для наслідування новим споживачам та ін. 
Отже, комунікації бренда – це повний набір вигод, цінностей, компонентів, 
фізичних форм, формальних або неформальних повідомлень та ін., які разом 
забезпечують сенс і вигоду для споживача або потенційного клієнта. 

Із-поміж основних комунікаційних цілей варто виокремити: 
інформування споживачів про підприємство та його товар (послугу); 
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формування позитивного іміджу; мотивацію споживачів; формування й 
актуалізація потреб споживачів; стимулювання акту купівлі; формування 
позитивного ставлення до підприємства та його товару; нагадування про 
підприємство, товар та ін. [3, с. 17; 5, с. 12]. 

Про важливість комунікацій у формуванні бренда свідчать критерії, за 
якими оцінюється сила бренда: 1) рівень спонтанного знання бренда; 
2) доступність бренда цільовій аудиторії; 3) правильне асоціювання назви 
бренда та його товарної категорії; 4) кількість споживачів, які постійно 
користуються брендом; 5) на скільки одноманітний імідж бренда у його 
споживачів та не споживачів; 6) частка споживачів, яка коректно описує 
позиціонування бренда; 7) вартість бренда [6, с. 32]. Як бачимо, перший, 
третій, п’ятий та шостий критерії формуються за допомогою комунікацій із 
споживачами. Тому комунікаційна складова бренда є основою для його 
успіху. 

Варто зазначити, що бренд-комунікації є особливим процесом взаємодії, в 
результаті якої передбачаються зміни у мотивації, установках, поведінці, 
діяльності людей і формується образ бренду як соціального об’єкта. Вона 
виникає в процесі спільної діяльності, проявляється у масовій, міжгруповій і 
міжособовій формах та припускає різні форми взаємодії. Бренд-комунікація 
спрямована як на первинну взаємодію, що відбувається в конкретній 
ситуації, так і на подальшу взаємодію; метою якої є мотивація індивіда до 
визначеної поведінки. 

У бренд-комунікаціях беруть участь наступні типи соціальних груп: 
споживачі; лояльні споживачі; противники (суб’єкти, негативно налаштовані 
стосовно бренда); причетні до бренда (співробітники компанії); бренд-
комунікатори; конкуренти; співтовариства, що розділяють ідеологію бренда; 
випадкові комунікатори.  

Таким чином, підсумовуючи наведені дані, можна стверджувати, що 
важливим чинником створення бренда є побудова системи комунікацій, яка 
забезпечує донесення необхідної інформації до споживачів та є основою 
взаємодії із споживачами. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІТИЧНИХ РR-ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ 

Такої атаки піару Україна ще не знала, як під час президентської кампанії 
2004 року. Вона увійшла в енциклопедію найбрудніших кампаній Європи. Були 
і 25-і кадр, і замах на життя кандидата, і публічні приниження, і застосування 
цілого арсеналу «важких» піар-ходів, на які б не зважилися західноєвропейські 
спеціалісти.  

Аналіз найпоширеніших маніпуляцій, застосованих до виборців під час 
президентської кампанії, демонструє використання PR-технологій як з боку 
влади, так і опозиції.  

Тож піар-технологи грали не в одні ворота − відбувався запеклий бій двох 
команд політтехнологів, рівноцінних за кваліфікацією. Звідси і деяка 
«стервозність» виборчих кампаній двох опонентів, серед яких, треба визнати, 
провладний на відміну від Кучми-1999 пішов набагато далі в піарі.  

Хід перший: мрій про мене, мрій. Піар-технологи люблять використовувати 
мрії людей. І в цьому плані добре себе проявила команда В. Ющенка. Вони 
зіграли на народних мріях про зміни в житті. Ствердження «Знаю, вірю, 
можемо» виявилося цілком достатнім, аби його автор став уособленням цієї ж 
мрії. З В. Януковичем було важче − мало хто мріє про президента з темним 
минулим. Хоча багато й тих, хто мріє про твердий кулак і сумує за радянською 
стабільністю [4]. 

Другий прийом, який використовували піар-технологи, умовно можна 
назвати «геть правду». Аби домогтися від людини «потрібної» поведінки, 
піарщикам одного з кандидатів треба було спотворити уявлення про дійсність. 
Приклад, бігборди в Донецьку, де Ющенка одягнули в есесівську форму. 
Пізніше у Східній Україні Майдан змальовували як зборище обкурених 
студентів, яким заплатили гроші [4].  

Слово «обдурити» піар-технологи замінюють на «замовчувати». 
В. Янукович замовчував про кримінальне минуле, кількамільярдний кредит, 
узятий в Європи, та припинення надбавок до пенсій одразу після виборів, а 
В. Ющенко − про олігархічну природу своєї команди та скасування деяких 
пільг під час свого прем’єрства. Мовчання − золото.  

Інший прийом, який активно використовували кандидати – нав’язування 
своїх інформаційних приводів з метою змістити акценти. Завдання піар-
технологів − сконцентрувати увагу на чомусь непотрібному, тоді як основне 
перевести в ранг дріб’язкового. Так довгий час В. Ющенко ніяк не міг «збити» 
опонентів із теми його отруєння. Вони зумисне затягували цю тему, аби виборці 
не помічали основного − які ідеї несе В. Ющенко та що він обіцяє. Піар-
технологи В. Януковича уникали розмов про дві судимості свого кандидата і 
соціальні невдачі його уряду, намагаючись ці теми зробити другорядними, хоча 
вони такими не були [1, с. 55]. 

Важливий нюанс: пам’ять не підконтрольна свідомості, а отже, тут 
відкриваються широкі можливості для маніпуляцій. У хід ідуть різні прийоми. 
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Найтривіальніший − систематичне повторювання. Добре всім запам’ятались 
ролики В. Ющенка із «Разом нас багато, нас не подолати». Більш вишуканий 
прийом − гра на емоційну пам’ять. Тут рівних немає штабу В. Ющенка, який на 
Майдані створив настільки неповторну атмосферу, що її надовго пронесе 
кожен, хто хоч якось дотичний до Помаранчевої революції. Тепер ейфорійні та 
наскрізь теплі переживання людей будуть асоціюватися з прізвищем певного 
кандидата − і це гарантія його позахмарного рейтингу. В цьому плані піар-
технологи В. Януковича не зуміли створити нічого значного, з чим би 
асоціювався їхній кандидат, окрім падіння від яйця та полум’яної промови в 
м. Луганську [2].  

В Україні використання політичних технологій перетворює виборчу 
кампанію на штучну інформаційну війну між учасниками виборчого марафону. 
Зокрема, під час парламентської кампанії 2002 р. мешканці України могли 
спостерігати негативну кампанію проти одного з учасників виборів – Блоку 
«Наша Україна». Ця інформаційна кампанія була також найдорожчою на 
всьому пострадянському просторі. Арсенал інформаційних атак був доволі 
широкий: від розповсюдження недостовірної інформації до стимулювання 
негативного ставлення жителів Росії й Сходу України.  

У політичних кампаніях все частіше використовуються методи, що 
впливають на психіку людини. Застосовувались різні форми і методи 
маніпуляції: технології умовчування, викривлення фактів, «навішування 
ярликів», прямої цензури [3, с. 99].  

Таким чином, сучасні виборчі кампанії, в остаточному підсумку, зводяться 
до боротьби навіть не самих політиків як таких, а їхніх іміджів. Тому вплинути 
на ці фактори стає значно простіше через застосування РR-технологій, 
політичної реклами і пропаганди. 
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информационно-психологического воздействия / Г. Грачев, И. Мельник. − Москва, 1999. − 
420 с. 

4. Дроздов О. Україна – Піарний рай / О. Дроздов [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: www.telekritika.kiev.ua 
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CУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
Сучасний діловий світ важко уявити без потужних потоків інформації, що 

вирує в різних напрямках і оформлена найчастіше документально. 
Центральним базовим поняттям документаційного забезпечення 

управління є документ. За допомогою документа інформація зберігається і 

http://www.telekritika.kiev.ua/
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передається у часі та просторі, а тому з цієї точки зору документи можуть 
розглядатися як один з інструментів пізнання оточуючої дійсності.  

Поява терміна «документаційне забезпечення управління» продиктована 
передусім підвищеною увагою до інформаційної складової документа, 
змінами організаційно-технічної основи діловодства і методологічних 
підходів до його здійснення, які стали можливими завдяки впровадженню у 
сферу роботи з документами сучасних інформаційних технологій, створення, 
обробки, накопичення інформації в управлінні. 

Документ − основний об’єкт у сфері управління. Документи в сучасному 
інформаційному просторі виступають як історичне джерело доказів, що 
впливає на науково-технічний розвиток інформації, її систем у різних сферах 
науково-технічного, економічного, культурного і політичного розвитку. 

У сучасному суспільстві інформація є повноцінним ресурсом управління, 
важливим елементом соціального й політичного життя. Доступ до світових 
інформаційних ресурсів, перехід на електронні технології документування, 
зберігання й передавання документів − усе це ставить перед управлінцями 
різних рівнів принципово нові завдання. 

Важливою складовою організації роботи з документами є налагодження 
документообігу підприємства, організації, установи, зберігання документів та 
їх використання в поточній діяльності підприємства. 

Питання раціоналізації документування й діловодства висвітленні в 
працях вчених Г. Безпянської, А. Діденка, Т. Іванової, Ю. Палехи, 
О. Матвієнко, В. Жуковської, В. Блощинської та інших, проте сучасні 
перетворення вимагають нових науково-обгрунтованих підходів і розробок 
означеного кола проблем. 

Головною складовою документа є інформація, тобто найрізноманітніші 
дані, відомості, повідомлення, знання тощо.  

Основними елементами діловодства (документаційного забезпечення 
управління) є письмові документи та документування, тобто створення 
документів. Головна мета служби діловодства – це досконале документа-
ційне забезпечення управління, якісне надання документно-інформаційних 
послуг, своєчасна обробка і передання на різні рівні керування необхідної 
для прийняття управлінських рішень інформації. Разом з тим, важливість 
якісної організації інформаційно-документаційного забезпечення управління 
в ряді підприємств та установ країни недооцінюється. 

Існують особливості документаційного забезпечення управління під-
приємствами та установами − це виключно важлива роль документа, в т.ч. 
електронного. Традиційні методи в сучасному документаційному забезпе-
ченні управління себе вже не виправдовують. У зв’язку з цим стала на-
гальною потреба автоматизації існуючих систем документообігу та переходу 
на електронний документообіг як високотехнологічний і прогресивний підхід 
до суттєвого підвищення ефективності роботи з документами. 

За даними експертів співвідношення кількості паперових і електронних 
документів в Україні через два роки має бути п’ятдесят на п’ятдесят, через 5–
7 років − тридцять на сімдесят. Кількість документів з паперовими носіями в 
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середньому за рік збільшується на 7 %, а з електронними вдвічі [1, c. 102]. 
Відсутність необхідності вручну розмножувати документи, відслідко-

вувати переміщення паперових документів всередині установи, контролю-
вати порядок передачі конфіденційної інформації тощо істотним чином 
дозволить знизити трудовитрати діловодів. Упровадження наскрізного 
автоматичного контролю виконання всіх етапів роботи з документацією буде 
сприяти підвищенню якості роботи виконавців, робити терміни підготовки 
документів більш прогнозованими й керованими. 

Обов’язковою умовою раціональної організації діловодства, засобом 
підвищення продуктивності та здешевлення управлінської праці є 
механізація та автоматизація діловодних процесів. На етапі організації 
системи та процесів керування документацією передбачається здійснення 
організаційно-правового обґрунтування всіх аспектів документування і 
технологічних процесів роботи з документами. Передусім − це 
структурування та формування штату працівників підприємства загалом та 
служби діловодства зокрема. 

Важливим завданням у сфері трудових ресурсів є забезпечення необхідної 
кількості працівників певного рівня і кваліфікації, що відповідають потребам 
і стратегії підприємства. 

Особливу увагу варто приділяти повноцінності й результативності 
технічного і внутрішнього нормативно-методичного забезпечення. На 
підприємстві основним нормативно-методичним документом, що базується 
на використанні нових технологій, має бути впровадження уніфікованої 
системи управлінської документації , яка передбачає: розроблення інструкції 
з оформлення документів на підприємстві; проведення семінарів і нарад з 
керівниками структурних підрозділів, а також періодичне проведення 
практичних занять (семінарів) з працівниками, що виконують діловодні 
процеси; вивчення змісту стандарту працівниками структурних підрозділів та 
впровадження досвіду його застосування. 

Рівень організації роботи з документами значно впливає на такі важливі 
показники ефективності управління, як оперативність, економічність, 
організація і культура праці персоналу. Незважаючи на велике значення 
діловодства в управлінні, сучасний його стан в багатьох організаціях не 
можна вважати цілком задовільним. Недоліки в організації системи 
діловодства є, як правило, типовими і властиві багатьом підприємствам і 
установам. 

Таким чином, велике значення діловодства в управлінні, з одного боку, і 
недостатній його рівень, з другого, визначають необхідність якісної, сучасної 
підготовки керівників, спеціалістів і службовців в цій галузі. Доцільно також 
враховувати той факт, що в сучасних умовах значно збільшується число 
людей, пов’язаних з іноземними партнерами. Це вимагає від них знання 
загальноприйнятих правил і норм писемного спілкування. 

Список використаних джерел 
1. Загальне документознавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. І. Палеха; 

Н. О. Леміш; ред. Н. О. Леміш. − К.: Ліра-К, 2009. − 434 с.  
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ВПЛИВ МУЛЬТФІЛЬМІВ НА РОЗВИТОК ПСИХІКИ  

У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ 
На сьогоднішній день не викликає сумніву той факт, що телевізор став 

невід’ємною частиною життя. Сучасні ґаджети такі як ноутбук, планшет, 
смартфон також присутні у кожному будинку. Саме ці пристрої допомагають 
дітям переглядати мультфільми, які їм подобаються. У них вона знаходить 
персонаж, який для неї є позитивним, сприймає його як зразок для поведінки 
та стає орієнтиром для наслідування. Тому як навчитись вибирати 
«правильні» мультфільми для дітей є для нас актуальною темою. 

За даними С. Кара-Мурзи, Н. Гришеєвої діти – найбільш незахищена 
група. Вони пасивно поглинають все, що бачать на екрані телевізора. На 
відміну від дорослих, вони не можуть захистити себе: ігнорувати 
інформацію, яка потрапляє до них, критично до неї ставитись, відмовитися 
від перегляду і мультфільмів [2, 3]. 

Мультфільми невипадково подобаються дітям з раннього віку. Яскраві, 
видовищні, образні, з одного боку, і прості, ненав'язливі, доступні з іншою, 
мультики, близькі по своїх розвиваючих, виховних можливостях казці, грі, 
живому людському спілкуванню. Персонажі мультфільмів демонструють 
дитині різні способи взаємодії з навколишнім середовищем. Вони формують 
в неї первинні уявлення про добро і зло, поняття позитивної та негативної 
поведінки. Порівнюючи себе з улюбленими героями, дитина має можливість 
навчитися позитивно сприймати себе, справлятися зі своїми страхами і 
труднощами, шанобливо відноситися до інших. Події, що відбуваються в 
мультфільмі, дозволяють підвищувати обізнаність, розвивати мислення і 
уяву, формувати світогляд дитини. Таким чином, мультфільм – це 
ефективний засіб виховання дитини [4]. 

Однак, багато сучасних мультфільмів побудовані психологічно, 
педагогічно чи етично безграмотно і можуть мати небезпечні для дитини 
наслідки. 

В. Абраменкова визначила ознаки «шкідливого мультику», від перегляду 
якого варто захистити дитину [1]: 

• головні герої мультфільму агресивні, вони прагнуть завдати шкоди 
оточуючим нерідко нівечать або вбивають інших персонажів, подробиці 
жорстокого, агресивного відношення багаторазово повторюються, детально 
розкриваються. Наслідком перегляду такого мультфільму може стати прояв 
жорстокості, безжальності, агресії дитиною в реальному житті. 

• поведінка героїв, що відхиляється від норми суспільства, ніким не 
карається. Персонажа, що порушує загальноприйняті правила, ніхто не 
наказує, не говорить, що так робити не можна. У результаті, в дитини 
закріплюється уявлення про допустимість подібних форм поведінки, 
зникають еталони хорошого і поганого вчинку, допустимої і неприйнятної 
поведінки.  
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• демонструються небезпечні для життя дитини форми поведінки, 
повторювати які в реальному житті недоцільно, безглуздо та небезпечно[1]. 

Перегляд таких прикладів для наслідування може обернутися для дитини 
зниженням порогу чутливості до небезпеки, потенційними травмами. 

Отже, можна надати такі рекомендації для батьків щодо перегляду 
мультфільмів дітьми [4]: 

1. Переглядати мультфільми разом із дитиною, з обов'язковими коментарями 
та обговоренням побаченого. Або після перегляду мультфільму дитиною, 
провести обговорення, дізнатись, що сподобалось дитині, а що ні. 

2. Перед тим, як увімкнути дитині мультики, батьки повинні задуматись над 
тим, чи варто дивитись цей мультфільм дитині, визначити для себе чого він може 
її навчити. 

3.Встановити ліміт часу на переглядання мультфільмів. 
4.Переглянути свою поведінку: якщо батьки цілий вечір проводять за 

телевізором, то дитині залишається забавляти себе переглядом мультфільмів [4]. 
Відмовитись від перегляду мультфільмів нереально. Тому дорослим потрібно 

моніторити те, яку інформацію сприймає дитина та обговорювати всі 
суперечливості з нею. 

Список використаних джерел: 
1. Абраменкова В, Богатырева А. Дети и телевизионный экран. // Восп. шк. – 2006. – 

№6. – С. 28 –31. 
2. Гришеева Н. Социально-психологические аспекты влияния телевидения на 

дошкольника. // Нач. шк. плюс до и после. – 2001. – № 8. – С. 75. 
3. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием // С.Г.Кара-Мурза. – М.: Экмос. 2005. – 

832 с. 
4. Княжева Я. К. Сучасні мультфільми та їх вплив на психіку дитини [Електронний 

ресурс] / Яна Констянтинівна Княжева. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 
https://dorobok.edu.vn.ua/file/get/1403. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРЕСОСТІЙКОСТІ  

У СТАРШОКЛАСНИКІВ 
Проблема стресу та стресостійкості є проблемою сьогодення, яка набуває 

дедалі більшого розповсюдження. Стреси і стресові ситуації виникають у 
житті дуже часто та уражають осіб різного віку, професій, статі та 
національності. Виникнення даного розладу обумовлюється різними 
чинниками: економічними і екологічними кризами, дезадаптованістю 
особистості до життєвих ситуацій, дискомфортом учнів у шкільному 
середовищі, відсутністю самореалізації, безробіття, невдачі у навчанні та 
роботі тощо.  

Актуальність даної проблеми полягає в тому, що не всі старшокласники 
до закінчення школи в змозі вибрати професію, з якою пов’язують подальше 
навчання, а хто й життя. Як наслідок багато хто відчуває тривогу, напругу, 
бояться зробити будь-який вибір.  

https://dorobok.edu.vn.ua/file/get/1403
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Теоретичною основою дослідження стали праці видатних психологів та 
лікарів, які розглядали вплив стресових станів на життєдіяльність людини 
(В Калошин, Г. Сельє, Д. Сміт та ін.), значення стресостійкості у професійній 
діяльності людини (Б. Ананьєв, С. Анохіна,А. Колосов, О. Кочарян, 
В. Мозговий та ін.). 

Сьогодні великого значення набуває схильність особистості до дії 
різноманітних чинників, які часто призводять до стресових ситуацій з 
негативними наслідками. Дана проблема особливо важлива в період 
професійного самовизначення старшокласників, адже правильний вибір 
професії є одним із головних питань для сучасної людини. 

Н. Самоукіна виокремлює основні види професійногостресу [3]: 
• Інформаційний стресс виникає в умовах жорсткого ліміту часу і 

посилюється в умовах високої відповідальності певного завдання; 
• емоційний стресс виникає із-за небезпеки, яка вже впливає на психіку 

чиї очікування; 
• комунікативний стресс виникає внаслідок проблем у спілкуванні; 
• професійний стресс конкуренції, який впливає на 

самооцінкуособистості; 
• професійний стресс досягнення – виникає із-за невідповідності 

очікуваньреальним можливостям людини; 
• стрес, викликаний страхом помилитися – внаслідок чого блокуються 

творчі здібності людини, виникає із-за внутрішньої установки тільки на 
успіхабо забороною, караннячи штрафом у разі помилки; 

• професійний стресс успіху – виникає після досягнення мети та 
створюється стан позбавленнясенсу того, що здійснилося; 

• професійний стрес, який виникає через проблему заробітку грошей. 
Проблема стресу в період професійного самовизначення включає два 

основні компоненти: стрес пов’язаний з навчально-професійною діяльністю, і 
стрес, який виникає внаслідок страху та тривоги на передодні безпосередньої 
професійної діяльності [1]. Для юнацького віку характерною є велика 
кількість стресових факторів навчальної діяльності: збільшення кількості 
видів діяльності, потреба у самовизначенні та серйозність намірів, реалізація 
інтелектуальних вмінь, відповідальність за успішність навчальної діяльності. 
Основні емоційні властивості юнацького віку мають різні форми прояву в 
порівнянні з іншими віковими групами: висока диференціація за силою 
емоційної реакції, екстравентованість, більша емоційна стійкість, менша 
імпульсивність і емоційна збудливість в порівнянні з підлітковим віком. 

Завдання школи будь-якого рівня є уникнення стресових ситуацій, що 
спричиняють страх та тривогу, підготувати соціально свідому та адаптовану 
особистість, яка спроможна самовиражатися в різних видах діяльності. Однією 
головних умов вирішення даного завдання є попередження розвитку страху та 
стресу, які з’являються в процесі навчання. Особливо серйозно до цього 
відносяться у підлітковому та юнацькому віці, коли особистість формується і 
зростають можливості емоційно-вольової регуляції діяльності [2]. 
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Висновок дослідження. Вивчення психологічних умов та особливостей 
навчальної діяльності старшокласників визначило доцільність та 
необхідність формування емоційної стійкості. Це також дало змогу 
виокремити фактори, які суттєво впливають на емоційну стійкість – постійна 
висока інтенсивність інформаційного потоку; нормування часу діяльності; 
професійне самовизначення; особиста відповідальність за успішність в 
навчально-професійній діяльності; одночасна реалізація цілого ряду 
інтелектуальних та сенсомоторних навичок. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ  

У КОНТЕКСТІ ПРОВЕДЕННЯ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД 
Тенденції реформування освітньої галузі спрямовано на формування й 

розвиток в школярів ключових соціальних, інформативних, комунікативних 
та інших компетенцій, їхньої самостійності та активності в пошуку нового 
творчого потенціалу.  

Сучасні вимоги до суспільного життя людини та його якості зумовили 
виокремлення й дослідження категорії «соціальна компетентність», яка, за 
твердженням Н. Бібік, передбачає здатність жити в соціумі (ураховувати 
інтереси й потреби різних груп; дотримуватись соціальних норм і правил; 
співпрацювати з різними партнерами), а також адекватно виокремлювати, 
ідентифікувати, фіксувати та аналізувати коло питань на перетині всієї 
системи соціальних відносин суспільства і людини. 

Аналіз соціальної компетентності засвідчує комплексність цього поняття 
та відсутність однозначності в його визначенні та трактуванні змісту. Так, 
соціальна компетентність розглядається у світлі здібностей людини, 
соціальних знань і вмінь, які забезпечують особистості соціальну адаптацію, 
соціальну обізнаність, уможливлюють досягнення оптимальної відповідності 
між особистістю та умовами соціуму, зафіксованими у поняттях «соціальний 
інтелект» та «соціальне мислення» (І. Зимня, Н. Калініна, С. Рачова, 
О. Пейчова, І. Чорноусов, С. Учурова та ін.). У зарубіжних дослідженнях 
щодо соціальної компетентності наголошують про систему уявлень щодо 
соціальної поведінки особистості та діяльність, які визначають комплекс 
навичок і вмінь, необхідних для успішної взаємодії в суспільстві, та умови її 
прояву (М. Аргайл, К. Данзігер, М. Гольдфілд та ін.). 
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Особливе місце в дослідженнях соціальної компетентності належить 
вивченню поведінки особистості в складних життєвих ситуаціях. За таких 
умов соціальна компетентність розглядається як набір конструктивних 
способів їх розв’язання, а вміння імплементувати такі способи практично 
визначається головною ознакою соціально-компетентної поведінки 
особистості (Ф. Василюк, В. Васильков, О. Василькова та ін.) 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив розглядати поняття 
«соціальна компетентність» як процес і результат засвоєння й активного 
відтворення особистістю соціально-культурного досвіду на основі її 
діяльності, спілкування, відносин. 

Узагальнюючи викладене, ми передбачаємо, що ці характерологічні 
якості набуваються школярами в процесі опрацювання навчальних 
предметів, у наслідок впливу середовища та, зокрема, в процесі підготовки та 
проведення учнівських олімпіад з навчальних предметів.  

Для підтвердження вище викладених положень наведемо деякі приклади 
відповідей учасників олімпіад,  які взяли участь у незалежному опитуванні, 
що проводилося під час інтелектуальних змагань обласного етапу. «На Вашу 
думку олімпіада – це…» – учні відповідали: «це удосконалення себе», 
«спосіб проявити себе, як особистість», «місце, де можна зустріти своїх 
друзів, спосіб перевірки знань», «шанс відвідати міста України», «це не 
тільки знання матеріалу, а й уміння зібратися, сконцентруватися та думати, 
пізнання нового, цікавого», «змагання, які показують рівень знань учня і 
прогалини у вивченні тих чи інших тем», «гарний спосіб перевірити власні 
знання, враховуючи фактор стресу», «важливий момент у житті учня», 
«можливість перевірити свої знання, навчитись і дізнатись щось нове, 
познайомитись з однодумцями», «перевірка сумлінності підготовки», 
«можливість виявити свої здібності», «можливість самовиразитися, 
покращити знання, досягти чогось у майбутньому», «гра, у якій потрібно 
набрати найбільшу кількість балів, можливість побачити в собі талант до 
предмета, можливість захистити честь класу, школи, міста, області, країни», 
«доведення того, що ти також можеш щось досягнути», «пробний тест до 
майбутніх екзаменів», «можливість розвиватися», «поштовх до 
вдосконалення», «місце, де ми вчимося», «це спосіб перевірити свої знання 
та вдосконалити їх», «виклик», «спосіб продемонструвати свої знання, 
попробувати щось нове, добитися своєї мети, почати думати за майбутню 
професію», «перевірка наших знань та мотивація вчитись краще», «один із 
методів підготовки до ЗНО», «спосіб довести собі, що ти щось знаєш» тощо.  

На запитання «Які позитивні сторони участі в олімпіаді Ви відзначили б?» 
учні відповідали: «підготовка, розвиток, досвід», «можливість перевірити 
себе, здобуття нових знань, підготовка до ЗНО», «загальний розвиток, повага 
від рідних», «підняття самооцінки, віра у власні сили», «приємні відчуття при 
перемозі, стимул вчитися», «зконцентрованість, коли хвилюєшся, вивчення 
великої кількості матеріалу», «досвід, нові знайомства, поглиблення та 
вдосконалення власних знань, цікаві завдання», «вміння долати страх», 
«досвід, гордість за себе», «об’єктивна оцінка своїх знань», «вміння 
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розраховувати час, самоорганізація, формування навичок самопідготовки», 
«інтелектуальний розвиток», «підтримка (емоційна) педагогів», «знайомство 
з цікавими й розумними дітьми», «підвищення самооцінки, кращі оцінки 
через те, що додатково займаюся», «адреналін, увага, перевірка своїх 
можливостей, розвиток, терпіння» тощо. 

Таким чином, сформованість соціальної компетентності учнів під час 
підготовки та проведення олімпіад з навчальних предметів визначається 
здатністю особистості діяти за межами навчальних умов і ситуацій, 
переносити знання, уміння в практичний та творчий вид діяльності, вміння 
самоорганізуватися, зосередитися. Слід зауважити, що формування 
соціальної компетентності школярів у процесі проведення олімпіад, включає: 

– навчально-теоретичний етап, який спрямований на формування 
інтелектуальних (теоретичних) умінь і здібностей учнів вирішувати 
теоретичні завдання під час підготовки до олімпіади з певного предмету; 

– навчально-практичний етап, який пов'язаний з формуванням 
здібностей учнів застосовувати знання та вміння в ситуаціях 
інтелектуального змагання, а також самостійно проектувати методи 
вирішення соціальних проблем під час самопідготовки до олімпіади; 

– практичний етап, який спрямований на безпосереднє використання 
сформованих знань та умінь в умовах реальної соціальної взаємодії; 

–  рефлексивний етап, який спрямований на вміння прийняття 
особистістю результатів змагань, взаємодія з наставником, соціумом. 

Відповідно до Концепції Нової української школи: «Потужну державу і 
конкурентну економіку забезпечить згуртована спільнота творчих людей, 
відповідальних громадян… У школі формується особистість, її громадянська 
позиція та моральні якості. Тут вирішується, чи людина захоче і чи зможе 
навчатися впродовж життя… Освічені українці, всебічно розвинені, 
відповідальні, громадяни і патріоти, здатні до ризику та інновацій, – ось хто 
поведе українську економіку вперед у ХХІ столітті.» 

Отже, одним із факторів вирішення концептуальних завдань, щодо 
формування соціальної компетентності конкурентноздатної особистості є 
учнівські олімпіади з навчальних предметів. Адже під час підготовки та 
проведення даних інтелектуальних змагань реалізовуються положення 
«Концепції Нової української школи» а саме: розвиток та соціалізація учня, 
формування його самосвідомості, загальної культури, творчих здібностей, 
дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення, здатність до 
саморозвитку та самонавчання в умовах глобальних змін і викликів. 
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4. Нова українська школа [Електроннний ресурс] https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-
ukrainska-shkola 
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ПРОЕКТУВАННЯ ТИПОВОЇ ЛОКАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ  

МЕРЕЖІ МАГАЗИНА 
Створення локальної мережі магазина є достатньо типовим завданням, що 

часто зустрічається. Звичайно, для кожного конкретного магазина ЛВС буде 
специфічною, оскільки будова мережі безпосередньо залежить від кількості 
кінцевих вузлів, будівлі, потреб замовника і кількості виділених засобів. 
Завданням даної роботи служить створення зразкового проекту ЛВС 
магазина, що складається з безпосередньо самого магазина, складу і офісу 
керівної компанії. Важливою відмінністю цієї мережі від звичайної приватної 
локальної мережі було те, що в магазині необхідно було організувати відео 
спостереження, роботу терміналів на складі, зв'язок з касовими апаратами, 
організувати зв'язок між трьома різними будівлями, достатньо віддаленими 
один від одного, що виключає можливість зв'язку безпосередньо. 

Для проекту була вибрана мережа ієрархічної архітектури, оскільки у 
відмінності від однорангової вона дозволяє забезпечити централізоване 
адміністрування, настроювати права доступу окремих комп'ютерів до 
мережевих ресурсів. 

Приміщення магазина складається з офісної частини, складського 
приміщення і торгового залу. З вже наявного устаткування було надано: 15 
персональних комп'ютерів; 6 ноутбуків персоналу;  2 принтери і 1 сервер. 

В ході роботи виконано: 
1. проект локальної обчислювальної мережі магазина; 
2. підбір, установку і настройку комутаційного устаткування; 
3. настройку мережевих принтерів у Відділі кадрів і Кабінеті директора; 
4. забезпечення всім співробітникам доступу до сервера і Інтернету; 
5. у Торговому залі встановлена систему відео спостереження; 
6. підбір і установку устаткування для автоматизації торгівлі в торговому 

залі; 
7. підбір програмного забезпечення для реалізації вимог мережі; 
8. організовано безпровідну мережу у відділі продажів у зв'язку з 

необхідністю забезпечення мобільності співробітників і легкому доступу до 
мережі комп'ютерів, що міняють місцерозташування. 

При виконанні даної роботи було використано дві програми: 
FrendlyPinger і Cisco Packet Tracer. 

FrendlyPinger – безкоштовне, вільно поширюване мережеве програмне 
забезпечення. Використовується для адміністрування, моніторингу і 
інвентаризації комп'ютерних мереж. Проте на практиці дана програма може 
бути використана куди ширше через таких своїх особливостей як: 

https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
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• дозволяє в динамічному режимі показувати, які з комп'ютерів мережі 
включені; 

• дає можливість використовувати такі зовнішні утиліти як telnet, ping, 
tracert; 

• дозволяє будувати карту мережі в напівавтоматичному режимі. 
Cisco Packet Tracer – багатофункціональний симулятор локальної 

обчислювальної мережі. Програма випускається фірмою Cisco Systems і все 
устаткування, представлене в симуляторі є аналогами реального 
устаткування Cisco. Не дивлячись на те, що всю настройку і проектування 
мережі проводилося саме в Cisco Packet Tracer, проте нами малося на увазі 
устаткування інших виробників, виходячи з того, що маючи нижчу вартість 
воно поступається устаткуванню Cisco за якістю і функціональним 
можливостям. 

Cisco Packet Tracer дозволяє створювати працездатні моделі мереж, в яких 
можна посилати пакети, настроювати устаткування через емулятор 
терміналу, в симуляторі є DHCP, DNS, HTTP сервера, різні роутеры, свитчи і 
кінцеві станції, що і було потрібне при виконанні проекту локальної 
обчислювальної мережі (ЛОМ) магазина.  

На кінцевих вузлах мережі було встановлено програмне забезпечення: 
1. Антивірусне ПЗ і брандмауери – для фільтрації вхідного і витікаючого 

трафіку і блокування несанкціонованого доступу до комп'ютера. 
2. Samba – мережеве ПЗ для доступу до мережевих дисків і принтерів на 

різних операційних системах по протоколу SMB/CIFS. 
3.  ilexx RT front 5.0 – програма автоматизації робочого місця касира. Має 

просту систему настройки і застосування знижок, дозволяє працювати із 
звітами, друкувати товарні чеки, оплачувати послуги операторів, працювати з 
платіжними системами банків. 

4. 1С:Предприятие і 1С:Сервер. У наший випадку 1С:сервер необхідний 
для зв'язку і синхронної роботи як відділу продажів, так і складських 
комп'ютерів, тому що наявність централізованої бази даних дозволить 
уникнути неточностей і втрати даних як при використанні окремих копій, 
який застаріватимуть без відома кінцевого користувача. 

5. Zentyal – дистрибутив з пакетом серверного програмного забезпечення з 
відкритим кодом, заснований на Ubuntu. Як написано на офіційному сайті — 
орієнтований на малі і середні корпоративні мережі. Всі мережеві сервіси 
Zentyal інтегровані і автоматизують більшість завдань, що допомагає уникати 
помилок в настройках мережі і адмініструванні, що дозволяє зберегти час, 
який було б втрачено при пошуку неполадок. 

Ядром мережі є роутер. Він сполучає всі компоненти  мережі і забезпечує 
доступ в Інтернет. 

У Cisco Packet Tracer був вибраний роутер з 9 портами 
Ethernet/FastEthernet і одним оптичним портом для зв'язку по оптичному 
волокну. 
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УДК 82-92. 1920/1930»19» 
  Лариса Понєдєльник 

 
СОЦІАЛЬНА ДІЙСНІСТЬ ВОЛИНІ У ПУБЛІЦИСТИЦІ  

20–30-Х РОКІВ ХХ СТ. 
Вагома роль у формуванні суспільної думки та мистецько-культурного 

життя за міжвоєнного періоду ХХ ст. належить публіцистиці, яка 
відображала соціальну дійсність та характер економічних, мистецьких, 
моральних, духовних відносин Волині та всієї Польської держави. 
Публікації, які з’являлися на шпальтах періодики та у вигляді книжкових 
видань, стосувалися актуальних проблем життя Волинського воєводства. Ці 
матеріали можемо класифікувати за тематичним принципом, виокремлюючи 
такі основні напрями: національно-політичний, релігійний, культурно-
освітній. При цьому їхні автори – відомі громадські, політичні, літературні 
діячі – виступали зі статтями на різну тематику. 

Одним з найвідоміших українських публіцистів став М. Черкавський 
(1906–1945 рр.) – видатний політичний і культурний діяч, директор 
Дерманської учительської семінарії, член польського сейму, голова 
української фракції в сенаті. Будучи активним членом «Просвіти», він видав 
українською мовою кілька брошур на просвітянську тематику. У липні 
1922 р. М. Черкавський виступив із двома доповідями «Про сучасні завдання 
в області дошкільного виховання», «Про українізацію служби Божої в цілях 
релігійного і морально-естетичного виховання» на другому просвітянському 
з’їзді в Луцьку [5, с. 113]. 

У травні 1923 р. діяч звернувся до делегатів народного з’їзду Української 
трудової партії у Львові від імені парламентарної репрезентації Волині, 
Полісся, Холмщини, Підляшшя з промовою, у якій наголосив, що «всі 
українці повинні об’єднуватися на єдиній народній [національній. – Л.  П.] 
платформі» [5, с. 116]. 

Пізніше, 1925 р., сенатор М. Черкавський зібрав навколо себе 
представників передової української інтелігенції Волині та приєднався до 
УНДО. Він активно обстоював ідею соборної незалежної демократичної 
Української держави. Значну роль у розвитку національної свідомості 
українців відіграли засновані ним у Луцьку часописи «Громада (1925–
1926 рр.), «Українська громада» (1926–1929 рр.). Останній виходив у світ як 
орган «Української національної думки» та здобув широку підтримку і 
популярність, про що засвідчують пропозиції про співпрацю, які надходили з 
Німеччини і Франції. 

Виступаючи в сенаті 2 березня 1927 р., М. Черкавський заявив: «Україна є 
тільки одна на цілому просторі українських земель, під усіма займанщинами, 
під усіма владами. І лише за таку Україну, за Україну соборну, за її природне 
право до незалежності, до самостійного життя, до її духовного розквіту і 
матеріального доброту будуть боротися всі сили української землі» [5, 
с. 115]. Цей виступ відображає політичне кредо діяча, що активно боровся за 
суверенні права українського народу. 
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Прикладом різнобічної літературно-публіцистичної діяльності стала 
творчість відомого в мистецьких колах громадсько-політичного діяча, 
активного члена Кременецької філії «Просвіти», депутата польського сейму 
С. Жука. Його публіцистичний доробок становить монографію та низку 
статей, що не втратили актуальності й до сьогодні.  

Будучи вихідцем зі священичої родини, С. Жук надавав великого 
значення релігійному чинникові в розвитку суспільства та формуванні 
національної свідомості. Його книга «Короткий історичний нарис 
Почаївської Успенської Лаври» була видана 1938 р. під псевдонімом 
С. Антонович. Проаналізувавши матеріали архіву Почаївської лаври, автор 
показав духовне й національно-культурне значення святині в житті 
українського народу. Обстоюючи таку позицію, він наводить грамоту 1700 р. 
польського короля Августа ІІ, який називає цю обитель «стародавнім і 
чудодійним монастирем грецького обряду», а не латинського [2, с. 3]. 

 Здобутки С. Жука в галузі публіцистики не мають тематичної цілісності, 
хоча кожна зі статей виражає політичну зрілість автора, що послідовно 
обстоював інтереси українського народу та його боротьбу за власну 
державність. Через творчість С. Жука наскрізно проходить головна ідея – 
необхідність пробудження національної свідомості українців Волині [11, 
с. 136].  

У статті «Чи й волинське село мовчить» С. Жук схарактеризував роль 
української еліти в боротьбі за національні права та пояснив причини низької 
політичної активності селянства. Публіцист закликав пожвавити культурно-
просвітницьку роботу на селі та залучати селян до обстоювання власних 
громадянських прав [4, с. 200]. 

Однак, варто зазначити, що С. Жук не був відверто опозиційно 
налаштованим проти Польської держави, бо вважав, що для українського 
народу потрібно зберігати толерантність до неї. Така позиція простежується 
в статті «Питання шумськізму на Великій Україні» [4, с. 201]. 

Аналізуючи публікації С. Жука, бачимо процес трансформації його 
поглядів від акцентів на просвітницькій роботи до пріоритету політичної 
діяльності як чинників боротьби за реалізацію національних інтересів 
українства. За допомогою зброї – слова – діяч прагнув навчити своїх земляків 
мислити по-державницькому, спонукав їх до активної участі в громадському 
житті. 

У другій половині 30-х рр. ХХ ст. на сторінках волинської періодики 
замайоріло ім’я письменника, журналіста А. Нивинського (1890–1945 рр.), 
відомого в літературі як Антін Чекмановський.  

Розуміючи силу друкованого слова, А. Нивинський звертався до 
українства через публікації в громадських періодичних виданнях регіону. 
Щоб «запобігати полонізації українського населення і приготувати народ до 
самостійності», просвітяни за допомогою книгарні поширювали українські 
часописи, книги, розбудовували бібліотеки, читальні [8]. Усе свідоме життя 
А. Нивинський присвятив боротьбі рідного народу за незалежність.  
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Гострі проблеми суспільно-політичного життя українства, питання 
культурних надбань, освіти, мови, духовності порушував як публіцист 
письменник В. Островський. У статті «Інтелігенція – двигун культури» він 
змальовує економічну й культурну розруху в селах і містах Волині та 
Холмщини, руйнування храмів та цькування їхніх служителів. Визначальну 
роль у виході з такої ситуації В. Островський відводить українській 
інтелігенції, котра має стати в авангарді боротьби за національну культуру. 
Діяч наголошує, що вона «не може ні недооцінювати свого значення в 
загальному культурному поступі людства, ні зменшувати своєї енергії. А тим 
більше бути пасивною при руйнуванні наших скромних культурних надбань» 
[7]. Питання жертовної праці інтелігенції зі збереження та розвитку 
національної культури, на яких акцентував увагу публіцист, не втратили 
своєї актуальності. 

1924 р. В. Островський заснував літературно-мистецький часопис «Наш 
світ». Про роль журналу в житті волинян засвідчує лист до редакції однієї із 
читачок: «… даєте змогу розвинути крила новим силам, які своєю працею 
підносять Волинь до вищого ступеня культури... «Наш світе», волинський 
часопису, що на своїх сторінках даєш світові знати, що Волинь живе» [6]. 

З-поміж діячів краю, які обстоювати інтереси православної церкви та  
порушували культурно-освітні проблеми краю на сторінках преси, активною 
діяльністю відзначився голова Волинського українського об’єднання 
П. Певний. Він систематично виступав на сторінках газети «Українська нива», 
де обстоював думку, що саме національний часопис повинен помогти 
українському народові в розв’язанні питань освіти, церкви, самоврядування 
[10]. 

До тематики релігійного характеру неодноразово звертався зі шпальт 
часопису «Православна Волинь» професор В. Біднов. Окрім матеріалів із 
дослідження історії церкви, автор акцентував увагу читачів на проблемах 
православ’я, критикував католицьке духовенство за намагання посилити тиск 
на православних українців у питаннях церковно-релігійного життя [4, с. 127]. 

За міжвоєнного періоду ХХ ст. на Волині активну публіцистичну 
діяльність розгорнув емігрант із Наддніпрянської України, відомий 
літературознавець, історик, публіцист, журналіст і видавець Р. Бжезький. 
Своєю творчістю він намагався спрямувати національно свідоме патріотично 
налаштоване юнацтво до боротьби.  

Активну публіцистичну діяльність на Волині проводив відомий 
український письменник, композитор, педагог, лікар М. Левицький. Його 
життя і творчість пов’язані з родиною Косачів та іншими діячами української 
культури. Саме під безпосереднім впливом Олени Пчілки він формувався як 
письменник і публіцист.  

Свої перші публіцистичні твори М. Левицький друкував під 
псевдонімами Виборний, Макогоненко, Модест Пилипович, М. Поліщук, 
М. Вигнанець, Дід Модест, М. Л. Залізничний та ін. Він сприяв поширенню 
українського друкованого слова, діяльності «Просвіти» та її бібліотек [9, 
с. 107].  
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Статті, присвячені видатним діячам української культури – Т. Шевченку, 
І. Франку, Лесі Українці, С. Петлюрі сприяли підвищенню мовної культури. 
Тривалий час на творчість М. Левицького було накладено тавро 
«буржуазного націоналіста». Лише на початку 1960-х рр. окремі його твори 
було включено до «Антології українського оповідання». 

З-поміж публіцистів культурно-освітнього напряму заслуговують на увагу 
діячі, котрі порушували краєзнавчі проблеми. Волинь приваблювала 
польських літераторів, які вважали своїм завданням збереження здобутків 
культури краю, що сторіччями належав Речі Посполитій [1, арк. 3]. 

Представники різних національних меншин, розвиваючи власну 
літературу й культуру, збагачували її колоритною лексикою Волині. З-поміж 
тих, хто народився або тривалий час проживав у краї, були німецькі 
літературознавці Е. Альтгаузен (Althauzen Ernst) із Рівного, подружжя В. та 
Е. Гайнріх (Wolz Heinrich und Erna) з Вацлавки Рівненського й Киселівки 
Володимирського повітів, А. Кляйндінст (Kleindienst Alfred) із Луцька, 
Ю. Райнгольд (Jungton Reinhold) із Ледахова Горохівського, Е. Вайс (Weiβ 
Ewald) із Владиславівки Рівненського повіту, Гуго Карл Шмідт) (Schmidt 
Hugo Karl) із Рожищ та багато інших [3, с. 225]. 

Публіцистика посідала особливе місце в культурному процесі Волині 20–
30-х рр. ХХ ст. Інтелігенція краю за її допомогою намагалася сприяти 
підвищенню рівня національної свідомості населення, закликала до 
збереження етнокультурних традицій, виховувала власну гідність, 
пропагувала самобутність етнічних меншин. Ця публіцистична спадщина 
становить важливе джерело інформації для сучасних істориків і 
літературознавців.  

За складних історичних обставин міжвоєнної доби ХХ ст. населення 
волинського краю перебувало у вирі постійної боротьби за збереження 
національних і духовних цінностей. Тому закономірною для тогочасного 
літературного процесу стала  політизація творчих пошукувань його 
учасників. Волинські письменники зробили вагомий внесок у боротьбу проти 
ополячення й окатоличення. Своєю творчістю, а також політичною, 
громадською та культурно-освітньою діяльністю  закликали протистояти 
польському свавіллю та сприяли утвердженню національної свідомості 
українців. 
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

В Україні початий перший етап медичної реформи – перебудова системи 
первинної медичної допомоги. У тестовому режимі йде реформування 
поліклінік і лікарень, вже підключених до мережі інтернет і забезпечених 
комп'ютерами.  

Медичні інформаційні систем на українському ринку не багато. Це 
логічно – для розробки такого програмного комплексу необхідна глибинна 
експертиза в управлінні медичною установою, велика кількість розробників і 
менеджерів, що розуміють особливості продукту. Крім того, буде потрібно 
фахівців, які зможуть не просто поставити систему на комп'ютери 
поліклініки або лікарні, але і набудувати процеси відповідно до нововведень, 
і навчити персонал роботі з новим ПЗ. 

Українські розробники Медичної інформаційної системи «ЕМСИМЕД» 
створили продукт, що дозволяє будь-якій медичній установі країни, – від 
приватної або районної поліклініки до наукових установ – отримати в своє 
розпорядження програмне забезпечення, що не тільки відповідне всім 
новітнім вимогам МОЗ і реформи, але і дозволяє оптимізувати робочі 
процеси і заощадити засоби на тих, що дублюються, повторюються і просто 
непотрібних процесах.  

«Українське коріння» системи «ЕМСИМЕД» є гарантією практичного 
підходу до питання: серед безлічі модулів, які можна встановлювати, 
додавати і видаляти, немає зайвих. Всі модулі можуть інтегруватися із 
сторонніми програмами, забезпечуючи при цьому високий рівень захисту 
даних персоналу і пацієнтів. 

Разом з цим не менш важливим є створення інформаційної бази на 
конкретному медичному підприємстві для обліку медичних послуг, ведення 
бази даних клієнтів, результатів обстежень, історій хвороб, висновків і так 
далі Отримані в ході обстеження дані зберігаються в таблицях бази даних в 
текстовому, числовому, графічному форматах, а також в DOC-файлах. 
Доступні прості і розвинені засоби настройки призначеного для користувача 
інтерфейсу і обробки списків клієнтів, лікарів, відділень, обстежень, а також 
призначені для користувача списки з будь-якою іншою інформацією. Меню 
програми ведення бази даних містить: 

1. Засоби створення, відкриття, копіювання, резервування і імпортування 
бази даних. 
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2. Панель інструментів, де розташовані всі командні кнопки. Для кожної 
кнопки показується спливаюча підказка з назвою операції при наведенні 
покажчика миші. 

3. Настройки – глобальні настройки програми, які є загальними для всіх 
баз даних і зберігаються в системному реєстрі. 

4. Таблиці – список майже всіх таблиць поточної бази даних, окрім 
деяких службових. При натисненні на назву таблиці, вона відкривається в 
окремому вікні для настройки і редагування. 

5. Основна таблиця, де відображаються всі об'єкти обліку 
Дія на якість обслуговування зростання об'єму інформації і скорочення 

часу її передачі не зовсім однозначно. Ясно, що поліпшення якості 
інформації, що є у момент ухвалення рішення, дозволяє персоналу 
медустанови ухвалювати обґрунтоване, своєчасне рішення. Негайна передача 
докладній інформації сприяє координації діяльності фізично роз'єднаних 
підрозділів. Проте величезний об'єм циркулюючої в даний час інформації все 
більше утрудняє знаходження і виділення потрібних відомостей, що 
відносяться до справи. Скорочення часу передачі інформації означає, що у 
персоналу залишається все менше часу на її отримання і використання. 
Інформація є одним з основних ресурсів зростання якості медичного 
обслуговування. Ефективнішого використання інформації набуває все більш 
важливе значення для організації в цілому. 

Головним результатом проведеної роботи є створення функціонуючої 
СУБД, яка виконує необхідний круг завдань. 

Реалізація даного проекту була проведена без залучення могутніх засобів 
роботи з базами даних, які дуже громіздкі, оскільки носять універсальний 
характер і до того ж вимагають необхідну базу знань по теорії баз даних. 

Використання могутніх засобів VisualFoxPro 6 по створенню додатків що 
працюють в операційній системі Windows і зокрема додатків баз даних, 
дозволило створити програмний продукт максимально орієнтований на 
кінцевого користувача, який не досвідчений в питаннях теорії баз даних. 

Вся необхідна робота по здійсненню методів доступу до інформації, що 
зберігається в базі даних, її модифікації, підтримці бази даних в цілісному 
вигляді прихована усередині, і користувачеві немає необхідності знати про 
неї, щоб успішно вирішувати весь круг виникаючих завдань зв'язаних з 
використанням інформації базі даних, що зберігається. Більш того, 
програмний інтерфейс максимально полегшує роботу по поводженню з 
базою даних. 

 
 

 УДК 378.147.091.39:615.85124.04.2019 
Альона  Фарина, Олександр Курчаба 

 
ПЕДАГОГІЧНА КОМУНІКАЦІЯ В СТИЛІ КОУЧИНГ ЯК 

ДВОСТОРОННЯ ОСВІТНЯ ВЗАЄМОДІЯ 
Звикати до використання інноваційних педaгoгiчних технoлoгiй потрібно 

не тільки тому, що це сьогодні тренд, а, в першу чергу, через низку 
можливостей, які відкриваються перед студентами завдяки їм. Сучасні 
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педагогічні методики дaють змoгу пробудити oсoбистий пoтенцiaл 
здобувачів, сфoрмувaти гoтoвнiсть дo сaмoстiйнoї нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї 
дiяльнoстi, вмiння максимально викoристoвувaти ресурси для дoсягнення 
цiлей, здатність без стороннього втручання здiйснювaти, кoрегувaти тa 
кoнтрoлювaти свoю дiяльнiсть.  

Під вказані характеристики підпадає метод співпраці викладача зі 
студентами під назвою коучинг. Цей термін впевнено перебрався з 
комерційних тренінгових програм в освітній простір. Як вважає С. Романова, 
це зумовлено насамперед необхідністю адаптації вищої освіти до потреб її 
споживачів, намаганням зробити освіту привабливою, гнучкою та 
доступною, забезпечуючи комфортні умови для професійного становлення і 
розвитку кожної особистості [3]. 

У системі української освіти немає єдиного підходу до розуміння цього 
феномену, та схиляємося до узагальненого визначення О. Проценко, згідно з 
яким коучинг є механізмом, який дає особистості змогу розвиватися і 
досягати певних результатів у житті [2, с. 332]. Чи за будь-яких умов такий 
метод дієвий у роботі викладача в академічній групі? Безперечно, потрібен 
стабільний «шлях назустріч» від обох учасників процесу. 

Запоруки ефективності коучингу зі сторони здобувача такі: 
• студент розуміє, що існує різниця між тим, хто він є, і тим, ким хотів би 

бути;  
• студент готовий думати новим, незвичним для нього способом;  
• студент готовий слухати і сприймати критику на свою адресу;  
• студент готовий до здійснення необхідних змін і діє відповідно;  
• студент погоджується з тим, що за результат несе відповідальність лише 

він сам, а не коуч-викладач [3]. 
Попри досить високу ефективність освітніх технологій у самоосвіті, вкрай 

впливовою лишається особиста роль педагога в мотивуванні студентів. Окрім 
особистісних якостей, таких, як харизма, лідерство, авторитетність, сучасний 
освітянин повинен володіти певними методиками, котрі у будь-якому 
контексті сприяли б усвідомленому навчанню. Педагог-коуч – людина 
освічена, з достатнім життєвим досвідом, емоційно компетентна. Її 
вирізняють здатність до самоорганізації, лідерські якості, уміння мотивувати, 
вселяючи впевненість та готовність до реалізації планів [4, с. 84, 90]. 

Кoуч – це тренер, здaтний вихoвaти перемoжця. Oбoв’язoк кoучa – 
віднaйти найкрaще в oсoбистoстi студентa i вiдштoвхувaтися вiд цьoгo. 
Oбoв’язoк студентa – взяти нa себе вiдпoвiдaльнiсть зa вирiшення 
пoстaвленoгo зaвдaння i викoнaти все, прo щo вiн дoмoвився з кoучем. Кoуч 
сприяє вдoскoнaленню тa ефективнoму викoристaнню oсoбистiсних якoстей 
студентiв, прo якi бiльшiсть aбo не здoгaдується, aбo не викoристoвує як 
oснoву для пoдaльшoгo руху вперед. Важливо: кoуч-кoнсультaнт спрoщує 
нaвчaння, aле не вирiшує прoблем тих, хтo нaвчaється [5, с. 193].   

Технологію коучингу у вищій школі можна застосовувати у процесі 
викладання різних дисциплін на практично-семінарських заняттях, для 
виконання науково-дослідних завдань, курсових і дипломних робіт з метою 
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стимулювання самостійного пізнавального пошуку, прийняття рішень, розвитку 
незалежності, відповідальності, впевненості у власних можливостях. Проявом 
самоосвітньої компетенції випускника закладу вищої освіти є такі особистісні 
якості як відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, самостійність, 
самоорганізація, креативність, здатність до рефлексії, що дозволить йому в 
майбутньому стати успішним конкурентоспроможним спеціалістом-
професіоналом [1, с. 104]. 

Бодай поверхневий аналіз коучинг-технології в освіті уможливлює 
розуміння, що викладач мотивує студентів, організовує на самостійне 
вирішення завдань і досягнення результату насамперед за допомогою чітких, 
логічно побудованих питань, спрямованих на актуалізацію внутрішніх ресурсів. 
Тому педагогам, котрі мріють користуватися коуч-методом в освіті, слід 
розпочати з найпростішого – формулювати відкриті запитання. Це основний 
інструмент коуча, подавати їх можна на заняттях різних видів у закладах вищої 
освіти, однак слід пам’ятати, що якість процесу і результат навіть на рівні 
запитань вимагає відповідної організаційно-методичної підготовки та витрат 
часу. 

Поняття коучингу для української освіти нове, однак, зважаючи на впевнене 
його входження в обіг, маємо переконання, в найближчі роки коучинг отримає 
власне стабільне місце в освітньому середовищі України. 
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СПЕЦИФІКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 
Інформації належить важлива роль в управлінських технологіях і 

процесах. Оперативний аналіз інформації органами влади центрального, 
регіонального і місцевого рівнів сприяє своєчасному прийняттю 
управлінських рішень. Інформаційне забезпечення органів публічної влади є 
одним з найважливіших завдань на сучасному етапі.  

Теоретичну основу дослідження інформаційного забезпечення становлять 
роботи сучасних українських вчених М. Згуровського, А. Колодюка. 
Питанням інформаційного забезпечення в системі державного управління 
приділяють увагу М. Дітковська, П. Клімушин, O. Крюков, О. Орлов, 
А. Панчук та інші вчені.  
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На сьогодні у всіх провідних державах світу ступінь використання 
інформаційного простору та інформаційних технологій органами державної 
влади стає безпосереднім чинником економічного зростання, соціально-
політичної стабільності та розвитку демократичних засад в управлінні 
державою. Реалізовуючи свою компетенцію, органи державної влади 
вивчають і узагальнюють інформацію, що надходить від підпорядкованих 
органів, громадськості та з інших джерел, тому інформація, що надходить по 
каналах зворотного зв’язку, по-суті є основою для прийняття органом 
публічної влади необхідних рішень.  

Збір інформації залежить від управлінських завдань та потреб. Залежно 
від цього обираються і відповідні методи збору інформації. Тому передусім 
визначається мета збору інформації, тобто треба усвідомити, яка інформація 
(за змістом), кому (якій категорії користувачів), коли (до якого терміну або 
на якому етапі роботи) та в якій формі (на якому рівні згортання) потрібна. 
При цьому на органи державної влади, як і на інші організації, 
розповсюджується дія закону інформованості-впорядкованості: чим більшою 
за обсягом і кращою за якістю інформацією про внутрішнє і зовнішнє 
середовище володіє організація, тим більшою є ймовірність її стійкого 
функціонування (самозбереження).  

У цьому контексті особливої актуальності набуває інформаційне 
забезпечення органів влади. Інформаційне забезпечення – це динамічна 
система одержання, оцінки, зберігання та переробки даних, створена з метою 
вироблення управлінських рішень [1]. Його можна розглядати і як процес 
забезпечення інформацією, і як сукупність форм документів, нормативної 
бази та реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення та форм існування 
інформації, яка використовується в інформаційній системі у процесі її 
функціонування.  

Зміст інформаційного забезпечення складають наступні етапи: постановка 
завдань відповідних інформаційних зв’язків і цілей інформування; створення 
фонду відомостей, банку даних; обробка інформації, її систематизація, 
внаслідок чого відомості стають придатними для подальшого використання; 
визначення найоптимальнішого режиму використання усіх форм і засобів 
поширення (обміну) інформації, застосування найраціональніших з них; 
надання (поширення) інформації за допомогою спеціальних форм і засобів 
(повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи, оприлюднення 
правових актів та ін.).  

На сьогодні, в процесі інформаційного забезпечення органів державної 
влади продовжують широко використовуватись традиційні джерела 
інтелектуальної інформації: правової (Конституція України, інші законодавчі 
та підзаконні нормативні правові акти, міжнародні договори та угоди, норми 
і принципи міжнародного права, а також ненормативні правові акти, 
повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи, інші джерела 
інформації з правових питань), соціологічної (документовані або публічно 
оголошені відомості, у яких відображено результати соціологічних 
опитувань, спостережень та інших соціологічних досліджень), 
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документованої інформації про особу (видані на її ім’я документи, а також 
відомості про особу, зібрані державними органами влади та органами 
місцевого самоврядування в межах своїх повноважень), інформації 
довідниково-енциклопедичного характеру (енциклопедії, словники, 
довідники, рекламні повідомлення та оголошення, путівки, картографічні 
матеріали тощо, а також довідки, що даються уповноваженими на те 
державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими 
об’єднаннями, організаціями, їх службовими особами та автоматизованими 
інформаційними системами) та ін.  

Вагомим кроком стало впровадження електронного урядування, яке 
виступає засобом, що забезпечує інформаційну взаємодію органів виконавчої 
влади між собою, з громадянами та юридичними особами на основі сучасних 
інформаційних технологій. Ця інформаційна взаємодія включає надання 
інформаційних та адміністративних послуг і на неї покладається сприяння 
ефективності державного управління шляхом інноваційних перетворень в 
сфері інформаційного забезпечення органів державної влади.  

Розроблена та схвалена Концепція розвитку електронного урядування в 
Україні вже має певне практичне втілення. Позитивним прикладом може 
слугувати досвід податківців (представлення податкової звітності в 
електронному вигляді та створення системи електронного декларування, 
відповідно), де інформаційні послуги загального призначення надаються 
органами виконавчої влади громадянам та юридичним особам з власних веб-
сайтів та за допомогою Єдиного веб-порталу. 

Отже, ефективна реалізація інформаційного забезпечення органів 
державної влади можлива за умови поширення, в першу чергу, правдивої 
інформації про свою діяльність, яка дозволяє залучити на свій бік все більше 
число громадян. 
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ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ ЯК СКЛАДОВА ГАРАНТУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ 

Сучасна доба характеризується прагненням світу до відкритості 
економічних, культурних, наукових зв’язків на основі новітніх інформаційно-
комунікаційних технологій. За таких умов дедалі більше зростає значення 
інформації, що становить таємницю.  

В усі часи найважливішим завданням держави була охорона таємниці, що 
відносилась до категорії «державна». В інтересах охорони державних 
таємниць в Україні встановлена загальнодержавна система організаційно-
правових, інженерно-технічних, криптографічних та оперативних заходів, 
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спрямованих на запобігання захисту. Розгляд її організаційно-правових засад 
можливий у науково-практичному аспекті з урахуванням закономірності та 
положень науки соціального управління. 

Кожна держава з метою захисту своєї національної безпеки та деяких 
інших державних інтересів відносить певну інформацію до державної 
таємниці. 

В нашій країні суспільні відносини, пов’язані з віднесенням інформації до 
державної таємниці, засекречування, розсекречування регулює Закон України 
«Про державну таємницю» [2], прийнятий в січні 1994 р. Цей закон був 
помітним кроком на шляху від тотального засекречування інформації за часів 
СРСР до регулювання питань таємності, притаманного демократичній країні. 

Закон України «Про державну таємницю» [2] регулює суспільні відносини, 
пов’язані з віднесенням інформації до державної таємниці, засекречуванням, 
розсекречуванням її матеріальних носіїв та охороною державної таємниці з 
метою національної безпеки України. 

Державна таємниця – вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері 
оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та 
охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній 
безпеці України та які визнані у порядку, державною таємницею і підлягають 
охороні державою.  

Ступінь секретності («особливої важливості», «цілком таємно», «таємно») – 
категорія, яка характеризує важливість секретної інформації, ступінь 
обмеження доступу до неї та рівень охорони державою. Забороняється 
віднесення до державної таємниці будь-яких відомостей, якщо цим будуть 
порушуватися конституційні права людини і громадянина, завдаватиметься 
шкода здоров’ю і безпеці населення [3, с. 133]. 

Критерії визначення ступеня секретності спочатку були покладені на 
Державний комітет України з питань державних секретів та технічного захисту 
інформації. Цей же комітет був спеціально уповноваженим центральним 
органом влади у сфері забезпечення охорони державної таємниці. Але на 
початку 1999 р. комітет був ліквідований, а його повноваження були передані 
СБУ. 

Віднесення інформації до державної таємниці, відповідно до вимог цього 
Закону, здійснюється рішенням Державного експерта з питань таємниць. 
Виконання функцій державного експерта з питань таємниць на конкретних 
посадових осіб покладається Головою Верховної Ради України та 
Президентом України. Спеціально уповноваженим органом державної влади 
у сфері забезпечення охорони державної таємниці є Служба безпеки України. 

Віднесення інформації до державної таємниці – процедура прийняття 
(державним експертом з питань таємниць) рішення про віднесення категорії 
відомостей або окремих відомостей до державної таємниці з установленням 
ступеня їх секретності шляхом обґрунтування та визначення можливої шкоди 
національній безпеці України у разі розголошення цих відомостей, 
включенням цієї інформації до Зводу відомостей, що становлять державну 
таємницю, та з опублікуванням цього Зводу, змін до нього [1, с. 149]. 
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Допуск до державної таємниці розуміється як оформлення права 
громадянина на доступ до секретної інформації, а доступ – як надання 
повноважною посадовою особою дозволу громадянину на ознайомлення з 
конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею, або ознайомлення з конкретною секретною 
інформацією та провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, 
цією посадовою особою відповідно до її службових повноважень. 

Акт, в якому зведено переліки відомостей, що згідно з рішеннями 
державних експертів з питань таємниць становлять державну таємницю 
називається Зводом відомостей. Варто зауважити, що кожному документу, 
який містить відомості, що становлять державну таємницю, присвоюється 
категорія режиму секретності, яка характеризує важливість та обсяги 
відомостей, що становлять державну таємницю, які зосереджені в державних 
органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 
організаціях. 

Таким чином, на підставі Закону України «Про державну таємницю» 
мають розв’язуватися проблеми суспільних відносин, пов’язані з віднесенням 
інформації до державної таємниці, її засекречуванням і охороною з метою 
захисту життєво важливих інтересів України у сфері оборони, економіки, 
зовнішніх відносин, державної безпеки і охорони правопорядку. 
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ДЕЯКІ ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО СТАНДАРТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІІ 
Серед нагальних проблем, які освітяни мають вирішувати вже зараз, 

експерти називають неузгодженість стандартів національної юридичної 
освіти із європейськими; відсутність системних змін у підготовці науковців 
тощо. Потрібні інноваційні програми, зміни у системі контролю якості 
освіти, нові спеціальні програми розвитку академічного середовища, системи 
підготовки і навчання кадрів, наголошують фахівці [2]. 

Аби врешті задовольнити освітянський запит, Міністерством освіти і 
науки України спільно з Міністерством юстиції та за участі керівників 
профільних вишів і народних депутатів була створена робоча група, яка 
розпочала роботу над «Концепцією вдосконалення правничої (юридичної) 
освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських 
стандартів вищої освіти та правничої професії» (далі – Концепція) [1].  

Першим напрямом Концепції розвитку освіти є приведення структури 
освіти у відповідність до потреб сучасної економіки та інтеграції України в 
європейський економічний та культурний простір. 

Тетяна Коломоєць, оцінюючи цю Концепцію, говорить: «В сучасних 
умовах максимальної згуртованості зусиль вітчизняної правничої спільноти, 
зорієнтованих на пошук оптимальної моделі вищої юридичної освіти в 
Україні та її нормативного підґрунтя, слід зазначити, що потреба 
реформування вітчизняної юридичної освіти, максимального наближення її 
до реальних потреб сьогодення і європейських аналогів дійсно назріла.  

Серед напрямків, які на її думку варто підтримати: пріоритетність 
академічної мобільності, посилення обґрунтованості вимагають і положення 
стосовно можливих форм навчання (особливо у частині комбінованої форми) 
із акцентом на вирішення реальних потреб сучасного вітчизняного ринку 
правничої праці [там само]. 

На сучасному етапі розвитку суспільства перехід до ринкових відносин, 
динамічне переформатування парадигми людського розвитку змінюють 
структуру юридичної професії, замінюючи імператив потреб у юристах-
правоохоронцях та юристах-управлінцях на юристів-радників та юристів-
новаторів,  юристів-реформаторів [3, с. 104]. До цього сучасна система вищої 
юридичної освіти поки що не зовсім готова. Диверсифікація економічної та 
поява нових видів юридичної діяльності, збільшення законодавчої бази та ін. 
ставлять під сумнів доцільність підготовки юриста широкого профілю, який 
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дуже часто не здатен досконало опанувати особливості кожної галузі права. 
Це спонукає до звуження сфери юридичної спеціалізації [там само, с. 104–
106].  

Невипадково вчені піднімають питання про інституційне відособлення 
декількох груп суб'єктів усередині адвокатської професії з наділенням їх 
різним обсягом можливостей надання правової допомоги  певних  видів [5, 
с. 65]. 

Так, у державах англосаксонської правової сім’ї поширеною є 
спеціалізація з надання правових послуг уряду, державним і комунальним 
органам [там само, с. 67]. 

На наш погляд, перед тим як використовувати досвід західних країн в 
Україні, варто зрозуміти, яким чином освіта в них пов’язана з потребами 
суспільства. А також врахувати потреби українського суспільства.  

Так, у одній з найкращих країн світу щодо освіти – Швейцарії – загальної 
освітньої програми не існує. Країна поділена на 26 кантонів (областей) і 
кожен з них, спільно з федеральним урядом, розробляє власну модель цієї 
системи, орієнтуючись на потреби регіону. Такий підхід варто застосувати і в 
Україні де економічний розвиток регіонів дуже різний. 

Самостійність регіонів стосовно системи освіти тісно пов’язана із 
cамостійністю закладів освіти. Тут варто звернутися до досвіду США, чия 
система освіти так само є однією з найкращих у світі. Система вищої освіти 
США, на відміну від української, повністю децентралізована. Організації, 
аналогічної Міністерству освіти, яка розробляє для вузів єдині освітні 
програми і стандарти та регламентуючі правила і умови прийому, там нема. 
Всі ці питання регулюються самими вузами, у тому числі ними 
встановлюються критерії відбору абітурієнтів, ухвалюються рішення про 
виділення фінансової допомоги та ін. Як наслідок – дуже високий ступінь 
автономії вузів [7]. 

Характерною особливістю американської системи вищої освіти є 
поступовий перехід від дидактичної системи учбово-виховного процесу, 
коли викладач традиційно виступає в ролі головного і майже єдиного 
джерела знань, до індивідуального навчання студента, коли основний упор 
робиться на здобуття навиків самостійної роботи, самонавчання, причому 
обов'язково з урахуванням індивідуальних природних здібностей. 

Для цього широко використовуються індивідуальні навчальні плани, 
програми для обдарованих студентів, вивчення предметів по вибору, 
можливість навчання одночасно на двох факультетах або в двох вузах, 
можливість швидкої зміни профілю навчання, факультету, вузу, значна 
пріоритетна державна підтримка обдарованих студентів тощо [там само]. 

Останні особливості американської освіти нагадують елементи 
Болонської системи, запровадженої і в Україні. Але тільки зовні. 

Як відомо, Болонська система передбачає три типи навчальних предметів: 
обов’язкові для спеціальності (вивчають усі студенти), варіативні (необхідно 
вибрати якийсь із цих предметів) і курси на вибір (предмети інших 
факультетів або спеціальностей, які студент може вивчати). Кількість 
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обов’язкових предметів збільшується тільки під кінець навчання. А 
ліберальність предметів на вибір додатково досягають тим, що переважно їх 
не прив’язано до конкретного курсу й студент може вибрати не тільки що 
вивчати, а й коли. Єдина умова – отримати 240 кредитів за чотири роки. І 
якщо 120 із них, наприклад, призначає університет, то ще 120 студент 
заповнює предметами на власний вибір [4]. 

В Україні найближче до цієї системи підійшов Національний університет 
«Києво-Могилянська академія». У більшості інших вишів вона не працює 
взагалі. Причин для цього багато. По-перше, відіграє роль радянська 
спадщина й консервативність: повністю виписана замість студента освіта 
гарантує контрольований результат на виході, тоді як право вибору породжує 
варіації, і людям здається, що знання просто фрагментуються, а навчання не 
дає нічого конкретного. По-друге, запровадити кілька курсів на вибір просто 
складніше, адже для цього потрібен хороший менеджмент, а університетам 
інколи просто не хочеться перевантажуватись. По-третє, виші можуть 
жалітися на нестачу викладачів і приміщень, що буцімто не дає змоги їм 
забезпечити гідний вибір курсів [там само]. 

Водночас відсутність вибору поєднується із чинною системою кредитів. 
Та оскільки вплинути на розподіл кредитів студенти не мають змоги, виші й 
не обтяжують їх взаємодією [там само]. 

Більше того, не є великою таємницею, що значна частина українських 
студентів змушена поєднувати навчання з роботою. Однак, Болонську 
систему, яка передбачає активність протягом семестру й отримання 
більшості балів ще до іспиту, важко поєднувати з повноцінною роботою. 

Схожі проблеми виникли не лише в Україні. 2008 року масштабні мітинги 
проти реформи організували іспанські студенти, адже вимогливіша до часу 
та праці Болонська система заважала їм паралельно працювати [4]. (Потім 
цей протест був підтриманий студентами багатьох інших країн). 

Ще одна об’єктивна перешкода імплементації Болонської системи – 
пристосованість до іншого типу шкільної освіти. Без гнучкості в останній та 
без підготовки випускників шкіл до менеджменту власного навчання у виші 
навряд чи в нас вийде впровадити повноцінну реформу.  

Прикладом успішної взаємодії школи і закладів вищої освіти може 
служити фінський досвід. Однією з причин успіху фінської освіти є те, що 
фінські вузи відкрито проголосили курс на підвищення «соціальної 
відповідальності» вищої та педагогічної освіти [6, c. 342]. Відповідні заходи 
сприяли ефективності взаємодії школи і вищої школи щодо технології освіти. 

В рамках цієї публікації зазначимо також, що фінські студенти не 
змушені працювати, як українські, оскільки отримують від держави грошову 
допомогу – стипендію і доплату за житло. Вони можуть брати в банках 
пільгові  кредити, при цьому протягом трьох років після закінчення навчання 
відсотки виплачує держава [там само, c. 344]. 

І ще одне зауваження стосовно реалій. Рада з вищої та педагогічної 
освіти, функціонуючий при Міністерстві освіти Фінляндії, провів кілька 
перевірок університетів з метою виявлення ступеня їх участі у розвитку 
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регіонів. У звіті під назвою «Регіональний розвиток і вища освіта» містилися 
рекомендації, що стосуються ключових позицій взаємодії університетів та 
місцевих органів влади, участі університетів у плануванні стратегії 
регіонального розвитку, діалогу вузів і  регіональних громадських 
організацій. У результаті уряд Фінляндії затвердив за фінськими вузами роль 
активних учасників регіонального розвитку, закріпивши її спочатку в 
«Стратегії регіонального розвитку» (2003 р.), а потім в Акті про університети 
(2004 р.) [там само, с. 346].   

Все сказане дає нам можливість стверджувати, що застосування 
Болонської системи в Україні не враховує існуючих реалій суспільного і 
економічного життя і має суто формальний характер. 

В Україні держава лише акредитує і ліцензує заклади освіти, але 
відсторонилася від ефективної конкретної допомоги й уникнула 
відповідальності за результат підготовки. 
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СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇЇ ДІАГНОСТУВАННЯ 

В сучасних умовах діяльності підприємств важливо необхідним є 
створення системи, за допомогою якої б здійснювався аналіз і попередження 
виникнення банкрутства. Такою системою і є антикризове управління. 
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Необхідність антикризового управління визначається цілями розвитку 
соціально-економічних систем і існуванням небезпеки виникнення кризи. 
Антикризове управління – система своєчасних прийомів і методів, здатних 
попередити фінансову кризу і уникнути банкрутства. 

У вітчизняній практиці поняття «антикризове управління» спочатку почало 
вживатись як нормативно-процедурні операції, що застосовуються до 
підприємств-банкрутів. Пізніше вчені стали перейматися проблемами 
антикризового управління, як системою з більш широким колом завдань та 
заходів. При цьому під об’єктом управління частіше всього розуміються різні 
фази розвитку кризових явищ та процесів: відсутність кризи, загроза кризи, 
легка криза, глибока криза, катастрофа. Антикризове фінансове управління 
підприємством слід розглядати в двох аспектах: 

– по-перше, це комплекс профілактичних заходів, спрямованих на 
попередження фінансової кризи: системний аналіз сильних та слабких сторін 
підприємства, оцінювання ймовірності банкрутства, управління ризиками 
(виявлення, оцінювання та нейтралізація), упровадження системи 
попереджувальних заходів; 

– по-друге, це система управління фінансами, спрямована на виведення 
підприємства з кризи, у тому числі проведенням санації чи реструктуризації 
суб’єкта господарювання. 

Отже, під антикризовим управлінням фінансами слід розуміти особливий 
режим виконання функцій фінансового менеджменту, який полягає в 
організації фінансової роботи на підприємстві з урахуванням необхідності 
профілактики та нейтралізації фінансової кризи. Головне завдання 
антикризового фінансового менеджменту полягає в ефективному використанні 
фінансового механізму з метою запобігання банкрутству та забезпечення 
фінансового оздоровлення підприємства. 

Основні функціональні та методологічні особливості антикризового 
фінансового менеджменту складають окремі його функції (ланки), які за своїм 
змістом здебільшого збігаються з основними фазами управлінського циклу: 

– діагностика наявних проблем; 
– загальне формулювання цілей та розроблення антикризової стратегії; 
– оперативне планування; 
– прийняття рішення та реалізація планів; 
– внутрішній та зовнішній контроль; 
– рапортування (рекомендації щодо корекції планів та діяльності). 
Для підтримання фінансової рівноваги, забезпечення стабільної ліквідності, 

платоспроможності та прибутковості фінансовий менеджмент повинен 
організувати фінансову діяльність на підприємстві таким чином, щоб 
операційна, інвестиційна та фінансова діяльність здійснювалися з врахуванням 
вимог політики антикризового фінансового управління.  

Принципи на яких базується розробка політики управління підприємством: 
запобігання кризових явищ шляхом постійної діагностики підприємства; 
своєчасне реагування на кризові ситуації; якщо необхідно, використовувати 
відповідні заходи для запобігання банкрутства.  
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Відповідно до принципів, етапами для формування та реалізації в умовах 
кризи є: контроль заходів, які будуть впроваджувати  та їх ефективність; 
розроблення заходів для подолання кризової ситуації; виявлення масштабу 
кризи та її наслідків; діагностика та моніторинг фінансового стану для 
своєчасного реагування; контроль внесення змін та результатів подолання 
кризи. 

Враховуючи ту обставину, що одним із головних факторів виникнення 
фінансової кризи та неефективності заходів щодо оздоровлення багатьох 
вітчизняних підприємств є низький рівень менеджменту і фінансового 
менеджменту зокрема, елементи системи антикризового управління доцільно 
запроваджувати як на підприємствах, які є порівняно благополучними і 
функціонують успішно, так і на тих, які опинилися у фінансовій кризі. У 
першому випадку, основне завдання системи полягає в недопущенні 
фінансової кризи, а в другому – подолання фінансової кризи, тобто фінансове 
оздоровлення підприємства. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТУВАННЯ В ТРАНЗИТИВНИХ 

ЕКОНОМІКАХ 
Економічний розвиток  неможливий без постійних фінансових вливань в 

економіку та безперервного і швидкого кругообігу капіталу. Тому 
актуальною є проблема пошуку можливих джерел формування інвестиційних 
ресурсів, серед яких особливого значення для економіки країн набувають 
інвестиції. Вони є вкрай необхідними країнам з транзитивною економікою, 
оскільки без сторонньої допомоги і кредитів, серйозних валютних ін’єкцій з 
боку розвинутих країн сьогодні прорив у технологіях, якості, структурній 
перебудові, вирішенні соціальних проблем здійснити просто нереально. 
Водночас надмірний обсяг інвестиційної діяльності з-за кордону сприяє   
залежності таких країн  від іноземного капіталу, що може призвести до 
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повної втрати економічної незалежності. Тому проблема залучення і впливу 
іноземних інвестицій в економіку подібних країн є дуже актуальною.  

Країни з транзитивною економікою виокремлені на основі поділу країн 
світу за класифікацією, що запропонована ООН, в основі якої вагоме місце 
займає критерій соціально-економічних відносин, а допоміжним показником 
виступає загальний рівень економічного розвитку [5, 16 ]. 

Вивченням питань, що пов’язані з інвестиційними процесами та їх 
впливом на розвиток країн з перехідною економікою присвячені наукові 
розробки таких дослідників: Буглая В.Б., Булатова А.С., Вернона Р.,      
Бланка І.О., Герасимчука М.С., Гойка А.Ф., Жаліла Я.А., Кандиби А.М., 
Кваші С.М., Лукінова І.І., Мочерного С.В., Пирожкова С.І., Сухорукова А.І., 
Філіпенка А.С. тощо. 

Однак, ряд теоретичних і практичних питань щодо вивчення методів 
оцінки інвестування в країнах з транзитивною економікою  все ще 
залишаються недостатньо вивченими.  

Для формування та нарощування інвестиційного потенціалу країн з 
транзитивною економікою, особливо велике значення має розробка методів, 
а також практична оцінка рівня їх реалізації. Така оцінка, на нашу думку, 
повинна мати на меті кількісний опис наявного рівня використання 
інвестиційного потенціалу країн та визначення необхідних і пріоритетних 
напрямів його нарощення.  

На сьогодні ефективність проведення структурних перетворень в країнах 
з перехідною економікою залежить від якості та повноти інформації про 
інвестиційну привабливість як у галузевих, так і в регіональних напрямах. Це 
забезпечує можливість своєчасного прийняття правильних управлінських 
рішень. Отже, для здійснення ефективного процесу керування інвестиційною 
діяльністю виникає необхідність створення інформаційних банків даних про 
обсяги, форми, суб’єктів й об’єкти інвестування. 

Оцінка стану інвестиційного клімату базується на аналізі факторів, що 
сприяють або затримують соціально-економічний розвиток.  

У системі факторів особливе значення мають:  
- макроекономічні показники (державний бюджет, платіжний баланс, 

державний борг);  
- стабільність державної економічної політики; 
- рівень корпоративного керування;  
- обов’язковість контрагентів щодо виконання контрактів;  
- забезпеченість законності й правопорядку;  
- стимулююча податкова система, рівень розвитку банківської системи 

та інших фінансових інститутів;  
- рівень розвитку ринкової інфраструктури в усьому її різноманітті 

(виробнича, соціальна, інвестиційна, компетентність і професіоналізм органів 
керування та місцевої влади); 

- якість і ціна робочої сили, її відповідність продуктивності праці й 
потребам відтворення продуктивних сил;  

- рівень законності; 
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- розвиток інноваційних процесів і їхня ефективність. 
На сьогодні критерії оцінки привабливості об’єктів інвестування ще не-

достатньо опрацьовані в країнах з транзитивною економікою. Більш 
поглиблене їх дослідження допоможе зорієнтуватися внутрішнім державним 
органам та зовнішнім інвесторам, які зможуть з інвестиційними 
можливостями країн та реалізувати власні можливі проекти.  
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СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
Трансформація економічних відносин, що відбувалася останні 28 років у 

нашій державі, зумовила нове розуміння господарських відносин, господарської 
діяльності та сфери господарювання в цілому. Належна організація економіки в 
будь-якій державі є запорукою успішного функціонування держави, 
задоволення потреб її громадян, забезпечення соціальної спрямованості її 
розвитку. Як відомо, для ефективної діяльності будьякої організованої системи 
необхідним є належне регулювання нею. Важливе місце в регулюванні такої 
системи, як економіка, відіграє держава. При цьому сутність регулювання 
державою фактично зводиться до визначення її співвідношення з економікою.  

Питання співвідношення держави і економіки актуальні для будь-якої 
держави і в будь-якому періоді розвитку.  

Статус економіки нашої держави насамперед відображається на 
господарській діяльності, оскільки модель співвідношення держави та 
економіки визначає умови здійснення господарської діяльності в державі. Саме 
межі втручання держави до сфери господарювання, фактичний стан здійснення 
державного регулювання господарської діяльності дає змогу говорити про 
ступінь свободи господарювання та підприємництва як його складової. 

«Регулювати» [1] означає упорядковувати, вносити порядок, систему в 
якусь діяльність та/або встановлювати правильну взаємодію частин механізму. 
При цьому, якщо говорити про прив’язку «регулювання» до держави, то це те 
упорядкування, що здійснюється державою.  
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Юридична енциклопедія [2] визначає державне регулювання як здійснення 
державою комплексних заходів (організаційних, правових, економічних тощо) у 
сфері соціальних, економічних, політичних, духовних та інших суспільних 
процесів з метою їх упорядкування, встановлення загальних правил і норм 
суспільної поведінки, а також запобігання негативним явищам у суспільстві. 

У наукових працях представників науки господарського права 
стверджується, що «протиставляти «управління господарською діяльністю» і 
«регулювання господарською діяльністю» немає необхідності, оскільки ці 
поняття дуже близькі за змістом» [3], «між управлінням і регулюванням як 
формами державного (і недержавного) впливу на економіку, як способами 
впорядкування, організації і забезпечення економічних процесів, а, відповідно, і 
між поняттями, що позначають ці вольові суспільно значущі явища, 
нездоланної різниці немає» [4]. 

Крім того, доцільно також звернути увагу на те, що існуючі в законодавстві 
визначення поняття «державне регулювання» стосуються різних суспільних 
відносин і при цьому втілюють різний підхід законодавця. Так, зокрема, 
державне регулювання визначається як:  

– проведення відповідної державної політики у сфері (Закон України «Про 
зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. №5067-VI; Положення про порядок 
здійснення державного регулювання номерного ресурсу, затверджене рішенням 
Національної комісії з питань регулювання зв’язку від 5 серпня 2005 р. № 42); 

– визначення нормативно-правовими актами певного порядку та контроль 
за ним, вироблення правових механізмів і встановлення прав і обов’язків 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ і 
організацій усіх форм власності у відповідній сфері (Закон України «Про захист 
суспільної моралі» від 20 листопада 2003 р. № 1296-IV);  

– здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та нагляду у 
відповідній сфері (Закон України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. № 2664-III) або 
здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, 
нагляду у відповідній сфері та запобігання зловживанням і порушенням у цій 
сфері (Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні» від 30 жовтня 1996 р. №448/96-ВР). При цьому варто зазначити також 
те, що чинна нормативно-правова база України містить окремий Закон України 
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності», в якому дається визначення поняття «державний нагляд 
(контроль)» як діяльності уповноважених органів.  

Таким чином, виходячи з вищезазначеного, в сучасних умовах розвитку 
держави та економіки можна розуміти державне регулювання господарської 
діяльності в широкому та вузькому сенсі. 

Розуміння державного регулювання господарської діяльності у широкому 
сенсі зумовлено насамперед історичною перебудовою економіки України, 
переходом від адміністративно-командної до ринкової економіки, відмовою від 
прямого державного втручання в господарську діяльність. 

Державне регулювання господарської діяльності у вузькому розумінні має 
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своїм проявом прийняття певного нормативно-правового акта і фактично 
зводиться до нормативно-правового регулювання. 

Список використаних джерел: 
1. Словник іншомовних слів. – К., 1974. – С. 575.  
2. Нагребельний В. П. Державне регулювання // Юридична енциклопедія : в 6 т. / 

В. П. Нагребельний, М. В. Оніщук ; редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – 
К. : Укр. енцикл., 1998. – Т. 2: Д-Й, 1999. – С. 118. 

3. Господарське право : підруч. / О. П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, 
А. В. Смітюх та ін.; за ред. О. П. Подцер ков – ного. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Х. : 
Одіссей, 2012. – 640 с. – С. 68.  

4. Віхров О. П. Організаційно-господарські правовідносини : моногр. – К. : 
Видавничий Дім «Слово», 2008. – 512 с. – С. 57. 

 
 

УДК 343.98 
  Ян Мочкош 

КІБЕРЕПОХА  – ПРОГРЕС І НЕБЕЗПЕКА 
Сучасні інформаційні технології (далі ІТ) в процесах глобального 

розвитку неоліберальної ринкової економіки прогресивні та створюють 
небезпеку і проблеми. В ХХІ ст. бічом IT-світу стали хакери, які вчиняють 
зломи паролей і проникають в комунікаційну систему комп’ютера. Хакерська 
технологія – одне із самих забавних занять нашої епохи [1]. 

Кіберзлочинність в епоху ІТ, – це віртуальне зло планетарного масштабу. 
В економіко-фінансових відносинах вчиняються «цифрові» злочини і на їх 
небезпечність вказано в матеріалах Симпозіуму ООН (Гавана, серпень 1990). 
А Україна до Світової мережі Інтернету прийнята в грудні 1990 р, та в липні 
1994 р. видано закон «Про захист інформації в автоматизованих системах», а 
надалі інші. В 2000 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Резолюцію з 
питань боротьби із злочинним використанням ІТ-зв’язку, а Рада Європи в 
листопаді 2001 р. теж сформувала Конвенцію «Про кіберзлочинність» і 
Додатковий протокол в січні 2003, які Україна ратифікувала. В нашій 
державі правові основи захисту інтересів суспільства в кіберпросторі 
визначені в законі «Про засади забезпечення кібербезпеки в Україні», від 
05.10.2017 р.,та діє Департамент кіберполіції, як міжнародний 
територіальний орган реалізації державної політики в протидії 
кіберзлочинності. Наукові публікації про діяння визначені в КК України, 
вчинювані використанням Інтернет зв’язку наявні і авторам бажаємо успіхів 
у вивченні IT-права.  

На сучасному етапі розвитку неоліберальної економіки, кібербезпека 
перестала бути питанням напівміфічним,  в економіко-фінансовій галузі та  
інших процесах нові технології, без яких вже неможливе сучасне життя, 
наявна і протидія прогресу, хакери проникають в  комунікаційні системи 
банків і різних установ. Основна мета IT-умільців – це  привласнення валюти 
великих розмірів, вчинювані і міжконтинентальним посяганням. За таких 
обставин, наші вчені за вдосконалення правових норм, що регулюють 
правомірність активності в Інтернеті, оскільки феномен ІТ-права полягає у 
визначеності його значення в державі [2], а необхідність розуміння ІТ-права з 
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позицій теорії і практики підтримують і інші вчені [3]. 
В процесах кіберепохи стають реальністю фантастичні прогнози, 

проходить розвиток інформаційно-технічного інтелекту та заміна робочої 
сили людини роботами, тобто, прояв зворотної сторони прогресу. Наявні 
обставини досягають закономірності, в сучасну епоху комп’ютери 
вирішують деякі задачі краще людей, а  через 10–15 років створений інтелект 
витіснить особу з багатьох посад і Світ зіткнеться з безробіттям. Вже 
сьогодні деякі професії в зоні ризику і можуть бути ліквідовані або 
модернізовані, водії транспорту і кондуктори, охоронники, продавці і касири 
та ін.  

В різних виданнях наводиться, що ІТ-зв’язок змінює і функції головного 
мозку, людина втрачає здібності системного і глобального мислення. 
Інтернетоголіки рукою нічого не пишуть, а пошуком інформації в 
комп’ютері, навантажують свої мозгові центри і так виникають Інтернет – 
залежні. Вчені доводять, що мозг людини зможуть пошкодити і комп’ютерні 
віруси, а американський генетик опасається розвитком синтетичної біології і 
попереджає, що скоро будуть виникати біохакери, здатності зламати не 
комп’ютер, а мозг людини і це буде сама небезпечна зброя [4]. Психологи 
теж стривожені, на людство обрушилася нова наркотична напасть, наявний 
вплив віртуального світу на психічний і фізичний стан людини. Психологи 
США встановили, що сітьові наркомани страждають психічними 
відхиленнями, маніакально-депресивним психозом [5]. 

В сучасному Світі Інтернет-зв’язку вчиняються і небезпечні електронно-
інформаційні напади. Електронна атака відкрила новий вид індивідуальних 
війн, та жертвою можуть стати і інші держави. Кіберзброя виводить з безпеки 
і розрушає авіацію, енергетику, банки та ін. установи. За таких умов, 
наявності комп’ютерного тероризму, починаючи з 2014 р., в передових 
державах створені кібернетичні війська і першочергові завдання – захист від 
спланованих хакерських атак та збереження кібертехнологій, які зможуть 
опинитись в руках криміналітету [6].  

В XXI ст. інформаційні технології стають зброєю і масового ураження, 
головна небезпека комп’ютеризації всієї планети в тому, що віртуальна зброя 
використовується в злочинних цілях. В сучасну епоху ареною потенційних 
військових і політичних конфліктів стає кіберпростір і привертає до себе 
увагу світової громадськості. З проблем забезпечення інформаційної безпеки, 
Україна і НАТО співпрацюють в цивільних і військових галузях, наша 
держава формує  закони, які вносять наукову думку про вдосконалення 
законодавчої бази протидії злочинності в кіберпросторі, та забезпечення 
громадської безпеки.  

За наявністю ІТ-зв’язку, на нашій планеті настає золотий вік людства, 
обумовлений розвитком нанотехнологій. Створенням нанороботів 
займаються вчені, які за свої пропозиції вже отримали Нобелівські премії і  
пояснюють, що нанороботи розміром мікроскопічні, зможуть проникати в 
клітини організму людини і виправляти пошкодження на молекулярному 
рівні, та будуть ліками від усяких хвороб – вірусних, бактеріальних і 
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генетичних, поборють СНІД і злоякісні утворення. Про нанороботи в 
публікаціях висловлені різні точки зору. Одні вчені з розвитком таких 
технологій пов’язують золотий вік людства, а інші – апокаліпсис і загибель. 
А ідею про створення нових біо-апаратів з атомів і молекул висловив ще в 
50-х роках 20 ст. американський фізик Фейман. Японський вчений 
сформував поняття «нанотехнології» для опису процесів побудови матеріалів 
на основі атомів та проникнення нейронів в клітини організму людини [7]. 

Нанотехнології розвиваються і проводиться чіпізація людини. Та постає 
питання, – це буде глобальний порядок, крок до прогресу чи в деградацію. В 
публікаціях відмічено, що «Верічіпи» стануть інструментом комунікації 
особи з електронним Світом і контролю по напрямах життя. Та ніхто не 
скриває, що чіпи можуть бути підключені до будь-якої бази даних і надавати 
інформацію про власника, а розміщення особи з чіпом на планеті, може 
спостерігатися зі супутника цілодобово.  Зауважимо, що чіпізація 
населення небезпечна, за наявності біочіпа, людину можливо створити 
послушною або агресивною, впливати на розумові та психо-енергетичні 
процеси. Тобто, починається епоха біороботів, а глобальна чіпізація 
перетворить людство в лагер, в якому всі будуть керовані і знищувані. За 
наявності і таких обставин, в окремих державах розгортається компанія по 
введенню мікрочіпів (розмір 0,05 x 0,05 мм) і не можуть зрозуміти, що 
будуть використані для реалізації технологій проти людства, а таке поняття 
як «особисті права і свободи» існувати не буде [8]. 

В наявних умовах настає переворот в біонауці, мікрочіпи в організмі 
людини стають частиною нервової системи. Нейро-хірурги передбачають, що 
мікроустрій будуть вживати і в мозок, який перетворить звичайну людину в 
суперкіборга. Такий нейрон-технічний задум інші вчені поки не 
підтверджують, але все розвивається. Згідно фантазії окремих фахівців, в 
майбутні часи мозги людей будуть об’єднувані в глобальну систему і кожен 
зможе мати доступ до планетарного суперінтелекту, всі будуть освічені 
копм’ютером, необхідність  ВУЗів відпаде, а поліція вже буде розбиратися з 
думками наявними в Інтернеті про отримання діячами прибутку і хабара. 
Програма створення універсальної людини була прийнята Пентагоном в XX 
ст., а НАТО розробляє свою програму. Процес створення кіборга іде повним 
ходом і активно приймають участь спеціалісти по генній інженерії. В США 
пластичні і косметичні операції проводить кожна шоста жінка, особливо по 
вживанню силіконових протезів для збільшення об’єму грудей. Та велика 
кількість американців, щорічно проводять операції по зміні форми окремих 
органів тіла, тобто, на черзі створення кіборга.  

На завершення вкажемо, що чіп, – це міні ком’пютер, завжди в тілі 
людини, тому небезпека чіпізації велика, чіп є приладом дії над людиною та 
може вийти з ладу, а заміна складна проблема і немає гарантії, що чіпи не 
будуть підроблені. Однак, в гонку чіпізації окрім в США включились і інші 
держави, Бразилія і Мексика та Московія в цілях комунікації людини з 
навколишнім електронним Світом [9]. 

Висновки. Всесвітня павутина – Інтернет зв'язок, охопила всі континенти 
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нашої планети, комп’ютери діють і мікрочіпи вживаються. Тобто, на Землі 
все розвивається, створюються роботи, готуються польоти на далекі планети  
та вчені мріють створити і міжпланетний зв'язок. 

 А наші науковці відмічають, що наявна популярність всесвітньої системи 
зв’язку має і недоліки, бо технічний інтелект набагато небезпечніший ніж 
ядерна зброя, та в майбутньому можливе поєднання біологічного і 
кіберінтелекту, тому необхідні ґрунтовні дослідження у сфері ІТ-права [10]. 
Проте, в Україні на даний час роботи освічені і активні, на основі ІТ-права 
створено схожого на молоду жінку (ім’я Ківі), яка розмовляє на трьох мовах, 
танцює і жартує. 
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ДЕМОКРАТІЯ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
В кінці 80-х – початку 90-х ро. ХХ ст. почалося будівництво нової 

української держави. Саме в цей період утворилася мережа громадсько-
політичних організацій, товариств, клубів, що забезпечували поступ країни 
від тоталітарної однопартійності до демократії. Їх увінчало створення у 
1989 р. Народного Руху України – наймасовішої і найвпливовішої 
громадсько-політичної організації, що зіграла значну роль у боротьбі за 
незалежну Українську державу та в її подальшій демократизації. 

Стрижнем державотворчого процесу початкового періоду був 
конституційний, що мав забезпечити утвердження стійкої системи державної 
влади, національної правової системи, законності й правопорядку. 
Розгортання конституційного процесу ускладнювалось сповільненим 
виробленням науково обґрунтованої моделі майбутнього суспільно-
політичного устрою, протистоянням гілок влади та непримиренною 
боротьбою навколо питань законодавства різних політичних сил. 
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Узгоджувальним комісіям усе ж вдалося дійти згоди і 28.06.96 р. Конституція 
була прийнята. 

Основний Закон проголосив Україну демократичною, соціальною, 
правовою державою. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 
недоторканість і безпека були визначені найвищими цінностями. Тут же 
закладені загальні основи для розвитку прямої демократії в нашій державі. 
Ст. 1 та 5 Закону закріпила, що народ України здійснює первісну та верховну 
владу в країні, є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в державі. Це 
визначає право народу на здійснення влади як безпосередньо, так і через 
органи державної влади та місцевого самоврядування. 

Одним із чинників стабільного й динамічного розвитку суспільства може 
стати ідея, яка об'єднує усі суспільні групи і спрямовує їх до спільної мети. 
На початку ця роль відводилася національно-державницькій ідеї. Проте 
надалі з'ясувалось, що остання може виступати як традиційна апеляція до 
комплексу таких ідей, як самостійність, соборність, патріотизм, самобутність 
тощо. 

На жаль, національна ідея в Україні так і не переросла в ідеологію, тобто 
в систему регулятивних установок суспільного життя з відповідним 
механізмом її впровадження. Не відбулося вчасного перенесення акценту з 
«незалежності від...» на «незалежність для...» Владна еліта, що складалася 
здебільшого із представників колишньої комуністичної номенклатури, не 
зуміла легітимізувати себе в очах представників різних регіонів і різних 
суспільних груп і не захотіла скористатись об'єднавчим потенціалом загалом 
чужої для неї національної ідеї. 

У рамках стратегічного вибору України – створення демократичного 
суспільства європейського типу – складовими її суспільного ідеалу мали б 
виступати державна самостійність, внутрішньополітична стабільність, 
громадянське суспільство, всебічний розвиток особистості. Цей ідеал як 
єдине ціле поділяють далеко не всі в Україні: для одних неприйнятною є 
європейська модель демократії, для інших – суверенітет України, треті 
схильні абсолютизувати стабільність, яка часто-густо ототожнюється з 
тоталітарним «порядком». А тому в ідеологічній сфері, поряд з національно-
демократичними ідейними переконаннями, що сприймаються їх опонентами 
як радикальний націоналізм, поки що прослідковується декілька негативно 
забарвлених різновекторних орієнтацій: деідеологізований і часто 
безпринципний прагматизм тієї частини суспільства, для якої гроші, а не 
держава й цивілізоване суспільство, є вищою метою діяльності; апологія 
досвіду радянського минулого, ностальгія найбіднішої частини суспільства 
за гарантованими державою стабільністю і добробутом; посилене творення 
національного міфу про «найдавніше» походження українців, їхню 
месіанську роль тощо; механічне та некритичне перенесення на національний 
ґрунт ідей, які акумулювали досвід економічного та політичного розвитку 
інших країн. 

Ідеологічний плюралізм, що в умовах стійких демократій є невід'ємною 
ознакою громадянського суспільства, в Україні поки що спричиняє 
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підвищену конфронтаційність політичних організацій, надмірне подрібнення 
політичного спектра та невміння об'єднуватися заради великого, 
знехтувавши малим. 

Певною особливістю українського конституціоналізму є надання 
зверненням громадян високого правового статусу, що визначає їх як 
важливий інструмент функціонування демократичного суспільства, а також 
підвищує обов’язки органів державної влади та місцевого самоврядування 
перед громадянами. 

Конституція України також закріплює право громадян мирно збиратися та 
проводити мітинги і демонстрації. Така форма безпосередньої участі 
передбачає обговорення під час громадських зборів важливих суспільно-
політичних проблем в різних сферах, а також питань, пов’язаних із виборами, 
законодавчими актами та окремими державними рішеннями. 

В Україні проводяться відносно вільні від маніпуляції вибори, що мають 
змагальний характер і виконують роль механізму передачі владних 
повноважень. При цьому опозиція має можливість вільно критикувати владу. 

Сучасний етап демократичних трансформацій в Україні потребує 
посилення механізмів безпосередньої участі громадян у суспільно- 
політичних процесах, оскільки неефективність основних інститутів 
політичної системи великою мірою обумовлена саме недостатністю 
громадського контролю за їх діяльністю у міжвиборчій період та 
обмеженням політичної участі громадян лише електоральними процесами.  

Важливим є поширення у різних суспільних колах запиту на наявність 
демократичних процедур з метою впливу на політичні партії та їх лідерів, на 
органи представницької та виконавчої влади задля налагодження 
рівноправного та взаємовигідного діалогу між владою та суспільством. Така 
стратегія зі зміцнення системи суспільних зв’язків дозволить кожній 
громадській інституції посилити власну спроможність у відстоюванні 
інтересів відповідної соціальної групи. 

Особливе місце у процесі поширення у суспільстві запиту на демократію 
покликані посісти ЗМІ. Вони повинні взяти на себе місію чесного і не 
заангажованого партнера  громадських структур. ЗМІ, як ніхто інший, мають 
вплив на суспільну свідомість, тому мусять бути гідними партнерами 
суспільства. Демократичність влади є запорукою їх власного незалежного 
існування. 

 
 

УДК 343.163(477)(091) 
Тарас Пащук 

 
ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ 1919–1939 РР.  

НА ТЕРЕНАХ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА РЕСПУБЛІКИ 
ПОЛЬЩІ 

Утворення та історія Волинської прокуратури нерозривно пов’язана з 
правосуддям. Ті самі здобутки і невдачі, та сама боротьба з важкими, в 



Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 

141 
 

моментах організації, умовами життя на Волині. Інший вид діяльності, згідно 
з самим характером Прокуратури, і сфера цієї діяльності створювали  іншу, 
ніж в судовій системі напругу  і темп тієї роботи в часи  створення каркасів   
судової системи на Волині і подальшого її зміцнення.  

У спадок від окупаційних режимів, які були на Волинських теренах, 
правлячи довший чи коротший час, в першу чергу, прокуратурі  в 
найгіршому санітарному стані перейшли в’язниці, переповненні в’язнями, які 
були засуджені лише згідно з наказом окупаційних влад чи польських 
військових, а в більшості випадків тільки за наказом командира якогось 
мобільного військового підрозділу, адміністративної влади чи військової 
жандармерії. 

Переповнення можливого вміщення в’язниці удвічі і постійна нестача 
провіанту для в’язнів не змушували довго чекати на наслідки, –  починається 
ширитися епідемія тифу, яка спричиняє до численних жертв. Тюремні 
рапорти щодня переповнені списками померлих протягом доби в’язнів. 
Кількість хворих в’язнів доходить до 50% від наповненості в’язниць.  

Ще незвиклий  і недосвічений персонал в’язниці теж практично повністю 
винищений епідемією. 

За таких обставин почала свою діяльність  Прокуратура Окружного Суду 
в Луцьку у вересні 1919 року в такому  складі: Прокурора п. Людвіга 
Вісловськєго, призначеного на цю посаду 11 липня 1919 року, і двох його 
заступників (під прокурорів). Бориса Забродзкєго і Юзефа Славка, також 7-
ми чиновників канцелярії, а також в.о. секретаря п. Йозеф Браун  і 
канцеляристи  Ядвіга Славкова, Ігнацій Петрочук, Станіслав Віцкєвіч, Ян 
Рауш, Ельжбєта Раусова і Александра Хижнякова.  

Найпершою справою, що вимагала швидкого реагування, в якій 
новостворена прокуратура  мусила прийняти негайне рішення, було 
зацікавлення долями засуджених у в’язницях людей, перевірка підстав 
законності засудження і звільнення тих, чиє ув’язнення не мало правової 
підстави, опрацювання прострочених справ, розпізнавання і керування цілою 
масою розслідувань, які надходили від військових судів та жандармерії.  

Неврегульовані відносини різних властей (установ) і сфери їхньої 
діяльності, які зачіпляли і торкалися одна одної, створювали довгі 
непорозуміння, які вимагали великих затрат енергії і часу на урегулювання і 
можливе унормування співпраці. Неодноразово траплялися випадки, коли 
рішення прокурора чи слідчого про звільнення заарештованого польовою 
жандармерією стикалося з рішучим спротивом тієї жандармерії, не 
погоджуючись на звільнення і могли зрозуміти, як може якась цивільна особа 
приймати інші рішення, ніж постановили військові органи.  

У тому першому тримісячному періоді 1919 року, в якому на Волинській 
землі було закладено перші підвалини виміру справедливості, поза переліком 
роботи, вказаної вище, установа скерувала до суду 65 справ і 269 подань, а в 
журналі канцелярії прокурора за цей тримісячний період зафіксовано 1086 
позицій.  

Повернення Прокуратури до Луцька настає 16 грудня 1920 року ( після 
евакуації установи з Луцька у зв’язку з воєнними діями 1 липня 1920 року), 
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ще перед поверненням суду. З моменту повернення вся робота почалася 
заново з нуля. Неможливість віднайти невивезені під час евакуації акти 
слідства змушувала до їх відновлення, коли тим часом заарештовані 
перебували у в’язницях довгі місяці. Справа відновлення не завжди 
відбувалася успішно через те, що найголовніші свідки під час воєнних дій  
загинули або опинилися по іншому боці «кордону», а тим часом 
заарештований «засипав» прокуратуру проханнями про пришвидшення 
справи або його звільнення.  

Рапорти під прокурорів, які відвідували ввірені їм повіти в перших числах 
січня, підтверджують хаотичний стан відносин, неспівмірно слабкий 
кількісний і якісний склад поліції, ще неунормованість і не роз’єднані тісні 
сфери діяльності  і поліції та етапової жандармерії, в сукупності на цьому 
фоні неодноразово виникали прикрі конфлікти (інциденти), брак приміщень 
для слідчих установ, в’язниці в занедбаному стані, які вимагають негайного і 
ґрунтовного ремонту, брак кількості персоналу в’язниці, надто велика 
нестача лікарської допомоги,  неможливість, у більшості випадків, визначити 
правильне лікування через відсутність лікаря або нестачу необхідних 
інструментів для встановлення діагнозу.  

Незважаючи на важкі умови праці, яка не давала миттєвого ефекту через 
нестачу працівників, Луцька прокуратура протягом наступних років 
витривалої роботи прямує до за фіксування і прискорення виміру 
справедливості і укріплення ладу і безпеки. Це можливо прослідкувати по 
виконанню вироків у спеціальних розслідуваннях: 

1924 року 4 вироки по відношенню до 4-х осіб, засуджено на смерть 3 
особи, 1 особа засуджена до в’язниці строгого режиму. 

1925 року 2 вироки по відношенню до 6 осіб, засуджено на смерть 6 осіб, 
1 особа засуджена до в’язниці строгого режиму. 

1926 року 3 вироки по відношенню до 5 осіб, засуджено на смерть 4 
особи, засуджено 1 особу до в’язниці строгого режиму. 

1927 року 4 вироки по відношенню до 5 осіб, засуджено на смерть 1 
особу, засуджено 4 особи до в’язниці строгого режиму. 

1928 року 3 вироки по відношенню до 6 осіб, засуджених на смерть, –   
засуджено 6 осіб до в’язниці строгого режиму. (цифри с.38) 

По десяти роках роботи, склад Луцької прокуратури був наступний: 
окружний прокурор п. Юзеф Сколімовскі, окружні віце-прокурори пп. 
Тадеуш Королко, Павел Кепг і Аркадіуш Домбровскі, під прокурори: 
Станіслав Стахурскі, Ян Гжибовскі і Міхал Шабловскі, один штат 
підпрокурора вже декілька років не укомплектований. Склад канцелярії 
наступний: керівник канцелярії прокуратури,  секретар п. Вацлав Лучнік, 
працівники канцелярії: Зигмунт Жємєнцкі, Марія Чилінська, Алексу 
Ожеровскі, Ванда Шафранська реєстратори, канцеляристи також трьох 
кур’єрів. 

До функцій прокуратури належало перевірка в'язниць: утримання 
ув'язнених, законність їх утримання, порушення прав, санітарний та 
технічний стан та інше. 
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В округу Луцької прокуратури знаходяться три в’язниці, а саме: в’язниця 
карно-слідча І-го класу в Луцьку, зачислена до групи ІІ-б – призначена для 
в’язнів для відбування покарання до трьох років, яка розміщувалася в 
давньому монастирі Бригідок, і вміщала 460 осіб, з каналізацією і 
водопроводом, окружну лікарню на 60 ліжок з двома лікарями і фельдшером, 
забезпечена кварцовими лампами, хірургічними інструментами, 
стоматологічним кабінетом. Є столярська, шевська, слюсарно-ковальська 
майстерня, існує школа яку відвідують 60 в’язнів, хор, що складається  з 
в’язнів, і початки в’язничного оркестру, католицька та православна каплиці, 
також бібліотека. Персонал: начальник в’язниці п. Альфред Сурмінскі, також 
помічники начальника в’язниці пп. Ян Мурдас-Жилінскі, Александр 
Барановскі і Фелікс Лавандовскі, два капелани в’язниці: католицький 
священик прелат Валер’ян Барановскі, і православний священик-канонік 
Анастазій Павліковскі, вчитель Як Клячинскі, 2 лікарі і фельдшер, 3 старші 
наглядачі і 39 наглядачів. 

Карно-слідча в’язниця 2-гого класу в Ковелі зарахована до 3-ї групи, і 
призначена для засуджених до одного року, вміщає 158 осіб, є каналізація і 
водопровід, будинок хворих на 8 ліжок, гарно оснащену амбулаторію, 
стоматологічний кабінет, столярську, шевську кравецьку майстерні; 
розвивалось аграрне господарство на землі у кількості 8 га, яка належала 
в’язниці. Є школа, католицька та православна каплиці, також бібліотека. 
Тією в’язницею керує начальник Пьотр Ющенко, якому допомагає помічник 
п. Фелікс Пшибілські, 2 старший наглядачі, 18 наглядачів також працівники-
контрактники, лікарі, стоматолог, фельдшер, два капелани рр. – католицький 
і православний,  вчитель.  

В’язниця 3-го класу у Володимирі, зараховується до тієї самої 3-ї групи, 
що і Ковельська, розміщена у старому замку, з якого ще залишилися високі 
оборонні мури, що оточують в’язницю зі всіх сторін. Та в’язниця 
розрахована на 86 осіб. Розміщено майстерні: столярську, кравецьку, 
шевську, столярсько-ковальську, є школа, католицька каплиця та бібліотека. 
В складу персоналу входять начальник в’язниці п. Аполінарій Хмельовєц, 1 
старший наглядач і 14 наглядачів також 1 фельшер. 

З точки зору порядку та гігієни дані в’язниці відповідають нормі, тільки 
малі приміщення, непристосовані будівлі до сучасних вимог забруднюють 
належну сегрегацію в’язнів; Ковельська в’язниця, яка охоплює 3 повіти, 
постійно переповнена в’язнями. 

Якщо переглянути минувший період часу десяти років роботи на Волині, 
треба визнати величезний поступ у кожній сфері життя. Визначний прогрес 
був досягнений у напрямку безпеки. До державної поліції входили 
кваліфіковані і працівники, які за важчих умов, ніж на інші території 
держави, виконували свій обов’язок, бо по цілій Польщі на одного поліціанта 
припадає близько 12,5 кв. км простору 870 жителів, то одного на Волині – 17 
км. кв. і 947 жителів. Кількість нерозкритих справ стала зменшуватись. 

Волинь знаходиться на одному з останніх місць серед інших районів 
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Польщі, зважаючи на кількість політичних злочинів, на опір владі, 
відсутність дітовбивств, розтрати, натомість передує іншим по кількості 
злочинів розбою і мародерства банд, підпалень, крадіжках коней та 
продуктів.  

В тій величезній праці, яка здійснювалася десять років над встановленням 
ладу і правопорядку на Волині не останнє місце належить Луцькій 
Прокуратурі.   
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Світлана Пікалюк  
 

ПОНЯТТЯ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 
ОКРЕМІ АСПЕКТИ 

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 
№ 1057-IV започаткував створення добровільного недержавного пенсійного 
забезпечення, що є складовою частиною системи накопичувального 
пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі 
фізичних та юридичних осіб у формуванні пенсійних нагромаджень з метою 
отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування пенсійних 
виплат. Згідно з вищезазначеним нормативно-правовим актом інституціями 
недержавного пенсійного забезпечення є недержавні пенсійні фонди, 
страхові компанії та банківські установи, кожна із яких залучає кошти 
фізичних та юридичних осіб, акумулює, інвестує їх та здійснює виплати у 
визначений час та в обумовлених розмірах, що є потужним джерелом 
фінансування національної економіки. 

Недержавне пенсійне забезпечення – це третій рівень системи пенсійного 
забезпечення в Україні, який являє собою добровільне накопичення 
грошового пенсійного забезпечення учасниками трудових відносин протягом 
трудової діяльності за участі недержавних пенсійних фондів, страхових 
організацій, банків та/або страхових організацій, що дозволяє отримувати їм 
додаткові до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 

http://court.gov.ua/sud0390/100/20/
http://www.hroniky.com/news/view/9477-okruzhnyi-sud-lutska-100-rokiv-tomu-foto
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пенсійні виплати. 
Особливостями недержавного пенсійного забезпечення, які, водночас, 

надають можливість розрізняти його із іншими видами пенсійного 
забезпечення, а також розкривають його специфіку, є такі: 1) воно є 
складовою накопичувального пенсійного забезпечення; 2) являє собою 
додаткове накопичення грошового пенсійного забезпечення протягом 
трудової діяльності; 3) характеризується добровільною участю його 
учасників; 4) участь у ньому не виключає можливість участі в 
загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні; 5) здійснюється 
недержавними пенсійними фондами, страховими організаціями, банками 
та/або страховими організаціями за договорами страхування довічної пенсії. 

Участь суб’єктів, які беруть участі у недержавному пенсійному 
забезпеченні, є добровільною, а не обов’язковою. Суб’єкти, які сприяють 
функціонуванню системи недержавного пенсійного забезпечення, також не є 
стабільними категоріями у контексті недержавного пенсійного забезпечення. 
У свою чергу, недержавні пенсійні фонди, страхові організації та банківські 
установи є тими категоріями, які формують фундамент усієї системи 
недержавного пенсійного забезпечення. 

Роль недержавних пенсійних фондів у недержавному пенсійному 
забезпеченні проявляється у наступному: 1) недержавний пенсійний фонд 
функціонує в рамках пенсійної системи; 2) недержавний пенсійний фонд 
створюється у формі юридичної особи, а саме непідприємницького 
товариства; 3) недержавний пенсійний фонд є неприбутковою організацією, 
яка акумулює страхові внески застрахованих осіб, не має на меті одержання 
прибутку та унеможливлює використання фондів у комерційних цілях; 
4) недержавний пенсійний фонд здійснює свою діяльність виключно з метою 
збору та акумулювання пенсійних внесків, проте до його функцій також 
відноситься здійснення виплат при досягненні пенсійного віку чи на вимогу у 
випадку важливої необхідності, адміністрування, управління, обслуговування 
та убезпечення пенсійних активів від впливу зовнішніх і внутрішніх загроз; 
5) процедура недержавного пенсійного забезпечення за участі недержавних 
пенсійних фондів немає нічого спільного із продажем послуг фінансового 
забезпечення після настання пенсійного віку. 

Роль банків у недержавному пенсійному забезпеченні, а також специфіка 
їх функціонування полягає в наступному: 1) згідно з положеннями чинного 
законодавства банки є одним із суб’єктів, які беруть участь у формуванні 
пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на 
умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне 
забезпечення; 2) участь банків у недержавному пенсійному забезпеченні є 
двохаспектною: із одного боку, вони є одним із трьох рівноправних 
учасників ринку недержавного пенсійного забезпечення, а із іншого – 
зберігачами пенсійних фондів; 3) на сьогодні участь банку у правовідносинах 
недержавного пенсійного забезпечення як учасника ринку недержавного 
пенсійного забезпечення є менш розповсюдженою у вітчизняних реаліях, 
вони переважно виконують роль зберігачів коштів недержавного пенсійного 
забезпечення; 4) правове регулювання участі банків у недержавному 
пенсійному забезпеченні містить низку прогалин і, як наслідок, діяльність 
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даних суб’єктів у багатьох моментах врегульовується на загальних умовах; 5) 
гранична сума депозитного пенсійного рахунку порівняно незначна, що не 
дозволяє особам у повній мірі забезпечити безбідну старість, проте, поряд з 
цим, банк гарантує клієнту дохідність, на відміну від недержавних пенсійних 
фондів. 

Роль страхових компаній у недержавному пенсійному забезпеченні 
характеризується наступною специфікою: 1) страхові компанії виступають у 
недержавному пенсійному забезпеченні як суб’єкт, що здійснює страхування 
життя, або як недержавний пенсійний фонд; 2) страхові компанії мають 
можливість здійснювати довічну (більш звичну для фізичних осіб і єдино 
правильну з точки зору суті пенсійного забезпечення) виплату пенсій; 3) 
страховики гарантують мінімальний розмір майбутньої пенсії, періодичність 
виплат, а також весь обсяг допомоги, який буде надано сім’ї страхувальника 
після його смерті; 4) страхові компанії надають значно ширше коло послуг, 
аніж недержавні пенсійні фонди та банки; 5) страхові компанії мають значно 
більше можливостей щодо інвестування і, відповідно, приросту майбутнього 
пенсійного забезпечення. 

 
 
УДК : 347.941 

Олександр Рязанцев, Наталія Рязанцева 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ  
У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Актуальність дослідження. Процес доказування у цивільному судочинстві 
має велику значимість. Це обумовлено його важливістю для вирішення 
кожної справи і загальнообов’язковістю. Адже без належного підтвердження 
усіх обставин справи особа не може повною мірою використати надані 
державою юрисдикційні гарантії захисту прав, свобод та інтересів осіб у разі 
їх порушення, невизнання або їх оспорення. Це випливає із змісту ч. 1 ст. 2 
Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України), в якій 
зазначено, що завданням цивільного судочинства є справедливий, 
неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою 
ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод 
чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів 
держави [1]. Отже, вирішення цивільної справи безпосередньо залежить від 
встановлення судом дійсних її обставин, від досягнення повних, всебічних і 
об’єктивних знань про права та обов’язки сторін, факти порушення, 
невизнання чи оспорювання права однієї сторони іншою стороною [2, с. 64–
71]. 

При підготовці цієї статті взято до уваги здобутки видатних 
процесуалістів В. В. Комарова, С. В. Курильова, С.Я. Фурси, М. С. Шакарян, 
А.С. Штефана, М. Й. Штефана, К. С. Юдельсона, які здійснили вагомий 
внесок в розвиток науки цивільного процесуального права та дослідження 
проблем судового доказування. 



Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 

147 
 

Мета дослідження полягає у здійсненні аналізу теоретичних засад 
процесу доказування та визначенні проблем доказів і доказування у 
цивільному судочинстві. 

Доказам та доказуванню приділяють вчені та практики у науці цивільного 
процесуального права особливу увагу, оскільки саме при розгляді та 
вирішенні цивільних справ однією з головних складових процесуальної 
діяльності була і є доказова діяльність. Докази являють собою універсальний 
спосіб опосередкованого пізнання, який використовується в різних галузях 
людської діяльності, у тому числі і в судочинстві. Із цим важко не 
погодитись. Від правильного розуміння поняття доказів, від його змісту 
залежать права й обов’язки учасників цивільного процесу, вирішення 
питання про належність і допустимість доказів, а також процесуальний 
режим їх окремих видів. Тобто правильне розуміння значення доказу в 
цивільному процесі – одна з необхідних умов з’ясування істини, а отже, 
законності розгляду цивільної справи. 

У сучасній юридичній літературі виділяють і відмежовують поняття 
доказування та докази. Такої концепції дотримується більшість науковців, які 
займаються проблемами цивільного судочинства. Але деякі автори, зокрема 
К. С. Юдельсон, загальним аспектом визначають власне докази, а похідним – 
процес доказування і засоби доказування [3, с. 145], що відповідає назві гл. 5 
Цивільного процесуального кодексу України «Докази» [1]. Інші автори, 
серед яких С. В. Курильов, надають переваги саме процесу доказування як 
загальному міжгалузевому інституту [4, с. 121].  

Однак, деякі науковці розкривають поняття доказів через засоби 
доказування, тим самим ототожнюючи їх [5, с. 261]. 

Також окремі вчені виділяють критерії, за якими здійснюється поділ між 
доказами на групи, і відносять конкретні їх види до цих груп [6, с. 304]. 

Варто зазначити, що поняття доказування є нині проблемним 
(дискусійним), оскільки є доволі багато підходів до визначення цього 
поняття і не існує єдиної концепції. 

На питання, які характерні ознаки можна включити до поняття 
доказування, різні вчені відповідають по різному. Але ж норми 
процесуального законодавства мають сприйматися як конкретний і чіткий 
механізм врегулювання певних правовідносин. І тому вважається 
некоректним суто формально підходити до викладення окремої норми, тобто 
без конкретних і ґрунтовних пропозицій. 

Одним із основоположників цивільного процесу Є.В. Васьковським 
доказування в процесуальному значенні визначається як встановлення 
правильності тверджень сторін перед компетентним судом у передбаченій 
законом формі. У цьому визначенні, на нашу думку, бракує таких основних 
ознак процесу доказування як: предмет, зміст та суб'єкти. Крім того, таке 
визначення не враховує, що у цивільному процесі можуть брати участь не 
лише сторони, а й заявники і заінтересовані особи, твердження яких також 
можуть перевірятись судом. Тому таке визначення може розцінюватись лише 
як загальне [7, с. 301]. 
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Цікавим є визначення процесу доказування через докази, запропоноване 
М. С. Шакарян: «Доказування – діяльність, спрямована на встановлення 
обставин справи за допомогою судових доказів» [8, с. 146]. Хоча термін 
судові докази не конкретизує останні, а, навпаки, сам потребує додаткового 
тлумачення. Але в цьому визначенні, на відміну від інших, пропонується 
зв'язати процес доказування і поняття «докази» як його необхідний 
складовий елемент. Тобто сам корінь слова «доказування» свідчить про 
нерозривний зв'язок доказу з процесом доказування. 

В свою чергу, відомий процесуаліст М.Й. Штефан так визначив 
характерні особливості процесу доказування [5, с. 210]: 

а) доказуванням буде процесуальна і розумова діяльність суб'єктів 
доказування, яка здійснюється в урегульованому цивільному порядку і 
спрямована на з'ясування дійсних обставин справи, прав і обов'язків сторін, 
встановлення певних обставин шляхом ствердження юридичних фактів, 
зазначення доказів, а також подання, прийняття, збирання, витребування, 
дослідження і оцінки доказів; 

б) докази і доказування виступають процесуальними засобами пізнання в 
цивільному судочинстві. Хоча в той же час В.В. Комаровим визначаються 
такі етапи доказового процесу: збирання, дослідження й оцінка доказів [9, с. 
6]. Не зважаючи на різницю в підходах до різних етапів процесу доказування 
й до переліку дій на кожній стадії процесу доказування, загальним аспектом 
доказового процесу буде поетапність та відповідна стадійність, які також 
мають відтворюватись у понятті доказування. 

Заслуговує на увагу й розширене визначення процесу доказування, дане 
М. Й. Штефаном: «Доказування – це пізнавальна і розумова діяльність 
суб'єктів доказування, яка здійснюється в урегульованому цивільному 
процесуальному порядку і спрямована на з'ясування дійсних обставин 
справи, прав і обов'язків сторін, встановлення певних обставин шляхом 
ствердження юридичних фактів, зазначення доказів, а також подання, 
прийняття, збирання, витребування, дослідження і оцінки доказів» [5, с. 154]. 
Тобто вченим на перше і основне місце ставиться пізнавальна і розумова 
діяльність суб'єктів доказування. Але з цього визначення випливає, що 
пізнавальна і розумова діяльність суб'єктів доказування здійснюється у 
врегульованому цивільному процесуальному порядку, що реально здійснити 
неможливо. Дійсно, при доказуванні використовуються закони логіки та 
психології, але вони не можуть регламентуватися на законодавчому рівні. 

Доказування, безумовно, пов'язане з метою кожного суб'єкта в конкретній 
справі та залежить від його процесуального статусу: позивач на підставі 
юридичних обставин обґрунтовує свої вимоги, а відповідач – заперечення 
проти позову, заявники та заінтересовані особи намагаються встановити 
юридичні факти, з якими законодавство пов'язує виникнення певних прав або 
обов'язків тощо. Ця позиція зумовлюється тим, що в цивільному процесі 
існує загальна мета кожного суб'єкту доказування – задоволення судом 
вимог, що можна досягти різними шляхами. 
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В теорії доказування існує позиція відокремлення суду від процесу 
доказування, хоча це зробити дуже складно, але таке положення можна 
обґрунтувати за двома критеріями. 

Перший – базується на тому, що в сучасних концепціях науковців поняття 
«доказування» асоціюється з двома рисами – пізнання та безпосередньо 
доказування, а тому вважається, що відокремити суд від процесу пізнання 
неможливо, і тому він є суб'єктом доказового процесу. Тут відчувається брак 
понятійної бази. Наша ж позиція ґрунтується на положенні, що потрібно 
відокремити розумову діяльність суб'єктів доказового процесу та 
безпосередньо процесуальну окремими термінами.  

Другий критерій зумовлюється тривалою практикою та теоретичними 
концепціями вчених, які до нині не можуть уявити суддю в ролі лише 
арбітра, якого в цій ситуації розглядають як стороннього спостерігача. 

Враховуючите, що обставини справи, які за законом мають бути 
підтверджені лише певними засобами доказування (а саме письмовими, 
речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями 
свідків – ч. 2 ст. 76 ЦПК України), не можуть підтверджуватись ніякими 
іншими засобами доказування, то можна встановити такі ознаки засобів 
доказування: 

– перелік засобів доказування є вичерпним; 
– засоби доказування необхідно одночасно розглядати у двох аспектах: 

як точно визначений в законодавстві їх перелік та їх допустимість для 
доказування в конкретній справі; 

– докази є елементами засобів доказування, які можуть мати 
інформаційний, речовий або змішаний характер і мають відповідати вимогам 
допустимості, що висуваються до засобів доказування в конкретній справі, та 
належності до цієї справи, а також мають бути отримані у відповідності до 
вимог ЦПК та інших нормативних актів. 

Як зазначає М. Й. Штефан, доказ – окремий елемент засобу доказування, 
що містить інформацію про обставину справи, з існуванням якої особа 
пов'язує виникнення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків, а 
засіб доказування – це сукупність окремих доказів (елементів), які за 
цивільним процесуальним законодавством допустимі для доказування в 
конкретній справі [5, с. 139]. При цьому не припускається характерною 
ознакою засобу доказування в конкретній справі вважати умову достатності 
доказів, оскільки така ознака залежить від суб'єктивної оцінки суддею або 
судом наданих доказів. Особливо це положення є актуальним для таких 
справ, в яких значну увагу необхідно приділяти доводам сторін і коли надані 
в справі докази не можна однозначно тлумачити. 

Звідси випливає, що під доказуванням, на нашу думку, слід розуміти 
регламентовану в певний порядок процесуальну діяльність зі збирання, 
витребування (для адвокатів і прокурорів) і надання суду доказів суб'єктами, 
що за цивільним процесуальним законодавством вправі надавати докази в 
конкретній справі на різних стадіях її розгляду. 
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Поняття та основні ознаки доказів у цивільному судочинстві викладено у 
статті 76 ЦПК України, за якою доказами є будь-які дані, на підставі яких суд 
встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують 
вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають 
значення для вирішення справи [1]. Носіями такої інформації є точно 
визначені засоби доказування, одержання цієї інформації судом здійснюється 
в порядку, визначеному законом. До засобів доказування процесуальний 
закон відносить письмові, речові і електронні докази;  висновки експертів; 
показання свідків. Засоби доказування є своєрідною процесуальною формою 
для доказів – без них вони не можуть бути залучені до цивільного процесу. 
Докази в цивільному процесі характеризуються сукупною єдністю: змістом, 
яким є дані, що інформують про обставини, необхідні для правильного 
вирішення справи; процесуальною формою, в якій закладено таку 
інформацію – засоби доказування; встановленим процесуальним порядком 
одержання, дослідження й оцінювання змісту і процесуальної форми 
(доказової інформації і засобів доказування) [10, с. 116]. 

Зміст доказів становить сукупність фактичних даних про обставини, що 
обґрунтовують вимоги і заперечення сторін та інші обставини, що мають 
значення для правильного вирішення справи. Обставинами будуть юридичні 
факти – дії (бездіяльність) і події, з якими закон повязує виникнення, зміну 
або припинення прав та обов’язків [11, с. 218]. Фактичні дані як доказова 
інформація можуть виступати в безпосередній і опосередкованій формах – 
прямого або побічного доказу. 

Процесуальна форма доказів – засоби доказування – є джерелами 
інформації про фактичні дані. В ч. 2 ст. 76 ЦПК України встановлено три 
процесуальних форми одержання фактичних даних:  

• письмові, речові і електронні докази; 
• висновки експертів; 
• показання свідків [1]. 
Новелою цивільного процесуального законодавства є закріплення 

можливості підтвердження певних обставин по справі електронними 
доказами, які відповідно до ч. 1 ст. 100 ЦПК України являють собою 
інформацію в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, 
які мають значення для справи, зокрема електронні документи (в тому числі 
текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та 
звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові 
повідомлення, бази даних та інші дані в електронній формі [1]. 

Отже, судове доказування у цивільному процесі є складним, 
багатоаспектним, комплексним явищем. Одержання та дослідження 
доказової інформації і засобів доказування (змісту і процесуальної форми 
доказів) має здійснюватися в установленому законом процесуальному 
порядку. Саме він є процесуальною гарантією всебічного, повного та 
об’єктивного з’ясування дійсних обставин справи, прав і обов'язків сторін. 
Тому порушення процесуального порядку одержання і дослідження доказів 
знецінює їх, призводить до втрати ними властивостей і значення доказів. 
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ДОДЕРЖАННЯ  

АВТОРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ЗАКЛАДАХ  
ВИЩОЇ ОСВІТИ (ОКРЕМІ АСПЕКТИ)  

Запровадження Законом «Про освіту» (ст. 42) поняття академічної 
доброчесності та засобів юридичної відповідальності за її недодержання –  
безумовно схвальний крок вітчизняного законодавця. Одним з її елементів є 
додержання законодавства про авторське право та суміжні права. Прикметно, 
що вказана норма розширює способи правового впливу на порушників 
властиво «академічними» санкціями, віднесеними законодавцем до так званої 
«академічної відповідальності», як-от позбавлення права брати участь у 
роботі визначених законом органів (спеціалізованих вчених радах) за фактом 
доведеного плагіату тощо. Проте ці санкції навряд чи можна назвати новими. 
Подібні заходи правового впливу у разі виявлення запозичень у тексті 
дисертаційних робіт для здобувачів наукового ступеню свого часу 
передбачалися і Порядком присудження наукових ступенів (Постанова КМУ  
від 24.07.2013 № 567, – нині вже нечинна), за яким у випадку виявлення 
таких дисертація знімалася із захисту. Також було передбачено можливість і 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
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позбавлення присудженого наукового ступеню унаслідок виявлених 
текстових запозичень.  

Законом «Про освіту» розширено сферу застосування нововведеної 
академічної відповідальності, віднесено до її суб’єктів не тільки науково-
педагогічних працівників, але й здобувачів освіти, передбачено загальні 
засади притягнення до неї, а також процесуальні права для осіб, яких 
звинувачують у академічній недоброчесності. Присутність регламентованої 
процедури свідчить про наявність необхідної риси права – визначеності. 
Доти на таку процедуру можна було розраховувати лише у рамках судового 
розгляду. Проте недоліком, на нащ погляд, є залишення відкритим переліку 
санкцій академічної відповідальності і передбачення за самим закладом 
вищої освіти (ЗВО) права визначати їх додатково своїми локальними 
нормативно-правовими актами. Автономія ЗВО у цьому випадку недоречна, 
а вичерпний перелік повинен містити саме Закон.  

Загалом у ЗВО часто виникають питання додержання та реалізації 
авторських прав працівниками та адміністрацією.  Розглянемо деякі з них. 

Права на твори, створені науково-педагогічними працівниками ЗВО.  
Робота викладача безсумнівно творча. Матеріальним виразником її є 

створені друковані матерали: конспекти лекцій, методичних рекомендацій, 
наукових статей, монографій тощо. Нагадаємо також, що з моменту надання 
об’єктивної форми твору, іншими словами – його матеріалізації, виникає 
авторсько-правова охорона та породжуються відповідні правовідносини.  

Яка юридична природа цих об’єктів авторського права та чи усі створені 
твори можна віднести, наприклад, до службових з відповідними наслідками 
для ЗВО і працівника? Дати відповідь на це питання дозволяє комплексний 
аналіз норм законів «Про вищу освіту» та «Про авторське право і суміжні 
права». Ст. 58 першого передбачає за науково-педагогічним працівником 
обов’язок «забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і 
методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за 
спеціальністю, провадити наукову діяльність». У цьому випадку постає 
питання і про відповідний супровід навчального процесу друкованими 
матеріалами з можливістю ознайомлення з ними здобувачами освіти. 
Створені об’єкти авторського права – конспекти, методичні рекомендації та 
наукові статті у більшості випадків є інтелектуальною власністю такого 
працівника з належним йому повним обсягом  провомочностей автора. 
Відмова від створення цих творів, неякісна, невідповідна освітній програмі 
підготовка матеріалів може розцінюватися як невиконання обов’язків, 
порушення умов контракту, невідповідність займаній посаді та передбачати 
заходи дисциплінарної відповідальності. 

Якщо ж заклад освіти зацікавлений у закріпленні за собою виключних 
майнових прав на відповідний твір та готовий окремо фінансувати його 
створення – цілком логічно має йтися про замовлення ним службового твору 
у свого працівника. Ознаками службового твору є: по-перше – його 
створення у порядку виконання службових обов’язків, по-друге – ці службові 
обов’язки мають бути передбачені службовим завданням або контрактом. У 
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зв’язку з цим умова щодо створення того чи іншого твору (а відповідно й 
віднесення його до службового) може передбачатися у контракті, в 
індивідуальному плані роботи викладача, окремому договорі між ЗВО та 
працівником-автором. Не можемо обійти увагою й третю важливу та багато в 
чому визначальну ознаку службового твору – його створення окремо 
оплачується автору у вигляді авторської винагороди, яка не входить до 
структури заробітної плати, а являє собою гонорар у розумінні авторського 
законодавства (Див. Постанову Пленуму Верховного Суду «Про застосування 
судами норм законодавства у справах про захист авторського права і 
суміжних прав» № 5 від 04. 06. 2010). Належність виключних майнових прав 
визначається за ч. 2 ст. 16 Закону «Про авторське право і суміжні права».  

Фактично лише незначну частку створених науково-педагогічними 
працівниками творів, на наш погляд, можна визнати службовими. Вважаємо 
найбільш правильним підходом у підгтовці створення службового твору 
науково-педагогічним працівником укладення між ним та ЗВО окремого 
договору. Умови, передбачені контрактом чи індивідуальним планом, 
окреслюють скоріше його обов’язки як науково-педагогічного працівника, 
конкретизують їх, а найголовніше – оплачуються в межах його 
навантаження.   

Подібне розмежування службових творів та інших творів, створених 
науково-педагогічними працівниками на практиці має істотне значення. Так, 
виникають проблеми, пов’язані з небажанням звільненого працівника, аби 
його методичні рекомендації чи конспекти лекцій використовувалися у 
подальшій роботі цього ЗВО уже іншими працівниками, хоч навіть із 
зазначенням його прізвища. Безумовно, що важливі навчальні розробки, які 
матимуть значення у подальшому забезпеченні навчального процесу, 
адміністрація ЗВО завбачливо повинна оформляти як службові твори.  

У цьому контексті одразу постає питання статусу друкованих праць 
такого працівника, зокрема коли їх можна вважати опублікованими? Закон 
«Про авторське право і суміжні права» визначає опублікування як «випуск в 
обіг примірників твору, здатний задовольнити, з урахуванням характеру 
твору, розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, здавання в майновий 
найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу до них через 
електронні системи інформації таким чином, що будь-яка особа може його 
отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором». Отже, у 
випадках, якщо у розумінні Закону випуску в обіг не відбулося, такий 
працівник вправі вимагати вилучення наявних у ЗВО примірників його творів, 
як не уведених в обіг і не опублікованих.  

Авторське законодавство в цілому надає недостатньо гарантій автору 
науково-педагогічному працівнику для вирішення цієї та подібних ситуацій. 
Природа авторського права полягає у тому, що його зародження відбувалося 
унаслідок спроб врегулювання відносин авторів та видавців як основних 
суб’єктів процесу літературної чи наукової творчості. Його вплив на 
регулювання відносин академічних спільнот, які характеризуються в Україні 
певною закритістю, доволі обмежений, а форми захисту переважно 
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юрисдикційні, тому більш дієвими тут можуть стати саме засоби нововведної 
академічної відповідальності та їх подальше удосконалення. Йдеться, 
насамперед, про ровзиток закладених у Законі «Про освіту» положень щодо 
академічної відповідальності ЗВО, а також їх керівництва. 

Проблемні питання опублікування результатів творчої діяльності 
науково-педагогічних працівників.  

Розвиток технологій спростив обмін інформацією між науково-
педагогічними працівниками та здобувачами освіти. ЗВО часто зобов’язують 
науково-педагогічних працівників розміщувати свої твори (конспекти лекцій, 
методичнці рекомендації тощо) на електронних платформах дистанційної 
освіти. В окремих випадках це наштовхується на опір. Зауважимо, що ЗВО 
вправі вимагати відтворення примірників цих творів в електронній формі та 
розміщення цих примірників на своїх освітніх платформах. Хоч відмова 
науково-педагогічного працівника автора і виступає його авторсько-
правовову правомочність, з іншого боку вона являє собою невиконання 
трудових обов’язків та може потягнути відповідні дисциплінарні наслідки.  

Як однопорядкове явище окремо можна розглянути обов’язок 
оприлюднення текстів дисертацій здобувачів на веб-сайтах закладів освіти, 
спеціалізована вчена рада яких прийняла їх до захисту. Дисертанти як автори 
вправі відмовитися від такого розміщення, проте у цьому контексті треба 
чітко розмежовувати власне твір та твір як кваліфікаційну роботу. До твору 
як кваліфікаційної роботи передбачені вимоги, недодержання яких матиме 
наслідком не присудження відповідного ступеня, проте твір залишиться 
твором, а автор автором з усіма передбаченими за ним правами.  

 
 
УДК:338.2  

Наталія  Саюк 
 

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ 
У сучасних умовах функціонування підприємств, що характеризуються 

невизначеністю і високою динамічністю зовнішнього середовища, виникає 
об'єктивна необхідність застосування ефективного фінансового планування 
діяльності. Без його використання в діяльності підприємства важко 
забезпечити стійкий фінансовий стан у майбутньому, сформувати достатній 
обсяг фінансових ресурсів на розвиток при мінімальних витратах, а отже, 
досягти конкурентоспроможності на ринку. Фінансове планування включає 
всі операційні процеси, пронизує і зв'язує в єдиний ланцюг маркетинг, 
кадрове та виробниче планування. За допомогою фінансового планування 
конкретизуються намічені прогнози, визначаються взаємопов'язані завдання і 
послідовність їх реалізації в досягненні обраної мети. Важливість і 
актуальність усіх зазначених питань зумовили значний інтерес і увагу вчених 
до вивчення фінансового планування діяльності підприємства. При цьому 
необхідно відзначити різнобічність висвітлення питань фінансового 
планування в науковій літературі і, як наслідок, відсутність єдиної 
термінологічної бази його пізнання [1, с. 120]. 
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Сучасною проблемою науковців у даному питанні є позиція авторів, які 
під фінансовим плануванням розуміють тільки складання фінансового плану 
(планів) або прогнозування фінансових результатів діяльності, так як ці 
процеси, безумовно, будучи найважливішими складовими частинами, не 
відображають весь його зміст і значення в забезпеченні ефективності 
фінансового менеджменту [3, с. 112]. 

У результаті проведеного наукового аналізу було знайдено найбільш 
точне тлумачення фінансового планування. Дане визначення досить повно 
розкриває роль і завдання даного виду планування в діяльності підприємства, 
однак не містить такої важливої його складової, як цільові установки 
проведення. 

Залежно від стадії життєвого циклу підприємства, кон'юнктури ринку, 
на якому воно функціонує, й інших чинників внутрішнього і зовнішнього 
середовища, цілі підприємств варіюються від необхідності уникнення 
банкрутства до розвитку і освоєння нових ринків. Тому і процес фінансового 
планування може мати різні цільові установки залежно від завдань, 
визначених менеджментом підприємства на перспективу [4, с. 3]. 

Таким чином, з авторської позиції дане визначення необхідно уточнити: 
фінансове планування – процес систематичної підготовки управлінських 
рішень, які прямо або опосередковано впливають на обсяги фінансових 
ресурсів, узгодження джерел їх формування та напрямів використання 
відповідно до виробничих і маркетингових планів, а також величини 
показників підприємства в плановому періоді, що забезпечують рішення 
завдань найбільш раціональним шляхом для досягнення його цілей у 
перспективному періоді. 

Предмет фінансового планування знаходиться в межах об'єкта і 
відображає аспект проблеми, досліджуючи який виділяємо його головні, 
найбільш суттєві ознаки, на яких створюється основа цілісного пізнання 
об'єкта. Таким чином, предметом фінансового планування є сукупність 
інструментів фінансового механізму, які забезпечують оцінку фінансово-
економічних управлінських рішень у межах фінансової політики 
підприємства. 

Мета фінансового планування формується на підставі обраних критеріїв 
реалізації фінансових рішень, які, як правило, спрямовані на максимізацію 
продажів, прибутку, власності власників підприємства. Аналіз наукової 
літератури свідчить, що мета ФП може бути сформульована як: 

– забезпечення оптимальних можливостей господарської діяльності 
підприємства; 

– визначення можливих обсягів надходжень і витрачання грошових 
коштів у плановому періоді; 

– обґрунтування можливостей фінансування передбачуваних 
економічних, технічних і соціальних проектів та оцінка їх ефективності з 
урахуванням кінцевих фінансових результатів; 

– підвищення ефективного використання короткострокових і 
довгострокових фінансових ресурсів. 
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Узагальнивши наведені формулювання, сформулюємо мету фінансового 
планування діяльності підприємства як формування оптимальних фінансових 
можливостей досягнення мети підприємства на певному етапі його діяльності 
[6, с. 145]. 

З одного боку, фінансове планування є функцією управління, яке є 
основою для прийняття фінансово-економічних управлінських рішень. З 
іншого боку, воно виконує низку функцій, що відбивають призначення і види 
діяльності підприємства, здійснювані в процесі фінансового планування. Під 
функціями планування розуміються відокремлені види праці, породжувані 
поділом праці всередині процесу планування, тобто будь-яка робота, будь-
яка дія, що здійснюється в процесі формування плану і спрямована на зміну 
стану підприємства [8, с. 103]. 

У ході фінансового планування будь-яке підприємство всебічно оцінює 
стан своїх фінансів, виявляє можливості збільшення фінансових ресурсів, 
напрями їх найбільш ефективного використання.  
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СУТНІСТЬ ПОТРЕБ У ФІНАНСОВОМУ ПЛАНУВАННІ 
ПІДПРИЄМСТВ 

Фінансово-господарська діяльність будь-якого підприємства 
спрямована на завоювання чи збереження в умовах ринку достойної 
конкурентної позиції, тому передбачає не тільки аналіз і оцінку досягнутих 
результатів, а й планування майбутньої діяльності, зокрема складання 
коротко- та довгострокових фінансових планів. Успішна реалізація таких 
планів забезпечує досягнення відповідної конкурентної позиції на ринку та 
сприяє подальшому економічному зростанню підприємства. 

Фінансове планування – це процес розробки системи фінансових 
планів, який полягає у визначенні фінансових цілей, встановленні ступеня 
відповідності цих цілей поточному фінансовому стану підприємства та 
формулюванні послідовності дій, спрямованих на досягнення поставлених 
цілей. У процесі планування розробляють узагальнюючі фінансові показники 
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кількісного та якісного характеру і визначають найбільш ефективні шляхи їх 
досягнення. 

Практика країн з ринковою економікою свідчить, що чим вищий рівень 
фінансового планування, тим ефективнішим є управління діяльністю 
підприємств. У цьому зв’язку доцільно визначитися з сутністю та завданнями 
фінансового планування на різних підприємствах. 

Призначенням фінансового планування є вирішення таких основних 
завдань: забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, необхідними 
для його нормальної господарської діяльності, включаючи розширене 
відтворення основних засобів підприємства, формування обігових коштів, 
матеріальне стимулювання, забезпечення соціальних потреб працівників; 
виявлення резервів у господарській діяльності підприємства та спрямування 
їх на підвищення ефективності виробництва; забезпечення раціональних та 
взаємовигідних економічних відносин підприємства з іншими 
підприємствами-постачальниками матеріальних ресурсів, бюджетом та 
банками; здійснення контролю за господарсько-фінансовою діяльністю 
підприємства та за утворенням й використанням матеріальних, трудових і 
грошових ресурсів [1]. 

У процесі фінансового планування забезпечується необхідний 
попередній контроль за створенням і раціональним використанням 
фінансових ресурсів. Фінансове планування є однією з найважливіших 
ділянок фінансової діяльності і відображає багатоманітні грошові відносини 
підприємства зі своїми робітниками, з бюджетом та кредитною системою. 
Об’єктами планування є доходи підприємства, включаючи нагромадження 
(прибуток тощо), взаємовідносини з державним бюджетом і державними 
позабюджетними фондами, обсяг капіталовкладень, інших форм 
інвестування фінансових ресурсів (зокрема, участь на ринку цінних паперів), 
обсяг довготермінових кредитів банків на інвестиційні заходи, потреба 
підприємства у власних обігових коштах і джерелах їх покриття. 

Із метою вдосконалення механізму фінансового планування на 
вітчизняних підприємствах, на нашу думку, слід звернути увагу на такі 
основні положення: 

1. Для вдалого здійснення фінансового планування, прогнозування та 
контролю фінансовому керівнику підприємства рекомендується 
використовувати достатню інформаційну базу, яка описує індивідуальні 
особливості фінансової структури підприємства та його стану на ринку.  

2. У ринковій економіці важливого значення набуває принцип наукової 
обґрунтованості фінансового планування, який передбачає економічне 
обґрунтування фінансових показників, а також відображення в них реальних 
процесів економічного і соціального розвитку, збалансованості в них усіх 
фінансових ресурсів. 

3. Надання самостійності підприємствам у фінансовому плануванні 
дасть змогу їм при розробці фінансового плану та в процесі його виконання 
регулювати розміри доходів та витрат; самостійно визначати джерела 
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фінансування та вишукувати додаткові фінансові ресурси; оптимізувати сам 
процес планування.  

4. Для досягнення успіху та конкурентоспроможності на ринку 
підприємству необхідно проводити його аналіз і прогнозування, розробляти 
цінову політику, постійно перевіряючи її ефективність, вносячи корективи за 
необхідністю. Тому політика цін є одним з найважливіших елементів 
фінансового планування діяльності підприємства.  

5. Слід приділити увагу проблемі гнучкості та надійності фінансового 
планування, актуальність якої зростає зі збільшенням обсягу виробництва, 
розширенням його структури та номенклатури, умовам, які склеїлися на 
ринку реалізації товарів та послуг. Ринкова економіка створює необхідність 
зміни галузевої структури, складу та основних напрямів вкладення 
фінансових ресурсів, прискорення зміни цінової політики як способу 
реагування на потреби ринку.  
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА  
ПРО НОТАРІАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 

Ступінь розвитку нотаріальної діяльності є важливим показником як рівня 
правової системи країни, так і суспільної свободи. Виникненню нотаріату як 
складової правової культури передує насамперед необхідність легалізації 
різних юридично значущих подій (фактів). Без нотаріуса практично не може 
обійтися будь-яка держава, фізична чи юридична особа, адже він є 
з’єднувальною ланкою між громадянами щодо їх ставлення до цивільних 
прав та обов’язків [3, с. 138]. 

Нотаріальна діяльність завжди виконувала важливу роль у суспільному 
житті країн, адже нею забезпечувалася приватна власність на майно, зокрема 
нерухоме. Від якості нотаріальної діяльності залежить нормальне 
функціонування цивільного обороту держави, ефективність охорони і 
захисту майнових прав та законних інтересів громадян й інших суб’єктів 
господарювання. 

Науковий аналіз еволюції законодавства про нотаріальну діяльність в 
Україні від зародження нотаріату до сьогодення дає змогу глибше зрозуміти 
специфіку розвитку нотаріату як правового інституту, пізнати систему 
нотаріальних правовідносин, що характеризують самобутність правової 
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системи України, з’ясувати закономірності та забезпечити подальший 
розвиток правового регулювання національного права, зокрема 
нотаріального та нотаріального процесуального. Недостатність знань з історії 
становлення правового регулювання нотаріальної діяльності в Україні, 
існування значної кількості дискусійних проблем, необхідність удосконалення 
законодавства стосовно правового регулювання нотаріальними органами – все 
це також зумовлює актуальність дослідження. 

Нагальною потребою сьогодення є переосмислення та реформування 
системи нотаріату, в тому числі і в частині охорони цивільних прав та інтересів. 
Однак цей процес потребує наукового аналізу низки проблем, серед яких 
значне місце посідають і питання становлення та функціонування нотаріату в 
Україні. 

Нотаріат виконує попереджувальне правосуддя, запобігаючи суперечкам 
між сторонами цивільних правовідносин [4, с. 211], захищаючи права осіб від 
можливих порушень у майбутньому, утверджуючи між ними стабільні й 
передбачувані відносини. Відтак він є одним із важливих чинників формування 
правової держави [5, с. 38]. Сучасний інститут нотаріату не можна достатньо 
глибоко осмислити, дослідити, вивчити поза зв’язком із попередніми стадіями 
його розвитку. В умовах реформування усієї правової системи, появи нових 
нормативно-правових документів стає цілком очевидною потреба в 
об’єктивному і ретельному вивченні історії, в аналізі минулого з позицій нових 
підходів сьогодення. Таке дослідження сприятиме виробленню наукових оцінок 
щодо сучасного нотаріального процесу, правильному визначенню напрямів 
його реформування, що дасть змогу нотаріату справедливо посісти належне 
місце поряд з такими інститутами, як суд, прокуратура, адвокатура в правовій 
системі України. 

Шлях становлення українського нотаріату досі триває і перебуває на шляху 
модернізації. Нотаріат, як одна з галузей юриспруденції, набуває все більших 
повноважень, збільшується також коло обов’язків нотаріуса в сучасному 
суспільстві. Слід зазначити, що нотаріус – фахівець із юридичних питань, 
нотаріус – радник, довірена особа учасників юридичних угод, нотаріус – носій 
правової захищеності, нотаріус – гарант збереження доказів, нотаріус – 
уповноважений правосуддя. Багато чого до цих висловів можна ще додати, але 
найбільш точне визначення нотаріуса, на мій погляд, надав представник Ради 
Європи на Віденській конференції, яка відбулася 25 лютого 1995 року: 
«Нотаріус – це особа, яка є гарантом правової захищеності. Місія нотаріуса як 
довіреної особи та третейського свідка полягає в охороні домовленостей і, 
виходячи з принципу справедливості, захисту слабшого перед сильним, 
незнаючого перед тим, хто знає. З моменту історичного виникнення нотаріату в 
руках нотаріуса знаходяться інтереси сторін, він захищає діяльність і майно 
людини, права особи і власності як невід’ємний елемент свободи її власника. 
Нотаріус стоїть на варті гідності людини і використовує всі можливості, аби 
забезпечити їй доступ до свободи прийняття рішення в умовах повної 
захищеності». 
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РОЗДІЛ V  
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У ВИРІШЕННІ ПРИКЛАДНИХ НАУКОВИХ ЗАВДАНЬ 
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ОБ’ЄКТИ ТУРИЗМУ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ 
Серед природних та історико-культурних пам’яток Західного Полісся 

особливо виділяються об’єкти туризму Камінь-Каширського району 
Волинської області. Цей край у давні часи називали то Кам'янецьким і  
Кошерським, а пізніше – Камінь-Каширським. Це моя маленька Батьківщина, 
яка простяглась серед безкраїх поліських дібров, мальовничих озер і 
глибоких боліт, де досі чорніють провалля небезпечних плавунів.  Особлива 
туристична привабливість Камень-Каширщини визначається багатьма 
унікальними об’єктами, які зберігають в собі багатий пізнавальний і 
рекреаційний потенціал для туристів різного віку й різноманітних 
устремлінь. Нами опрацьовано декілька таких об’єктів, які можуть бути 
використані у формуванні спеціальних туристичних маршрутів. 

Більшість місцевих туристичних маршрутів доцільно починати з Камінь-
Каширського краєзнавчого музею,  створеного у 1980 р. його засновником і 
першим директором був невтомний краєзнавець, вчитель Камінь-Каширської 
середньої школи Василь Кмецинський. Створені ним експозиції ілюструють 
не лише неповторні природні краєвиди, а й розповідають про 
історію  Камінь-Каширщини. Адже Камінь-Каширський й досі залишається 
одним з найдавніших міст України, перша писемна згадка про який 
зустрічається у Галицько-Волинському літописі від 1196 р. Окрім історичних 
експозицій, у музеї показані зразки місцевої флори та фауни, з якими 
туристам буде цікаво познайомитись. У 2010 р. в музеї відбулась «толока», 
відзначена Дипломом ІІІ ступеня з приводу Міжнародного дня музеїв.  

Після відвідин музею доцільно завітати до славнозвісних культових 
споруд Камінь-Каширського: церкви Різдва Пресвятої Богородиці, 
збудованої у ХVІІ ст., і домініканського костелу з католицькою каплицею 
такого ж давнього віку. Раніше неподалік був і Свято-Іллінський храм, якому 
майже три сторіччя. На жаль, у 2015 р. основна споруда храму вигоріла, і 
тепер на його місці збудовано каплицю. У с. Видерта, яке поблизу міста, 
можна відвідати одноіменну із вищезгаданою дерев’яну церкву Різдва 
Пресвятої Богородиці, збудованої у 1737–1738 рр. У 1876 р. її було 
перебудовано майстром Карлом Сонгайле. Новий іконостас був справлений 
у 1883 р. Але у 1960 р. церкву було радянською владою закрито й лише з 
1989 р. тут відновили богослужіння. Потім церкву відбудували та встановили 

http://decerkva.org.ua/riv/hlynky.html


Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 

162 
 

в інтер'єрі іконостас, шпиль і маківку перекрили булатом. Вона визнана 
пам'ятка архітектури національного значення.   

Проектуючи туристичні маршрути по Камінь-Каширщині, неможна 
залишити поза увагою її унікальні озера. Наприклад озеро Озюрко – це  одне 
з найбільш популярних місць відпочинку у районі, де стало традицією для 
школярів щороку зустрічати початок.  А 7–9 червня в місцевих лісах вирує 
насичене різноманітними змаганнями туристичне життя. Здавна відома 
легенда про буковинського мольфара (знахаря), який рекомендував усім 
відвідувачам лікуватись «живою» водою з місцевого джерела й вказав саме 
на Озюрко. 

Озеро Добре – вважається гідрологічною пам′яткою, яка набула 
популярності й завдяки рідкісним рослинам, які трапляються тут (орхідеї, 
лілії, підсніжники). Озеро розташована південніше с. Підріччя та має 
карстове походження. Воно є одним з найглибших озер  району.  

Озеро Шині знаходиться на межі Камінь-Каширського району. Це чудове 
місце для відпочинку. Довкола озера – розлогий мальовничий ліс, який 
наповнює повітря ароматом смоли і сприяє оздоровленню відпочиваючих. А 
ще їх можна зацікавити рибалкою, бо Шині відомі багатими рибними 
ресурсами. 

Висновки. Плануючи туристичні маршрути на Західному Поліссі 
доцільно звернути увагу на природні та історико-культурні об’єкти Камінь-
Каширського району Волині, які можуть використані не лише для 
пізнавальних турів, а й в рекреаційній та оздоровчій діяльності. 

 
 

УДК 351.4:630.23 
Михайло Данильчук 

 
ЗАХИСТИМО ЛІСОВІ РЕСУРСИ 

Неконтрольовані вирубки лісів сьогодні стали наростаючою екологічною 
катастрофою для України. Щорічно в Україні винищується до  13 мільйонів  
гектарів лісу [1, 2]. Лісовинищування – це проблема всієї планети. Адже вона 
спричиняє негативні зміни клімату, скорочення видового розмаїття рослин і 
тварин, глобальне потепління тощо.  

Полісся споконвіку було регіоном з багатими лісовими ресурсами. 
Сучасний рівень лісистості Волині становить 34,6% [3–5]. Але це лише 
статистичні показники. У моєму рідному селі Рудники Маневицького району, 
що на Волині, безмежні ліси я пом’ятаю з дитинства. Вони були джерелом 
дикорослих ягід і грибів, лікарських рослин і ліщинових горіхів для 
місцевого населення. І найперше – це чисте повітря для людей. Але минуло 
якихось десяток років – і все довкола села різко змінилося. Місцеві ліси 
Рудниківського лісництва (ДП «Колківського лісового господарства) 
«охороняють» протягом багатьох років майстри лісу Ю.Зінчук (обхід №1) і 
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В.Назарчук (обхід №4). А розміри порубів в останні роки зросли 
невиправдано біологічно та екологічно. Вони у декілька разів перевищують 
запроектовані лісовпорядженням розміри розрахункової лісосіки. Та й не 
залишилося вже спілих насаджень у нашому районі, а тому рубають навіть 
середньовічні та достигаючі лісові ділянки. Окрім того, вирубка 
здійснюється при розширенні та розчищенні посівних площ фермерами, при 
незаконних махінаціях самих лісозаготівників.  

Сьогодні самовільні рубки у місцевих лісах можна спостерігати всюди. 
Вдень під прикриттям лісівників, які мають доглядати за збереженням лісу і 
не допускати таких самовільних рубок, відбувається протизаконне 
лісокористування. Вирубування дерев у лісі відбувається кожного дня, навіть 
щоночі. Вдень ці рубки можна спостерігати на власні очі, бо браконьєри не 
бояться нічого і нікого. До лісу їдуть декілька вантажівок – камазів і один так 
званий «зайчик» (машина, яка сама на себе навантажує спиляну деревину). 
Спершу той «зайчик» вантажить камази, а тоді – себе. Потім вони всі 
виїжджають з лісу, не звертаючи увагу на селян, і простують до траси.  

А ще довкола села поширені самовільні вирубки дерев браконьєрами саме 
вночі. Цим займаються люди, які не мають більш оптимальних варіантів для 
заробляння грошей, ніж рубати дерева в лісі. Вони навантажують підводи 
заготовленою серед ночі деревиною і доставляють її до приватних 
незаконних пилорам, де отримують відповідну оплату за «товар».  

Ось чому сьогодні ліси довкола Рудників змінились до невпізнання. Там, 
де раніше були соснові «щоглового типу» деревостани, тепер поширилися 
пустки з негативними для Полісся екологічними наслідками. На таких 
пустках не лише не поновлюються лісові насадження, але вже не зростають 
ані гриби, ані лісові ягоди. Трапляються випадки, коли місцеві, які з самого 
дитинства ходили до лісу за грибами та ягодами, а зараз блукають 
небаченими раніше пустками, шукаючи стежку до рідної оселі. Якось зустрів 
сусідку – стареньку бабусю, яка сотні разів була у цьому ліс й знає його, як 
своїх п’ять пальців. Вона розповіла, як заблукала серед отих нових пусток і 
галявин, яких ніколи раніше не було в рідному лісі, як не знайшла ані ягід, 
ані грибів… 

Висновки. З прийняттям Закону України про права територіальних громад 
необхідно посилити контроль за станом місцевих, у нашому випадку – 
лісових ресурсів та їх використанням. Виконувати ці функції повинні не 
лише державні службовці, а й громадські активісти, спираючись на 
відповідні законодавчі акти та галузеві нормативи. 
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1. Концептуальні заходи до удосконалення лісокористування в Україні. [Електронний 
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2. Лісове господарство України : наук.-публіцистичне видання. –  К. : Вид. дім «ЕКО-

інформ», 2009. –  74 с. 
3. Нейко І.С. Стан та причини дигресії лісів Західного Полісся / І.С. Нейко // Науковий 
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Фото 1. Ще не «старою» була ця сосна. 
 

 
Фото 2. Раніше грибів у нашому лісі було багато. 
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Фото 3. А так виглядають колишні лісові масиви Полісся сьогодні. 
 

 
Фото 4. А ми хочемо відновити колишні поліські сосняки. 
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УДК 338.48 
Оксана  Громик  

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК  

«ПОЛЕ БЕРЕСТЕЦЬКОЇ БИТВИ» ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕКСКУРСІЇ 
Світове співтовариство визнало туризм ефективним засобом 

індивідуального й колективного вдосконалення, важливою складовою якого є 
послуга суто інтелектуального характеру – екскурсія з її просвітницькою, 
духовною та освітньою функціями. Нині, відтворюється стародавня історія 
Берестецької битви, яка налічує майже 368 років і є сумною сторінкою нашої 
історії. Кожен народ має свої національно-духовні святині, які особливо 
зворушують і бентежать його душу. Таким місцем для українського народу є 
«Козацькі Могили», місце де в 1651 році на вівтар свободи Україна поклала 
понад 30 тисяч душ найкращих своїх синів України. 

30 вересня 1965 р. згідно з рішенням №838 виконкому Рівненської обласної 
Ради Депутатів трудящих архітектурний комплекс «Козацькі Могили» передали 
Рівненському краєзнавчому музею. 17 червня 1967 р. у колишніх келіях 
відкрито експозицію. Провідною темою екскурсії по музею є Берестецька битва 
1651 р. Експозиція музею в основному присвячена подіям цього року і 
розгорнута у сімох залах.  

У першій залі експозиційні матеріали розповідають про долю населення 
Західної Волині та українських земель від часів Давньої  Русі до початку 
Визвольної війни українського народу 1648−1654 рр. Уявити собі героїв 
Берестецької битви екскурсанти можуть подивившись на антропологічні 
портрети козаків, відтворені скульпторами-антропологами Лебединською Г. та 
Родрігесом Ж. У 1970 р. на місці Берестецької битви починають проводитись 
розкопки. Було знайдено більш як 5 тисяч експонатів. У вітрині представлені 
речі які відносяться до козацької канцелярії війська запорізького: великий 
похідний каламар, свічник, два замочки до шкатулок з документами, срібний 
каламар. Тут також зброя, знайдена під час археологічних розкопок козацької 
переправи: шабля, мушкет, кулі. Мабуть, ніде, крім місця Берестецької битви, 
не зберігся до наших днів козацький порох.  У залі виставлено гармати XVII ст., 
серед яких −  моздир. Найціннішим експонатом періоду Київської Русі є меч 
князівського дружинника Х ст. знайдений у селі Хотин Радивилівського 
району.  

Другий зал музею представляє для екскурсантів діараму, художників 
Ю. М. Машкевича та А. Г. Шарія (жовтень 1979 р.). Також у залі розміщена 
важка фортечна гармата XVIII ст., передана на експонування зі Львова. Третій 
зал музею – експонати зразків козацьких ножів.   Четверта зала для екскурсантів 
репрезентує контурні малюнки і оригінальні речі з розкопок які характеризують 
склад козацько-селянського війська, зокрема класове розшарування 
українського козацтва. У п’ятому залі для екскурсантів представлені колекція 
стволів вогнепальної зброї (мушкетів) із різним типом замків. Привертають 
особливу увагу козацькі і селянські шкіряні вироби. Це футляри ложок і ножів, 
пояси, сумки з вирізним орнаментом та гаманці різних розмірів.  Простий 
рибальський човен (довбанка) з обламаними бортами, видовбаний з суцільної 



Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 

167 
 

соснової колоди, знайдений у Пляшівці на лінії козацької переправи. Цікавою 
знахідкою є також дерев’яне весло. Особливим для екскурсантів є експонати: 
свердло, замок, голка, ключ від замка, ложкоріз, фрагменти ножів, срібні 
монети «півтораки», «гроші», панагія православного священика, ґудзики, 
наконечники стріл, гаки для підвішування шабель, фрагменти шаблі, ядро, кулі 
та заготовки до них. 

У шостому залі для екскурсантів працює виставка, присвячена 
Т. Г. Шевченку. Відомо, що у 1846 р., виконуючи доручення Київської 
орфографічної комісії, подорожував по Волині Т. Г. Шевченко − відвідав 
Кременець, Почаїв, Корець, Дубно і, ймовірно, побував на полі Берестецької 
битви.  

Остання кімната експозиції репрезентує екскурсантам речі, подаровані 
музею відвідувачами: це картина «Михайлівська церква», виготовлена з 
бурштину, декоративна тарілка із зображенням Богдана Хмельницького, вишиті 
рушники. Цікавими для відвідувачів є експонати: щоденники археологічних 
експедицій Рівненського краєзнавчого музею на місці Берестецької битви, 
планшет І. К. Свєшнікова, посвідчення, компас, лупа. 

Отже, екскурсія є ефективним, наочним, керованим екскурсоводом 
процесом пізнання людиною навколишнього світу, який проводиться по 
заздалегідь спланованому маршруту по визначних об’єктах. За критеріями 
сучасної класифікації екскурсія в Національному історико-меморіальному 
заповіднику  «Поле Берестецької битви» відноситься до таких категорій: вона є 
тематичною, груповою, комплексною, пішохідною, тривалістю від 45–
60 хвилин. Основною темою – є історія Берестецької битви 1651 р. та 
«Козацьких Могил». Екскурсія наділена просвітницькою, виховною, духовною 
функціями і відповідає сучасним вимогам, також, – є джерелом нових вражень і 
відчуттів, відтворює драматичні сторінки історії битви, підкреслює героїчність 
подвигу трьохсот козаків, слава яких розноситься до сьогодні. В перспективі, з 
появою оновленого приміщення музею, поповненням експозиції новими 
експонатами екскурсія може набути форми багатопланової. 

 
 
УДК 379.851(477.82) 

Андрій  Майстер 
 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 
ГОСПОДАРСТВА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Важливе значення під час аналізу перспективних напрямків розвитку 
санаторно-курортних закладів має вибір стратегії розвитку. Існують такі 
основні стратегії розвитку санаторно-курортних закладів: стратегія 
кардинальної зміни – застосовується для зменшення завантаженості курорту, 
що вимагає з’ясування причин цього та пошуку методів підтримки здравниці з 
метою залучення суспільних і приватних інвестицій. При цьому можливий 
варіант перепрофілювання закладу; стратегія збереження зростання, 
спрямована на підтримку низького рівня зростання за несприятливих зовнішніх 
умов, на залучення відпочиваючих завдяки введенню нових послуг; стратегія 
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досягнутого зростання – застосовується для утримання досягнутого рівня у 
випадку, коли курорт має у своєму розпорядженні лише обмежений набір 
нового продукту чи послуг і нездатний задовольнити новий ринок; стратегія 
вибіркового зростання, обрана курортом, орієнтованим на визначений сегмент 
ринку. Цей принцип розвитку припускає наявність двох компонентів: плану 
санаторно-курортного розвитку і структурного комплексу методу фінансової 
підтримки. Ця стратегія застосовується при визначенні стратегії розвитку як 
конкретного закладу, так і галузі загалом [4].  

Для Волинської області, на нашу думку, слід застосовувати стратегію 
вибіркового зростання. Санаторно-курортний ринок області повинен 
орієнтуватися на середній та соціально незабезпечені класи суспільства, а також 
на іноземних туристів, що витікає з прикордонного положення регіону.  

На сьогодні санаторно-курортний комплекс потребує реформування. 
Реформування санаторно-курортної галузі повинне базуватися, з одного боку, 
на удосконаленні фінансово-економічних механізмів відтворення курортно-
рекреаційного потенціалу, створенні доступного та ефективного ринку 
санаторно-курортних та оздоровчих послуг для максимального задоволення 
потреб населення, з іншого – на проведенні роздержавлення та приватизації 
санаторно-курортних закладів, заохочення конкуренції та оптимізації 
управління цими закладами. 

Основними завданнями реформування санаторно-курортної галузі є 
здійснення заходів щодо оголошення курортів державного та місцевого 
значення, задоволення попиту населення на конкретні види санаторно-
курортних послуг та поліпшення їх якості, комфорту, збереження та 
раціонального використання природних лікувальних ресурсів, підвищення 
рентабельності санаторно-курортних закладів, а також подолання існуючих на 
сьогодні проблем санаторно-курортної галузі [2]. 

Розвиток ринку санаторно-курортних послуг тісно пов’язаний з 
раціональним використанням природних територій курортів, які мають 
мінеральні та термальні води, лікувальні грязі та озокерит, кліматичні, 
ландшафтні та інші умови, сприятливі для організації відпочинку та 
оздоровлення, лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань. 
Тому необхідно провести медико-біологічну оцінку якості природних 
лікувальних ресурсів, а також еколого-економічну оцінку природних територій 
курортів як складової частини національного багатства країни для: формування 
ринку природних лікувальних ресурсів; реалізації платного природо-
користування; порівняння ефективності рекреаційного та не рекреаційного 
використання території курорту; залучення інвестицій [3]. 

Для розвитку санаторно-курортної галузі Волинської області розроблено 
основні напрямки. Нормативно-правове забезпечення галузі: стандартизація 
санітарних правил та вимог, які мають також відповідати критеріям акредитації 
закладів. На сьогодні акредитація закладів стосується переважно наявності 
лікувальних корпусів та їх стану. Наразі необхідно аналізувати якість медичних 
послуг, послуг з розміщення, харчування, анімаційні та загалом якості 
обслуговування. Необхідно створити чіткі критерії класифікації закладів 



Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 

169 
 

розміщення, особливо оздоровчого спрямування та врахування їх класу при 
наданні послуг споживачам.  

Перспективним напрямком є стимулювання розвитку санаторно-курортного 
туризму та рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях: 
оголошення до 2020 року рекреаційної зони Шацьких озер курортом 
державного значення; залучення інвестицій у розвиток санаторно-курортного 
туризму.  

Для того щоб змінити ситуацію на краще в Шацькій рекреаційній зоні 
достатньо лише побудувати поблизу оз. Світязь сучасний бальнеологічний 
комплекс на цілющих водах та торф’яних грязях, подібно до того, що діє в 
чеському місті Тршебонь. А також комплекс цілорічних розважальних послуг 
на кшталт того ж таки аквапарку. Поява такого комплексу призведе до 
збільшення робочих місць у регіоні, дасть можливість відійти від прокляття 
української курортної індустрії – сезонності, підвищить туристичні потоки в 
регіон, а також зменшить рекреаційне навантаження на саме озеро. Паралельно 
з будівництвом такого туристичного комплексу необхідно суттєво посилити 
відповідальність за забруднення навколишнього середовища «дикими» 
туристами та місцевими мешканцями (та встановити ефективну систему 
контролю та попередження порушень), належним чином обладнати пляжі на 
озерах та навколишню інфраструктуру [1]. 

Для цього знадобляться значні інвестиції. А для інвестицій – відповідний 
бізнес-клімат. Враховуючи сучасні українські реалії, на теренах Шацького 
району Волинської області можна було б створити аналог вільної економічної 
зони, а точніше – такого собі економічного порто-франко, пільговий режим 
якого розповсюджувався би лише на туристичну та супутні галузі. У такий 
спосіб можна було б легко залучити іноземних інвесторів. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО  
ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

Однією з важливих складових сфери послуг в Україні є готельне 
господарство. Його ефективне функціонування сприяє інтенсифікації 
соціально-економічного розвитку країни, а також її регіонів. Важливу роль 
готельне господарство відіграє у розвитку туризму. Воно є фактором 
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підвищення престижу України в міжнародному співробітництві, є постійним 
джерелом поповнення валютних надходжень у країну. 

Готельне господарство можна назвати складним багатофункціональним 
господарством, до нього відносять значну кількість підрозділів, які є 
основними для суміжних сфер діяльності. Це пов’язано з тим, що крім 
основного призначення – надання ночівлі, готельне господарство пропонує 
велику кількість додаткових послуг. 

Привабливість для українських та іноземних туристів забезпечується 
багатим історико-культурним та природно-ресурсним потенціалом, вдалим 
географічним положенням. Проте туристів значною мірою стримує 
нерозвинена туристична інфраструктура, насамперед, незадовільний стан її 
найважливішого елементу – готельного господарства. До перешкод розвитку 
готельного господарства України можна віднести: недостатня кількість 
кваліфікованих фахівців у галузі готельного господарства; низький рівень 
інформатизації; відсутність готелів міжнародного класу та незначні обсяги 
інвестування у будівництво нових готелів; низький рівень конкуренції на 
готельному ринку внаслідок відсутності корпоративних стандартів 
управління якістю готельних послуг; існування обмежень у наданні 
готельних послуг; високий рівень оподаткування.  

До основних проблем розвитку вітчизняного готельного господарства, які 
потребують вирішення можна також віднести: 

1. Недостатня кількість готелів. Показник забезпеченості готелями в 
нашій країні низький (лише 2,9 готельних місць на 1000 осіб).  

2. Невідповідність цін рівню якості готельних послуг. Вартість 
проживання в українських готелях у 2–3 рази перевищує вартість поживання 
в готелях країн Європи, маючи аналогічний рівень.  

3. Відсутність розвиненої та офіційно облікованої мережі альтернативних 
засобів розміщення економічного класу – хостелів, малих та міні-готелів, 
апартаментів [2]. 

4. Обмеженість практики використання електронних та автоматизованих 
систем бронювання готельних номерів та новітніх технологій у процесі 
здійснення обслуговування в готелях. 

5. Проблему завантаженості та утримання готелів та інших закладів 
розміщення. Незважаючи на те, що в Україні існує незадоволений попит на 
готельні послуги, проте та кількість закладів розміщення, яка запланована 
для введення в експлуатацію є значно більшою, ніж потребує український 
туристичний ринок на даному етапі розвитку [3]. 

Важливо наголосити, що розвиток готельного господарства 
уповільнюється великою кількістю негативних факторів, серед яких можна 
виділити: не розробленість нормативно-правової бази; відсутність стратегії 
розвитку галузі; економічна та політична нестабільність у країні; 
обмеженість інвестиційних ресурсів; непрозорість процедур відведення землі 
під будівництво об’єкта, ускладненість процесу узгодження проектів у нашій 
країні; недосконалість реклами українських туристичних центрів та, 
відповідно, готелів за кордоном тощо [1]. 
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Таким чином, у вітчизняному готельному господарстві на сьогодні є 
чимало проблем. На сьогодні ця сфера послуг функціонує під впливом таких 
основних проблем: нерозвиненість готельних мереж; низький рівень 
завантаженості готелів в Україні; нестача готелів середньої цінової категорії; 
мала кількість кваліфікованих фахівців; диспропорції у ціновій політиці та 
якості обслуговування; збитковість підприємств готельної індустрії; недоліки 
законодавства. 

Слід зазначити, що це поступово долається, розвиваються компанії, 
переймаючи досвід у західних партнерів, які, у свою чергу, приходять на 
український ринок. Саме розвиток готельного господарства стимулює 
розвиток інших напрямків: транспорту, торгівлі, будівництва, сільського 
господарства, виробництва товарів народного споживання, сфери послуг. 

Отже, для готельного господарства України характерний ряд проблем, які 
пов’язані з невисоким рівнем розвитку туристичної індустрії країни, 
складною соціально-економічною ситуацією. Вирішення цих проблем 
можливе за умови підвищення загального рівня економічного розвитку 
країни, оскільки готельне господарство є важливою галуззю економіки.  
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ПЕРСПЕКТИВИ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ НА ВОЛИНІ 

Волинська область багата цінними туристичними ресурсами. Ми 
дослідили перспективні об’єкти для туризму у південно-західній частині 
області – у верхів’ях річок Луги, Стоходу і Турії.  Тут відомі поселення, які 
формувалися протягом VI–VII ст. і які досі зберегли прадавні слов’янські 
назви (Дорогиничі, Холопичі, Замличі).  

Сільський зелений туризм передбачає пізнавальні форми рекреацій та 
оздоровлення на основі унікальних місцевих природних та етнокультурних 
ресурсів. Тому сюди часто приїздять гості не лише з міст Волині, а й з 
сусідньої Польщі. Наприклад, у селі Привітне туристи можуть відпочивати у 
багатих грибами та ягодами лісах або плавати на човнах і ловити рибу на 
місцевих водоймах. У багатьох селах практикується їзда на конях, що 
дозволяє значно розширити можливості активних пересувань туристів, а 
також опанувати нескладні навички верхової їзди.  

Місцеві ландшафти наділені багатими лікувально-рекреаційними 
ресурсами. У селах можна знайти сучасні та традиційні поліські житла, 
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самобутні традиції здорового харчування та цікаві етнокультурні об’єкти 
(споруди, фольклор, народні ремесла), що теж урізноманітнює послуги 
сільського туризму в регіоні.  

Позитивний вплив сільського зеленого туризму на вирішення соціально-
економічних проблем поліського села полягає передусім у тому, що він 
розширює сферу зайнятості сільського населення, особливо жінок, і дає 
селянам додатковий заробіток, розширює можливості зайнятості сільського 
господаря не тільки у виробничій сфері, а також у сфері обслуговування 
туристів. Сільський туризм сприяє також розвиток взаємопов’язаних галузей 
сфери послуг: транспортних, зв'язку, торгівлі, служби побуту, відпочинково-
розважальних тощо. 

Важливим результатом розвитку сільського зеленого туризму в регіоні є 
перспектива розширення можливостей реалізації продукції особистого 
підсобного господарства, реалізації її не як сільськогосподарської сировини з 
обов’язковим вивозом, а безпосередньо на місці. Наш аналіз показав, що ті 
родини, які систематично приймають відпочиваючих, постійно 
вдосконалюють структуру посівів на присадибних ділянках, розширюють 
асортимент продукції овочевих культур, фруктових дерев, ягідників, 
тваринництва, заводять тепличне господарство. 

Окремо слід відмітили серед найбільш цікавих для місцевого сільського 
туризму об’єктів музей-садибу В. Липинського у с. Затурці, яка 
споруджувалась з 1871 р. Липинський В’ячеслав Казимирович (1882–1931) – 
видатний український політичний діяч, історик, соціолог, публіцист та 
дипломат, один з організаторів Української демократично-хліборобської 
партії, посол УНР в Австрії. Садиба оточена великим садом і розкішним 
парком. Вона є одним з найбільш часто відвідуваних відпочиваючими у 
ближчих селах туристами об’єктів цього регіону. Тут часто зупиняються 
також і туристи з різних куточків України та Польщі. 

Висновки: Природні та етнокультурні ресурси Волинської області 
надзвичайно перспективні для подальшого розвитку сільського туризму в 
регіоні. Однак для цього необхідна цілеспрямована інвестиційна на 
нормативна активність місцевої влади та окремих територіальних громад, 
зацікавлених у запровадженні європейських стандартів сільського туризму на 
Волині.   

 
 
УДК 338.48 

Володимир Терлецький,  Олеся Решетюк 
 

НОРМАТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ 

Сільський зелений туризм (СЗТ) сьогодні є одним з найбільш 
пріоритетних напрямів туристичної діяльності в світі, а у багатьох 
європейських країнах він за кількістю туристичного потоку значно переважає 
інші види туристичної діяльності [5, 7, 8]. Розвиток СЗТ в Україні теж є 
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одним з найбільш перспективних напрямів розвитку села, бо він має для 
цього потужні природні та етнокультурні ресурси [1, 5]. І все ж СЗТ на 
вітчизняних теренах ще далекий від діючих поруч європейських стандартів 
[1, 2, 4, 5]. Для активізації цього роду діяльності необхідне запровадження 
цілеспрямованих нормативно-організаційних заходів, які сприятимуть 
активізації СЗТ на селі, де останніми роками особливо загострилась кризова 
ситуація у виробничій та й побутовій сферах життєдіяльності. Разом з тим 
доводиться констатувати, що в Україні нормативи СЗТ досі не закріплені 
законодавчо [6], хоч для цього є всі необхідні передумови [2, 3].  

В основу активізації СЗТ на національних теренах повине бути нарешті 
затвердження Закону України «Про сільський зелений туризм», який 
залишається з 2004 р. на рівні проекту [6], хоч саме він повинен визначати 
сукупність і спрямованість усіх нормативів цього виду господарської 
діяльності на селі. Одночасно з підготовкою законодавчої основи СЗТ 
доцільно провести широку компанію її популяризації шляхом рекламування, 
навчання, обміну досвідом та економічного стимулювання господарств, 
зацікавлених у такому виді діяльності та здатних до її виконання. Необхідно 
передбачити ймовірне перепрофілювання сільських господарств, які мають 
для цього відповідні перспективи (розташування на місцевості, наявність 
народних ремесел, цікавих етнотрадицій, об’єктів архітектури тощо).  

Для успішного функціонування СЗТ в Україні необхідно також 
передбачити підготовку господарів, здатних виконувати подібну діяльність в 
умовах села. Для них потрібно передбачити форми дистанційного навчання, 
випуск спеціальної літератури та публікацію нормативних вимог, 
обумовлених діяльністю СЗТ. В Україні діють два сайти, на яких зацікавлені 
громадяни можуть вибрати бажаний і доступний для них турпродукт: сайт 
Спілки сприяння розвитку сільського туризму в Україні та сайт ТОВ 
«Екоплан» [4].  

Розширення перспектив СЗТ в межах територіальних громад сприятиме 
активізація краєзнавчої роботи серед молоді, яку сьогодні досить успішно 
виконують не лише шкільні установи та вищі навчальні заклади, а й 
громадські організації на місцях. Цей досвід можна було б використовувати 
для організації спеціальних маршрутів, екологічних стежок, навчальних 
курсів відповідно до місцевих ремесел і ресурсів. Успішність популяризації 
діяльності СЗТ на селі залежить від одночасного впровадження відповідних 
заходів економічного стимулювання господарств, які не лише виявили 
готовність ним займатися, а й мають належну спеціальну підготовку й певні 
види ресурсів, тобто готові для створення якісного та конкурентноздатного 
турпродукту. На початковій стадії діяльності господарі СЗТ повинні бути 
звільнені від обов’язкової реєстрації діяльності в органах влади 
територіальної громади, що звільнить їх від шкідливої на цьому етапі 
бюрократичної тяганини та тривалої витрати часу на підготовку відповідних 
документів. Основним економічним важелем стимулювання СЗТ є 
звільнення господарства від оподаткування за виконання такого роду 
діяльності, а також надання господарю (господарям) належної фінансової 
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субсидії на безвідсотковій основі. Наступним етапом є створення 
регіональних об’єднань цього напряму діяльності в межах адміністративних 
районів і областей. Саме вони, регіональні об’єднання господарств СЗТ, 
проводитимуть заходи популяризаційного та моніторингового спрямування: 
сертифікацію видів та стандартів послуг, публікацію каталогів регіональних 
господарств рекламного спрямування, формування «тематичних» сіл 
(народні ремесла, етнотрадиції, агропродукти тощо). Слід відзначити, що 
створення регіональних об’єднань господарств СЗТ відповідає 
задекларованій урядом програмі децентралізації влади. Такі об’єднання 
зможуть не лише координувати відповідний вид діяльності в регіоні, а й 
забезпечать раціональне використання місцевих ресурсів для розвитку СЗТ. 

Висновки. Активізація сільського зеленого туризму в Україні залежить від 
невідкладного здійснення першочергових нормативно-організаційних 
заходів: утвердження законодавчих нормативів діяльності СЗТ, проведення 
стимулюючих рекламно-конкурсних відборів господарств СЗТ на 
регіональному рівні та надання їм пільгових кредитів для реструктуризації та 
модернізації на початковому етапі діяльності. 
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ПАССИВНАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ РЕКРИАЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ГОРОДА КОЛОМНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Речная прогулка на теплоходе просто не может не понравиться. От такого 

времяпровождения в восторге и дети, и взрослые. Водное путешествие – это 
не просто несколько часов плавания. Это отдых, который запоминается 
надолго. Это подтвердит каждый человек, которому посчастливилось хотя 
бы раз прокататься на теплоходе. Теплоходные туры подарят прекрасное 

http://www.rada.gov.ua/
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настроение и массу незабываемых впечатлений, ведь это уникальная 
возможность познакомиться с достопримечательностями природы, 
насладиться красивыми пейзажами и прекрасно отдохнуть на борту 
комфортабельного теплохода. 

Цель нашей работы по рекреации студенчества в родном краю – это как 
можно больше узнать о родном крае с наименьшими финансовыми 
затратами, но охватив наибольшую информационную и территориальную 
площадь своего района.  

В связи с этим у нас возникла проблема нахождения путей решения 
рекреации (комплекс оздоровительных мероприятий, осуществляемых с 
целью восстановления нормального самочувствия и работоспособности 
здорового, но утомлённого человека) студентов государственного социально-
гуманитарного университета (ГСГУ) какими то другими более 
совершенными путями. И чтобы решить эти проблемы по восстановлению 
эмоциональных и психологических сил, здоровья и трудоспособности 
нашего студенчества путём отдыха вне жилища: на лоне природы, в 
туристической поездке и т. п., мы решили провести исследования по 
организации таких мероприятий на факультете физической культуры и 
спорта (ФФКиС). Мы совместно со студентами нашли оптимальные пути 
решения вопроса ознакомления с родным городом и родным краем, в нашем 
случае г.о. Коломна Московской области. Решив попробовать найти 
неординарные, но эффективные пути рекреации наших студентов, мы нашли 
очень простое решение. Для осуществления этого плана надо просто встать в 
шесть часов утра (единственное неудобство для студенчества) приготовить 
себе два бутерброда и взять с собой бутылочку воды 0,25 литра. Общежитие 
нашего ГСГУ г.о. Коломна находиться в трех километрах пешего хода от 
пристани «Бочманово» на реке Оке. За тридцать минут любой человек может 
пройти это расстояние. Другие студенты, которые живут в городе Коломна, 
могут воспользоваться общественным или личным транспортом (личный 
транспорт можно оставить на площадке около пристани).  

Перед тем, как пройти на теплоход посмотрите на лево – это виднеются 
автомобильный и железнодорожные мосты через Оку (трасса М-5 или Урал), 
а под горой справа расположилась местная детско-юношеская спортивная 
школа по академической гребле. И вот она река Ока во всей своей красе: вот 
народ уже разместился на верхней палубе и наслаждается видами:И в 
субботу от пристани «Бочманово» в 7-00 отправляется рейсовый, социальный 
теплоход «Москва-108» на 120 человек до пристани «Притыка» (деревня 
Трегубово). Обеспечивает этот рейс компания-перевозчик: ОАО «Порт 
Коломна». Расстояние маршрута по реке около 25 километров в одну сторону 
и столько же обратно. На пути следования теплоход делает остановки: 
Колычево, Городня, Васильево. С целью организации безопасности 
пассажиров теплоход оборудован поворотным трапом для посадки и высадки 
пассажиров. На теплоходе есть туалет, довольно чистый, там все есть, что 
нужно. Этот теплоход – во многом является социальным, его запускают 
специально в конце апреля – конце сентября для дачников, проживающих в 
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деревне Трегубово, Озерского района Московской области, где и находится 
пристань Притыка. То есть ходит этот теплоход только по выходным (в 
субботу и в воскресенье). Что примечательно стоимость проезда общего 
билета в одну сторону 62 рубля, но для некоторых категорий граждан есть 
50% льготы, на наше счастье в эти категории включены и студенты очных 
отделений. По пути до пристани «Притыка» студенты иногда могут 
испытывать некоторые неудобства, потому что пассажиров может быть 
много, но это случается очень редко. Взяв билет за 31 рубль, ребята могут 
свободно располагаться на верхней палубе теплохода, потому что пожилые 
пассажиры-дачники всегда располагаются на нижней закрытой палубе. 

Перед отплытием ребятам надо обязательно с ориентироваться на погоду, 
потому что с утра может быть холодновато и желательно надо взять с собой 
какую ни будь курточку, потому что ветер может быть сильным. 
Порелаксировать на воде, осматривая береговые красоты, удовлетворить 
просьбу ликующей души, спеть от восхитительного единения с природой и 
водой – и при этом потратить сумму, соизмеримую с проездом на городском 
автобусе– все это легко сделать тут. Маршруты пролегают в прекраснейших 
туристических местах Подмосковья, интересных и при сухопутном осмотре, 
а речной транспорт поможет приблизиться к заветным 
достопримечательностям. Еще один аргумент – общение с людьми, 
добросердечными и любящими родную землю; они могут рассказать много 
интересного, чего нет ни в одной краеведческой книге. Взять с собой плеер с 
любимой музыкой тоже будет не лишним. Маршрут по Оке красив, можно 
любоваться не только зеленью берегов, но и тем, как проплывают мимо 
солидные тяжелогруженые баржи и разные маломерные суда.  

Покинув пределы пристани, теплоход идет вверх. Как только теплоход 
отошел от пристани «Бочманово» с правой стороны перед нами на высоком 
берегу видна территория промзоны бывшего «Завода тяжелого 
станкостроения», затем меняется пейзаж на балки и овраги высокого берега 
«Парка 50 Октября», а слева простираются луга и сельхозугодия. На воде по 
всему маршруту мы видим много рыбаков на обоих берегах, на лодках и т.д. 
Ока не спроста считается одним из самых лучших мест для рыбалки, здесь 
обитает множество разнообразных рыб. А прекрасные нивы будут радовать 
глаз любого туриста. По обоим бортам мы часто видели цапель, которые 
стояли на одной ноге в воде или пролетали мимо. А это красный бакен, 
который означает фарватер. А фарватер – это такое место, которые 
обозначено белым и красным бакеном, и между ними судно может спокойно 
проходить и на мель оно не сядет 

Через 800 метров справа просматривается высотки огромного 
микрорайона «Колычево» и на его пляже первая остановка нашего теплохода 
«Москва-108». Посадив 15–20 пассажиров мы продолжили маршрут далее 
мимо протянувшегося вдоль реки Оки город, и Коломна осталась у нас за 
кормой.  

После микрорайона слева продолжаются сначала земли сельхозугодий, а 
затем лесной массив, с права на возвышении на расстоянии 7–8 километров 
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стоят большие села «Малое колычево», «Большое колычево», «Игнатьево» и 
«Акатьево» они между собой разделены огромными логами и оврагами. 
Между селами «Большое колычево» и «Игнатьево» расположен большой 
щебеночный карьер (в народе эта местность называется «щебенка»). 
Основной вид его деятельности добыча декоративного и строительного 
камня, известняка, гипса, мела и сланцев.  

На границе села Игнатьево и деревни Акатьево находится детский 
оздоровительный лагерь «Орлёнок», содержащий остатки усадьбы, 
постройки XIX века, принадлежащей известному русского музыкальному 
деятелю, контрабасисту и дирижёр С. А. Кусевицкому (1874–1951). От 
усадьбы сохранились деревянный с антресолями жилой дом и большой 
пейзажный липовый парк. Гостями усадьбы были 
С. В. Рахманинов и Ф. И. Шаляпин.  

Слева продолжается лесной массив и заканчивается почти напротив села 
«Акатьево», где впадает в Оку малая речка Матырка, после ее впадения с 
левой стороны распростерлись огромные кормовые городнецкие луга с 
большим количеством крупно-рогатого скота на расстоянии 4–5 километров 
до впадения в Оку уже средней реки Осетр. После села «Акатьево» рельеф 
берегов меняется существенно, уже с право распростерлись земли 
сельхозугодий, а с лева с высокими берегами смешанный лесной массив, этот 
рельеф продолжается около восьми километров. А вот тут зелень очень 
красиво отражается в воде. Слева в лесном массиве располагается три 
детских оздоровительных лагеря и около десяти туристских баз отдыха 
(некоторые из них давно заброшены). После окончания лесного массива 
слева и землей сельхозугодий справа, мы наблюдаем справа храм селения 
«Белые колодези» – это село в городском округе Озёры, Московской 
области, России. Основание этого храма 1782 год, а в 1850–1858 гг. в селе 
была построена каменная одноглавая церковь Успения Пресвятой 
Богородицы в псевдорусском стиле, с приделами Усекновения Предтечи и 
Николая Чудотворца в трапезной и колокольней. В 1938 году Успенская 
церковь была закрыта, колокольня сломана. Вновь открыта в 1992 году и 
отремонтирована и сейчас является памятником архитектуры. 

Слева, где пристань «Притыка» на возвышении красуется деревня 
городского округа Озёры Московской области  Трегубово. По данным 1905 
года деревня Трегубово и Притыка входила в состав Сенницкой волости 
Зарайского уезда. Местное население занималось рыболовством, а с 1929 
года – населённый пункт в составе Коломенского округа Московской 
области. Весь путь от Коломны до пристани «Притыка» (около 25 
километров) у нас занял около двух часов и всего лишь за 31 рубль (0,41€ 
или 0,48$) за студента. 

В пятнадцати минутный перерыв модно походить и размять ноги, если 
они затекли от сидения на лавочках. Можно подняться на бугор в деревню и 
полюбоваться красотами окрестностей и величественным видом реки Оки. 
На обратном пути можно внимательнее рассмотреть то, что Вы могли 
упустить или прозевать на пути теплохода вверх по течению. Через 15 минут 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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наш теплоход отправляется обратно в 9.15 и идет по течению обратно и 
совсем скоро оказывается в пределах Коломны у пристани «Бочманово» с 
прибытием в 10.50.  

Есть такой вариант маршрута, что на обратном пути можно выйти за 2–3 
километра до пристани «Бочманово» в микрорайоне «Колычево», где вы 
подниметесь на Набережную Дмитрия Донского. Собственно, только по ней 
там и можно прогуляться (вид на реку шикарный с высокого берега). 
Прогулка займет около 30 минут Вашего времени в районе набережной по 
улице Девичье Поле. 

Заключение:На собственном опыте мы убедились, отправляясь в первую 
прогулку на теплоходе, что мы получаем от этого простейшего мероприятия: 

1. Польза для здоровья. Свежий речной воздух и солнечные лучи будут 
сопровождать на протяжении всей поездки. После городского шума и 
задымленности сложно придумать более полезный вид релаксации. Даже, 
если вдруг пойдет сильный дождь, от него всегда можно спрятаться на 
нижней палубе, хотя верхняя палуба оборудована навесом. 

2. Великолепные пейзажи. Даже если вы заядлый турист, теплоход дарит 
прекрасную возможность посмотреть на родные края с другого ракурса. С 
реки открывается чудесный вид на песчаные пляжи, леса, мосты, церкви. 
Закаты и рассветы на реке не сравнятся ни с чем. 

3. На память о водной прогулке у вас останутся чудесные снимки. 
Фотосессия на теплоходе – еще один аргумент в пользу такого отдыха. 
Прогулка на социальном теплоходе – вполне доступное удовольствие для 
любой компании. И удовольствия от речного мини-круиза вы получите 
намного больше. Просто надо попробовать и убедится в этом самим.  

В сумме мы потратили за четырех часовую прогулку на теплоходе 62 
рубля (0,82€ или 0,96$) два бутерброда (30 рублей (0,41€ или 0,48$ )) и 
бутылочку воды 0, 25 литра (15 рублей (0,20€ или 0,24$ )) на одного 
студента. Всего в финансовом плане ребята потратилина себя 107 рублей или 
1,43€ или 1,68$ и это за четырех часовую пятидесяти километровую прогулку 
на теплоходе с «питанием и водой». Где Вы можете найти более дешевый и 
такой продолжительности маршрут пассивной познавательной рекреации 
студенческой молодежи. В общем, катание на теплоходе «Москва-108» нам 
очень понравилось, все было здорово и очень интересно. 
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Александр Титлов, Максим Баканов, Татьяна Климанова 

 
РЕКРЕАЦИОННЫЙ И ПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ГОРОДА КОЛОМНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Туристские мероприятия активного рекреационного туризма направлены 
на расширенное восстановление физических, интеллектуальных и 
эмоциональных сил человека. Эффективному отдыху и оздоровлению 
участников рекреационно-туристской деятельности способствует, 
обеспечение достаточной мышечной активности, устранение 
неблагоприятных последствий «мускульного голода» с тренировкой 
основных функциональных систем, обеспечивающих работоспособность 
организма. Кроме физической нагрузки умеренного объема и интенсивности 
оздоровительным эффектом обладает сама по себе смена обстановки и 
положительный эмоциональный фон от общения с природой и приятной 
компанией. Туристские походы переносят горожанина в новую ландшафтно-
климатическую среду, обеспечивают «тесный контакт» с природой, учат 
наблюдать ее и наслаждаться ею; развивают бережное отношение к ней и 
облагораживают человека духовно. 

Цель нашего мероприятия рекреационного туризма это полноценный 
отдых и оздоровление студентов средствами водного туризма. 

В связи с этим у нас возникла проблема нахождения путей решения 
активной рекреации студентов государственного социально-гуманитарного 
университета (ГСГУ) какими-то другими более совершенными путями. И 
чтобы решить эти проблемы по восстановлению эмоциональных и 
психологических сил, здоровья и трудоспособности нашего студенчества 
путём активного отдыха средствами водного туризма на байдарках. 

Наш коллектив долго выбирал водный маршрут для прохождения его на 
байдарках Тайме́нь-3, которых у нас было 8 штук. Так как у нас в ГСГУ 
г.о. Коломна учатся студенты со всего юго – востока Московской области, 
мы разбирали множество вариантов походов в этой местности. Остановились 
на маршруте Зарайск-Коломна сплав по реке Осетр до его впадения в Оку и 
по ней до Коломны. Чем нас привлек этот маршрут: во первых он является 
одним из самых простых для прохождения: во вторых это довольно 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32257404
https://elibrary.ru/item.asp?id=32257404
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спокойная река от Зарайска, но все же есть пороги и перекаты в количестве 
четырех штук до впадения в Оку (в большинстве своем не особо сильные): в 
третьих, заброска на исходную точку не представляет труда, автобусы из 
Коломны курсируют каждый час: в четвертых завершить маршрут можно 
около автобусной остановки, которые находятся вдоль берега и в пятых весь 
маршрут можно пройти за два дня. В завершении надо разобрать байдарку и 
ехать домой или дотащить вещи и байдарку до общежития в собранном виде 
(как поступили мы). Характеристика нашей байдарки, она состоит из 
оболочки и каркаса, а также комплектуется рулём. Как и большинство 
разборных каркасных байдарок, она имеет ряд продольных (кильсон, 
стрингеры, привальные брусья, фальшборта) и поперечных (шпангоуты) 
деталей каркаса. Затем обе половины каркаса вставляют в оболочку (которую 
часто называют «шкурой» или «галошей»), и соединяют нос и корму вместе, 
одновременно натягивая оболочку. Она трехместная, грузоподъемность 
375 кг., длина 570 см., ширина 88 см., полное водоизмещение 700 кг., вес 38 кг. 

Начали прохождение маршрута в пятницу с утра, так как место для 
ночевки в субботу найти непросто: река Осетр является излюбленным 
местом отдыха. Выехали из Коломны в 6–30 ребята и в 7–30 девчонки утра 
на рейсовых автобусах, потому что сразу 24 человека могли не поместится 
(помимо нас в автобусе местные жители). Выйдя на остановке около 
Зарайского кремля (там автобусная станция). От станции до реки совсем 
близко, мы дошли минут за 20, причем еще успели пофотографировать 
кремль. Обходить его, кстати, нужно справа. Там идет хорошая дорога, 
приводящая прямо к плотине. Все байдарки в разобранном виде до места 
довезла университетская машина «Пежо» и пока девчонки ехали часом 
позже, ребята за этот час сумели собрать все байдарки на берегу реки Осетр в 
окрестностях Зарайска. Лучше спускать лодку после нее. Там находится 
пляж, да и так места много, есть где стапель устроить. Перепад высот на 
плотине составляет где-то метра полтора. До нее Осетр, говорят, мелкий, 
после же – довольно глубокий и широкий. В районе платины довольно много 
рыбаков. Рыба там, наверно, берет, хотя за то время, пока мы собирали 
лодку, видели только одну пойманную рыбешку. Прохождение нашего 
маршрута мы начали в 10:00. Поначалу Осетр довольно мелкий, глубина не 
превышает 1.5 метров. Несмотря на пятницу, на протяжении километров трех 
встречалось много рыбаков. Ловят они не с берега, а заходят на середину и 
закидывают под берег. Выработали правила прохождения маршрута, в 
трешке обязательно должна быть минимум одна девчонка (в нашей группе 
было 9 девчонок и пятнадцать ребят), а гребли обязательно 1-ый и 3-ий 
номера, второй номер отдыхал и наблюдал, а потом описывал весь маршрут 
как летописец и обязанности периодично менялись. 

В 10:30 мы подошли к Святому источнику, где набрали хорошей питьевой 
воды. На этот источник люди ходят за водой даже из Зарайска. В 11:00 
прошли высоковольтку и приплыли в деревню Мендюкино. Там первый мост 
(пешеходный). Проплыть под ним нельзя и мы обносили байдарки на руках 
через мост (приставать к берегу лучше справа). В 11:30 мы уже плыли 
дальше. После Мендюкино реку пересекает вторая высоковольтка.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%82


Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 

181 
 

В 12:00 проплыли под автомобильным мостом. В 12:15 приплыли в 
населенный пункт Маркино. В 12:30 приплыли в деревню Овечкино. В 
Овечкино через реку идет железный мост (в принципе, проходимый даже для 
машин). Его мы пока обносили, немного отдохнули, и в 13:00 поплыли 
дальше. С погодой нам повезло. Солнце светило во всю, на небе – ни одного 
облачка. К полудню стало заметно припекать. Начали обгорать. 

Маршрут от Овечкино, пожалуй, самый неинтересный. Осетр уходит в 
яму, и ничего, кроме этого бугра не видно, а весь берег затоптан стадами 
коров. Там мы увидели первую цаплю. Близко она к себе не подпускает, и 
когда до нее остается метров 60, перелетает по реке дальше. 

В 14:00 подошли к Радушино и там через Осетр проходит большой 
автомобильный мост. Сразу за ним речку перегораживает остров. Оплыть его 
было нельзя: единственный проход завален деревьями. Пришлось обносить. 
В 14:30 поплыли дальше и к 15:00 приплыли к деревне Протекино. Там тоже 
есть свой мост, который мы обносили по левому берегу. Мостом это 
сооружение было лет 10 назад. Теперь о нем напоминают только сваи и 
торчащие из воды железки. За мостом – перекат, говорят, рыба там берет. 

В 15:30 решили сделать привал и отдохнуть. Остановились около одного 
из поворотов реки на перекате. Пообедали на полянке и в 16:30 поплыли 
дальше. А в районе деревни Кудрино, поскольку к вечеру отдыхающего 
народу на берегу становилось все больше и больше, и мы боялись не успеть 
найти хорошее место. Туда мы приплыли в 17:00. В этом месте на реке есть 
довольно мощный перекат (один из самых сильных на Осетре), слышно его 
было издалека. Изначально мы хотели пройти порог на лодке (он, в 
принципе, проходим), но потом подумали и решили не рисковать байдаркой. 
Поэтому протащили ее вдоль берега.  

В 17:30 проплыли село Горное, которое возвышается на высоком холме. С 
реки видно чей-то огороженный участок земли на несколько гектаров и 
здоровый дом. Следующая остановка у нас была около Бебихово, в 18:10. 
Это место пропустить сложно: с дерева там свешивается веревка, называется 
тарзанкой. Мы вдоволь накупались, попрыгали с тарзанки и даже успели 
половить рыбу (правда, ничего не поймали). Туда приходит много народу из 
Бебихово и Притыки купаться, кто-то на машинах стоял там лагерем. Из 
Бебихово мы отплыли в 19:00. Через полчаса были уже во Власьево, с реки 
были видны крыши домов. В районе Власьево есть довольно опасный 
перекат, мы там чуть не пропороли байдарку: прошли буквально в 10 
сантиметрах от гряды острых камней.  

Привал с ночевкой решили сделать под Власьево и стоянку сделали на 
правом берегу после переката. Мы встали ниже по течению (хотелось 
половить рыбу, а она, как известно, в основном стоит ниже перекатов). 
Вблизи нашей стоянки был родник (метров 50 вверх по течению), говорят, 
где-то есть еще. Рядом есть смешанный лес (от реки его отделяет небольшая 
поляна). 

Поставили палатку, разожгли костер и начали готовить еду. На ужин у 
нас был, борщ с капустой и тушенкой и получилось довольно вкусно. 
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Попили перед сном чаю со сгущенкой и легли спать. Спали мы втроем в 
двухместной палатке. Всю ночь по берегу ездили машины: это искали место 
для стоянки припозднившиеся туристы. После 23:00 решили лечь поспать, 
чтобы потом часов в 6 утра пойти ловить рыбу. На следующий день мы 
встали рано, в 7 утра: нам предстоял тяжелый день, надо было пройти раза в 
полтора больше, чем мы прошли за первый день. Приготовили еду, причем 
решили котелок каши взять в дорогу, чтобы по пути не тратить время на 
приготовление обеда, а только разогреть и поесть.  

В 9:00 собрались, и начался второй день маршрута. В 10:00 мы подошли к 
Ильясовским порогам. Это, наверное, самые сильные пороги на реке и 
проходить их мы не решились, т.к. из воды были видны торчащие камни, да 
и было довольно мелко, поэтому провели байдарку с вещами так. По 
большой воде этот порог проходим (на будущее: надо будет попробовать 
приехать туда весной или в начале лета). На этом пороге было много народу, 
потому что туда приходили купаться с рядом расположенных турбаз: Старт, 
Сатурн, Росинка. 

В 11:25 прошли мимо московского пионерлагеря «Лесные дали». Там до 
середины реки построена хорошо оборудованная купальня (поначалу мы 
думали, что это мост). Минут через 10 мы подошли к автомобильному мосту 
через Осетр в Берхино. Мост мы обносили слева. Народ со свадьбы смотрел 
на нас довольно удивленно. После моста река очень бурная и течение 
довольно быстрое, но там глубоко и на лодке можно было плыть. В 
следующий раз мы остановились у затопленного моста. С него ловили рыбу 
какие-то двое рыбаков. Однако справа под ним можно провести лодку. В 
12:40 мы отплыли от этого моста и пошли дальше.  На участке от Берхино до 
места впадения Осетра в Оку по обоим берегам было полно туристов. 
Буквально под каждым кустом, куда был подъезд, стояли палатки. 

14:00 мы наконец-то доплыли до Оки. Даже воздух на этой большой реке 
какой-то другой стал, более свежий. Хотели сделать привал, чтобы хоть 
немного отдохнуть и поесть, но очень долго не могли найти место для 
стоянки: все берега были заняты. Пришлось плыть дальше. Через час пути 
(15:30) все-таки увидели небольшой пляж в районе турбазы Нептун. Тут мы 
и решили сделать привал. Стояли целый час. За это время успели искупаться, 
поесть. На отмели сильно бил хищник. Мы кидали спиннинг, но так и ничего 
и не поймали. В 16:30 поплыли дальше. Плыть по Оке было легче, чем по 
Осетру. Во-первых, течение там намного сильнее, а во-вторых, уже был 
виден конец пути. В районе Акатьево стояло много рыбаков на лодках: одни 
ловили на удочку, а другие, судя по всему, дергали судака на малька. 

В 18:00 прошли мимо Колычево. На пляже там было много народу, и на 
нас чуть ли не пальцем показывали, все-таки байдарку теперь не часто 
встретишь. В 18:30 мы уже у КБМ. До дома осталось еще самая малость. В 
19:00 мы наконец пристали в районе Бочманово. Метров 300 перед 
автомобильным мостом есть удобное место, где раньше там качали песок. 
Глубина там порядочная, до 3 метров, и заилиться, еще не успело.  
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Вытащили лодку, часть вещей сложили в нее, часть разобрали в руки, 
взвалили байду на плечо и понесли ее домой. Этот последний участок пути 
оказался самым сложным. Масса байдарки где-то килограмм 40 плюс вещи и 
вода, оказавшаяся в ней. Получается порядочно. И потом нести лодку 
неудобно. Тащить нам ее надо было где-то с километр… 

Заключение: Сегодня водный вид туризма имеет большую популярность 
среди студентов. Они сами разрабатывают себе маршруты, которые их 
интересуют, привлекают друзей, подруг и т.д. Водный туризм в XXI веке 
становится чем-то большим, перестает быть хобби, и переходит, порой, в 
увлечение. Сегодняшнее разнообразие всевозможных проложенных 
маршрутов и всех тех трудов, которые студенты преодолевают на пути 
удовлетворения нужд в познании и способности проявить себя 
самостоятельным в условиях отличных от повседневной жизни, привлекает 
все большее количество людей, что не может быть упущено как одно из 
составляющих сфер туризма. Для водного туризма важна простота 
транспортировки и грузоподъемность судна. Иногда к месту старта 
приходится добираться на поездах, а потом дополнительно забрасываться на 
автомобиле (в лучшем случае), поэтому хорошо, если суда разборные и легко 
распределяются по рюкзакам участников экипажа. В этом отношении 
хороши катамараны, байдарки. 

Мы выяснили, что в водном походе ведущими признаками, 
определяющими рекреационные качества различных типов ландшафта 
являются контрастность рельефа, структура лесного покрова, наличие 
водных объектов, ягодных и грибных угодий, эстетические качества, 
транспортная доступность. 
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РОЗДІЛ VІ 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІЗИЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ, ЗМІЦНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я 

 
 
УДК:796.325.077.5 – 053.6 

Юліана Андрійчук  
 

СТАН ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ХЛОПЦІВ-ПІДЛІТКІВ  
14–16 РОКІВ 

На думку І. В. Ауліка [2], без даних про фізичну працездатність дітей і 
підлітків, не можливо судити про їх стан здоров’я та фізичний розвиток. 
Кількісне визначення фізичної працездатності, передусім, необхідне під час 
організації фізичного виховання дітей і підлітків різних вікових груп, при 
відборі, плануванні і прогнозуванні навчально-тренувальних навантажень 
спортсменів. 

Під фізичною працездатністю розуміють здатність людини проявити 
максимум фізичного зусилля під час статичної, динамічної або змішаної роботи 
[2]. Фізична працездатність у широкому значенні є інтегральним вираженням 
можливостей людини та характеризує її здоров'я. У вузькому значенні фізичну 
працездатність розглядають як функціональні можливості кардіореспіраторної 
системи. 

Досліджували особливості фізичного стану високорослих школярів 14–
16 років, які займалися волейболом, порівняно з високорослими учнями, котрі 
не займалися у спортивних секціях. В експерименті брали участь 193 школярі 
14–16 років, із яких 75 осіб, які займалися фізичною культурою за 
загальноприйнятою програмою та не відвідували спортивні секції, складали 
групу 1; і група 2 – 98 осіб, які від одного до трьох років займалися волейболом 
у шкільних спортивних секціях. 

Дослідження проводили на базі лабораторії функціональної діагностики та 
фізичної реабілітації Луцького інституту розвитку людини Університету 
«Україна» та експериментального майданчика НВО-ДНЗ-ЗОШ № 20 м. Луцька. 

Фізична працездатність визначалась за показниками субмаксимального 
тесту PWC170 . 

Таблиця 1 
Показники фізичної працездатності та максимального споживання 

кисню високорослих школярів 
Показник Вік, 

роки Група Кількість, 
осіб 

Значення показників 
x  S t t 

Відносна 
фізична 
працездатність 
за тестом 
PWC170,  
кгм·хв–1·кг 

14 1 35 13,04 0,64  7,523*** 2 32 17,88 0,09  

15 1 33 14,03 0,54 1,186 3,905*** 2 30 16,52 0,34 3,876** 

16 1 25 13,72 0,66 0,365 2,582* 2 36 15,90 0,53 0,983 
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Максимальне 
споживання 
кисню 
відносне, 
мл·хв–1·кг 

14 1 35 2,47 0,06   10,774*** 2 32 3,12 0,02   

15 1 33 2,68 0,05 2,706* 5,130*** 2 30 3,20 0,09 0,901 

16 1 25 2,74 0,09 0,572 4,473*** 2 36 3,25 0,07 0,452 
Примітки: «1» – високорослі школярі, які не відвідували спортивні секції; «2» – 

високорослі школярі, які займалися волейболом у шкільних спортивних секціях; t – 
значення t-критерію Стюдента між показниками груп 1 та 2 різного віку; 
t (курсивом) – значення t-критерію Стюдента між групами 1 і 2 у межах вікових 
груп; відмінність статистично достовірна при * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001. 

 
Статистично значимо кращими були показники абсолютної фізичної 

працездатності, максимального споживання кисню були в хлопців, які 
займались волейболом у всіх вікових групах, але мали тенденцію до 
зниження. Вивчення фізичної працездатності виявило її погіршення з віком у 
волейболістів та практично не змінний характер у не спортсменів. МСК на 
одиницю маси тіла з віком зменшувалось більше у спортсменів в порівнянні з 
не тренованими.  

В літературі наявні публікації, які присвячені питанню фізичної 
працездатності дітей та підлітків [1; 2; 3; 4; 5; 8]. За даними В. Л. Карпмана і 
співав. [4] величина PWC170 значною мірою залежить від тренованості та 
спортивної спеціалізації і у різних контингентів коливається в широких 
межах. Вважається, що систематична м’язова діяльність приводить до 
досягнення високих значень PWC170 [1; 8], гіпокінезія, навпаки, викликає 
зниження показників PWC170 [2]. 

Літературний аналіз свідчить, що на сьогодні досить широко висвітлені 
питання вікових та статевих особливостей МСК у школярів [5; 7].  

Отже, вивчення фізичної працездатності є важливим показником 
функціонального стану дітей та підлітків які займаються спортом і є 
важливим критерієм спортивного відбору у спортивних іграх, зокрема у 
волейболі.  

Статистичний аналіз абсолютної фізичної працездатності за тестом 
PWC170 показав (табл. 1), що вона була більшою в учнів-волейболістів у 14–
16 років (р<0,001).  

Виявлено достовірно значимий період інтенсивного збільшення 
показника на 16,8 % у високорослих нетренованих школярів у 15 років 
(р < 0,001). 

Статистичний аналіз відносної фізичної працездатності за тестом PWC170 
показав (табл. 1), що вона була більшою в учнів-волейболістів у 14–16 років 
(при р < 0,001, р < 0,001 та р < 0,05 відповідно). 

Виявлено достовірно значимий період зниження показника у 
високорослих школярів, які займалися волейболом у шкільних спортивних 
секціях у 15 років (р < 0,001). 

Отже, аналіз максимального споживання кисню показав, що він був 
більшим в учнів-волейболістів у 14–16 років (р < 0,001). Також ці показники 
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зростають у нетренованих школярів і учнів-волейболістів, але в учнів-
волейболістів меншими темпами, ніж у нетренованих хлопців. 
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ОЦІНКА ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬОГО МЕДИЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО ТА УЧНІВ  

МІСТА ТЕРНОПОЛЯ 
У результаті проведеного анкетування, участь в якому приймали 126 

студентів ДВНЗ «Тернопільського національного медичного університету 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» та 154 школярів з Тернополя. 
Анкета міжнародної фізичної активності у повній версії була використана як 
основний метод дослідження. Також були враховані показники фізичної 
самооцінки, проби з фізичним навантаженням та індекс маси тіла (ІМТ). 
Отримані результати після опитування студентів національного медичного 
університету ім. І.Я. Горбачевського та школярів міста Тернополі згідно 
міжнародної анкети фізичної активності були оцінені як незадовільні, адже 
більшість обстежених серед студентів, а саме (67%), та школярів (59,5%) 
мали незадовільний рівень фізичної активності, а також підвищену масу тіла. 
Забезпечення оптимальної рухової активності студентської молоді є одним із 
приорітетних чинників здорового способу життя та засобів оздоровлення. 
Нормою рухової активності студентів ТНМУ та школярів міста Тернопіль 
можна вважати таку величину, котра повністю задовільняє біологічні 
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потреби в рухах, відповідає функціональним можливостям організму, сприяє 
його розвиткові, фізичній підготовленості, збереженню здоров’я, 
підвищенню працездатності та забезпечує успішне виконання своїх 
обов’язків в повсякденному житті. Загальне здоров`я, в тому числі здоров`я 
молоді є найбільш важливим та найціннішим показником соціального та 
економічного процвітання країни. Підтримка і збереження здоров`я нації 
вимагає заохочення здорового способу життя. ВООЗ стверджує, що ведення 
здорового способу життя є найголовнішою профілактикою захворювань. 
Значна кількість українських підлітків ще не розвинула культуру здорового 
дозвілля: 99,5% підлітків проводять багато часу, працюючи за комп'ютером, 
тоді як лише 23,9% підлітків проводять більше однієї години на відкритому 
повітрі, та 20% – роблять ранкові вправи. Дослідження «Молодь України 
2015» серед 14–15-річних людей довели, що 59% учасників займалися 
легкою атлетикою протягом останніх 7 днів, 26% не займалися спортом або 
брали участь у інших видах інтенсивної фізичної активності за останній рік. 
36% учнів загальноосвітніх навчальних закладів мали середній, а 34% – 
нижчий за середній рівень фізичної форми через недостатню фізичну 
підготовку, нездоровий спосіб життя та попередні проблеми зі здоров'ям. 
Нещодавні дослідження та численні літератури обґрунтовують вплив 
соціальної структури на рівень фізичної активності дітей та молоді у всьому 
світі: у Англії, Чехії, США, Фінляндії та Польщі. У дослідженні взяли участь 
126 студентів Тернопільського національного медичного університету ім. 
І. Горбачевського, та 154 школярів м. Тернопіль. Вік обстежених складав: 
студенти – 17–19 років, учні – 15–17 років. Їм було запропоновано заповнити 
анкету International Physical Activity Questionnaire(IPAQ), а також пройти 
декілька функціональних проб, для оцінки рівня фізичної активності, а саме: 
ортостатичну пробу, кистьову динамометрію, а також пробу Штанге. ІМТ та 
показник самооцінки фізичної активності. Статистичний аналіз проводився 
за допомогою STATISTICA v.10. Було вирахувано середнє арифметичне та 
критерії Kruskal-Wallis. Рівень статистичної значимості був прийнятий при p 
= 0,05. Результати дослідження продемонстрували низький рівень фізичної 
активності студентів (3420,1 МЕТ х min / тиждень) та школярів (3956,1 МД × 
хв на тиждень). Найнижчий рівень фізичної активності продемонстрований у 
студентів під під час домашніх справ – 1203,2 МЕТ × хв / тиждень. 
Найнижчий рівень фізичної активності у школярів спостерігався теж під час 
домашніх справ – 1064,2 МЕТ × хв / тиждень. ІМТ розраховували за 
результатами фізичних обстежень цих студентів. Відповідно до рекомендацій 
ВООЗ: ІМТ = 17,0–18,49 кг / м2 – мала вага, 18,5–24.99 кг / м2 – нормальна 
вага, 25,0–29,99 кг / м2 – надмірна вага. ІМТ показав, що 20,4% студентів 
мали замалу масу тіла , 67,4% з них мали нормальну вагу та 12,2% мали 
надмірну вагу. 38,2% школярів мали замалу вагу, 58,1% – нормальна вага та 
3,7% були з надмірною вагою. Таким чином, у студентів було більше тих, хто 
мав надмірну вагу у порівнянні зі школярами. Серед школярів, у порівнянні 
зі студентами, був більший відсоток тих, хто має недостатню вагу.
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Результати дослідження загальної фізичної активності (ФА), з 
урахуванням індексу маси тіла у студентів довели, що найвищий рівень 
фізичної активності (3950,6 МЕТ × хв / тиждень) був у тих, хто мав 
нормальну масу тіла. Рівень ФА був значно нижчим у тих, хто мав надмірну 
вагу та малу масу тіла (3050,2 та 3480,1 МЕТ × хв / тиждень відповідно). 
Студенти з нормальною масою тіла мали найвищий рівень ФА у спорті 
(1645,4 МД н.м. / тиждень) і на роботі (1495,7 МД × хв / тиждень). У 
студентів з надмірною вагою найвищий рівень ФА спостерігався під час руху 
1523,1 МД × хв / тиждень, а вдома – 1390,4 МТ × хв / тиждень. N-показник 
тесту Kruskal-Wallis. Диверсифікація загальної діяльності та розділення на 
типи студенток за класифікацією ІМТ. Результати дослідженнь загальної 
фізичної активності, враховуючи ІМТ, довели значне зниження (N = 6,83, p = 
0,03) в загальній кількості ФА школярок з надмірною вагою порівняно з 
тими, хто має нормальну вагу або масу ваги (2867,4 3751,7 та 3593,5 МЕТ × 
хв / тиждень, відповідно). У той же час подібна тенденція спостерігалась у 
всіх досліджених областях ФА: під час роботи, переміщення, домашньої 
праці та у спорті. У школярів з надмірною вагою найнижчий рівень ФА 
(431,1 МОм хв / тиждень) був у спорті. Цей показник значно (N = 7,63, р = 
0,02) відрізнявся  від показників рівня ФА у спорті школярів з нормальною 
вагою або з замалою масою тіла. У школярів з нормальною вагою тіла 
загальний рівень ФА і рівень ФА у спорті був найвищим. *значні відмінності 
при <0.05; H-показник тесту Kruskal-Wallis. В обстежуваних нами студентів 
та школярів ми підрахували наступну за потужністю фізичну активність на 
протязі тижня (3420,1 МЕТ х min/на тиждень) та (3956,1 МД х хв) відповідно, 
а це свідчить про недостатній рівень фізичної активності, що є одною з 
основних причин незадовільного результату при дослідженні загальної 
фізичної активності з урахуванням індексу маси тіла. Отже, основним 
завданням є пояснити справжню цінність рухового режиму, та фізичних 
навантажень на організм кожного, адже для здорового способу життя 
необхідний високий рівень фізичної активності в поєднанні з іншими 
факторами, які забезпечуть здорове тіло. 
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молодіжного спорту в Європі. Спортивні наукові дослідження, 2002, 11. 

 
 

УДК 615.825+796 
Руслан Гайволя 

 
ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 

ДОСЛІДЖУВАНИХ УЧНІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАНЯТЬ У СПОРТИВНИХ 
ГУРТКАХ 

Аналіз наукової літератури [Ячнюк І., 2008; Чиженок Т. М., 2008; 
Царук О. В., 2012; Harris J., 2006; Bodnar І., 2013; ] свідчить про зниження 
рівня розвитку рухових якостей у школярів 15–17 років і доводить, що 
простежується негативна динаміка до зниження рівня фізичної 
підготовленості у юнаків допризовного віку. Наразі для подолання цієї 
тенденції значний потенціал криється у вдосконаленні позаурочної роботи з 
фізичного виховання школярів 15–17 років.  

Вивчення фізичної підготовленості (ФП) учнів виконано на основі 
використання рухових тестів. Результати тестування були співвіднесені з 
орієнтовними нормативами для оцінювання розвитку фізичних якостей.  

Внаслідок констатуючого експерименту визначено, що розвиток основних 
компонентів ФП школярів 15–17 років відбувається у рамках закономірних 
процесів розвитку рухових здібностей. Так, середньостатистичні показники 
метання м’яча з розбігу в учнів 15 років склали (29,04; 5,70 м), в учнів 16 
років цей показник зріс на 38,5 %, що у абсолютному значенні складає 11,2 
м. Проте в учнів 17 років темп приросту знижується: показники метання 
м’яча на дальність збільшився на 3,3 %, що становило 1,3 м в порівнянні зі 
школярами 16 років. При цьому кількість згинання і розгинання рук в упорі 
лежачи у 16-річних хлопців збільшилась на 19,3 % з (14,56; 5,33) до (17,37; 
8,29), а в учнів 17 років приріст склав 9,00 % до (18,93; 10,88). 

Аналіз приросту фізичних здібностей дозволив виявити наступну 
динаміку їх розвитку у школярів 15–17 років: у школярів 16 років в 
порівнянні зі школярами 15 років швидкість вища на 6,2 %, спритність – на 
5,9 %, швидкісно-силові здібності – на 14,3 %, сила – на 13,6 %, а 
витривалість – на 0,7 %; у школярів 17 років в порівнянні із учнями 16 років 
спостерігався наступний приріст показників ФП: швидкість збільшилась на 
2,5 %, спритність – на 6,4 %, швидкісно-силові здібності – на 1,7 %, сила – на 
44,7 %, а витривалість – на 4,7 %. 
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Таблиця 1 
Оцінка фізичної підготовленості школярів в залежності від віку 

Зміст тесту 
Вік 

15, (n=52) 16, (n=52) 17, (n=28) 
х  S х  S х  S 

Біг на 30 м, с 5,77 0,43 5,41 0,44 5,27 0,50 

Човниковий біг, 4х9 м 11,08 0,59 10,46 0,68 9,79 0,61 
Стрибок у довжину з місця, 
см  

183,5
0 20,41 209,77 11,34 213,5

0 11,69 

Підтягування, разів 4,52 3,09 5,13 4,25 7,43 4,30 
Згинання і розгинання рук в 
упорі лежачи, разів 14,56 5,33 17,37 8,29 18,93 10,88 

Метання м’яча з розбігу, м 29,04 5,70 40,23 7,57 41,57 6,20 
Біг на 1500 м, с 7,16 0,57 7,11 0,52 6,78 0,53 
Нахил тулубу вперед, см 2,38 2,84 4,90 3,43 6,14 3,95 

Таким чином, ми порівняли між собою виключно результати тестування, 
які співпадають для оцінки рухових здібностей учнів 15–17 років. Крім того, 
оцінка ФП була проведена із використанням тестових вправ, рекомендованих 
для учнів в залежності від їх віку. Отже, рівень розвитку фізичних якостей 
вказує на адаптаційні спроможності до фізичних навантажень. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДИК ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 

Термін «технологія фізичної реабілітації» залишається невизначеним у 
фаховій літературі і його трактують по-різному. Якщо виходити з того, що 
складовою технологічного моменту є методичний, як вважають деякі 
науковці, можна розглядати сучасні методики фізичної терапії в рамках 
технологій фізичної реабілітації [1]. Основною метою фізичної терапії є 
відновлення працездатності чи пристосування до повноцінного виконання 
хворою людиною професійних та соціальних функцій. На сьогоднішній день 
актуальною проблемою реабілітації є підбір відповідних методик фізичної 
терапії стосовно конкретного діагнозу у пацієнта [2]. 

Мета дослідження – обґрунтувати концепцію застосування сучасних 
методик фізичної терапії.  

Результати досліджень. Методика Войта – це фізіотерапевтичний метод 
лікування немовлят, дітей і дорослих з патологіями моторних функцій, 
пов’язаних з порушеннями центральної нервової системи та опорно-рухового 
апарату. Принципом Войта-терапії є вплив на рухову сферу, на сенсорну, 
вегетативну і психічну системи. Основне завдання методики  − формування 
рухових навичок, що відповідають віку пацієнта. Для вирішення цього 
завдання використовують рефлекси повзання і повороту. Практичним 
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результатом Войта-терапії є формування правильних рухових навичок. 
Ефективність терапії визначається за допомогою Войта-діагностики та 
клінічних даних. Войта-терапія як метод реабілітації дітей з руховими 
порушеннями може бути реалізований при частому повторенні вправ протягом 
тривалого часу (3–4 рази на день по 20–30 хвилин протягом не менше одного 
року), і тому розрахований на інтеграцію батьків у процес реабілітації з 
подальшим проведенням вправ у домашніх умовах. Войта-терапевт періодично 
проводить корекцію комплексу вправ під час консультацій. Виконання вправи 
полягає у фіксації дитини в позі рефлексу і впливі на зони ураження руками 
дорослого. Вибір такої зони проводиться індивідуально і залежить від виду 
рухових порушень. Вплив на зони стимуляції не повинен викликати біль [4].  

Нейророзвиваюча терапія або Бобат-терапія — це концепція фізичної терапії 
при органічних ураженнях мозку (дитячий церебральний параліч або інсульт). 
За концепцією Бобатів фізична терапія дитини з ДЦП повинна проходити у 
такій послідовності, у якій протікає нормальний розвиток дитини: тримання 
голови, перевертання, положення сидячи, рачкування, положення стоячи, 
ходьба, біг, стрибки. Відповідно до цієї концепції, якщо дитина досягає одного 
рівня, то потрібно скеровувати зусилля для досягнення наступного рівня 
(наприклад, якщо дитина вміє рачкувати, потрібно тренувати м'язи спини, 
рівновагу та вчити сидіти). 88% фізичних терапевтів у Великій Британії 
використовують концепцію Бобат для ведення пацієнтів з інсультом. Проте у 
2013 році вийшов систематичний огляд який вивчав ефективність застосування 
Концепції Бобат у дітей з ДЦП. В результаті проведеного дослідження було 
встановлено неефективність застосування Концепції Бобат у дітей з ДЦП. У 
2014 році вийшов систематичний огляд який аналізував ефективність Концепції 
Бобат після інсульту [3]. В результаті проведеного дослідження було також 
підтверджено неефективність застосування Концепції Бобат у людей після 
інсульту. Таким чином, на сьогодні у більшості розвинутих країнах Західної 
Європи відмовились від застосування цієї концепції, проте відбувається 
поширення її у країнах Східної Європи. 

Кондуктивна педагогіка або Метод Петьо – метод фізичної терапії пацієнтів 
з органічними ураженнями мозку (дитячим церебральним паралічем). 
Кондуктивна педагогіка базується на ідеї, що нервова система, незважаючи на 
своє пошкодження, все ж таки має можливості до формування нових нервових 
зв'язків. При лікуванні хворих на ДЦП заняття проводяться в спеціалізованих 
групах чисельністю від 10 до 25 дітей. Діти разом займаються, спостерігають та 
заохочують один одного до виконання вправ. Програма включає в себе блоки, 
які складаються з комплексів вправ і педагогічних занять, які проводяться в 
ігровій формі та підбираються у залежності від характеру патології дитини, її 
рухових та інтелектуальних можливостей. Усі вправи комплексу базуються на 
фізіологічних рухах. До комплексу входять вправи з різними предметами та 
спортивними знаряддями, вправи з м'ячем, на сходах, на гімнастичній лавочці, з 
гімнастичною палкою, а також хода з ускладненими завданнями та вправами 
біля шведської стінки [5].  

Висновки. Застосування сучасних методик фізичної терапії дозволяє 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87
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реалізувати основні завдання реабілітації, такі як активізація захисних і 
пристосувальних механізмів; попередження ускладнень та рецидивів 
захворювання; прискорення відновлення функції різних органів та систем; 
скорочення термінів клінічного та функціонального відновлення; тренування, 
загартування організму та відновлення працездатності. 
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СТАВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ СІЛЬСЬКИХ ТА МІСЬКИХ ЗОШ ДО 

ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ 
Виникненню в учнів стійкого інтересу до фізично активного способу 

життя на думку вчених [2; 4; 7; 8], сприяють належним чином організовані 
уроки фізичної культури, різноманітні фізкультурно-оздоровчі заходи, які 
проводяться в школі, а також залучення школярів до самостійної організації 
та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня.  

В своїх дослідженнях науковці [1] відмічають, що переважна більшість 
учнів (87, 3%) добре знають, що активний рух сприяє гармонійному 
фізичному розвитку людини, попереджує виникнення хронічних хвороб 
серця, гіпертонії, неврозів, артритів, сколіозу, ожиріння та інших 
захворювань, але в процесі навчання учнів у школі, спостерігається тенденція 
зниження їх інтересу до занять фізичною культурою. Виникає потреба більш 
досконалого вивчення питання ставлення учнів до занять фізичними 
вправами, зокрема, сільських.  

Визначальним у будь-якій діяльності людини є рівень сформованості 
мотивації. Основу мотиваційної сфери становить усвідомлення потреб, що 
проявляються у формі інтересів, бажань, прагнень та цілей. Фізична 
культура, задовольняючи певні потреби людини, стає для неї особистісно 
значущою, набуває значення цінності, виступає мотивом і метою її 
діяльності. З'являється позитивне, ціннісне ставлення до неї, намагання 
оберігати, примножувати, використовувати у своїй діяльності. Людські дії 
передусім залежать від потреб, а не від свідомості [5]. Мотив - спонукальна 
причина дій і вчинків людини. При сформованості мотивів визначається мета 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23962350
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23962350
http://www.vojta.com/Internationale%20Vojta%20Gesellschaft%20e.V
https://web.archive.org/web/20100308022309/http:/peto.hu/
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(ціль) занять, якою може бути: активний відпочинок, зміцнення здоров'я, 
підвищення рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості, виконання і 
здача різних тестів, досягнення спортивних результатів тощо. Але на думку 
В. І. Глухова [3] все ж таки визначальним моментом у мотивації є не мотиви, 
а цілі діяльності і вже потім - відповідні їм мотиви. Відповідно, уміння 
ставити цілі діяльності, цілі здорового способу життя, бажання досягнути 
дані цілі є суттєвими характеристиками мотивації. Ціль, таким чином, є 
невід'ємним компонентом мотивації, що є відображенням якоїсь людської 
потреби.  

В ході анкетування виявилось, що на запитання: “Чи подобаються вам 
уроки фізичного виховання?” більше сільських хлопців відповіли позитивно 
по пункту “з великим бажанням йду на уроки фізичного виховання”: 82,64% 
хл. і 72,08% дч. сільських та 72,43% хл. і 76,95% дч. міської шкіл. Привертає 
увагу той факт, що дівчата сільських ЗОШ частіше, ніж міських йдуть на 
уроки фізичного виховання без бажання, а хлопці, навпаки: 2,73% хл. і 6,93% 
дч. сільських та 7,00% хл. і 3,79% дч. міських шкіл (табл.1.).  

Таблиця 1 
Відношення школярів до уроку фізичного виховання 

Запитання 
Міські ЗОШ Сільські ЗОШ 
Ч 

n=243 
Ж 

n=232 
Ч 

n=507 
Ж 

n=505 
Чи подобаються вам уроки фізкультури? 

з великим бажанням йду на уроки ф. в. 72,43 76,95 82,64 72,08 
йду на уроки ф. в. без особливого бажання 19,75 18,11 13,61 20,99 
йду на уроки ф. в. без бажання 7,00 3,79 2,73 6,93 

Оцініть ваш інтерес до уроку фізичного виховання у школі 
дуже великий 31,69 15,09 39,25 23,17 
великий 27,16 21,55 24,06 30,69 
середній 33,33 48,71 29,59 36,24 
низький 5,35 6,90 3,53 3,56 
дуже низький 0,00 1,72 0,59 2,18 
інтерес відсутній 1,23 4,74 1,38 2,57 
відношусь негативно 0,41 0,43 0,99 0,20 
дуже негативно 0,41 0,86 0,39 0,99 

З якою метою ви ідете на уроки фізичного виховання 
прагнення отримати добрі оцінки 40,33 26,29 28,21 24,75 
прагнення уникнути неприємностей у зв’язку 
з пропусками занять 8,64 19,98 10,26 11,29 

звичка до сумлінного виконання обов’язків 9,47 12,07 5,52 9,70 
бажання підвищити свою фізичну підготовку 59,26 49,57 56,61 54,06 
бажання мати гарну поставу 19,75 36,21 16,57 31,49 
бажання поліпшити своє здоров’я 37,45 41,81 36,69 41,98 
бажання навчитись техніки фізичних вправ 16,87 9,91 16,57 12,08 
інтерес до особи вчителя 2,88 2,16 0,99 0,59 
інші мотиви 1,23 0,86 0 0 
Загальний відсоток обраних мотивів 195,88 198,86 171,42 185,94 
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Заняття фізичною культурою і спортом здійснюються під впливом певних 
стимулів, спонукань, які виступають у ролі рушійних сил навчальної діяльності 
учнів. Такими спонукальними силами є потреби, інтереси, переконання, ідеали, 
ціннісні орієнтації. Вони утворюють мотиваційну сферу навчальної діяльності. 
Результати відповіді на питання: “Як Ви оцінюєте свій інтерес  до уроку 
фізичного виховання у школі?” засвідчують, що як хлопці, так і дівчата 
сільських шкіл значно в більшій кількості відповіли як “дуже великий”: 39,25% 
хл. і 23,17% дч. сільських та 31,69% хл. і 15,09% дч. міських шкіл, а як 
“великий” - сільські дівчата відповіли з більшим відсотком: 30,69% дч. 
сільських та 21,55% дч. міських ЗОШ (табл. 1.). 

Результати анкетування показали, що інтерес сільських підлітків до 
фізичного виховання і спорту високий і дуже високий у 63,31% хл. і 53,85% дч. 
сільських шкіл, в той час як у школярів міських-58,85% у хл. і 36,64% у дч. Інші 
вважають свій інтерес як середній, низький, дуже низький, відсутній та 
негативний і дуже негативний.  

Формуванню мотивації у школярів до систематичних занять фізичними 
вправами, як зазначає Лещенко Г.А. [6] сприяє дотримання таких педагогічних 
умов: формування в учнів позитивного, ціннісного ставлення до занять 
фізичними вправами; цілеспрямоване мотивування та стимулювання до 
активної фізкультурної діяльності; прищеплення інтересу до активної 
фізкультурної діяльності; озброєння знаннями з фізичної культури та 
формування вміння самостійно займатися фізичними вправами. 

У школах задачу формування потреб і мотивів до занять фізичними 
вправами покликані вирішувати бесіди, лекції з фізичної культури, практичні 
заняття, масові оздоровчо-спортивні заходи, особистий приклад вчителів, нові 
(інноваційні) форми і засоби проведення уроків тощо. 

При відповіді на питання “З якою метою ви йдете на уроки фізичного 
виховання” більшість школярів як міської, так і сільських шкіл не обмежуються 
однією відповіддю (табл.1.). На перше місце як у хлопців, так і у дівчат 
висувається мотив підвищення своєї фізичної підготовки (56,61% у хл. і 54,06% 
у дч. сільських та 59,26% у хл. і 49,57% у дч. міських шкіл). Привертає на себе 
увагу той факт, що у сільських хлопців, на відміну від міських, набагато 
нижчий мотив в прагненні отримати добрі оцінки (28,21% і 40,33%  відповідно). 
Сільські дівчата, на відміну від міських, на нижчий щабель ставлять прагнення 
уникнути неприємностей у зв’язку з пропусками занять (11,29% і 19,98% 
відповідно),  також  учні сільської школи проявляють в меншій мірі інтерес до 
особи вчителя (0,99% хл. і 0,59% дч. сільських та 2,88% хл. і 2,16% дч. міських 
шкіл). Учні сільських ЗОШ стоять трохи нижче за міських в своїх бажаннях 
мати гарну поставу.  

Загалом, учні як міських,  так і сільських ЗОШ за основну мету ставили для 
себе бажання підвищити свою фізичну підготовку. Разом з тим, у сільських 
хлопців у порівнянні з міськими менше прагнення отримати добрі оцінки, а 
сільські дівчата, на відміну від міських, при відвідуванні уроків фізичного 
виховання менше ставлять за мету прагнення уникнути неприємностей у 
зв’язку з пропусками занять. Слід зауважити, що загальний відсоток обраних 
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мотивів є суттєво нижчий у сільських дітей, ніж у міських, особливо у хлопців: 
(171,42% у хл. і 185,94% у дч. сільських шкіл та 195,88% у хл. та 198,86% у дч. 
міських шкіл).  

Отже, фізична культура, задовольняючи певні потреби людини, стає для неї 
особистісно значущою, набуває значення цінності, виступає мотивом і метою її 
діяльності. 

Висновки: 
1. Дівчата сільських загальноосвітніх шкіл, на відміну від міських, ідуть 

на уроки фізичного виховання без бажання, а хлопці – навпаки. 
2. Інтерес сільських підлітків до фізичного виховання і спорту 

виділяється як “високий” і “дуже високий”. 
3. Учні як сільських ЗОШ,  так і міських за основну мету ставили для себе 

бажання підвищити свою фізичну підготовку. 
4. Загальний відсоток обраних мотивів є суттєво нижчий у сільських 

дітей в порівнянні з міськими. 
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САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
КУРСАНТІВ  

Фізичне виховання відіграє важливу роль у формуванні студентської 
молоді, зміцнення і збереження її здоров’я, підвищення працездатності, 
підготовці до життя та майбутньої професійної діяльності [1; 2]. У той же час 
не може не турбувати тривожна тенденція щодо погіршення здоров’я і 
фізичної підготовленості абітурієнтів вузів, що є наслідком недостатнього 
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обсягу рухової активності молоді, недостатня фізична підготовка на уроках 
фізичного виховання у школі та незначний обсяг занять в спортивних секціях 
з різних видів спорту [3; 4]. Значну роль відіграють самостійні заняття з 
фізичної культури і спорту, які додають процесу фізичного виховання 
безперервний характер та забезпечують високу ефективність усій системі 
фізичного виховання. 

Самостійні заняття з фізичного виховання допомагають курсантам 
забезпечити підвищення біологічної потреби в рухах, сприяють найбільш 
успішному освоєнню програми з фізичного виховання в академії. Курсанти 
мають можливість оволодіти новими руховими навичками і уміннями, 
підвищити спортивну майстерність, а також у процесі самостійних занять 
набувають знання та уміння планувати і проводити різноманітні фізичні 
вправи, контролювати свій фізичний стан і функціональний розвиток 
організму [5; 6; 7]. 

Організація і проведення самостійних занять курсантів передбачає і 
підвищення рівня теоретичних знань в галузі фізичної культури і спорту, 
уміння використовувати у своїй діяльності автоматизовану інформаційну 
систему забезпечення фізичної підготовки курсантів, підготовку до 
виконання тесту оцінки, стану фізичної підготовленості та нормативів 
програми з фізичного виховання, удосконалення умінь, навчальних і 
факультативних занять, оволодіння технікою конкретного виду спорту [8; 9; 
10]. 

При виконанні самостійних вправ не тільки підвищується рівень фізичної 
підготовки курсантів, але й формуються такі моральні якості, як 
працездатність та самодисципліна.  

Під час самостійних занять фізичними вправами особлива роль належить 
самоконтролю за станом здоров’я, фізичним розвитком і фізичною 
підготовкою.  

Відповідно розпорядку навчального закладу, курсанти щоденно 
перебувають по декілька годин у статичному стані, що несприятливо 
позначається на життєдіяльності їхнього організму. Знижується 
інтенсивність кровообмінних процесів, виникають застійні явища в організмі, 
порушується постава (сутулість, асиметрія плечового поясу), погіршується 
діяльність серцево-судинної системи і мозку, спричиняючи гіпоксію і 
призводячи до швидкої втоми. 

Під час занять і праці слід робити перерви і виконувати фізичні вправи 
(фізкультурні хвилинки), щоб зняти втому, яка виникла. На великих перервах 
слід теж виконувати фізичні вправи і займатись рухливими іграми.  

Емоційна розрядка рухом – стародавня форма встановлення рівноваги в 
організмі. Систематичні заняття фізичною культурою і спортом не тільки 
зміцнюють м’язи, а й підвищують функціональні можливості серцево- 
судинної, дихальної та інших систем, значно зміцнюють нервову систему.  

На початку 2018-2019 навчального року з курсантами Херсонської 
державної морської академії було проведено анкетування, в якому прийняли 
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участь 165 першокурсників. Метою анкетування було визначення форм 
(таблиця 1) та частоти (таблиця 2) занять курсантів-першокурсників 
фізичною культурою та спортом на початку навчання в академії. 

Таблиця 1 
Форми занять курсантів-першокурсників фізичною культурою і 

спортом 
№ 
з/п 

 Форми занять  Відповіді 
опитуваних 

1 Ранкова фізична зарядка 52% 
2 Навчальні заняття з фізичного виховання 96% 
3 Заняття в спортивних секціях з видів спорту 23% 
4 Самостійні заняття в тренажерних залах 16% 
5 Самостійні заняття вдома після навчальних занять 42% 
 
 

Таблиця 2 
Частота занять курсантами-першокурсниками фізичною культурою  

та спортом 
№ 
з/п 

Частота занять (кількість разів) Відповіді 
опитуваних 

1 5 разів і частіше 8% 
2 3–4 рази на тиждень 22% 
3 1–2 рази на тиждень 50% 
4 1–2 рази на місяць 16% 
5 Взагалі не займаюся 4% 
 
В результаті проведеного анкетування установлено, що тільки 52% 

курсантів займаються ранковою фізичною зарядкою, 50% курсантів 
займаються фізичною культурою і спортом 1–2 рази на тиждень, 16% – 1–
2 рази на місяць, а 4% – взагалі не займаються. Такий обсяг рухової 
активності є недостатнім і не дає змоги в повному об’ємі виконувати 
програму з фізичного виховання.  

Таким чином, самостійні заняття фізичною культурою і спортом дають 
змогу курсантам краще підготуватися до виконання програми з фізичного 
виховання, що забезпечить їх достатню фізичну та психологічну готовність 
до трудової діяльності на судах торгового флоту. 
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МАСАЖ ТА ЛФК ЯК ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  
ПРИ РІЗНОВИДАХ СКОЛІОЗУ В ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ  

З ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 
Сколіоз хребта являє собою викривлення його осі, дугоподібне за 

формою, що нагадує латинську букву «С» або «S». Найбільш часто 
з’являється в період інтенсивного росту, у дітей у віці до 15 років. До речі, у 
дівчаток він виникає набагато частіше, ніж у хлопчиків. Сколіоз призводить 
до розвитку анатомічних порушень, до яких відносяться: сутулість і 
деформація грудної клітки. Вся складність полягає в тому, що сколіоз на 
ранніх стадіях розвитку захворювання може бути мало помітний, а 
запускаючи захворювання, ми втрачаємо шанси на успіх у лікуванні. 
Організм, у свою чергу, намагаючись відновити вертикальний баланс хребта, 
утворює додаткові викривлення. В залежності від локалізації викривлення 
хребта виділяють кілька видів сколіозу : верхньогрудний, грудний, 
грудопоперековий, поперековий і комбінований сколіоз, коли утворюється 
подвійне викривлення хребта. Залежно від величини кута викривлення 
виділяють IV ступеня тяжкості сколіозу Якщо порівняти кількість пацієнтів 
віком від 8 до 14 років у 2002 — 2004 та 2015 — 2016 році, в яких є чітка 2-га 
та 3-тя ступінь сколіозу то число збільшилося фактично в 4 рази 
[О. М. Авраменко, 2013]. На протидію такій статистиці щорічно з’являються 
нові методики лікування та корекції деформації, відкривається чимало 
приватних центрів та кабінетів які спрямовані на роботу з дітьми різного віку 
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та з різними степенями деформації. Весь комплекс роботи з пацієнтом можна 
умовно розподілити на 3 основних етапи. 

ЕТАП 1. Діагностика. 
Для початку роботи потрібні вихідні дані. Для того щоб фіксувати зміни 

які відбуваються в процесі реабілітації та лікування. 
1) Вік, зріст та вага пацієнта; 
2) Кут деформації в градусах на рентгені;  
3)  Відхилення в бік відносно прямої осі проведеної від атланта до 

куприка; 
4) Рівень плечей, нижній край лопаток, тазу, вертелів; 
5) Присутність анатомічного та функціонального сегментарного 

укорочення нижніх кінцівок; 
6) Наявність вроджених патологій (дисплазія кульшових суглобів, 

дисплазія сполучної тканини,  клишоногість ітд.); 
7) Наслідки після травм та хірургічного втручання ( переломи, вивихи, 

метало остеосинтез); 
8) Спадковість (наявність проблем з опорно-руховим апаратом у батьків); 
ЕТАП 2.Основний результат досягається за допомогою 2-х елементів. 
− Масаж ( загальний оздоровчий та класичний лікувальний). При 

проведенні даної процедури з самого початку виділяють основні проблемні 
ділянки. Зазвичай це чітко виражений гіпертонус та гіпотонус м’язів спини. 
Основна робота проводиться з ними так як для проведення корекції 
положення хребта нам потрібно усунути причину патологічного положення, 
без нормальної роботи м’язів цього досягнути не можливо.  

− Фізична реабілітація. Індивідуально для кожного пацієнта 
підбирається комплекс вправ які спрямовані на зміну патологічного 
положення, нормалізації роботи м’язів та напрацювання м’язевої  пам’яті. 
Саме завдяки виконанню вправ м’язевий корсет починає утримувати 
правильне фізіологічне положення хребта та не дає можливості рецидиву 
деформації. 

В більшості випадків при якісному виконанні, цих методів лікування є 
достатньо для того щоб отримати  позитивний результат та побачити 
корекцію в 10–12 градусів за 2–3 місяці.  

ЕТАП 3. Додатковими методами корекції сколіозу для дітей такого віку 
є: 

− Плавання 
− Кінезіотерапія 
− Ударно хвильова терапія 
− Парафін та електрофорез 
Ці методи застосовуються в тих випадках коли позитивна динаміка 

виправлення деформації сповільнюється або зупиняється зовсім. Так як всі 
діти реагують на корекцію по різному часто можна побачити що після фази 
активного прогресу та виправлення настає звикання організму до таких 
навантажень, тож для того щоб отримати кращий результат необхідно дати 
невеликий позитивний стрес.  
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При зверненні, окрім видимих візуальних порушень постави, можна 
відзначити декілька скарг над якими ми працюємо та які враховуємо при 
проведенні роботи з пацієнтом: 

1. Регулярні та постійні головні болі 
2. Запаморочення при зміні статичного положення 
3. Проблеми з травленням 
4. Задишка та аритмія 
5. Постійні болові відчуття в спині ( поперековий та грудний відділи) 
6. Поганий сон 
7. Не можливість переносити фізичні навантаження. 
При цьому основними завданнями будуть: 
1. Усунути проблеми які були пов`язані з больовими відчуттями 
2. Зменшити до максимально можливого рівня асиметрію в роботі м`язів 
3. Підготувати пацієнта до нормального сприйняття та перенесення 

фізичних навантажень 
4. Напрацювати м`язеву пам`ять та розвинути м`язевий корсет для 

запобігання в подальшому прогресу та зміщення кута деформації хребта в 
більшу сторону. 

Нашою метою було провести корекцію мінімум на 10 градусів, та 
закріпити отриманий результат. В роботі з дітьми від 9 до 16 років можна 
видиліти декілька нюансів що обов’язково потрібно враховувати при 
плануванні подальшої роботи.  

1. Процес корекції хребта (на 10 градусів)  при застосуванні тих методик 
які були наведені вище в дітей 9–12 років займає від 3 до 6 місяців. При 
цьому зріст дитини також збільшується на 4–8 см, та візуально деформація 
стає майже не помітною. (для прикладу фото 2–3). В цій віковій групі 
застосування додаткових методів корекції не було необхідним для досягнення 
поставленої мети, проте для того щоб запобігти подальшому прогресу 
захворювання і так би мовити закріпити результат було рекомендовано: 
плавання, хвильова терапія, кінезіотерапія.  Найкращий результат з 
додаткових методів було досягнуто з плавання на 50%,  на 20% ударно 
хвильова терапія, та 30% кінезіотерапія ( через алергічні реакції або слабкість 
імунітету було назначено  замість плавання). 

2. Для корекції в 10 градусів у дітей віком від 12 до 14 років необхідно 
від 4 до 6 місяців. Проте обов’язково потрібно змінювати фізичну 
реабілітацію  кожних 40–60 днів для уникнення звикання організму,  окрім 
того 16-ть з 20-ти дітей показували кращу динаміку виправлення деформації 
при застосуванні ударно хвильової терапії та плавання (корекція в 12–
14 градусів), а четверо не відреагувало на додаткові засоби лікування. 

3. Найдовшим процес корекції є в дітей від 14 до 16 років (через 
відповідні фізіологічні  та анатомічні чинники). Окрім того психологічно ця 
вікова група переносить процес лікування важче ніж 2-ві попередніх. Не всі 
дотримуються даних їм рекомендацій та тільки 30% (6 дітей) виконують 
повністю програму фізичної реабілітації вдома. Для корекції в 10 градусів 
потрібно  від 6 до 12 місяців. Застосування кінезіотерапії, ударно хвильової 
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терапії та плавання при цьому є обов’язкові у 90% дітей.  
Спостерігаючи за тим які результати в корекції сколіозу у дітей дають 

ЛФК та масаж, можна відмітити що попри виникнення нових методик, 
засобів та винаходів для лікування даної проблеми, ці засоби фізичної 
реабілітації все одно залишаються основними та найбільш ефективними. 
Головне щоб кваліфікація спеціалістів які працюють з дітьми була 
відповідною. Ми не можемо відкидати такі методи корекції як ортезування 
хребта чи апаратні витяжки, проте враховуючи статистику та наші 
спостереження в роботі з пацієнтами на даний момент більш ефективних 
засобі які забезпечують уникнення рецидиву або такого роду побічних 
ефектів  поки що немає.  
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Суглобовий хрящ має особливу функцію в організмі і володіє 

специфічними ознаками будови і виконує важливу функцію в організмі – 
участь його в рості епіфіза. Суглобовий хрящ служить для епіфізів тим же, 
що і епіфізарний хрящ для метафізів. На границі суглобового  хряща і кістки 
спостерігаються картини енхондрального окостеніння. Це нагадує функцію 
епіфізарного хряща і служить єдиним механізмом росту епіфіза [2,3]. Про 
сприятливий вплив дозованих фізичних навантажень на нормалізацію 
обмінних процесів в органах і системах вказують ряд авторів [1, 2]. В той же 
час надмірні фізичні навантаження негативно впливають на всі системи 
організму, в тому числі і на трубчасті кістки [4, 5].  

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проведено на 120 білих 
щурах-самцях. Ці тварини мають порівняно невеликий життєвий цикл з 
безперервним ростом кісток скелету, що дозволяє протягом короткого 
проміжку часу простежити закономірності структурної перебудови у 
хрящовій тканині довгих трубчастих кісток при різних режимах рухової 
активності і легко пристосовуються до певної моделі фізичних навантажень. 
В наших дослідах ми поділили статичні та динамічні фізичні навантаження 
на помірні та інтенсивні. Моделювання динамічних навантажень 
проводилося в третбані нашої конструкції (свідоцтво на винахід за №818573). 
Статичні фізичні навантаження моделювались на вертикальних жердинах 
теж нашої конструкції (свідоцтво на винахід за №139395). Тварини були 
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розділені на серії в залежності від моделі рухової активності. 1-ша сері 
тварин отримали інтенсивні фізичні навантаження динамічного характеру, 
друга – динамічні помірні. Третя група тварин тренувалась інтенсивними 
статичними навантаженнями, четверта –помірні. Тварини п'ятої групи 
знаходились в звичайних умовах віварію і слугували контролем. Після 
завершення експерименту тварин виводили з експерименту декапітацією під 
ефірним наркозом, проводили скелетування довгих трубчастих кісток і брали 
суглобовий та епіфізарний хрящі.  

Результати дослідження та їх обговорення. Під дією помірних 
динамічних навантажень ширина проксимального епіфізарного хряща 
переважає на плечовій кістці на 4,15%, дистального – на 2,78 % у порівнянні 
з інтактними тваринами. Зона проліферуючого хряща проксимального 
епіфіза збільшена на 7,15%, дистального – на 2,91%. Кількість клітин в даній 
зоні більша у першому випадку на 2,7%, у другому – на 0,75%. Зона 
дефінітивного хряща проксимального та дистального епіфізів також 
збільшена відповідно на 3,11% і 1,17%, а кількість клітин у проксимальному 
хрящі більша на 1,14%, в дистальному – залишилися без змін. Аналогічні 
зміни спостерігаються і в епіфізарних хрящах стегнової і великогомілкової 
кісток,однак вони виражені значно більше. В епіфізарному хрящі 
субмікроскопічно спостерігається багато крупних хондроцитів з великим 
об'ємом цитоплазми. В клітинах ядра є неглибокі інвагінації, рівномірно 
забарвлено каріоплазму. Добре розвинена гранулярна цитоплазматична сітка, 
яка представлена великим числом каналів з рибосомами,що зосереджені 
зонально у цитоплазмі. Комплекс Гольджі займає великим об'єм в 
хондроциті. Його секретуючі вакуолі найбільше гіпертрофовані та 
гіперплазовані. Звертають на себе увагу чисельні тонкі вирости цитоплазми в 
міжклітинну речовину. Малочисельні хондроцити суглобового хряща 
поверхневої зони вузькі, довгастої форми; вони мають невеликі, але добре 
виражені відростки, невеликий об'єм цитоплазми при великому овальному 
ядрі. Клітини розташовуються в чітко контурованих лакунах, витягнутих у 
напрямку їх волокон. Клітини основної (проміжної) зони характеризуються 
типовими хондроцитами, які утворюють ізогенні групи. Найбільша 
концентрація цих клітин безпосередньо прилягає до поверхневої зони. В 
глибокій частині проміжної зони, в якій знаходяться найбільш великі пучки 
колагенових волокон, ізогенні групи складаються в колонки. Найбільша 
концентрація клітин типова для шару, який безпосередньо прилягає до 
поверхневої зони. Таким чином, помірні динамічні навантаження викликають 
прискорення повздовжнього та поперечного росту довгих трубчастих кісток, 
підвищення активності їх мінерального обміну і покращення якісних і 
кількісних характеристик. В умовах інтенсивних динамічних навантажень 
епіфізарний та суглобові хрящі довгих трубчастих кісток піддослідних 
тварин стають значно тоншими.  Спостерігається слабка забарвленість 
хондроцитів і їх ядер. Між окремими стовпиками і клітинами в стовпчиках 
збільшується кількість проміжної речовини. Границі зон дещо згладжені. 
Різко виражена зона деструкції, яка представлена 3 – 5 рядами крупних, 
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світлих без'ядерних хондроцитів. Розширена зона первинної спонгіози і зона 
остеогенезу. Електронно – мікроскопічне дослідження хрящів трубчастих 
кісток тварин що розвивались в умовах інтенсивного динамічного 
навантаження, показало, що поряд з помірно розвинутою гранулярною 
сіткою та комплексом Гольджі, виявляються елементи деструкції. Збільшені 
лізосоми, зустрічаються аутовагосоми, поблизу знаходяться крупні 
вакуолеподібні зони, які мають осьмійофільний гранулярний матеріал. В 
суглобовому хрящі спостерігається згладження зональності хрящової 
тканини. В залишках проміжної зони визначаються лакуни в яких міститься 1 
– 3 хондроцити. Більшість хондроцитів має пікнотичні ядра, зустрічаються 
порожні лакуни. 

В умовах помірних статичних навантажень виявлено, що зміни в 
хондроцитах та проміжній речовині носять характер аналогічний змінам при 
помірних динамічних навантаженнях. Інтенсивні статичні навантаження 
приводять до порушення структури хрящів довгих трубчастих кісток, як і 
при інтенсивних динамічних навантаженнях.  

Таким чином помірні фізичні навантаження як динамічного, так і 
статичного характеру викликають прискорення росту довгих трубчастих 
кісток.  
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ФАКТОРИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ГІПОКІНЕЗІЇ НА СТАН 

ЗДОРОВ’Я КУРСАНТІВ 
Заняття фізичною культурою та спортом, правильно організовані 

тренувальні заняття в секціях з різних видів спорту – важливий чинник 
збереження і зміцнення здоров’я курсантів, підвищення і підтримки їхньої 
високої працездатності [1; 2; 3]. Назріла необхідність постійно знаходити 
інформацію з питань фізичної культури і спорту, уміння використовувати для 
цього комп’ютерні технології та інформаційне забезпечення процесу 
фізичного виховання та здорового способу життя курсантів [4; 5;6]. 

Досягнення науки і техніки ведуть до усе більшої інтелектуалізації праці, 
відсуваючи на другий план фізичні вправи та фізичний відпочинок, віддаючи 
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перевагу розумовій роботі з її складними психоемоційними навантаженнями. 
Виникає гіпокінезія, яка є однією з основних причин порушення обміну 

речовин, виникнення хвороб серцево-судинної системи, органів травлення, 
недостатньої стійкості нервової системи, низької розумової і фізичної 
працездатності. У цьому зв’язку авторитет фізичної культури серед курсантів 
повинен не змінно зростати [7; 8]. Фізичні вправи пускають у хід природні 
резервні сили курсанта, відшкодовують нервовій системі те, що дає їй 
активна робота м’язів та оптимальні фізичні навантаження. Заняття 
фізичними вправами закладають основу високої працездатності, можливість 
до тривалої напруги функцій нервової системи. Регулярні заняття фізичною 
культурою і спортом виробляють в усіх без винятку умовні рефлекси або 
певні навички, що закріплюються й утримуються в корі головного мозку.  

Здоров’я характеризується не тільки відсутністю хвороби. Здоров’я 
курсанта – динамічний стан, процес збереження і розвитку біологічних, 
фізіологічних і психічних функцій, оптимальної працездатності і соціальної 
активності при максимальній тривалості життя. Здоров’я визначається 
низькою особливостей, обумовлених не тільки вродженими рисами людини, 
але і її способом життя. Систематична м’язова активність викликає позитивні 
зміни в організмі людини, що істотно відрізняють її від тих, хто веде 
малорухомий спосіб життя [9; 10]. 

Гіпокінезія – обмеження м’язової активності і гіподинамія, що 
характеризується ослабленням м’язових зусиль, необхідних для підтримки 
вертикальної пози, переміщення в просторі і виконання фізичних вправ. 
Розповсюдженість гіпокінезії зростає у зв’язку з процесами урбанізації, 
розвитком суспільства, з пасивними формами дозвілля.  

Гіпокінезія супроводжується ослабленням нормальних імпульсацій, що 
несуть сигнали в кору і підкоркові утворення головного мозку про всі зміни, 
що протікають в організмі в зв’язку з його життєдіяльністю. Ці сигнали, що 
здійснюються завдяки сприйняттю нервовими закінченнями-рецепторами, 
закладеними в м’язах, зв’язках і суглобних сумках (пропріорицепторами), у 
внутрішніх органах (інтерорицепторами), органах чуття, зору і 
вестибулярному лабіринті (екстерорицепторами), є природними 
стимуляторами, що активізують діяльність фізіологічних систем у всіх 
аспектах, пов’язаних із м’язовою діяльністю і з пристосувальними реакціями 
на різноманітні подразники. Подразнення, що виникають при м’язовій роботі 
(із рецепторів м’язів і зв’язок), підвищують збуджуваність нервових клітин 
кори головного мозку і підкоркових утворень. Дефіцит м’язової діяльності 
чітко позначається на зниженні тонусу кори, підкоркових утворень головного 
мозку, що виявляється в ряді симптомів: порушення сну, зниження пам’яті, 
млявість, пригнічений настрій, а також в уповільненні ритму біотопів мозку й 
ослабленні спроможності кори головного мозку до засвоєння ритму 
світлових і звукових сигналів.  

При гіпокінезії виникають порушення роботи ендокринної системи, у 
зв’язку з чим страждає нейрогормональний контроль, що грає головну роль у 
процесах життєдіяльності організму. При дефіциті рухової активності 
знижується спроможність організму до продукції гормонів, їхнього 
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накопичення, кругообігу в організмі, виділенню продуктів їхнього обміну.  
Систематичні заняття фізичною культурою і спортом сприяють 

підвищенню рівня гормонів, що виділяються, навіть у осіб з ослабленим 
здоров’ям. Фізичні навантаження активізують реакцію кори, передньої 
частки гіпофізу, щитовидної і підшлункової залоз, що беруть участь у 
регуляції білкового, жирового і мінерального обміну речовин в організмі. 

Гіпокінезія негативно впливає на серцево-судинну систему, що пов’язана 
зі зниженням кисневого запиту організму. При гіпокінезії істотно 
погіршується функціональний стан серця: діяльність стає неекономічною, 
менш стабільною у зв’язку зі зниженням сили серцевих скорочень, 
зменшується серцевий викід крові в периферичне судинне русло. Для 
підтримки належного рівню артеріального тиску серцеві скорочення 
частішають, інтервали розслаблення між окремими скороченнями 
укорочуються, серцевий м’яз втомлюється, виникає детренованність серця.  

При активізації рухової діяльності, що має місце при регулярних заняттях 
фізичною культурою і спортом, зростає потреба організму курсанта в кисні, а 
це призводить до пожвавлення діяльності усіх фізіологічних систем 
організму. Життєва потреба в кисні забезпечується діяльністю апарату 
дихання, кровообігу, залоз внутрішньої секреції. Під час м’язової роботи 
частішають скорочення серця і підвищується їхня сила. З кожним 
скороченням серце викидає в кровоносні судини збільшений об’єм крові. 
Тиск крові і швидкість її плину по судинах збільшується, завдяки цьому 
працюючі органи краще постачаються кров’ю.  

Дефіцит м’язової діяльності супроводжується ослабленням спроможності 
організму курсанта до самовідновлення білків у тканинах таких органів, як 
м’язова система, серце, мозок. При заняттях фізичною культурою і спортом 
відбувається безупинне забезпечення працюючих органів цим «будівельним 
матеріалом» клітин.  

Таким чином, узагальнюючі дані про вплив рухового режиму на стан 
здоров’я курсанта, можна констатувати: 

– фізична робота або регулярні фізичні вправи зменшують вірогідність 
виникнення коронарної хвороби серцево-судинної системи; 

– регулярна дозована м’язова активність поліпшує стан дихальної системи 
та опорно-рухового апарату; 

– достатнє фізичне навантаження є чинником збереження нормальної 
маси тіла.  

Все це свідчить про те, що фізична праця, фізична культура й активний 
відпочинок – важливі умови гарного здоров’я та готовності до трудової 
діяльності морських спеціалістів на судах торгового флоту.   

Список використаних джерел: 
1. Земляков, В. Е. Методические рекомендации по управлению тренировочным 

процессом гребцов-байдарочников и каноистов при подготовке к соревнованиям, 
2010, Херсон, ХПИ. 

2. Годлевський П.М., Саратовський О.В. Рукопашний бій в професійній діяльності 
курсантів Херсонської державної морської академії. Єдиноборства, Харків: ХДАФК, 
2019, 1 (11), 24–38. 



Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 

 206 

3. Гузар В.М., Юськів С.М. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів 
засобами спеціалізованих рухливих ігор. Спортивні ігри. Харків: ХДАФК, 2019, 2 (12), 
13–22. http://doi.org/10.5281/zenodo.2544951 

4. Гузар В. Про необхідність автоматизації інформаційного забезпечення фізичної 
культури і спорту. Педагогічні науки, 1999, 10, 316–322.  

5. Гузарь В.Н. Психолого-педагогічні особливості комп’ютеризації галузі фізичної 
культури і спорту. Педагогіка, психологія та медико – біологічні проблеми фізичного 
виховання і спорту, 2001, 7, 7–13. 

6. Гузарь В.Н. Використання комп’ютерної техніки у галузі фізичної культури і 
спорту. Педагогіка, психологія та медико – біологічні проблеми фізичного виховання і 
спорту, 2001, 8, 10–17.  

7. Гузарь В. Автоматизована обробка інформації з фізичної культури і спорту. 
Педагогіка, психологія та медико – біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 
2001, 10, 6–11.  

8. Гузар В.М. Стимулювання фізкультурно-оздоровчої діяльності курсантів. 
Філософські обрії сьогодення: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. Херсон: ХДАУ, 
2018, 167–169. 

9. Гузар В.М. Компетентнісний підхід у фізичному вихованні як ефективний шлях 
зміцнення здоров’я курсантів.  Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних 
груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти: матеріали IV 
Всеукр.наук.-практ. конф. Луцьк, 2019. 40–42. 

10. Гузарь В. Інформаційні потреби посадових осіб у галузі фізичної культури і 
спорту. Педагогіка, психологія та медико – біологічні проблеми фізичного виховання і 
спорт, 2001, 9, 13–21. 

 
 

УДК 796.011.3 
Вікторія Кирилюк 

 
ОСНОВНІ ФОРМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ 

Нерозвиненість у нашій країні фізкультури і спорту інвалідів зумовлена 
рядом причин: не розробленість концептуального підходу, відсутність 
спеціалізованих спортивних споруд і устаткування, непідготовленість 
професійних організаторів і тренерів для інвалідів, низька мотивація інвалідів 
до самовдосконалення, 

У процесі фізичного виховання здійснюється формування й 
удосконалювання моторних функцій і особливо тих, які порушені внаслідок 
патологічного процесу. У ході фізичного виховання відбувається компенсація 
основного дефекту і корекція вторинних порушень, що виникли в зв'язку з 
основним захворюванням. Рухові вправи розвивають м’язово-суглобне 
почуття, орієнтування в просторі, тренують пам’ять на послідовність рухів, 
удосконалюють уміння виконувати рухи по вербальній інструкції, сприяють 
зміцненню серцево-судинної системи, активізують обмін речовин, 
стимулюють інтелектуальні здібності інвалідів, поліпшують загальний тонус 
організму. Мета фізичного виховання – дати можливість інваліду самому 
коректувати і компенсувати свої недоліки. 

В основі фізичного виховання лежать корекційно-компенсаторні прийоми. 
Незалежно від категорії інвалідів, типу дефектів вирішуються загальні 
оздоровчі задачі, що припускають організацію роботи таким чином, щоб 
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впливати не тільки на загальний стан, але відновлювати ті або інші порушені 
хворобою функції організму.  

У фізичному вихованні інвалідів повинні широко використовуватися всі 
засоби системи фізичного виховання. Разом з тим вони повинні бути 
розроблені в строгій відповідності з корекційно-компенсаторними задачами з 
обліком що займаються. 

Основними формами фізичного виховання інвалідів є: 
– самостійні заняття фізичними вправами (ранкова гігієнічна гімнастика, 

прогулянки, ближній туризм, корекційні заняття з використанням методичних 
матеріалів); 

– організовані групові і секційні заняття фізичною культурою і спортом 
(ЛФК і корекційні заняття в лікувально-санаторних установах і 
реабілітаційних центрах, заняття доступними видами спорту в групах і 
секціях суспільних фізкультурних організацій, виробнича гімнастика для 
осіб, зайнятих у сфері матеріального виробництва і служби побуту, і ін.); 

– інваспорт (організація і проведення змагань із доступних видах спорту). 
Застосування засобів фізичної культури з метою медичної реабілітації 

дозволяє знизити число і частоту загострень хронічних захворювань.  
Фізична культура як оздоровче середовище є компонентом 

реабілітаційних заходів комплексного впливу на хворих і інвалідів. 
 
 

УДК 316.614:37 
Олександр Москатов, Олена Бундак 
 

ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

Професійна реабілітація передбачає відновлення понижених або втрачених 
професійних функцій, відбір професії і адаптацію до неї інваліда, дитини-
інваліда, відновлення трудової діяльності інваліда за старою або новою 
професією 

Професійна реабілітація включає заходи щодо забезпечення зайнятості 
інвалідів, експертизи потенційних професійних здібностей, професійної 
орієнтації, професійної підготовки, підготовки робочого місця, професійно-
виробничої адаптації, раціонального працевлаштування, динамічного контролю 
раціональності працевлаштування і успішністю професійно-виробничої 
адаптації. Професійна реабілітація спрямована на забезпечення 
конкурентоспроможності інваліда на ринку праці і його працевлаштування, як в 
звичайних виробничих умовах, так і в спеціально створених умовах  праці. 

Послуги з професійної орієнтації дітям-інвалідам надають спеціальні 
загальноосвітні школи (школи-інтернати), загальноосвітні санаторні школи при 
участі, у разі потреби, центрів соціальних служб для молоді і реабілітаційних 
установ. 

Професійну орієнтацію інвалідів в працездатному віці, які мають бажання 
працювати, і зареєстровані в державній службі зайнятості, може здійснювати 
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державна служба зайнятості. Держава гарантує інвалідам право на безвідплатне 
отримання професійної освіти і пов'язане з цим обслуговування відповідно до 
індивідуальної програми реабілітації інваліда. Інваліди, діти-інваліди з важкими 
формами інвалідності, які потребують спеціальних умов для здобування 
професійної освіти, за своїм бажанням можуть вчитися в спеціальних 
навчальних закладах або в навчальних закладах загального типу, де 
створюються відповідні умови згідно державним соціальним нормативам, і у 
разі потреби – за навчальними програмам, адаптованим для навчання осіб, які 
потребують корекції фізичного і/або розумового розвитку. У разі неможливості 
здійснювати професійну освіту інвалідів, дітей-інвалідів в загальних і 
спеціальних навчальних закладах їх навчання організовується (за їх згодою або 
за згодою їх законних представників) вдома за індивідуальними навчальними 
планами, якщо ця форма допускається змістом професійного навчання по 
певній спеціальності. 

В Україні функціонують 44 реабілітаційних заклади, з яких лише 
23 займаються професійною та трудовою реабілітацією осіб з обмеженими 
фізичними можливостями. Діючі центри медичної, професійної та соціальної 
реабілітації  не мають належного наукового, медичного, матеріально-
технічного, навчально-методичного, інформаційного забезпечення з питань 
ерготерапії, фізіотерапії та фізичної терапії, профорієнтації та професійного 
навчання. Відсутні індивідуальні програми реабілітації та адаптації таких осіб у 
навчальних закладах і на виробництві.  

Переліки професій, що враховують медичні показання та протипоказання за 
кожним видом і групою інвалідності, відповідно до яких здійснюється 
професійне навчання та працевлаштування осіб з обмеженими фізичними 
можливостями, є застарілими. Незадовільним залишається кадрове 
забезпечення фахівцями з професійної реабілітації зазначених осіб. 

Професійна реабілітація поєднує професійне навчання з заходами 
соціальної, психологічної реабілітації та медичного супроводу.  

Провідним закладом у здійсненні завдань професійної реабілітації інвалідів 
є державна соціальна установа – Всеукраїнський центр професійної реабілітації 
інвалідів Міністерства соціальної політики України. Центр оснащений за 
принципами безбар’єрності, має сучасну навчально-методичну та матеріально-
технічну бази і забезпечує одночасне проходження професійної реабілітації 136 
інвалідами І-ІІІ груп різних нозологій. Тут здійснюється професійна підготовка 
за 10-ма робітничими професіями. Особи з повною загальною середньою 
освітою за 5 місяців можуть здобути наступні спеціальності: «оператор 
комп’ютерного набору», «секретар керівника», «перукар», «бджоляр», «слюсар 
з ремонту автомобілів», «взуттьовик з ремонту взуття», «обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних». Маючи повну чи базову середню освіту та 
провчившись 10 місяців, слухачі здобувають спеціальності «соціальний 
робітник», «вишивальниця», «швея». 

Проживання, харчування, заходи професійної реабілітації та навчання, 
соціальної, психологічної реабілітації та медичного супроводу в Центрі 
здійснюються для інвалідів безоплатно за рахунок коштів Державного 
бюджету. 
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Вибір професії залежить від бажання інваліда, його інтересів, здібностей та 
стану здоров’я. Перед тим, як обирати професію та навчальний заклад, 
необхідно заздалегідь отримати медичну консультацію щодо можливості 
навчатися та працювати за обраною спеціальністю. Тільки лікарі можуть 
кваліфіковано надати заключний висновок щодо професійної придатності, про 
що робиться відповідний запис в індивідуальній програмі реабілітації інваліда, 
яку видає МСЕК. 

Приєднавшись до Європейської соціальної хартії, Україна зобов`язалась 
активно сприяти зайнятості осіб з інвалідністю, їх професійній орієнтації і 
навчанню, створювати умови для використання їх праці у звичайному 
виробничому середовищі, а там, де це неможливо, створювати спеціальні 
робочі місця. Політика держави щодо вирішення цих проблем спрямована на 
перехід від медичної до соціальної і реабілітаційної моделі інвалідності. Однак, 
незважаючи на фундаментальну законодавчо-нормативну базу сприяння 
розвитку людського потенціалу інвалідів, сформованість досить великої мережі 
їхніх громадських організацій, функціонування центрів професійної реабілітації 
знаходиться на неналежному рівні.  

Одним з показників інтеграції інвалідів у суспільство, є рівень їх зайнятості 
та кількість створених для них робочих місць. Підтримка інвалідів з боку 
держави реалізується, в першу чергу , шляхом гарантованого їх 
працевлаштування у межах встановленого законом нормативу робочих місць. В 
Україні діє концепція квотування державою певного відсотка робочих місць на 
підприємствах. Відповідно до ст.19 ЗУ «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні», всім підприємствам, установам та організаціям з кількістю 
працюючих від восьми і більше осіб установлено норматив зі створення 4% 
робочих місць для працевлаштування. 

Україна має забезпечувати і заохочувати реалізацію права на працю осіб з 
інвалідністю шляхом ужиття, у тому числі в законодавчому порядку, належних 
заходів, спрямованих на розширення можливостей для індивідуальної трудової 
діяльності, підприємництва, розвитку кооперативів і організації власної справи, 
наймання осіб з інвалідністю в державному секторі, заохочення програм 
професійної та кваліфікованої реабілітації, збереження робочих місць і 
повернення осіб з інвалідністю на роботу. Законодавство нашої держави 
передбачає сприяння зайнятості інвалідів як на вільному ринку праці, так і в 
спеціалізованих підприємствах, організаціях для інвалідів. Проте залишається 
чимало не вирішених питань. 

 
 

УДК  616.(083.98) 
Олег Резнік  

 
КОНТРОЛЬ ФІЗИЧНОГО СТАНУ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ 
Фізичний стан та здоров’я школярів завжди були, є і будуть предметом 

пильної уваги суспільства, адже здоров’я школярів сьогодні – це здоров’я 
нації в майбутньому.  
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Проблема контролю фізичного стану дітей і підлітків на різних етапах 
розвитку нашого суспільства цікавила багатьох учених і фахівців, серед яких слід 
відзначити : Г.Л. Апанасенка [7], Т.Ю. Круцевич [30] та інших.  

Прагнення мати здорове й міцне покоління вимагає вже сьогодні 
піклування про стан здоров’я і фізичний розвиток майбутніх матерів. 

Кожен рік життя відрізняє можливості дівочого організму від попереднього, 
що ускладнює систему оцінювання і контролю в процесі фізичного виховання.  

Контроль – це перевірка, а також спостереження. Під контролем прийнято 
розуміти збір інформації про фізичний стан і здоров’я об’єкта управління 
(самопочуття, настрій, ставлення до виконання вправ) і порівняння його 
дійсного стану з очікуваним [14].  

Залежно від методів і засобів, які застосовуються, контроль може бути 
педагогічним, медико-педагогічним, соціально-психологічним і медико-
біологічним характер. 

Завдання контролю:  
• визначити та оцінити рівень фізичного стану та функціональних 

можливостей дітей у процесі занять фізичними вправами; 
• обґрунтувати профілактичні заходи зміцнення їхнього здоров’я; 
• обґрунтувати раціональний режим оздоровчих тренувальних занять для 

представників різних вікових груп із різним рівнем фізичної підготовленості; 
• підвищити якість навчального процесу. 
Об’єктом контролю у фізичному вихованні є зміст навчально-тренувального 

процесу. 
При контролі фізичного стану потрібно враховувати біологічний вік 

дітей, впливовий показник на функціональний стан органів і систем 
організму, який доповнює дані обстежень і дає можливості отримати повні 
характеристики фізичного здоров’я [7]. 

Результати контролю фізичного стану відображають рівень фізичної 
працездатності, функціональних резервів органів і систем, які забезпечують 
життєдіяльність (у першу чергу серцево-судинної), ступінь фізичного 
розвитку й фізичної підготовленості (стан рухових якостей). Фізична 
працездатність є інтегративним вираженням можливостей людини, входить у 
поняття її здоров’я і характеризується низкою об’єктивних факторів. До них 
належать: антропометричні показники й будова тіла; потужність, ємність й 
ефективність механізмів аеробного й анаеробного енергозабезпечення; сила й 
витривалість м’язів; нейром’язова координація; стан опорно-рухового 
апарату; нейроендокринна регуляція процесів енергозабезпечення та 
використання в організмі енергоресурсів; психічний стан. 

Нормою фізичної підготовленості у фізичному вихованні вважають 
результати виконання фізичних вправ, які відповідають оціночним вимогам 
фізичної підготовленості. 

Фізичний розвиток у медицині трактується як комплекс 
морфофункціональних показників, які визначають фізичну працездатність 
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організму й рівень вікового біологічного розвитку індивіда. 
Достовірно оцінити зміни функціонального стану під впливом тренувань і 

здійснити контроль за навчально-тренувальним процесом можна за 
допомогою комплексного лікарсько-педагогічного обстеження. 

З науково-методичної літератури відомо, що рівень фізичного стану 
відповідає певному рівню фізичного здоров’я. Сьогодні існує достатня кількість 
показників, які характеризують фізичне здоров’я дітей і підлітків. Фахівці у своїх 
дослідженнях з’ясували інформативність цих показників, їх взаємозв’язок між 
собою і розробили комплексні системи оцінювання (експрес – системи), які 
відповідають вимогам, прості й доступні у використанні (Г.Л. Апанасенко, 
А.Д. Дубогай, В.А. Шаповалова, С.А. Душаніним, Т.Ю. Круцевич, А.Г. Сухарев 
та ін.). 

Так, наприклад, розроблені С.А. Душаніним комплексні експрес-системи 
діагностики фізичного стану, КОНТРЕКС 1, 2, 3 (контроль-експрес), 
передбачають оцінку рівня фізичного стану дорослої людини за показниками 
цілого комплексу факторів, до яких належать результати медичних та 
рухових тестів, що дають змогу оцінити стан серцево-судинної системи у 
спокої та під час навантаження, визначити рівень розвитку фізичних якостей 
[26]. 

Г. Л. Апанасенком запропоновано діагностичну систему визначення рівня 
фізичного здоров’я дітей. Ця система включає комплекс антропометричних 
та функціональних показників, які вимірюються в стані спокою: ЖЄЛ, ЧСС, 
АТ, вага тіла, довжина тіла, динамометрія кісті. Крім того, система 
доповнюється результатами проби Руф’є. Всі названі показники оцінюються 
в балах, сума яких відповідає рівню фізичного здоров’я – низькому, нижче 
середнього, середньому, вище середнього, високому [7].  

Для оцінювання рівня соматичного здоров’я дітей та підлітків 
Г.Л. Апанасенко пропонує використовувати індекс Робінсона, результати 
функціональних проб, тонус активності м’язової тканини, які визначають 
стан кисневотранспортної системи і не мають вікових розбіжностей у 
перерахунку на 1 кг ваги тіла.  
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УДК 612.821.2 
Альона Романюк, Віктор Романюк 

 
ЛОКАЛІЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ВИКЛИКАНОЇ АКТИВНОСТІ КОРИ 

ГОЛОВНОГО МОЗКУ У СПОРТСМЕНІВ 
Актуальність теми. Одним з актуальних завдань електрофізіології, що дає 

змогу отримати інформацію про мозок, є дослідження викликаних потенціалів 
(ВП). Хоча ВП не так широко використовуються в повсякденній клінічній 
практиці, як електроенцефалографія, однак методика ВП займає все більше 
місце як у наукових, так і власне клінічних дослідженнях (Гнездицкий В. В, 
2003; Васильева Н. Ю., Жаринов О. И., Столяров Г. С. и др., 2013; 
Koya Yamashiro Daisuke Sato, Hideaki Onishi et. al., 2013). 

Уважається, що викликані потенціали є індикатором електричних процесів 
роботи мозку, які пов’язані з механізмами сприйняття інформації і її обробки. 
Великий інтерес учені проявляють до розгляду біоелектричної активності кори 
головного мозку в спортсменів. Доведено (Гурова М. Б., Дьякова Е. Ю., 
Шилько Т. А., 2010; Замулина Е. В., 2008; Іванюк О. А., 2013; Романюк А. П., 
Шевчук Т. Я., 2017; Barrick R., Маckay C. E., Prima S. et al., 2005; Enescu-
Bieru Denisa L. Cǎlina Mirela, T. Avramescu Elena, Dragomir Minai, 2010; 
Hynynen E., Uusitalo A., Konttinen N., Rusko H., 2006), що заняття спортом 
позитивно впливають не лише на функціональні можливості вісцеральних 
функцій, але й чинять певну дію на когнітивні функції кори головного мозку під 
час виконання поставлених завдань. 

Тому метою нашої роботи було проаналізувати просторову локалізацію 
джерел викликаної активності кори головного мозку в спортсменів футболістів 
та легкоатлетів під час сприйняття та обробки різної за значущістю інформації. 

Матеріали та методи дослідження. Застосування алгоритму 
багатодипольної локалізації джерел електричної активності ми реалізовували в 
програмі «НейроКом», що дає змогу з високою вірогідністю встановити 
координати локалізації джерела у всіх обстежуваних спортсменів. Координати 
дипольного джерела визначали відповідно до стереотаксичного атласу 
головного мозку людини Talairach. Статистичну обробку даних здійснювали 
застосовуючи статистичний пакет MedStat (Лях Ю. Е., Гурьянов В. Г., 
Хоменко В. Е., Панченко О. А., 2006). 

Результати власних досліджень. Під час виявлення локалізації джерел 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Koya+Yamashiro%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Daisuke+Sato%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Hideaki+Onishi%22
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викликаної активності у футболістів зафіксовано джерела активності в 
передньо- та задньоасоціативних відділах кори. У футболістів виявлено 
активність у тім’яних відділах кори головного мозку під час серії значимих 
стимулів на розміщення об’єкта. 

У спринтерів зафіксовано джерело активності в нижньоскроневій звивині 
кори головного мозку під час сприйняття та обробки інформації серії значимих 
стимулів на об’єкт. Неспортсмени характеризувалися викликаною активністю 
кори переважно в скроневій, тім’яній частці, а також у таламусі, 
парагіпокампальній звивині. Дослідження локалізації фіксованих диполів у 
досліджуваних спортсменів дало змогу встановити, що аналіз джерел пізніх 
компонентів ВП показує участь різноманітних структур мозку: скроневих, 
тім’яних, лобових часток – у розпізнаванні, диференціюванні та утриманні в 
пам’яті значимих стимулів. 

У футболістів відзначено джерела активності в надкрайовій звивині, 
функціональне значення яких полягає в здійсненні всіх цілеспрямованих рухів, 
до яких належать професійні та спортивні рухи. Також у цій групі спортсменів 
виявлено джерело викликаної активності, локалізоване в полі за Бродманом 40, 
яке за структурними особливостями цього поля аналогічне асоціативним полям 
лобових часток та є матеріальним субстратом найскладніших форм людського 
сприйняття й пізнання. Фронтальна кора, як відомо, організовує багатоланкову 
функціональну систему та бере участь в обробці сенсорно-специфічного 
сигналу. Потрібно відзначити саме ліву лобову ділянку, оскільки її роль полягає 
в процесі обробки зорових стимулів, пов’язаної з уключенням механізмів 
високого рівня інтеграції. Також ця ділянка бере участь в оцінці смислового 
значення стимулу. 

Джерела викликаної активності в таламусі беруть участь у генерації 
викликаних потенціалів (зокрема компонента Р300). Таламус відіграє дуже 
значну роль. Через свої таламокортикальні та кортикальноталамічні зв’язки 
впливає на кору півкуль великого мозку, а кора – на нього. 

У мозочку теж виявлено джерело активності у футболістів і спринтерів. 
Мозочок, частина моторної системи, що відповідає за координацію рухів, 
моторне навчання (відіграє важливу роль в адаптації й налаштуванні моторних 
програм, щоб зробити рух точним через процес проб та помилок), пізнавальні 
(когнітивні) процеси, підтримка рівноваги й постави та ін. 

У спортсменів обох груп виявлено диполі в полі 8, 9, 40 за Бродманом, які 
прямо стосуються формування задуму й організації самого руху, що є 
важливим у спортивній діяльності. Зокрема, лобова асоціативна ділянка (поля 8, 
9), беручи участь у реалізації психічних процесів, водночас є місцем організації 
цілеспрямованої діяльності, у тому числі за рахунок прийняття рішення та 
формування програми дії. 

Отримані результати показують потенційні можливості для методу 
картування й трьохмірної локалізації ендогенних ВП для просторово-часового 
аналізу складних когнітивних процесів у спортсменів різної спортивної 
спеціалізації. 
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УДК613:355/359(477) 
Валерій Свирида 

  
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ КУРСАНТІВ 

1-ГО КУРСУ 
При організації освітньо-виховного процесу в Херсонській державній 

морській академії ставиться завдання – вести підготовку фахівців торгового 
флоту на високому науково-технічному рівні із застосуванням сучасних методів 
організації освітнього процесу, комп’ютеризації інформаційних процесів, що 
забезпечують використання ними отриманих знань, умінь і навичок в трудовій 
діяльності [1, 2, 3]. Повноцінне використання професійних знань, умінь і 
навичок можливо при задовільному стані здоров’я, високій працездатності 
молодих фахівців, які можуть здобути їх при регулярних заняттях фізичною 
культурою і спортом [4, 5, 6]. Вдосконалення освітньо-виховного процесу з 
фізичного виховання здійснюється з урахуванням реального стану здоров’я та 
фізичної підготовленості [7, 8].  

На  початку навчального року проведено анкетування курсантів 1-го курсу з 
метою з’ясувати санітарно-гігієнічну культуру курсантів, їх ставлення до 
власного здоров’я, раціонального харчування, фізичної активності, шкідливих 
звичок, тобто до тих проблем, які входять до поняття здорового способу життя, 
оволодіння курсантами валеологічних знань і умінь [9, 10]. 

Для визначення рівня сформованості у курсантів валеологічних знань на 
кафедрі фізичного виховання розроблена методика оцінювання знань. У її 
основі лежить проведення тестового опитування, що припускає виявлення 
знань із питань збереження й зміцнення здоров’я, впливу факторів розвитку на 
стан здоров’я, ведення здорового способу життя. Зміст тестових завдань 
складено на основі програми з фізичної культури в школі. 

У результаті анкетування курсантів 1-го курсу встановлено, що більшість із 
них мають нижче середнього та низький рівень валеологічних знань. Необхідно 
зазначити, що у переважної більшості немає інтересу до занять з фізичного 
виховання. Однією з причин відсутності знань, умінь і навичок з фізичного 
виховання у абітурієнтів, є низький рівень організації фізичного виховання в 
школах (Таблиця 1). 

Таблиця 1  
Рівень валеологічних знань курсантів 1-го курсу 

 
Рівень 

  
Бали 

2017 рік 2018 рік Середні 
показники  Кількість Відсоток Кількість Відсоток 

Низький  1 36 14% 38 15% 14,5% 
Нижче 
середнього 

 2 123 46% 119 48% 47% 

Середній  3 56 21% 48 20% 20,5% 
Вище 
середнього 

 4 36 14% 31 13% 13,5% 

Високий  5 13 5% 10 4% 4,5% 
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Таким чином, у результаті анкетування з’ясовано, що більшість курсантів 
1-го курсу не володіє елементарними навичками про методику побудови та 
проведення занять з фізичного виховання, регулюванню й контролю за 
навантаженнями під час занять фізичними вправами, про організацію та 
дотримання здорового способу життя.  
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зміцнення здоров’я курсантів.  Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних 
груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти: матеріали IV 
Всеукр.наук.-практ. конф. Луцьк, 2019, 40–42. 

 
 

УДК 796.1/3 
Іван Степенко 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ  

I–IV КУРСІВ 
Низка авторів [1, 2] переконливо доводять, що рухова активність може 

бути визначена, по-перше, як фактор, який сприятливо впливає на ріст і 
розвиток організму, а, по-друге, як один із об’єктивних показників його 
функціонального стану, тому що рухи належать до однієї з найважливіших 
біологічних потреб людини. 

Ряд досліджень [4] показує, що розумова і фізична працездатність людини 

http://doi.org/10.5281/zenodo.2544951
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перебуває в прямій залежності від обсягу рухової активності. Тому, для 
об’єктивного обґрунтування розробленої методики оптимальних режимів 
рухової активності, спрямованих на підвищення і підтримання розумової і 
фізичної працездатності студентів, нами проведено дослідження рухової 
активності студентів I–IV курсів. Для розв’язання визначених завдань 
дослідження рухової активності був використаний метод тижневого 
хронометражу. Нами були виготовлені спеціальні карти, в яких реєструвалися 
всі види побутової (спонтанної) рухової активності (ПРА) і фізкультурно-
оздоровчої рухової активності під час занять фізичними вправами і спортом 
(ФОРА). При математико-статистичній обробці отриманих результатів була 
використана методика, розроблена О. С. Куцом [3].  

Загальна рухова активність студентів молодших курсів, у порівнянні з 
старшими курсами, значно (Р < 0,001) переважає рухову активність студентів 
III–IV курсів. Результати досліджень наведені в рис. 1. Відомо, що активні 
заняття фізичною культурою і спортом, а також використання природних сил 
і гігієнічних факторів у поєднанні з фізичними вправами є змістовною 
стороною фізкультурно-оздоровчої рухової активності.  

Як свідчать дані хронометражу та індивідуальні карти рухової активності 
(додаток А), студенти старших курсів більше уваги приділяють теоретичним 
заняттям, перегляду телепередач і читанню періодичної преси та художньої 
літератури. Все вищевказане значно скоротило обсяг рухової активності 
старшокурсників і деякою мірою негативно вплинуло на їх фізичний стан. 
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Рис. 1. Вікова динаміка індексу рухової активності студентів I–IV курсів 

 
Інтегральним показником рухової активності студентів є індекс рухової 

активності, який характеризує реальний стан рухової активності за день і за 
тиждень. Аналіз статистичної обробки отриманих результатів індексу рухової 
активності за тиждень підтвердив раніше отримані дані інших авторів [4]: на 
молодших курсах він становить 6,88–10,08% (рис. 1), на старших курсах – 
4,35–4,74%. За регіональними оцінювальними таблицями обсягу рухової 
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активності більше 30% студентів молодших і 50% старших курсів віднесені 
до груп з нижче за середній і низьким рівнем рухової активності. 

Отже, за результатами дослідження вихідних даних фізичного стану 
студентів I–IV курсів встановлено: аналіз статистично оброблених показників 
індексу рухової активності за тиждень становить: на молодших курсах – 
6,88% -10,08%, на старших курсах – 4,35%–4,74%; за регіональними 
оцінювальними таблицями обсягу рухової активності понад 30% студентів 
молодших і 50% старших курсів віднесені до груп із нижчим за середній і 
низьким рівнем рухової активності. 

 
 

УДК 796. 053 
Олена  Томащук,  Ніна  Деделюк, Світлана Калитка 

 
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ 

КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ У ШКОЛЯРІВ 
Постановка проблеми. В останні роки на тлі інтенсифікації навчального 

процесу у школах спостерігається тенденція до зниження обсягу рухової 
активності учнів, що негативно позначається на показниках їхнього 
фізичного стану у зв’язку із чим особливої соціальної значущості набувають 
питання формування, збереження та зміцнення здоров’я учнівської молоді. У 
сучасних умовах одним з ефективних і доступних засобів профілактики 
захворюваності, підвищення розумової та фізичної працездатності, 
проведення дозвілля школярів є фізична культура і спорт.  

Природна потреба дитини в руховій активності починає помітно 
знижуватися в середніх класах, а в старших класах все більша кількість 
школярів не бажає займатися фізичною культурою і спортом. 

Істотну роль в оптимізації цієї ситуації відіграє підвищення мотивації до 
використання засобів фізичної культури в повсякденному житті, у тому числі 
до занять з фізичного виховання, як академічних, так і самостійних і вибір 
адекватних засобів компенсації дефіциту повсякденної рухової активності 
[1]. 

Проблема формування мотивації одна з важливіших умов успішності у 
досягненні результатів. Мотив – це внутрішня рушійна сила, що спонукає 
людину до дії. З проблемою мотивації людина стикається у повсякденному 
житті, хоча і не завжди розуміє це. Мотивація не тільки визначає поведінку, а 
й повною мірою обумовлює кінцевий результат діяльності [2; 3].  

Як зазначає В. Д. Винник, складність вивчення мотивації і тим більше 
формування її, пояснюється перш за все тим, що на школяра діє одночасно 
комплекс мотивів, які не лише доповнюють один одного, але й вступають в 
суперечності. Мотивація може проявлятись як стійке утворення особистості і 
як компонент діяльності [1].  

Є. П. Ільїн серед мотивів занять спортом виділяє загальні і конкретні. До 
перших відносяться бажання дитини займатись будь-яким видом спорту або 
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фізичними вправами, до других відносяться бажання займатись тільки 
улюбленим видом спорту. На його думку, мотиви можуть бути спрямовані на 
процес діяльності (потреба в руховій активності, отримання вражень від 
спортивної діяльності) і на результат (прагнення до самовдосконаленя, 
самоствердження, самовираженя) [3]. 

Тому дуже важливо вчасно сформувати у дітей потребу в систематичній 
фізичної активності. Найбільш сприятливим для цього вважається середній 
шкільний вік, оскільки в цьому віці відбуваються значні зміни у фізичному та 
психічному розвитку дитини, закладаються основи здоров’я, формуються 
майбутні звички, погляди на життя, інтереси, риси характеру. 

Мета дослідження. Визначення мотивів до систематичних занять 
фізичною культурою і спортом учнів 12–14 років. 

Результати дослідження. Нами проводилося анкетне опитування дітей 
12–14 років ЗОШ №25 м. Луцька. Результати опитування школярів дали 
можливість визначити, як часто вони займаються фізичними вправами і 
спортом у вільний від навчання час. 

Аналіз анкетування показав, що найбільша кількість дітей займається 
фізичною культурою і спортом 2–3 рази на тиждень – 45,7%; рідко, тобто під 
час канікул – 39,3%; часто (3–5 разів на тиждень) – 15% учнів, до яких 
відносяться діти з високим і середнім рівнем фізичної підготовленості. Таким 
чином, аналіз результатів свідчить, що існує пряма залежність між рівнем 
фізичної підготовленості учнів і частотою їх занять фізичними вправами.  

У наших дослідженнях визначалася мотивація школярів до занять 
фізичною культурою та спортом. Учням пропонувалося визначити п’ять 
головних мотивів, які, на їх погляд, можуть викликати потребу в 
систематичних заняттях фізичною культурою і спортом. Перші п’ять рангів у 
відповідях дітей були мотиви, що характеризують такі бажання: мати 
здоров’я, мати гарну фігуру, бути сильним, вміти постояти за себе, 
поліпшити настрій, самопочуття.  

Серед причин, які перешкоджають школярам займатися фізичними 
вправами, найчастіше називають відсутність вільного часу (26,5%), що 
звичайно викликає сумнів у правдивості відповідей. Насамперед, це 
пов’язано з відсутністю мотивації до занять і тому діти шукають виправдання 
своєї пасивності. 14,6% респондентів говорять про відсутність бажання 
займатися фізичною культурою і спортом. Крім того, 18,9% школярів 
посилаються на те, що є більш цікаві справи, яким вони віддають перевагу. 

Висновки. Підводячи підсумок, необхідно відзначити, що близько 60% 
дітей не займаються фізичними вправами, так як не розуміють їх значення 
для організму людини. Для формування у підлітків стійкої мотивації до 
занять фізичною культурою необхідно: прищеплювати сучасні погляди на 
роль фізичної культури у процесі становлення особистості; пропагувати 
фізичну культуру і спорт; стимулювати прагнення бути здоровим і потребу у 
фізичному самовдосконаленні.  
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УДК613.67 
Владислав Хоменко 

 
ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я КУРСАНТIВ 

Важливе значення для оптимального функціонування організму 
курсантів, ефективного засвоєння ними знань, умінь та навичок має 
належний стан здоров’я, який одночасно є інтегральним показником 
благополуччя суспільства і чутливим індикатором соціальних та екологічних 
негараздів. Численними науковими дослідженнями встановлено, що близько 
90% студентів мають порушення стану здоров’я, 30% – хронічні 
захворювання. Понад половину студентiв мають низьку розумову та фізичну 
працездатність, що не відповідає їхньому навантаженню в закладі. Протягом 
навчання в 1,5 разу зростає частота порушень зору, у 3–4 рази – патології 
органів травлення, у 2–3 рази – порушень опорно-рухового апарату, в 1,5 
разу – нервово-психічних розладів [1,2,3]. 

Серед випускників сучасних закладiв значно зменшився відсоток 
здорових студентiв, а рівень фізичного розвитку у більшості з них 
оцінюється переважно як «низький» та «нижче середнього». Серед причин 
цього є, як генетично обумовлені, так і такі, що пов’язані з нездоровим 
способом життя батьків, або з прямою дією негативних екологічних факторів 
середовища [4,5]. 

Проведення комплексної оцінки стану здоров’я студентів на сучасному 
етапі розвитку медичної науки зумовлює нагальну потребу у вивченні 
комплексу критеріїв, що мають як суто медичне, так і важливе соціальне, 
гігієнічне, психологічне, педагогічне та, незаперечно, екологічне значення 
[6]. Важливу роль відіграє інформаційне забезпечення процесу фізичного 
виховання, здорового способу життя студентів та його комп’ютеризація 
[7,8,9]. 

Навчально-тренувальна та спортивна діяльність студентів у навчальних 
закладах обумовлюється також фізичними розвитком. У широкому значенні 
фізичний розвиток характеризуються як процес зміни форм і функцій 
організму людини протягом її індивідуального життя. 

Для оцінювання фізичної підготовленості обстежуваних ми 
використовували загальноприйняті тести та норми оцінок, запропоновані 
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робочою навчальною програмою з фізичного виховання Херсонської 
державної морської академії, для функціональних можливостей ми 
використовували пробу Штанге та Індекс Руф’є, та для фізичного розвитку 
Індекс Кетле (Таблиця 1). 

Таблиця 1 
Показники фізичної підготовленості, фізичного розвитку  

та функціональних можливостей курсантів ХДМА 

№ 
з/п Показники 

Рівень компетентності (%) 

Н
из

ьк
ий
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Д
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Показники фізичної підготовленості 

1 Згинання розгинання рук в упорі лежачи 
(кількість разів) 

 13 6 81 

2 Біг на 1000 метрів 20 60 13 7 
3 Човниковий біг, 4×9, с 21 18 12 49 
4 Нахил уперед з положення сидячи, см 19 15 11 55 
5 Біг на 100 метрів 10 51 19 20 

Показник фізичного розвитку  
5 Індекс Кетле 22 32 32 14 

Показники функціональних можливостей 
7 Проба Штанге 3 16 51 30 
8 Індекс Руф’є   100  

 
Досліджуючи курсантів академії, можна зазначити що рівень розвитку 

сили переважно знаходиться на високому рівні, а саме він складає 81%, 
достатній рівень 6%, середній 13%. 

Рівень розвитку швидкості переважно знаходиться на середньому рівні 
60%, 13% на достатньому, 20% на низькому та 7% на високому. 

Рівень розвитку спритності переважно знаходиться на високому рівні, це 
49%, на достатньому 12%, 18%  на середньому та 21% на низькому рівні.  

Рівень розвитку гнучкості переважно знаходиться на високому рівні, а 
саме 55%, на достатньому 11%, на середньому 15% та на низькому 19%. 

Показник фізичного розвитку показав що переважає середній та достатній 
рівень, а саме по 32% та 22% на низькому рівні, та 14% високому рівні. 
Функціональні можливості переважно знаходяться на достатньому рівні 
Індекс Руф’є 100% та Проба Штанге 51%. 

Отже, з наведених результатів можна зробити висновок, що найбільші 
показники в розвитку сили, гнучкості та спритності. Рівень розвитку 
швидкості та витривалості переважно знаходиться на середньому рівнях.  

Результати дослідження свідчать, що тривалість затримки дихання 
курсантів на вдиху перебуває переважно на достатньому та високому рівнях, 
та перебувають у межах вікових норм. 



Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 

 221 

Список використаних джерел: 
1. Сабадаш В. І., Хоменко В. В., Шалар О. Г. Вплив рухової активності на фізичне 

здоров’я підлітків. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. 
Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 2016, 139 (2), 148–152. 

2. Шалар, О., Хоменко В., Рогачов, Ю., Бережков І., Молявко О. Оцінка фізичного 
здоров`я херсонських підлітків. Актуальні проблеми юнацького спорту:  матеріали XII  
Всеукр. наук.-практ. конф., (23 вересня 2016 року,  Херсон, ХДУ), 2016, 145–149. 

3. Юськів С.М. Особливості формування інтересу та мотивації до занять з фізичного 
виховання. Філософські обрії сьогодення: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 
Херсон, ХДАУ, 2018, 136–141. 

4. Гузар В.М. Компетентнісний підхід у фізичному вихованні як ефективний шлях 
зміцнення здоров’я курсантів.  Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних 
груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти: матеріали IV 
Всеукр.наук.-практ. конф. Луцьк, 2019, 40–42. 

5. Гузарь В. Інформаційні потреби посадових осіб у галузі фізичної культури і 
спорту. Педагогіка, психологія та медико – біологічні проблеми фізичного виховання і 
спорт, 2001, 9, 13–21. 

6. Гузар В.М., Юськів С.М. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів 
засобами спеціалізованих рухливих ігор. Спортивні ігри. Харків: ХДАФК, 2019, 2 (12), 
13–22. http://doi.org/10.5281/zenodo.2544951 

7. Гузарь В. Автоматизована обробка інформації з фізичної культури і спорту. 
Педагогіка, психологія та медико – біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 
2001, 10, 6–11. 

8. Гузарь В.Н. Використання комп’ютерної техніки у галузі фізичної культури і 
спорту. Педагогіка, психологія та медико – біологічні проблеми фізичного виховання і 
спорту, 2001, 8, 10–17. 

9. Гузарь В.Н. Психолого-педагогічні особливості комп’ютеризації галузі фізичної 
культури і спорту. Педагогіка, психологія та медико – біологічні проблеми фізичного 
виховання і спорту, 2001, 7, 7–13. 

 
 

УДК 796.011.1:37.04 
Віктор Чижик 

 
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДИКИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ФІЗИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ З УРАХУВАННЯМ ТЕМПІВ ЇХ 
БІОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ 

На сьогоднішній день науці відомо, що у кожному віковому періоді 
існують морфофункціональні особливості, які необхідно враховувати при 
організації занять фізичною культурою і спортом та розробці методики 
спортивних та оздоровчих тренувань. 

Індивідуальна акселерація й ретардація біологічного розвитку 
супроводжується значною варіативністю фізичного стану, працездатності та 
підготовленості дітей одного паспортного віку. Хронологічний вік дитини, 
тобто період прожитий від народження до моменту обстеження, не завжди 
відображає рівень морфофункціонального розвитку дитини. В практиці часто 
зустрічаються випадки як випередження по біологічному розвитку 
календарного віку дитини, так і відставання біологічного розвитку від 
календарного. У зв’язку із цим, практичний інтерес становлять методи 

http://doi.org/10.5281/zenodo.2544951
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диференційованого фізичного виховання й оцінки рівня фізичної 
підготовленості дітей на основі визначення біологічного віку. 

Врахування індивідуальних особливостей розвитку й стану організму 
кожного учня дозволить, шляхом підбору адекватних засобів фізичного 
виховання, забезпечити гармонійний розвиток фізичних якостей. Тоді як 
застосування невідповідних засобів і методів фізичного виховання 
індивідуальним особливостям учнів можуть негативно вплинути на здоров'я 
учнів, сповільнити темпи їх розвитку, супроводжуватись втратою інтересу до 
уроків фізичної культури.  

У проведенні формуючого педагогічного експерименту взяли участь 172 
школяра, учнів 3-х класів загальноосвітніх шкіл № 10 і №19 м. Луцька. 
Контрольну групу склали 85 хлопців та 91 дівчина, експериментальну групу 
становили 46 хлопців та 51 дівчина, які за станом здоров'я були віднесені до 
основної медичної групи.  

Заняття з фізичної культури, в контрольній та експериментальній групах, 
проводились тричі на тиждень. У контрольній групі – за загальноприйнятою 
державною програмою. Розподіл навчального часу для розвитку фізичних 
якостей учнів експериментальних класів здійснювався в залежності від 
характеру їх зміни протягом навчального року й відповідно до темпів 
біологічного розвитку учнів. Основний метод проведення занять для учнів 
експериментальних класів був груповий – в залежності від темпів їх 
біологічного розвитку. І група – учні-ретарданти, які за біологічним віком 
відстають від своїх ровесників, II група – учні-медіанти, із середніми 
показниками біологічного віку для даної вибірки, III група – учні-акселерати, 
які за біологічним віком випереджають своїх ровесників. 

Таким чином, враховуючи два основні фактори диференціації – стать та 
темпи біологічного розвитку, отримуємо шість груп учнів: три групи хлопців 
й три групи дівчат з різними темпами біологічного розвитку. З метою 
полегшення роботи вчителя пропонується планувати заняття одночасно для 
двох 3-х класів. При чому, вони повинні бути закріплені за різними 
вчителями. Тоді один з вчителів працює з групами дівчат, а інший з групами 
хлопців з різними темпами біологічного розвитку. При цьому, застосовуючи  

Ефективність методики диференційованого підходу в розподілі 
навчального часу для розвитку рухових якостей учнів 3-х класів, залежно від 
темпів їх біологічного розвитку, досліджувалась за динамікою рівня фізичної 
підготовленості. 

Слід зазначити, що на початку навчального року між хлопцями й між 
дівчатами контрольних та експериментальних груп за досліджуваними 
показниками стану кардіореспіраторної системи, фізичної працездатності та 
підготовленості суттєвої різниці не виявлено. 

У школярів експериментальних груп, в умовах педагогічного 
експерименту, виявлено зростання адаптаційних можливостей 
кардіореспіраторної системи й фізичної працездатності. Загалом стан 
кардіореспіраторної системи відповідає нормам вікового розвитку. 
Установлено підвищення рівня фізичної підготовленості в школярів 
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експериментальних груп в умовах педагогічного експерименту. Отже, 
запропонована методика диференційованого підходу до розподілу часу 
фізичних навантажень вибіркової спрямованості для розвитку рухових 
якостей учнів 3-х класів є ефективним засобом розвитку фізичних якостей у 
процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку, що 
відображається в зростанні рівня фізичної підготовленості школярів 3-х 
класів у ході педагогічного експерименту. Згідно даних літератури в 
молодшому шкільному віці специфіка функціонування організму в більшій 
мірі визначається ступенем біологічного розвитку, ніж календарним віком. 
Істотні розходження в термінах біологічної зрілості дівчат і хлопців, 
індивідуальні особливості його темпу, призводять до виникнення значної 
неоднорідності складу школярів кожного класу. В одному класі можуть 
навчатися, діти з різним ступенем біологічної, а, отже, і з різними 
функціональними й адаптаційними можливостями. Тому в даний віковий 
період необхідне застосування диференційованого підходу, і одним із 
критеріїв розподілу учнів на групи варто вважати темпи біологічного 
розвитку. Школярі з різним рівнем біологічного розвитку, у середині однієї 
віково-статевої групи, відрізняються між собою за показниками стану 
кардіореспіраторної системи, фізичної працездатності та підготовленості як 
на початку так і наприкінці навчального року. Виявлено суттєву 
гетерохронність протягом навчального року стану кардіореспіраторної 
системи, фізичної працездатності та підготовленості, як у хлопців так і у 
дівчат, обумовлену темпами біологічного розвитку школярів.  

Враховуючи особливості динаміки протягом навчального року фізичної 
працездатності та підготовленості школярів 3-х класів доцільно планувати 
розвиваючі навантаження на усі головні фізичні якості, з акцентом на фізичні 
якості які протягом навчального року погіршуються та мають низький темп 
приросту: для розвитку фізичних якостей які протягом року покращуються 
більше як на 3 % планувати 15 % часу уроку; для розвитку фізичних якостей 
які протягом року покращуються до 3 % планувати 35 % часу уроку; для 
розвитку фізичних якостей які протягом року погіршуються планувати 50 % 
часу уроку. Запропонований нами розподіл навчального часу для розвитку 
фізичних якостей учнів 3-х класів, з урахуванням темпів їх біологічного 
розвитку, є ефективним засобом диференційованого фізичного виховання 
підлітків, що відображається в зростанні рівня фізичної підготовленості 
школярів експериментальної групи у ході педагогічного експерименту. 
Ефективність диференційованої фізичної підготовки учнів 3-х класів 
підтверджено динамікою фізичної працездатності в умовах педагогічного 
експерименту. Фізична працездатність дітей експериментальних груп 
зростає.  

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку можуть полягати в 
запроваджені диференційованого підходу до розподілу часу фізичних 
навантажень вибіркової спрямованості для розвитку фізичних якостей на 
уроках фізичної культури, залежно від темпів їх біологічного розвитку 
школярів, в практику фізичного виховання інших вікових груп та проведенні 
лонгітюдних досліджень його ефективності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІКАРСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ 

ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ЛЕГКОЮ АТЛЕТИКОЮ 
Вступ. У сучасних умовах реформування системи освіти в Україні 

фізична культура є важливим складовим елементом, що формує у молоді 
основи здорового способу життя, а також сприяє активному довголіттю та 
бадьорості [1,2,5]. У цьому контексті актуальним питанням є вдосконалення 
змісту, форм і методів лікарського контролю підлітків (13–14 років) які 
займаються фізичною культурою та спортом [3,4,6,7].  

Недостатність досліджень про особливості лікарсько-педагогічного 
контролю підлітків, які займаються фізичною культурою та спортом, рівень 
фізичної підготовленості й функціональний стан організму підлітків 
визначило актуальність обраної теми [8,9,10,11]. 

Метою дослідження є встановлення форм, методів лікарського контролю 
підлітків, які займаються фізичною культурою та спортом і визначити шляхи 
покращення цих складових. 

Результати дослідження. У педагогічному спостереженні брали участь 
23 підлітка (12 дівчат і 11 хлопців) віком 13–14 років Херсонської ДЮСШ № 
3, які займалися за програмою загальної фізичної підготовки легкоатлетичної 
спрямованості. 

Фізичний розвиток підлітків вимірявся за індексом Кете з урахуванням 
росту і маси тіла (див. табл. 1) 

Як видно з таблиці 1, приріст всіх показників у підлітків 13–14 років 
відбувався рівномірно і повільно відповідно природнім закономірностям 
цього віку. Варто відмітити, що рівень співвідношення довжини і маси тіла у 
всіх юних легкоатлетів виявився вище середнього. Але приріст фізичного 
розвитку у дівчат виявився більш кращим (на 3,1). Це можна пояснити 
перебудовами ендокринного апарату, що відбувається в період статевого 
дозрівання і формування вторинних статевих ознак. 

Таблиця 1 
Фізичний розвиток підлітків-легкоатлетів 13–14 років (2016–2017 р.) 

Вимірювання  Дівчата Хлопці 
в 

вересні 
в 

лютому 
приріст в 

вересні  
в 

лютому  
приріст 

Довжина  
тіла (см) 

167.33 168.25 + 0.92 172.91 173.91 + 1.0 

Маса  тіла 
(кг) 

54.75 55.7 + 0.95 54.73 55.18 +0.45 

Індекс Кетлє  327.2 331.1 + 3.90 316.5 317.3 + 0.80 
Функціональна підготовленість юних легкоатлетів визначалася за 

дихальними пробами Штанге і Генче та артеріальним тиском. Виявлено, що 
затримка дихання у хлопців (13–14 років) до початку дослідження (у вересні) 
за пробою Штанге складала 55.01 с, після (у лютому) – 56.81 с. Таким чином, 
зростання затримки дихання на вдиху після 5 місяців занять спортом склало 
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1,8%. За пробою Генчи на початку дослідження складала 28.64 с, а після – 
29.80 с. Отже, зростання затримки дихання на видиху після 5 місяців занять 
фізичною культурою становило 1,2%. З результатів дослідження видно, що 
більшість підлітків відносяться до високого та достатнього рівнів 
функціональної підготовленості. Показники артеріального тиску у більшості 
хлопців (54,5%) знаходилася в нормі і у 45,5% вище норми. 

Рівень фізичної підготовленості між хлопцями і дівчатами визначався за 
різними тестами. Хлопцям біло запропоновано: біг з навантаженням 20 кг на 
30м (швидкісно-силові якості); біг протягом 5 хв. (витривалість); човниковий 
біг 3х10м (спритність); підтягування в висі на перекладині (сила). 

Як видно з таблиці 2, зростання показників сили і швидкісно-силових 
якостей підлітків відбулося завдяки використанню в тренуваннях тренажерних 
пристроїв за методом колового тренування. Спритність хлопців покращилася 
(на 0,29с) завдяки впровадженню спортивних ігор (баскетбол, гандбол) за 
спрощеними правилами. Щодо розвитку витривалості, то тренувань, 
спрямованих на розвиток цієї якості, майже не проводилося. Але зростання 
цієї якості у хлопців (на 36,91 м) відбулося за рахунок спонтанних і 
цілеспрямованих швидкісних бігових вправ. 

Таблиця 2 
Результати фізичної підготовленості підлітків (хлопців) 13–14 років 
Вид заняття в вересні  в лютому Зростання/зменшення 

Біг з навантаженням 
20 кг (30 м), с 

5.53 5.34 - 0.19 

Біг 5 хв.  (м) 1359.45 1396.36 + 36.91 
Човниковий біг  
3х10  (с) 

7.34 7.05 - 0.29 

Підтягування, к-сть 6.73 8.55 + 1.82 
Рівень фізичної підготовленості дівчат визначався за наступними тестами: 

стрибок у довжину з місця та стрибок в гору за Абалаковим (швидкісно-
силові якості нижніх кінцівок); кидок набивного м’яча (швидкісно силові 
якості верхнього плечового поясу). 

Таблиця 3 
Результати фізичної підготовленості підлітків (дівчат) 13–14 років 

Вид заняття в вересні в лютому Зростання/зменшення 
Стрибок у довжину 
(см) 

184.67 195.08 + 10.41 

Стрибок за 
Абалаковим (см) 

43.50 44.75 + 1.25 

Кидок набивного 
м’яча (2 кг), (см) 

393.42 414.0 + 20.58 

Як видно із таблиці 3, позитивні зрушення у фізичній підготовленості 
дівчат відбулися за всіма показниками. Цьому сприяли стрибкові вправи на 
скакалці, у довжину, у глибину (яму з поролоном), у висоту тощо. 
Швидкісно-силові якості верхнього плечового поясу дівчат покращилися (на 
20,58м) завдяки використання метальних приладів різної ваги у ігровій та 
змагальній формі 
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Висновок.Систематичне заняття спортом за програмою загальної 
фізичної підготовки сприяло підвищенню рівня фізичної підготовленості 
підлітків, а також позитивно вплинуло на укріплення стану їх здоров’я. Це 
може бути підставою для збільшення інтенсивності фізичних навантажень 
підлітків у процесі спортивного тренування з легкої атлетики.   
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Сергій Юськів 

 
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  
Сучасна державна політика в сфері освіти повинна приділяти серйозну 

увагу здоров’ю студентської молоді, заняттям в спортивних секціях з різних 
видів спорту [1,2], оволодінням комп’ютерними технологіями [3,4,5] з метою 
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вдосконалення фізичної підготовленості та умінням розробляти власну 
індивідуальну систему оздоровлення та фізичної підготовки [6,7]. 
Викладачам кафедри фізичного виховання потрібно приділяти особливу 
увагу здоров’язбереженню курсантів, що обумовлено процесами  
соціокультурного розвитку суспільства. Існує розрив між професійною 
потребою в підготовці гармонічно розвинених спеціалістів і реальним рівнем 
їх фізичної підготовки. Традиційні підходи до розробки навчальних та 
методичних матеріалів в сучасних умовах не дозволяють досягнути рішення 
задач розвитку мотивації курсантів до збереження і зміцнення свого 
здоров’я. 

Навчально-методичне забезпечення діяльності кафедри буде сприяти 
розвитку у курсантів мотивації до здоров’язбереження [8,9,10], якщо вона 
розробляється: 

– з урахуванням інтересів курсантів до фізкультурної і спортивної 
діяльності та готовності викладачів до використання здоров’язберігаючих 
технологій на заняттях; 

– в цілях інтерактивного використання в процесі взаємодій курсантів і 
викладачів на заняттях фізичного виховання; 

– для рішення задач активізації діяльності кафедри по створенню  
здоров’язберігаючого  середовища  в академії. 

 Змістовне наповнення навчально-методичного забезпечення повинно 
бути утворено слідуючими матеріалами: 

−  варіативні навчальні програми по дисципліні «Фізичне виховання» 
для курсантів з різним рівнем здоров’я або фізичної підготовки; 

− навчально-методичні матеріали для курсантів по розробці проектів 
здоров’язберігаючого  середовища  в академії, які орієнтують їх на ведення 
здорового способу життя; 

− методичні матеріали для викладачів, які допоможуть на основі 
діагностики стану здоров’я  курсантів проводити корекцію навчальної 
програми дисципліни «Фізичне виховання»; 

− діагностичні матеріали для оцінки стану здоров’я курсантів, що 
включають в якості обов'язкового елемента – методику «паспорт здоров’я» 
для систематичного ведення паспорта здоров’я кожним курсантом, як засобу 
зворотнього зв’язку на заняттях фізичного виховання; 

− документи, які регламентують організацію освітнього процесу на 
основі представлення можливості вибору кожним курсантом виду спорту для 
занять фізичного виховання, у тому числі підтримка занять курсантами 
нетрадиційних видів спорту; 

− документи, які регламентують організацію груп спортивного 
вдосконалення по видам спорту, проведення спортивних змагань і 
Спартакіади в академії; 

− програма підвищення кваліфікації викладачів кафедри по проблемам 
здоров’язбереження, використання здоров’язберігаючих технологій в 
освітньому процесі і створення здоров’язберігаючого середовища у вузі. 

Таким чином, якщо навчально-методичне забезпечення діяльності 
кафедри буде розроблено з урахуванням вище перелічених документів, то 
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результатом буде розвиток у курсантів мотивації до здоров'язбереження та 
формування компетентності здоров'язбереження, яка розкривається через 
наступні складові: 
− визнання курсантами цінност івласного здоров'я; 
− знання курсантами ролі фізичного виховання та спорту в розвитку 

адаптаційних резервів організму, особливостей впливу нетрадиційних 
видів спорту на організм людини, методів і засобів оздоровлення, основ 
особистої гігієни, як технології здоров'язбереження; 

− вміння курсантів встановлювати взаємодію з викладачем з метою 
розробки індивідуальної програми підтримки і зміцнення здоров'я, а 
також володіння практичними навичками розвитку рухової активності; 

− володіння курсантами навичками виявлення резервів свого організму, 
− організації активного дозвілля та підтримки рухового режиму з 

використанням різних видів рухової діяльності, а також використання 
знань про побудову режиму дня та правил особистої гігієни, як технології 
здоров'язбереження в повсякденній життєдіяльності; 

− готовність студентів мотивувати інших на здоровий спосіб життя. 
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РОЗДІЛ VІІ 

БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 
ІНФОРМАІЙНО–КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
УДК 021.6+35.071.5(477.82) 

Олена Барашовець, Надія Конон 
 

ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА І БІБЛІОТЕКА: 
 ШЛЯХИ СПІВПРАЦІ 

Відповідно до Законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», «Про співробітництво територіальних громад» та 
«Методичних рекомендацій з організації мережі публічних бібліотек в 
об’єднаних територіальних громадах» у процесі організації мережі публічних 
бібліотек в об’єднаних територіальних громадах із метою забезпечення 
належного рівня надання послуг у сфері культури [2]. 

Мережа публічних бібліотек в об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) 
організовується із врахуванням «Мінімальних соціальних нормативів 
забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні», затверджених 
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 № 510. 

Необхідно враховувати, що відповідно до частини третьої статті 8 Закону 
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» ОТГ є 
правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних громад, 
що об’єдналися, з дня набуття повноважень сільською, селищною, міською 
радою, обраною такою об’єднаною територіальною громадою. 

Розглядається питання реорганізації ЦБС та утворення публічної 
бібліотеки ОТГ. У разі якщо ЦБС має статус юридичної особи, на неї 
розповсюджуються загальні правові норми щодо припинення юридичної 
особи. Відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа 
припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, 
перетворення) або ліквідації [2]. 

У результаті реорганізації юридична особа передає своє майно, права та 
обов’язки іншим юридичним особам – правонаступникам. Ліквідація 
юридичної особи здійснюється без переходу її прав i обов’язків до інших 
осіб, тобто без правонаступництва. При ліквідації юридичної особи її права й 
обов’язки припиняються. 

Загальні вимоги щодо проведення реорганізації юридичної особи 
містяться у статтях 105 – 108 Цивільного кодексу України. Також необхідно 
враховувати норми статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». 

При розробці статуту публічної бібліотеки ОТГ відповідний орган 
місцевого самоврядування повинен враховувати завдання, права та обов’язки 
бібліотек, визначених Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну 
справу», а також завдання, визначені підпунктом п’ятим пункту шість  
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Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911-VIII (побудова нової 
моделі надання послуг музеями та бібліотеками, розширення переліку послуг 
з організації дозвілля населення з використанням новітніх технологій; 
створення на базі бібліотек державної та комунальної власності центрів 
обслуговування громадян, основним завданням яких є задоволення потреб 
громадян у публічній інформації, забезпечення їх доступу до державних та 
регіональних електронних інформаційних ресурсів, надання консультативних 
послуг з питань електронного оформлення звернень до органів державної 
влади) [1]. 

Бібліотечне обслуговування здійснюється за місцезнаходженням 
публічної бібліотеки ОТГ та її філій. У населених пунктах із кількістю 
жителів до 500 осіб бібліотечне обслуговування може здійснюватися за 
допомогою нестаціонарних форм (бібліотечний пункт, пересувна бібліотека 
тощо). При цьому слід враховувати, що бібліотечний пункт не має статусу 
відокремленого структурного підрозділу бібліотеки (філії). 

Ківерцівська районна бібліотека щорічно звітується перед об’єднаною 
територіальною громадою про свою роботу, прагне показати, що сучасна 
бібліотека – це не тільки зібрання книжок, а насамперед – величезний світ 
соціальних комунікацій, культурного спілкування та творчого розвитку, 
інформаційний та освітній центр для мешканців міста. Про це йдеться в 
електронних мережах Ківерцівської районної бібліотеки для дорослих : E-
mail: kivertsi.biblioteka@gmail.com; Skype: Ківерцівська ЦРБ [1]. 

Життя сучасної бібліотеки цікаве, багатогранне і динамічне: нові 
технології, нові ідеї, нові плани. І все це – задля своїх користувачів. Для 
користувачів бібліотеки проводяться навчання з комп’ютерної грамотності. 
Крім того проводиться обслуговування читачів з обмеженими можливостями 
за місцем проживання та на пунктах видачі для працівників районного 
територіального центру обслуговування населення, Ківерцівської районної 
гімназії та працівників ДНЗ №1 та №3. Працюючи в напрямку «Сучасна 
бібліотека – міст до електронного самоврядування», бібліотека забезпечила 
вільний доступ до послуг електронного урядування. Безкоштовні електронні 
послуги бібліотеки допомагають членам громади у вирішенні безлічі 
життєвих питань – це і можливість навчатися он-лайн і дистанційно, 
замовляти квитки на різні види транспорту, робити покупки через Інтернет, 
оплачувати комунальні послуги, шукати роботу та здійснювати он-лайн 
реєстрацію на оформлення закордонного паспорта [1]. 

Крокуючи в ногу з часом, бібліотеки постійно впроваджують нові 
креативні форми роботи, щоб надавати користувачам найсучасніші послуги, 
які будуть затребувані та якомога повніше задовольнять інформаційні 
потреби відвідувачів. 

Список використаних джерел: 
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2. Методичні рекомендації з організації мережі публічних бібліотек в об'єднаних 
територіальних громадах [Електронний ресурс] / Міністерство культури України. – Режим 
доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/control/publish/ article?art_id=245204350. 

 
 
УДК 023(477.82) 

Олена Кушпетюк 
 

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА ЯК СКЛАДОВА 
ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ: ДОСВІД РОБОТИ ВОЛИНСЬКОЇ 

ДОУНБ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ 
Виставкова діяльність бібліотек займає провідне місце у структурі 

бібліотечно-інформаційної діяльності та є важливою складовою 
бібліотечного обслуговування. Сьогодні поєднання традиційних форм 
обслуговування із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій дозволяє впроваджувати у бібліотеках нову форму виставкового 
експонування документів – віртуальну виставку. Її перевагою є те, що це – 
умовно не обмежений у часі та просторі захід, котрий реалізується за 
допомогою Інтернет-ресурсів, у межах якого бібліотека має можливість 
розмістити текстову інформацію, графічне, аудіо- або відеозображення 
експонатів, що розкривають зміст виставки. 

Велику увагу організації віртуальної виставкової діяльності приділяє 
Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени 
Пчілки. Зі змістом віртуальних виставок можна ознайомитись на сайті 
бібліотеки, де представлено 6 виставок (http://ounb.lutsk.ua/vustavku). 

Змістовною є тематична виставка «Волинь – ти перша наша квітка в 
священному Вкраїнському вінку». Вона складається з чотирьох розділів: 
«Волинська область – історичний та регіональний аспект розвитку», 
«Волинська земля з найдавніших часів до ХІХ ст.», «Буремний ХХ вік», 
«Волинь за роки незалежності» та представлена монографіями, навчальними 
посібниками, енциклопедіями, збірниками наукових і публіцистичних статей, 
фотоальбомами, путівниками та ін. Виставка вміщує 28 документів, які 
репрезентують історію волинського краю. 

Подіям новітньої історії України присвячена тематична виставка «Слово 
об’єднує Україну», яка презентує 13 видань. 

Виставки створюються різними структурними підрозділами бібліотеки. 
Так, «Життя в мистецтві» – блог відділу літератури з питань мистецтв. 
Працівниками відділу створена віртуальна виставка «Традиції – це модно», 
яка презентує 25 видань, що об’єднані у такі розділи: 

‒ «Народне мистецтво як складник національної культури» присвячений 
українській народній культурі, зокрема народним ужитковим формам та 
характеризує особливу галузь художньої творчості – декоративне мистецтво.  

‒ «Згадаймо диво українське» присвячений улюбленому і здавна 
поширеному різновиду народної творчості – вишивці. Вона є своєрідним 
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символом, оберегом нашої національної культури. У розмаїтті декоративного 
мистецтва художнє вишивання посідає одне з провідних місць.  

‒ Розділ «Оберіг з барв і ліній» характеризує один із найцікавіших видів 
народного мистецтва України – народний декоративний розпис. Це наша 
гордість, безцінне духовне надбання народу.  

‒ Видання розділу «Феномен українського костюму» розповідають про 
український костюм, деталі й орнамент якого здавна мали в собі оберегову 
захисну символіку, адже українська жінка своїми руками, в хатніх умовах, 
пряла, фарбувала, ткала, шила, вишивала кожну деталь свого вбрання.  

‒ Розділ «Писанкова магія» присвячений писанці – абсолютно 
унікальному витвору народного генія. В Україні писанка є мірилом краси. 

‒ Видання розділу «Мудрість дерева» характеризують дерево як один із 
найпоширеніших матеріалів народного побуту, а деревообробку ‒ як невід’ємну 
частину матеріальної культури українців, особливо Волині, яка багата лісами зі 
зручними для обробки породами дерев. 

‒ Розділ «Гончарний спадок» присвячений одному з найбільш розвинених 
та популярних видів народного мистецтва українців – кераміці.  

Відділ виробничої літератури підготував віртуальну книжкову виставку 
«Пожежна безпека та охорона праці», яка представлена нормативними 
документами, інструкціями з охорони праці, навчальними посібниками, 
підручниками, науково-виробничими журналами та ін. Особливу увагу 
заслуговують публікації історичних світлин з історії пожежництва Волині, 
багато з яких друкуються вперше. 

Науково-методичний відділ бібліотеки презентує віртуальну виставку 
«Творча майстерня методистів». Виставка складається з 12 видань, що 
розраховані на спеціалістів у галузі бібліотечної справи та презентують досвід 
роботи запровадження інноваційних бібліотечних послуг у бібліотеках області. 

Кожна з виставок має свою особливість. Зокрема, віртуальна виставка книг 
шрифтом Брайля «Торкаючись читаю» забезпечує доступ до інформації людям 
з вадами зору. Виставка представлена книгами, надрукованими шрифтом 
Брайля. Ними фонди Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки поповнююся із 
2016 року (до бібліотеки надійшло понад 60 примірників книг для незрячих). 
Вперше такі спеціалізовані видання стали потрапляти до бібліотеки завдяки 
благодійній організації «Фонд родини Нечитайло», що в Києві, та 
громадській організації «Українська спілка осіб з інвалідністю» (УСІ). 
Сьогодні багато книг для незрячих надходять за сприяння волинської 
ініціативної громадськості. Так, у Луцьку з 19 жовтня 2016 року працює 
приватна типографія друку шрифтом Брайля. Цей проект – студія друку 
шрифтом Брайля/«ВraiLLeStudio» ‒ впроваджується Волинським осередком 
Всеукраїнської громадської організації людей із інвалідністю по зору 
«Генерація успішної дії». 

Отже, віртуальні книжкові виставки ‒ це невід’ємний складник 
виставкової діяльності бібліотеки. Такі експозиції є ефективним 
інструментом залучення всіх категорій користувачів до бібліотеки, засобом 
створення її позитивного іміджу. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ 

ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У контексті розвитку сучасної видавничої діяльності постає питання 

ефективного використання інформаційних джерел із глобального 
інформаційного простору, створення та постійне вдосконалення вторинної 
аналітико-синтетичної інформації, характерними особливостями якої є 
лаконічність, чіткість, оперативність, достовірність. Оперативне надання 
інформації дає можливість задовольняти в найкоротші терміни запити 
користувачів, ефективно сприяти вдосконаленню інформаційних 
технологічних рішень, виданню та розповсюдженню електронної 
інформаційно-аналітичної продукції, більш якісному обслуговуванню 
користувачів. Практика широкого застосування інформації для створення 
видавничих ресурсів відображає трансформацію бібліотек під впливом 
поширення електронних технологій, свідчить про розвиток віддалених форм 
обслуговування та розширення можливостей користувачів оперативно 
отримувати потрібну інформацію. 

«Аналітична продукція, що накопичується в бібліотеці і створюється у ній 
самій, стає козирною картою. Бібліотеки формують свій позитивний імідж 
значною мірою своїми аналітичними службами... Бібліотечні інформаційно-
аналітичні служби слід виводити на перший план, підвищувати їх статус, бо 
вони системоутворюючі структури бібліотеки майбутнього» [3, с. 5]. 

Працівники Волинської обласної бібліотеки для юнацтва (ВОБЮ) 
активно займаються видавничою роботою. Слід підкреслити, що 
структурними підрозділами у 2018 році підготовлено та видано 37 матеріалів, 
з них 23 представлені в електронному вигляді. Видавнича діяльність ВОБЮ 
включає цілий ряд документів: методико-бібліографічні матеріали; 
бібліографічні посібники; історичні вечори і портрети; сценарії іншої 
тематики; сценарії літературної тематики; сценарії народознавчих заходів, 
газету «Краєвид». 

У методико-бібліографічних матеріалах «Філософія добра Василя 
Сухомлинського», представлена постать української та світової педагогіки 
ХХ століття Василя Олександровича Сухомлинського (1918–1970 рр.). У 
2018 році особлива увага приділялася доробку педагога, який є знаковим і 
ювілейним для всієї бібліотечної та освітянської громадськості, оскільки 100-
річчя від дня народження Василя Сухомлинського внесено до «Календаря 
пам’ятних дат», що відзначається на рівні ЮНЕСКО (рішення 39-ї сесії 
Генеральної конференції ЮНЕСКО) [4]. 

У методико-бібліографічному матеріалі «Шанувати традиції – бути 
сучасним», бібліотеки постають могутнім чинником виховання у молодого 
покоління національної свідомості та самосвідомості, поваги до традицій 
народу. Засобами та формами бібліотечної роботи книгозбірні допомагають 
сучасному українцю осягнути багатющий пласт народної культури, 

http://vollibr.org.ua/index.php/parks-home/14-sample-data-articles/88-bibliografichni-posibniki
http://vollibr.org.ua/index.php/parks-home/14-sample-data-articles/82-istorichni-vechori-i-portreti
http://vollibr.org.ua/index.php/parks-home/14-sample-data-articles/83-stsenariji-inshoji-tematiki
http://vollibr.org.ua/index.php/parks-home/14-sample-data-articles/83-stsenariji-inshoji-tematiki
http://vollibr.org.ua/index.php/parks-home/14-sample-data-articles/111-stsenariji-literaturnoji-tematiki
http://vollibr.org.ua/index.php/parks-home/14-sample-data-articles/84-stsenariji-narodoznavchikh-zakhodiv
http://vollibr.org.ua/index.php/parks-home/14-sample-data-articles/87-gazeta-qkraevidq
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усвідомити зв’язок минулого з сьогоденням. Цю роботу книгозбірні 
традиційно проводять спільно з будинками культури та освітніми закладами. 
Збереження і примноження славних традицій українського народу, 
відродження духовності, народних звичаїв та обрядів – одне з головних 
завдань бібліотек [5]. 

Методико-бібліографічні матеріали «Квітник всіх напрямів і стилів» 
включають скарбницю українського письменства, куди увійшли твори 
досвідчених літераторів Волині, які відійшли в інші світи: Петра Маха, 
Олександра Богачука, Олександра Рисака, Віктора Ревухи, Михайла Пронька, 
Миколи Смоленчука, Людмили Лежанської, Леоніда Гіттіка, Петра Боярчука, 
Олега Потурая, Василя Гея, Степана Скоклюка, Івана Корсака [2, с. 3–5]. 

Престиж Волині, як літературно-мистецького краю, засвідчують імена і 
твори письменників, які відомі читачам України та шанувальникам слова за її 
межами. Уперше в історії волинського краю Шевченківську премію 
присуджено письменникові Василю Слапчуку, котрий також є лауреатом 
багатьох інших міжнародних та всеукраїнських нагород. 

Інтерес користувачів до активних форм зумовили зміну формату видання 
сценаріїв – літературного театралізованого квесту до 240-річчя від дня 
народження Г. Квітки-Основ’яненка «Корифей українського слова», вечора 
літературних відкриттів до 70-річчя від дня народження американського 
письменника-фантаста, автора популярного циклу книг у жанрі фентезі 
«Яскраві фарби життя та творів Джорджа Мартіна». Підготовлений сценарій 
до Дня знань, містив інтерактивну годину спілкування «Шлях до себе – шлях 
до успіху». Матеріали користуються великою популярністю серед 
відвідувачів книгозбірні, студентів, педагогів шкіл та бібліотечних 
працівників, що працюють з юнацтвом. 

«Бібліотека Нової української школи» (НУШ) – інформаційний методико-
бібліографічний дайджест із серії «Інформаційний простір освіти», розкриває 
у текстовому та бібліографічному форматах питання організації діяльності 
шкільної бібліотеки в умовах НУШ. Матеріал згруповано у трьох розділах. В 
розділі «Офіційно...» представлено документи щодо організаційних питань 
діяльності бібліотеки як структурного підрозділу закладу загальної середньої 
освіти. Проблеми створення і розвитку освітньо-виховного середовища 
НУШ, які мають безпосередній чи опосередкований вплив на діяльність 
шкільних бібліотек – розкриває література другого розділу посібника «НУШ: 
трансформація освітнього простору». Третій розділ «Шкільна бібліотека в 
умовах НУШ» сформовано з документів, що допоможуть в орієнтації у 
можливих варіантах змін в організації та змісті діяльності книгозбірень. Для 
зручності та підвищення інформаційного наповнення посібника ця частина 
викладена реферативно [1]. 

Розвиток нових інформаційних технологій, прискорення доступу до 
інформаційних ресурсів, зокрема, змінює уподобання сучасної читацької 
аудиторії. Створення електронних бібліотек, формування нових електронних 
баз даних, переведення книжок, періодичних видань у цифровий формат 
змінює потреби користувачів у бібліотечних установах, відбуваються зміни в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%96
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їх ставленні до використання сучасних інформаційних технологій. Бази 
даних, такі як: бібліографічні, повнотекстові, фактографічні тощо, стають 
дедалі більш важливим видом інформаційних ресурсів сучасного читача, 
якого приваблює наявність електронного читального залу в бібліотеці, зони 
вільного Wi-Fi-доступу до Інтернету, можливість користуватися фондами 
колекцій на електронних носіях. 

Сьогодні бібліотеки є творцями наукових електронних ресурсів в 
Інтернеті, які затребувані великим колом дискантних користувачів. А 
видавнича діяльність бібліотеки стає ефективною інформаційно-
інтелектуальною технологією, що об’єднує величезні бібліотечні фонди та 
інтелектуальні ресурси бібліотек із запитами користувачів. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНФОРМАЦІЙНА, 

БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА» В УМОВАХ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Трансформації, що відбулися в освітній діяльності, внаслідок 
інтеграційних процесів, є одним із чинників уведення до освітнього простору 
нової спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», яка 
має на меті не лише об’єднати у спільну систему розрізнені елементи 
професійної інформаційної освіти, а й забезпечити адекватний розвиток 
інформаційного середовища. Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа» консолідувала в собі низку самостійних спеціальностей: 
«Діловодство», «Документознавство та інформаційна діяльність», 
«Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство», що зникли з 
переліку спеціальностей. Усі зазначені освітні напрями об’єднує спільна  
мета – підготовка фахівців інформаційно-комунікативної галузі. 

http://vollibr.org.ua/images/%20metod%20/material/Suhomlyn.doc
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Розвиток спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» 
відбувався динамічно, охоплював державні та приватні заклади вищої освіти 
із вираженою тенденцією введення спеціальності у негуманітарних вищих 
навчальних закладах. Навчальні плани, в яких був наявний паритет двох 
дисциплінарних блоків – документознавчого та інформаційного, відображали 
об’єктивний процес еволюції від концепції документаційного до концепції 
інформаційного забезпечення управління, що уможливило диверсифікацію 
діяльності документознавців, цілком відповідало назві спеціальності й дало 
змогу розглядати їх як фахівців з інформаційного забезпечення 
управління [1].  

Однак очевидно, що професійну групу інформаційних фахівців із 
введенням нової спеціальності має бути розширено зі збереженням меж 
професійної інформаційної діяльності. Проте, відомі дослідники  сфери 
інформаційної діяльності О. Матвієнко, М. Цивін стверджують, що 
спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» було 
введено до навчального процесу без належного теоретичного обґрунтування.  
Очевидно, що визначення меж професійного простору інформаційного 
фахівця характеризується суб’єктивністю інтерпретації змісту його 
діяльності та невизначеністю критеріїв належності до цієї професійної групи. 
Таке трактування є надто розширеним і не відповідає потребам розвитку 
нової спеціальності, а отже, вимагає конкретнішого визначення з акцентом на 
професійній інформаційній діяльності [3, с. 33]. 

Своє обґрунтування нової спеціальності запропонував Ю. Палеха: 
«Впровадження спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа» можна пояснити тим, що в установах, організаціях та на 
підприємствах країни все більше виникає потреба у фахівцях, які в змозі 
працювати саме з інформаційними, документними ресурсами, тобто зі 
своєрідним інтелектуальним надбанням усіх досягнень цивілізації за весь час 
її існування. Україна потребує все більшої кількості інформаційних фахівців 
(інформаційних аналітиків, документознавців, бібліотекознавців, архіво-
знавців), як професіоналів для роботи в центральних органах виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, державних адміністраціях, фінансово-
податкових та судових органах, підприємствах, установах та організаціях 
всіх форм власності, що вміють користуватися різноманітними видами 
інформаційних та документних ресурсів» [4]. Науковець стверджує, що 
підготовка фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа» (галузь знань: 02 Культура і мистецтво) замість існуючих є 
доречною й відповідає європейським стандартам підготовка здобувачів 
вищої освіти. 

Згідно з концепцією Є. Клімова [2], розвиток професії як діяльності, 
закріпленої у культурі системи трудових функцій, відбувається не циклами, 
не по спіралі, не по висхідній або низхідній, а через виникнення і вичерпання 
певного роду охоплюючих систем, які змінюють одна одну. При чому кожна 
наступна зароджується у нетрях попередньої ще задовго до того, як та 
вичерпає себе. Наприклад, інформаційне обслуговування читачів у 
бібліотеках (публічних, академічних тощо) – діяльність, яка забезпечує 
інформаційні потреби людини, з ускладненням матеріального виробництва 
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розширилася, спрямовуючись на інформаційну підтримку управлінських і 
технологічних процесів з організацією відповідних структурних підрозділів в 
установах та на підприємствах. До того ж, поняття «інформаційне 
обслуговування» та «інформаційне забезпечення» почали чітко 
розмежовувати. 

Внаслідок конвергенції інформаційно-комунікаційних і соціально-
інформаційних технологій, розвитку мережевих комунікативних структур у 
соціальних і професійних комунікаціях відбувається зростання професійної 
різноманітності інформаційних працівників. Об’єктивно підтримка розвитку 
інформаційного суспільства потребує значної кількості професіоналів у 
галузі веб-технологій та спеціалістів, які створюють, розміщують і 
підтримують у глобальній мережі Інтернет різноманітні інформаційні 
ресурси і сервіси. 

Запропонований Проект стандарту 2017 року зі спеціальності 029 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» [5]  вніс певні корективи та 
роз’яснення щодо критеріїв підготовки фахівців. У ньому запропоновано 
фахові компетентності, результати навчання і конкретизовано об’єкти 
вивчення та діяльності, це – інституції та інфраструктура, що 
забезпечують створення, розповсюдження, акумулювання, зберігання, 
архівування, доступ до інформації та знань у будь-яких форматах; теорії, 
процеси, технології та стандарти для створення інформаційних ресурсів; 
інформаційно-пошукові системи; просування інформаційних ресурсів в 
мережі Інтернет.  

Незважаючи на те, що в одному професійному стандарті інтегровано різні 
за змістовим аспектом діяльності професії, (від бібліотекаря, організатора 
діловодства до фахівця у сфері телекомунікацій та електронних ЗМІ, 
професіонала у сфері державного управління) такий підхід диктується  
сучасними вимогами до професійного фахівця.  

Варті уваги також групи веб-професій, які стосуються суто роботи з 
інформацією:  
 фахівці зі створення й аналізу вмісту веб-сайтів: професійні блогери та 

модератори веб-спільнот, веб-аналітики;  
 менеджери веб-проектів: контент-менеджери, менеджери із роботи з 

веб-клієнтами, менеджери з репутації, фахівці з електронної комерції, фахівці 
з реклами в мережі Інтернет, керівники інтернет-проектів.  

Безперечно, такий професійний стандарт сьогодні наздоганяє потреби 
практики, однак певні суперечності, очевидна гібридність у частині 
визначення професій, за якими може працювати майбутній фахівець, 
калькування з англійської мови їхніх назв потребують виваженого підходу до 
можливих перспектив подальшого використання документа. Тому, в цьому 
контексті необхідно зберігати сталі професійні напрями (зокрема, 
бібліотекарів, архівістів, документознавців) із розвитком їх у напрямі 
забезпечення нових суспільних потреб.  

Еволюція інформаційного середовища також актуалізує потребу у 
професіях інформаційно-управлінського профілю. Зокрема, це стосується 
підготовки фахівців для управління інформаційними організаційними 
структурами, що виробляють інформаційні продукти та послуги, здійснюють 



Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 

 238 

інформаційний аналіз і консалтинг. Спеціалісти мають володіти методами 
інформаційного моделювання ситуації, виявляти й екстраполювати тенденції 
розвитку об’єктів, здійснювати збирання, систематизацію й аналіз ділової та 
комерційної інформації. Ці види діяльності перебувають у площині 
інформаційного менеджменту, серед завдань якого – управління 
інформаційними потоками і визначення стратегії створення і використання 
інформаційних ресурсів підприємств і організацій.  

В Україні зазначені напрями підготовки фахівців (або ж спеціалізації) ще 
не виокремилися, але є можливість використати сумісний із традиціями 
вітчизняної й світової інформаційної освіти досвід їхньої підготовки за 
спеціалізаціями, наприклад: «Інформаційно-аналітична діяльність у сфері 
управління та менеджменту органів державної влади», «Інформаційно-
аналітична діяльність у сфері документно-інформаційних комунікацій з 
маркетингу і зв’язків з громадськістю», «Інформаційний аналіз і 
консалтинг», «Маркетинг інформаційного ринку» та ін. 

Отже, різноманітність професій, що охоплюють системи інформаційних 
комунікацій, є основою забезпечення ефективності функціонування 
інформаційного середовища. Проте, спеціальність «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» потребує ґрунтовнішої науково-
методологічної основи, нових навчальних інтерактивних методик, що 
базуються на новітніх технологіях. 
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АРХІВИ І БІБЛІОТЕКИ: ІСТОРІЯ ВЗАЄМОДІЇ 

Бібліотечна і архівна справа зародилися майже три тисячоліття тому і 
протягом тривалого часу були єдиним цілим, адже основна сутність їхньої 
діяльності завжди фокусувалася на збереженні та примноженні історичної 
пам’яті людства і знань, накопичених різними цивілізаціями у процесі 
практичної діяльності. Вже в глибоку давнину добре розуміли, що володіння 

http://dilo.kiev.ua/news/64-obruntuvannya-neobhdnost-nadannya-osvtnh-poslug-u-vnz-krayini
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широким масивом задокументованої інформації є запорукою успішності в 
управлінні будь-чим і на будь-якому рівні. Тому невипадково перші 
бібліотеки-архіви виникали при дворах правителів, а згодом – у середовищі 
вищої знаті. На теренах сучасної України  бібліотеки-архіви, як сховища 
накопичених документів, існували з ХІ ст. при монастирях, соборах та 
окремих князівських дворах.  

Формування держави з її складним апаратом управління, зміцнення 
економічних і торговельних зв’язків, розвиток політичних, дипломатичних 
відносин спричинили виникнення й розвиток писемності. З утворенням 
Давньоруської держави та поширенням писемності на її землях виникли 
перші архіви, що не розмежовувалися з бібліотеками. 

За літописними даними, 1037 р. Ярослав Мудрий заснував при 
Софійському соборі бібліотеку. Оскільки Софійський собор виконував і роль 
князівського терему, то тут зберігався і київський великокнязівський архів. 
При бібліотеці був скрипторій –  майстерня, окреме приміщення чи кімната, 
де працювали переписувачі рукописних книг. Книги переписувалися для 
церкви і світської знаті, переважно релігійного вмісту. Скрипторії, ймовірно, 
існували лише певний проміжок часу, коли якась установа чи особа 
потребувала нагромадження значної кількості книжок для заснування 
бібліотеки. 

Зберігання князівських архівів і книг разом із коштовностями вказує на 
роль, яку відігравали вони в житті держави, та місце, яке відводила їм 
великокнязівська влада.  

За доби Середньовіччя відбулося розмежування сховищ на бібліотеки і 
архіви в їх традиційному розумінні. Рушійним поштовхом став винахід 
Й. Гутенбергом книгодрукування. 

Проте поєднання в одному зібранні книжкових і архівних документів в 
Україні, як і в Європі, спостерігається й протягом XVII – першої половини 
ХІХ століття. Особливо характерним це було для приватних колекцій 
церковних ієрархів, гетьманів, козацької старшини і заможних міщан. Так, 
великі зібрання книг і рукописів мали П. Могила, Ф. Прокопович, 
І. Галятовський, І. Гізель, С. Яворський, Д. Туптало, І. Мазепа, П. Орлик, 
К. Розумовський, родини Кочубеїв і Милорадовичів, М. Ханенко, 
Я. Маркович, В. Тарновський (молодший) та інші. І навіть серед порівняно 
небагатих шанувальників старожитностей у всі часи знаходились 
особистості, які володіли унікальними за своєю історичною і культурною 
цінністю зібраннями документів. 

До Другої світової війни наявність збірок цінних архівних документів у 
фондах бібліотек УРСР було звичним явищем. 

І в наш час багато бібліотек України продовжують мати у своїх фондах 
архівні документи та історико-культурні колекції. Ці документи опинилися у 
бібліотеках різними шляхами, часто ще у ХІХ ст., як результат 
цілеспрямованого збирання книжково-рукописних старожитностей 
громадськими об’єднаннями, культурно-просвітницькими інституціями, 
навчальними закладами, науковими товариствами, окремими особами – 
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шанувальниками старовини. Пізніше – за волею фондоутворювачів, 
унаслідок ліквідації чи реорганізації багатьох інституцій радянською владою 
у 1918–1940 роках. Власне, вони й на сьогодні залишаються невід’ємною 
складовою фондів бібліотек, активно використовуються у наукових 
дослідженнях, експозиційній роботі. 

Перелік таких книгозбірень разом із розгорнутими анотаціями складу 
їхніх архівних фондів наведено в укладеному співробітниками Українського 
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства 
довіднику «Архівні установи України» (т. 2, кн. 1, 2) [1; 2].  

Отже, поряд із сучасною мережею державних архівних установ, низкою 
архівів із правом постійного зберігання документів в Україні налічується 
значна кількість документів Національного архівного фонду, що зберігається 
й у фондах бібліотек.  
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СПЕЦИФІКА РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННИМИ ЗВЕРНЕННЯМИ 
ГРОМАДЯН В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

Поява електронних приймалень, електронних пропозицій, заяв, скарг в 
роботі зі зверненнями громадян зумовлена інформатизацією органів 
державної влади та місцевого самоврядування, спрямованою на поліпшення 
умов для розвитку демократії, реалізації громадянами конституційних прав 
на участь в управлінні державними справами й на вільний доступ до 
інформації про діяльність цих органів влади, а також забезпечення гласності 
та відкритості їх діяльності. 

Саме завдяки мережі Інтернет, наявності офіційного веб-сайту та 
електронної приймальні двосторонній зв’язок між державою та суспільством, 
місцевою адміністрацією та громадою має стати більш ефективним, 
відкритим, прозорим, а також забезпечити громадськості можливість 
впливати на процеси, що відбуваються у державі. 

25 грудня 2013 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про 
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затвердження Положення про Державну інформаційну систему 
електронних звернень громадян» [1]. Ця система включає програмно-
технічні комплекси та інші технічні засоби, що забезпечують формування, 
надсилання, одержання звернень громадян у формі електронних документів, 
опрацювання і зберігання звернень, контроль за їх розглядом та систему 
захисту інформації. За створення умов для функціонування системи 
відповідає Державне агентство з питань електронного урядування України. 
Для роботи з Державною системою електронних звернень побудовано 
єдиний інформаційний веб-ресурс звернень громадян до органів державної 
влади та місцевого самоврядування (http://z.gov.ua), що знаходиться у 
вільному доступі для громадян України та осіб, які законно перебувають на 
території країни. Завдяки цьому веб-ресурсу зазначені особи можуть 
подавати до органів державної влади та місцевого самоврядування звернення 
в електронній формі, а також слідкувати за станом їх виконання.  

Запровадження таких технологій є достатньо позитивним і правильним, 
як для населення, так і для країни в цілому, бо він розширює перелік способів 
реалізації права на звернення. Звернення до органів державної влади та 
місцевого самоврядування через Державну систему електронних звернень 
здійснюється за етапами. По-перше, заявнику необхідно зареєструватись. Для 
цього пропонуються два способи: з використанням електронного цифрового 
підпису та без нього. Якщо обрано перший спосіб, то звернення стає 
обов’язковим для розгляду та виконання, а отже, є повноправним з 
традиційним аналогом. Після реєстрації заявник потрапляє до особистого 
кабінету, де він може формувати, зберігати, відправляти електронні 
звернення та інформаційні запити, а також слідкувати за станом їх розгляду. 

 Структурно електронне звернення складається з двох частин. В першій 
частині надається інформація про звернення (вказується область, район, 
населений пункт, установа, вид звернення, додаткові матеріали з можливістю 
прикріплення їх до звернення), а в другій частині фіксується суть звернення. 
Статус відправленого звернення, наприклад, «надіслано» або 
«зареєстровано», можна з’ясувати в посиланні «Мої звернення/запити». 

 Поняття «електронне звернення громадян» можна охарактеризувати, як 
звернення заявника, яке надійшло на адресу електронної пошти організації 
або розміщене на офіційному веб-сайті організації в глобальній 
комп’ютерній мережі Інтернет.  

Новою формою діалогу держави з її населенням є електронна 
приймальня, яка у віртуальному режимі, виконує стандартний набір функцій, 
притаманний роботі з письмовими або усними зверненнями громадян, 
зокрема: прийняття звернень; консультація громадськості; надання доступу 
до важливої інформації; аналіз звернень, виявлення важливих та гострих 
суспільних питань, що впливають на життєдіяльність громади та потребують 
негайного, позитивного вирішення. Електронна приймальня може містити 
такі структурні елементи: – довідкову інформацію, тобто відображати зміст 
традиційної роботи зі зверненнями – це графік роботи особистого прийому, 
список необхідних документів та поштову адресу місцезнаходження тієї чи 
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іншої організації; – правила створення, заповнення звернення в електронній 
формі, зразки документів; – перелік гіперпосилань на основні нормативно-
правові акти, які відносяться до конкретної галузі; – власне форму звернення, 
яка складається з постійної інформації та пустих рядків для вводу даних про 
заявника і безпосередньо тексту звернення. 

На наш погляд, варіант електронного звернення, запропонований 
Державною системою електронних звернень, може стати формуляром, але 
тільки після внесення змін в Закон України «Про звернення громадян» про 
статус електронного звернення, що дозволить;  

– наявність на кожному веб-сайті органів державної влади та місцевого 
самоврядування електронної приймальні, відвідування якої надає інформацію 
про організацію роботи зі зверненнями громадян, зокрема електронними, 
графіки роботи, контактні дані, адреси електронної пошти державних 
службовців, список гіперпосилань на нормативну базу, аналітичні довідки 
про результати роботи зі зверненням громадян тощо;  

– вдосконалити взаємодію Державної системи електронних звернень з 
офіційними веб-сайтами органів державної влади та місцевого 
самоврядування; 

 – підвищити рівень інформаційної культури співробітників органів 
державної влади та місцевого самоврядування, які працюють з електронними 
зверненнями громадян. 
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Тарас Фень 
 

«ЧОРНИЙ PR» У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ 

Ефективність діяльності в системі public relations спрямовується на 
досягнення певних комунікативних ефектів, тобто тих, що визначають певну 
зміну уявлень, цінностей, переживань, рівня поінформованості комуніката. 
Власне, через ефекти й можна визначити належність того чи того прийому до 
«чорного піару». Проблема, що розглядається у дослідженні, виявлена у 
розмежуванні суто побутового і наукового розуміння «чорного піару», у 
встановлені критеріїв, за якими можна вирізнити це явище та спроектувати 
шляхи його наукового осмислення. 

Перш за все слід зазначити, що назва чорний РR була вперше 
запропонована популярним сучасним письменником В. Пєлєвіним у 
скандальному романі «Generatiоn П» та з легкої руки журналістів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show%20/958-2013-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show%20/958-2013-%D0%BF
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перетворилася на сталий фразеологізм. Політтехнологи зазвичай 
використовують термін «мінусовка». 

Сучасна наука не кваліфікує чорний піар як окремий вид public relations, 
та й думка про те, що цей термін уведений журналістами й активно 
використовується ними ж, – має сенс. Слід заздалегідь зазначити, що термін 
«чорний РR» використовується як синонім брудних виборчих технологій і 
іноді не має жодного відношення до РR загалом. 

Тому для визначення цього явища звернемося до джерел, де пропонується 
його осмислення. Український сегмент Вікіпедії пропонує таке тлумачення: 
«Чорний піар – (англ. dark public relations, DPR; negative campaigning; mud 
slinging) створення і розповсюдження інформації, направленої на 
формування в аудиторії, клієнтів, потенційних клієнтів негативного 
ставлення до певного явища, події, процесу, товару. Тобто, будь-які 
інформаційні атаки або навіть війни, направлені на руйнування іміджу, 
компанії, бізнесу, репутації конкретної особи тощо. В той же час, зокрема 
у шоу-бізнесі та політиці, може використовуватися з протилежними 
намірами – збільшити інтерес до певного продукту чи осіб шляхом псевдо-
скандалів, неординарних подій тощо» [1]. 

Знайти визначення чорному РR можна декількома методами. 
Найпростіше, здавалося, було б вивести його з різниці «білих» та «чорних» 
технологій. Однак, так званий білий РR пропонує дуже широкий спектр 
технологій, по-друге, іноді чисті РR-технології можуть виявлятися брудними 
залежно від специфіки їх застосування у кожному конкретному випадку. 
Тому варто діяти від супротивного і методом аналізу публікацій на цю 
тематику визначити більшість можливих застосувань чорних РR-технологій, 
щоб у подальшому їх можна було відрізнити від власне політичного РR і 
знайти методи ефективної боротьби з ними.  

Деякі автори, наприклад, стверджують, що до чорного РR слід відносити 
лише не оформлені офіційно і профінансовані «чорним налом» роботи. На 
жаль, така точка зору навряд чи характерна навіть для демократичних країн. 
Проблема в тому, що витрати на РR і рекламу загалом дуже великі, а беручи 
до уваги наше оподаткування, навіть найбіліші заходи стають непосильно 
дорогими [4]. 

У виборчих PR-технологіях, які широко застосовуються у виборчих 
кампаніях, оскільки ефективно маніпулюють свідомістю електорату, вагому 
частку займають так звані «брудні» технології або за визначенням 
Л. О. Кочубей «деструктивні політичні технології» [5].  

Український політолог Вадим Карасьов, на сторінках тієї самої газети 
«День» виводить явище чорного PR з інформатизації суспільства та 
деідеологізації політичної боротьби: «Чорний PR – це руйнування позитивної 
і конструювання негативної репутації економічних конкурентів і політичних 
суперників за допомогою найновіших інформаційних технологій» [3]. 

Інші спеціалісти дотримуються думки, що чорний PR – синонім 
політичної провокації. Політична провокація – інформація, яка дискредитує 
якогось політичного або економічного суб’єкта, доступна широкій 
громадськості та існує в рамках порядку денного і політичного дискусу [4]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%83-%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
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У рамках запропонованого підходу «чорними» вважаються ті технології, 
застосування яких передбачає пряме порушення діючого законодавства. 
Сюди можуть відноситися, як технології зрозуміло кримінальні (замах на 
суперників, підкуп членів виборчої комісії тощо), так і порівняно безвинні, 
однак заборонені законом дії («подарунки» виборцям, агітації зі сторони 
офіційних осіб, допомога зі сторони кандидата тощо) [2, с.195]. 

Використання «чорного піару» закономірно зумовлює відповідну реакцію 
тих, проти кого застосовуються такі прийоми. У такому випадку комунікація 
переростає в інформаційну війну з доволі не прогнозованими наслідками, 
тому раціональний підхід у public relations тяжіє до відмови від неетичних 
методів ведення конкурентної боротьби.  

Ще одним негативним наслідком використання чорного піару є 
збільшення соціального напруження в суспільстві, – як наслідок, це 
призводить до неможливості передбачити реагування аудиторії, 
немотивований поділ її на групи та введення певних систем суспільної 
адаптації, як, наприклад, у ситуації виборів – зниження політичної активності 
мас. 

Інші вважають, що «чорний РR» – технології створення негативного 
іміджу. Як правило, мету дискредитації чи зниження іміджу легко можна 
з’ясувати за публікаціями у ЗМІ, особливо, коли кілька видань повторюють 
подібну інформацію, яка немає нічого спільного з фактами. Такий стан речей 
свідчить про цілеспрямовану інформаційну кампанію. А отже, може бути 
кваліфікований як інформаційна агресія. 

Як висновок зазначимо таке: поняття «чорний піар» – це явище, яке 
можна кваліфікувати за наслідками діяльності в системі public relations, що 
проявляється в маніпулюванні аудиторією шляхом порушення принципів та 
стандартів масово інформаційної діяльності; спрямовується на створення 
негативних наслідків упливу на аудиторію. 
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Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Грейда Наталія Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри здоров’я людини та фізичної терапії Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк 

Громик Оксана Миколаївна – кандидат  географічних наук, ст арший 
викладач кафедри т уризму т а гот ельно-рест оранної справи Луцького 
національного т ехнічного університ ет у 

Гузар Віктор Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри фізичного виховання Херсонської державної морської 
академії 

Давидюк Юлія Володимирівна ‒ студентка 3 курсу спеціальності 
«Туризм» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Данильчук Михайло Олександрович – студент 1 курсу спеціальності 
«Право» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Деделюк Ніна Автономівна – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент, доцент кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та 
рекреації Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки 

Дем’янчук Олександр Никанорович – доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри методики викладання мистецьких дисциплін 
Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченко 

Дем’янюк Олександр  Йосипович – доктор історичних наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти 
Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти  

Давибіда Наталія Олегівна – кандидат біологічних наук, доцент 
кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України» 

Довгань Олена Михайлівна ‒ кандидат біологічних наук, професор, 
завідувач кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання 
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 
Шевченка 

Драч Оксана Олександрівна – доктор історичних наук професор, 
професор кафедри історії України Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького 

Жалко Тетяна Йосипівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри інформаційної діяльності та туризму Луцького інституту 
розвитку людини Університету «Україна» 

Закусило Оксана Юріївна − старший викладач кафедри фізичної 
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реабілітації та соціального забезпечення Луцького інституту розвитку 
людини Університету «Україна» 

Земзюліна Наталія Іванівна – доктор історичних наук, професор, 
директор навчально-наукового інституту історії і філософії Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького  

Земляков Володимир Єрмолайович ‒ кандидат педагогічних наук, 
професор, професор кафедри фізичного виховання Херсонської державної 
морської академії 

Йолита Урбанавичене – doctor of Humanities, Research Centre of the 
Standard Language at the Institute of the Lithuanian Language 

Іванюк Інна Яківна – старший викладач кафедри фізичної реабілітації 
та соціального забезпечення Луцького інституту розвитку людини 
Університету «Україна» 

Іванов Сергій Олександрович – студент-магістрант спеціальності 
«Право» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Єрко Галина Іванівна – викладач-методист, викладач кафедри 
суспільних дисциплін Луцького педагогічного коледжу 

Калитка Світлана Володимирівна ‒ кандидат наук з фізичного 
виховання та спорту, доцент,  доцент кафедри теорії фізичного виховання, 
фітнесу та рекреації Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки 

Каліщук Оксана Миколаївна – доктор історичних наук, професор 
кафедри археології, давньої та середньовічної історії України 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

Капранов Ян Васильович – кандидат філологічних наук, доцент, 
докторант кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора 
Г. Г. Почепцова, Київський національний лінгвістичний університет 

Каун Юрій Вікторович – старший викладач кафедри інформаційної 
діяльності та туризму Луцького інституту розвитку людини Університету 
«Україна» 

Кирилюк Вікторія Василівна – асистент кафедри фізичної реабілітації 
та соціального забезпечення Луцького інституту розвитку людини 
Університету «Україна» 

Климанова Татьяна Георгиевна – кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры гимнастики и спортивных игр ГОУ ВО МО 
«Государственный социально-гуманитарный университет» 

Козак Наталія Олександрівна – студентка-магістрантка 
спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Луцького 
інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Кондратенко Наталія Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри української мови Державного університету телекомунікацій 
(м.Київ) 

Конон Надія Гнатівна – старший викладач кафедри інформаційної 
діяльності та туризму Луцького інституту розвитку людини Університету 
«Україна» 
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Кот Наталія Миколаївна – старший науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії соціологічних досліджень та розвитку освіти 
Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 

Крисюк Юрій Петрович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри теорії та історії держави і права Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки 

Курчаба Олександр Євгенович – викладач кафедри суспільних дисциплін 
Луцького педагогічного коледжу 

Кушпетюк Олена Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри інформаційної діяльності та туризму Луцького інституту 
розвитку людини Університету «Україна» 

Ліщук Марія Олександрівна ‒ студентка-магістрантка спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», Луцького інституту 
розвитку людини Університету «Україна» 

Левчик Марія Володимирівна – студентка-магістрантка 
спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Луцького 
інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Лесик Марія Михайлівна – студентка 2 курсу факультету психології 
та соціології Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки 

Луговська Дарія Анатоліївна – студентка-магістрантка спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 1 курс, заочна форма 
навчання 

Ляшук Наталія Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри інформаційної діяльності та туризму Луцького інституту 
розвитку людини Університету «Україна»  

Магдисюк Людмила Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри практичної та клінічної психології Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки 

Майстер Андрій Анатолійович – кандидат географічних наук, доцент 
кафедри інформаційної діяльності та туризму Луцького інституту 
розвитку людини Університету «Україна» 

Марченко Ганна Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української мови Державного університету телекомунікацій 

Марчук Інна Володимирівна – студентка 3 курсу спеціальності 
«Туризм» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Мацюк Лариса Миколаївна ‒ методист відділу природничих дисциплін 
Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 

Москатов Олександр Сергійович ‒ студент-магістр спеціальності 
«Фізична терапія, ерготерапія» Луцького інституту розвитку людини 
Університету «Україна» 

Мочкош Ян Васильович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
права та фінансів Луцького інституту розвитку людини Університету 
«Україна» 

Миколайчук Анжела Володимирівна – методист Волинського 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
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Мицейло Андрій Ярославович – студент 4 курсу спеціальності 
«Комп’ютерна інженерія» Луцького інституту розвитку людини 
Університету «Україна» 

Николюк Тамара Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент 
Луцького національного технічного університету 

Олешко Петро Степанович – кандидат історичних наук, доцент, 
ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 

Огнєва Олена Анатоліївна – студентка-магістрантка спеціальності 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Луцького інституту 
розвитку людини Університету «Україна» 

 Пащук Тарас Валерійович – директор Луцького коледжу 
Університету «Україна», старший викладач кафедри права та фінансів  
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», адвокат  

Петрович Валентина Василівна – кандидат історичних наук, доцент, 
доцент кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки 

Пікалюк Світлана Станіславівна – старший викладач кафедри права 
та фінансів Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Понєдєльник Лариса Анатоліївна – кандидат історичних наук,  
старший викладач кафедри нової та новітньої історії України 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

Попов Анатолій Андрійович ‒ кандидат економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри права та фінансів Луцького інституту розвитку людини 
Університету «Україна» 

Приймачук Ольга Вікторівна – викладач кафедри інформаційної 
діяльності та туризму Луцького інституту розвитку людини Університету 
«Україна» 

Пушкар Надія Степанівна – Народний вчитель України, викладач 
Луцького педагогічного коледжу 

Решетюк Олеся Володимирівна – кандидат біологічних наук 
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 

Резнік Олег Ігорович – викладач кафедри фізичної реабілітації та 
соціального забезпечення Луцького інституту розвитку людини 
Університету «Україна» 

Романчук Галина Дмиртрівна – науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії соціологічних досліджень та розвитку освіти 
Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 

Романюк Альона Вікторівна – кандидат біологічних наук, асистент 
кафедри здоров’я людини та фізичної терапії Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки 

Романюк Віктор Петрович  – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент, доцент кафедри спортивно-масової та туристичної 
роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки 
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Рязанцев Олександр Олександрович – кандидат юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри права  та фінансів Луцького інституту розвитку 
людини Університету «Україна» 

Рязанцева Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри права 
та фінансів Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Савич Артем Вадимович ‒ студент 4 курсу спеціальності 
«Комп’ютерна інженерія» Луцького інституту розвитку людини 
Університету «Україна» 

Савич Сергій Святославович – кандидат юридичних наук, адвокат, 
директор Луцького інституту розвитку людини  ВНЗ «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

Сахнюк Алла Василівна – науковий співробітник Торчинського 
народного історичного музею імені Г. О. Гуртового 

Саюк Наталія Петрівна – студентка-магістрантка спеціальності 
«Фінанси, банківська справа та страхування» Миколаївського 
міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Свирида Валерій Степанович – старший викладач кафедри фізичного 
виховання Херсонської державної морської академії 

Степенко Іван Миколайович – студент 4 курсу спеціальності 
«»Фізична реабілітація» Луцького інституту розвитку людини 
Університету «Україна» 

Степанюк Віталій Анатолійович – студент-магістрант спеціальності 
«Фінанси, банківська справа та страхування» Миколаївського 
міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна»  

Столяр Андрій Олексійович ‒ студент 3 курсу спеціальності «Туризм» 
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Терлецький Володимир Карлович – кандидат біологічних наук, доцент, 
доцент кафедри туризму Луцького інституту розвитку людини 
Університету «Україна» 

Татаренко Галина Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент, 
завідувач кафедри конституційного права Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки 

Томашівська Мар’яна Мирославівна – аспірант Кременецької обласної 
гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

Титлов Александр Юрьевич – кандидат педагогических наук, 
профессор кафедры ТиМФКиСД Государственного образовательного 
учреждения высшего образования Московской области «Государственный 
социально-гуманитарный университет» 

Томащук Олена Григорівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

Трофімчук Юліана Юріївна – студентка 3 курсу факультету 
психології та соціології Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки 
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Туз Юлія Олександрівна – асистент кафедри права та фінансів 
Луцького інституту розвитку людини Університету Україна» 

Устимчук Лариса Анатоліївна ‒ студентка-магістрантка 
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