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УДК 930.2    Історичні науки 

 

ТИПОЛОГІЯ РАДЯНСЬКИХ МОДНИХ ЖІНОЧИХ ЖУРНАЛІВ  

1920-тих рр.  

 

Кущева Д.О.,  

студентка історичного факультету 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

м. Харків, Україна  

Революція 1917 року розпочала формування держави із особливим 

суспільним ладом, аналогів якого не було в світі. Отож необхідним було 

створення нового побуту, який би значно відрізнявся від попереднього – 

імперського та західноєвропейського – капіталістичного. Складовою побуту та 

повсякдення незмінно був й залишається одяг, який можна визначити як засіб 

для репрезентації статусу людини та навіть її внутрішнього світу. Радянський 

Союз, як феномен, має безліч асоціацій, але жодна з них не співставна зі словом 

«мода», однак чи справедливо це? 

Насправді одяг та мода стали одними із головних знарядь для побудови 

нового суспільства з принципово новим світобаченням. Таким чином, мода 

перших десятиліть існування радянської держави виконувала різноманітні 

функції, які не обмежувалися лише естетичними. Одним з механізмів 

формування нових модних канонів та трансляції їх у маси були модні жіночі 

журнали.  

Дослідження радянської жіночої преси є доволі популярною  темою 

сучасних гендерних та радянськознавчих студій. Питання типології радянських 

жіночих журналів також досліджене. Однак радянські модні журнали ще не 

стали об’єктом окремої уваги. У численних типологіях вони розглядалися лише 

як складові певних типів. Наприклад, проводячи аналіз радянської періодики, 

дослідниця В.В. Сміюха виділяла модні журнали у групу жіночих літературно-

суспільних журналів [1, с.88]. Інша дослідниця Т. Дашкова виділяла лише 2 

типи: артистичний та робітничо-селянський, отож модні журнали звичайно 

відносила до першого [2]. Дослідження модних журналів надає розуміння про 



6 
 

різноманітність радянської модної преси та здатне відповісти на питання про 

функції моди у радянському суспільстві, використання моди у процесі творення 

нової радянської жінки.  

Треба відмітити, що багато жіночих періодичних видань містили модні 

рубрики. Ці розділи зображували модні тенденцій останніх сезонів. Зображення 

були, як правило кольоровими, та являли собою частіше  фотографії моделей у 

модному одязі без будь-якого текстового супроводу. Такі жіночі журнали 

можна позначити як «універсальні». До цього типу, наприклад, можна 

віднести, ілюстрований чорно-білий щомісячний «Жіночий журнал», який 

виходив з 1926 р. та намагався охопити всі сфери життя радянських жінок, 

зокрема й моду.  

Досить популярними були видання, які у своїй назві визначали себе як 

модні. Це такі видання як «Последние моды» (1925-1929 рр.), «Моды» (1926-

1928 рр.), а також «Моды сезона» (1924-1929 рр.). Перелічені журнали 

здебільшого не містили статей, а виконували лише інформаційні функції, 

знайомлячи читачів з модними фасонами одягу як для жінок, так і чоловіків, і 

дітей. У таких журналах, як правило, не було викрійок, окрім деяких номерів 

журналу «Последние моды», де контурний лист із викрійками додавався в 

якості подарунку. Однак цей одяг був досить витонченим та не дуже 

функціональним. Таким чином, ці журнали можна віднести до  «артистичного 

типу», бо вони не передбачали, що їхні передплатниці будуть шити одяг 

власноруч, але скоріше будуть надихатися зразками, хоча за окрему плату вони 

можуть отримати викрійки фасонів за їх мірками.  

Також серед модних видань можна виділити й ті, які складалися 

переважно з викрійок, тобто належали до типу «моди та рукоділля». До цього 

типу належать «Моды лета» (1928-1929 рр.) та «Вестник моды» (1923-1926 рр.). 

Такі видання також не містили статей про моду, не пояснювали читачкам модні 

тенденції, але надавали можливість самостійно пошити «одяг з журналу». Як 

правило такий одяг був зручний та простим, але виглядав витончено.   
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Надзвичайно цікавим є останній тип  «експериментальної моди». До 

цього типу можна віднести два унікальних для свого часу журнали: «Ателье» 

(1923 р.) та «Искусство одеваться» (1928-29 рр.). Саме ці модні видання мали на 

меті кардинально інше завдання, аніж просто знайомити читачок з модними 

фасонами – вони були націлені на створення нової радянської моди, яка 

відповідала новим умовам життя та новому становищу жінки у суспільстві. 

Редактори та художники-модельєри цих журналів, серед яких були Н.П. 

Ламанова, В.І. Мухіна, О.О. Екстер,  прагнули створити унікальну моду для 

нової радянської жінки [3]. Однак їх ідеї, згодом, були засуджені владою.  

Таким чином, типологія модних журналів надає можливість побачити 

увесь спектр модних видань, окреслити їх специфіку, читацьку аудиторію та  

завдання, а також відповісти ствердно на питання про існування феномену 

радянської моди вже у 1920-х роках.  

Література:  

1. Смеюха В.В. Отечественные женские журналы: историко-

типологический аспект/ Смеюха В. В - Ростов н/Д.: СКНЦ ВШ ЮФУ, 2011. – 

188 с.  

2. Дашкова Т. Трансформация женских образов на страницах советских 

журналов 1920–1930-х годов [Електронний ресурс] / Дашкова Т.  – Режим 

доступа: http://www.a-z.ru/women_cd1/html/dashkova.htm  

3. Трубкина Е.П. Журнал «Ателье» № 1, 1923 [Електронний ресурс] – 

Режим доступа: http://www.russiskusstvo.ru/news/a1112/   

http://www.russiskusstvo.ru/news/a1112/
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____________________________________________________________________ 

УДК:  94 (477) ‖1954/1964― Історичні науки  

 

НАСЛІДКИ УЧАСТІ ПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ 

НОМЕНКЛАТУРИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ОСВОЄННІ ЦІЛИНИ 

НА ПОЧАТКУ 50-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Невмита Ю.В., 

аспірантка кафедри Історії України 

Черкаський державний технологічний університет 

м. Черкаси, Україна  

В сучасних умовах дедалі гострішим стає питання проведення нової 

сільськогосподарської політики, адже, пошук ефективних шляхів розвитку 

аграрного сектора економіки України є одним із головних завдань сьогодення, і 

через його вирішення лежить шлях до розв’язання цілого комплексу болючих 

проблем. Тому, створюючи надійні соціально-економічні підвалини незалежної 

української держави, важливо враховувати історичний досвід ведення 

сільського господарства. Різноманітні аспекти цієї багатогранної проблеми і 

сьогодні залишають дослідникам значне поле для подальшого наукового 

пошуку. Однією з цікавих та недостатньо вивчених досі тем є участь України в 

освоєнні цілинних земель у 50-ті роки XX століття. 

У боротьбі за владу Хрущов не гаяв часу. Зміцнивши свої позиції у 

найвищих ешелонах влади, і окрилений успіхом рішень вересневого (1953 р.) 

Пленуму ЦК КПРС, «архітектор відлиги» негайно почав шукати нові ефективні 

шляхи подолання продовольчої кризи й утвердження себе, як одноосібного 

лідера партії і держави. З усією притаманною йому енергією, він взявся за 

програму освоєння цілинних та перелогових земель, що мало стати величезним 

додатковим джерелом збільшення запасів зерна в країні, могутнім резервом 

забезпечення зростаючої потреби населення в продуктах, а у промисловості – в  

сільськогосподарській сировині [1]. 

У постанові березневого (1954 р.) Пленуму ЦК КПРС зазначалось: 

«Важливим і цілком реальним джерелом збільшення виробництва зерна 
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впродовж короткого часу є розширення посівів зернових культур шляхом 

освоєння перелогових і цілинних земель у районах Казахстану, Сибіру, Уралу, 

Поволжя і частково в районах Північного Кавказу» [2, с. 434]. На реалізацію 

цієї програми виділялось понад 25% (близько 6 млрд. крб.) від всіх капітало-

вкладень, що були виділені на розвиток сільського господарства [3, с. 88]. 

Першим кроком на цьому шляху стало забезпечення цілини кваліфікова-

ними кадрами керівників сільського господарства. Право прийняти участь в 

освоєнні цілини отримали далеко не всі бажаючі, адже, відбувався ретельний 

відбір кандидатів. Слід підкреслити, що Хрущов дуже прискіпливо відносився 

до цього питання, вважаючи, що там повинні працювати досвідчені керівники, 

які, крім високого професіоналізму, мали б і кращі людські якості, адже, специ-

фічні умови праці вимагали від них як розумових, так і організаторських 

здібностей. 

У забезпеченні кадрами цілинних районів Україна відіграла досить 

значну роль. За короткий час туди було направлено велику кількість як 

молодих, так і досвідчених спеціалістів.  

Лише у 1955 р. для роботи в цілинних радгоспах з України було направ-

лено 60 директорів радгоспів, 60 головних агрономів, 55 головних інженерів, 50 

інженерів і техніків-будівельників та 25 головних бухгалтерів, всього 250 

чоловік [4, 3]. Крім того, впродовж 1954-1956 рр. на постійну роботу в 

Казахстан з України виїхало понад 80 тис. механізаторів і спеціалістів [5, с. 13]. 

Аналіз архівних документів вказує на те, що Черкаська область також 

була активним учасником реалізації цілинної програми.  Свідченням цього є 

той факт, що постановою обкому КП України та Черкаського облвиконкому від 

16.02.55 р. всім районам ставилось завдання до 25 лютого направити для 

роботи в Казахську РСР 1050 інженерно-технічних працівників і службовців 

[6, с. 47-48].  

Крім того, з Уманського сільськогосподарського інституту в 1955 р. було 

відправлено на цілину 220 кращих випускників, а через рік планувалось 

відрядити ще 60 молодих спеціалістів [7, арк. 32]. 
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Архівні документи свідчать про те, що цілинники з Черкащини не раз 

демонстрували зразки високого професіоналізму. Яскравим прикладом цього є 

слова П. Звягіна – директора радгоспу «Черкаський»  Північно-Казахської 

області. У листі на адресу Черкаського обкому Компартії України та 

Черкаського облвиконкому він писав: «Багато посланців з Черкаської області 

своєю працею і дисципліною показують приклад в роботі. Наприклад, 

трактористи В. Смілянець та С. Качур, які щоденно виконують норми на 140%; 

водій В. Бразалій – на 200%; бригада теслярів-черкащан (бригадир Науменко), 

при відмінній чіткості робіт, – на 200%» [8, арк. 1]. 

Однак, крім позитивних результатів, відрядження на освоєння цілинних 

земель значної кількості кращих спеціалістів мало й негативні наслідки. Адже, 

масовий відтік молодих та досвідчених кадрів з України, і  Черкаської області 

зокрема, привів до відчутного кадрового голоду на місцях. Для його ліквідації у 

подальші роки в УРСР було здійснено цілий ряд кроків, спрямованих на краще 

забезпечення колгоспів та радгоспів республіки кваліфікованими керівниками.  

Проте, вирішальним фактором освоєння цілинних і перелогових земель 

стало створення міцної матеріально-технічної бази сільськогосподарських 

виробництв і, насамперед, комплексна механізація зернової галузі. Отже, 

цілина потребувала не тільки робочих рук та керівних кадрів, але й 

матеріально-технічного забезпечення. Цей непродуманий маршкидок техніки 

поглинув ресурси, які могли бути використані для зміцнення сільського  

господарства в уже освоєних районах, в тому числі й на Черкащині.  

Архівні документи свідчать, що виконуючи постанову від 3 липня 1954 р. 

«Про заходи допомоги в збиранні врожаю МТС і колгоспами областей, країв і 

республік, які освоюють цілинні й перелогові землі», перший секретар Черкась-

кого обкому партії Б. Вольтовський дав наказ керівникам сільськогосподарських 

виробництв Черкащини відвантажити 150 комбайнів С-6 завозу 1952–1953 рр. в 

МТС Павлодарської області, разом із пристроями для збирання полеглих хлібів. 

З комбайнами, на період збирання врожаю, командирувалися комбайнери, які 

були закріплені за ними [9, 10]. На початку серпня цього ж року з МТС області 
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на збирання врожаю в Казахську РСР було віддано ще 300 комбайнів С-6 та 45 – 

С-4 [11, с. 49]. В зв’язку з цим почастішали випадки несвоєчасного збирання 

власного урожаю. Інколи він, взагалі залишався зимувати просто неба. 

Крім того, освоєння цілинних земель неповністю виправдало сподівання 

Хрущова. І хоча в 1961 році офіційно було оголошено, що цілинні землі 

забезпечили більше ніж 40% хлібозаготівель, проте, не всі дослідники 

погоджуються з вищенаведеними результатами цілинної епопеї, і вказують на 

те, що віддача цілини виглядає скромніше [12, с. 40, 47]. 

У літописанні кожної країни є подія, яка має епохальну цінність. 

Освоєння цілинних земель змогло не лише декілька років поспіль тримати всіх 

громадян країни в позитивному ідеологічному піднесенні, але, що найголов-

ніше, швидко й ефективно ліквідувати продовольчі труднощі, викликавши цим 

самим щиру суспільну консолідацію. 

Однак, реалізація першої надпрограми, ініціатором якої став сам Хрущов, 

мала негативний вплив на діяльність партійно-радянської та господарської 

номенклатури Черкащини, оскільки цілина вичерпувала з України ресурси: 

людські й матеріальні, що суттєво послаблювало сільське господарство 

республіки.  

Номенклатура Черкаської області у досліджуваний період суттєво 

змінила в кращий бік свій якісний і кількісний склад. Її представники не раз 

демонстрували зразки високого професіоналізму й свої організаторські 

здібності. 

Література: 

1. Постановление Пленума ЦК КПСС, 2 марта 1954 г.  О дальнейшем 

увеличении производства зерна и об освоений целинных и залежных земель. 

Решение партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917–1967). – 

М., 1968. – С. 89–120. 

2. КПРС в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. 

1898-1971. Видання 8-е, доповн. і виправл. – Т.6 (1941–1954). – К.: Політвидав 

України, 1980. – 523 c. 



12 
 

3. Хрущов М.С. Будівництво комунізму в СРСР і розвиток сільського 

господарства. Промови і документи. / М.С. Хрущов // : У 7 т. – Т. 1. Вересень 

1953 – січень 1955 рр. – К.: Держполітвидав УРСР, 1963. – 477 c. 

4. Центральний державний архів громадських об’єднань України 

(ЦДАГО України). Ф. 1. – Оп. 80. – Спр. 1196. – (01.01.55 – 15.07.55). – 36 арк. 

5. Кульчицький С.В. Спроби реформ (1956–1964) / С.В. Кульчицький. // 

Український історичний журнал, 1998. – №  3. – С. 120–129.  

6. Державний архів Черкаської області (Держархів Черкаської обл.). Ф. Р–

4313. Оп. 1. Спр. 284. – 128 арк. 

7. ЦДАГО України, Ф. 1. – Оп. 80. – Спр. 1249. – (05.01.57 – 20.11.57). – 

217 арк. 

8. Держархів Черкаської обл. Ф. Р–2561. Оп. 1. Спр. 116. – (10.04.56 – 

26.01.57). – 13 арк. 

9. ЦДАГО України, Ф. 1. – Оп. 80. – Спр. 1239. – (11.01.57 – 30.12.57). – 

167 арк. 

10. Держархів Черкаської обл. Ф. Р–2552. Оп. 1. Спр. 2. – (05.02.54 – 

19.08.54). – 292 арк. 

11. Держархів Черкаської обл. Ф. Р–4313. Оп. 1. Спр. 284. – 128 арк. 

12. Русинов И.В. Аграрная политика КПСС в 50-е – первой половине 60-х 

годов: опыт и уроки  И.В. Русинов.// Вопросы истории. – 1988.– N9. – C. 36–49.  



13 
 

____________________________________________________________________ 

УДК 930 Історичні науки 

 

ІСТОРИКО - РЕЛІГІЙНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ КЛЕРИКАЛЬНОГО 

ТОВАРИСТВА «СКАЛА» 

 

Пасічник Д.В., 

учениця 11 класу Хмельницького технологічного  

багатопрофільного ліцею  

з загальноосвітніми класами імені Артема Мазура  

науковий керівник :  

Михайлів Т. В., 

вчитель історії Хмельницького технологічного  

багатопрофільного ліцею 

 з загальноосвітніми класами імені Артема Мазура  

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії   

«вчитель-методист», «відмінник освіти України»  

м. Хмельницький, Україна 

Релігійний чинник є одним з найважливіших аспектів суспільного й 

духовного життя українського народу. Його цінність вкрай необхідна сьогодні – 

у постмодерну добу, для якої характерні матеріальні цінності, а духовні - 

губляться та забуваються. Тому великий науковий інтерес викликають 

дослідження розвитку та діяльності клерикальних товариств Східної Галичини 

у 1930-х роках, адже активна позиція клерикалів може слугувати непоганим 

«дидактичним мірилом» для нащадків, оскільки без системного й глибокого 

осмислення духовних сторінок минулого та усвідомлення повчальних уроків 

історії неможливо конструктивно розв’язувати сучасні проблеми, зокрема й 

духовні, науково прогнозувати й моделювати їхній розвиток у майбутньому. 

Східна Галичина у 1930-ті роки переживала загрозливі традиційному 

суспільству тенденції та «виклики». Такими «викликами» для східногалицького 

суспільства були соціалістична ідеологія, радянофільські напрями, а також 

ультранаціоналістичні гасла. Оскільки на вказаних землях вкрай міцними були 

позиції Української греко-католицької церкви, то нею продукувалися 

консервативні ідеї, як протистояти таким «викликам». Більше того, церква 
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підтримувала цілу низку громадських, просвітницьких установ та партій, і, що 

важливо, ініціювала створення нових, зокрема релігійне товариство «Скала». 

Головною метою «Скали» було «підпомагати», поширювати, поглиблювати 

освіту й культуру українського народу та його релігійно-моральне життя, а саме на 

основах святої католицької Церкви» [1, Арк. 2]. Основне завдання товариства по-

лягало в «католицькому освідомленні якнайширших  кругів населення» [3, с. 18]. 

Тому, на думку дослідника В. Пилипіва, головним мотивом заснування 

«Скали» для Григорія Хомишина було «не допустити велике число священиків до 

праці у світських товариствах, навпаки, треба створити релігійне товариство, яке 

принесе більше користі» [4, с. 285]. Ним і було товариство «Скала», яке за своїм 

статутом передбачало «видавання відповідних книжок, часописів та їх 

поширювання; уладжування публічних лекцій, викладів і відчитів у справах 

релігійно-моральних, загальноосвітніх, культурних, економічних, рільничих, 

торгівельно-промислових; закладання читалень товариства; устроювання 

музикально-вокальних концертів, вистав, кінотеатрів та плекання музики і співу; 

устроювання паломництв, прогулок, релігійних і народно-культурних свят і 

зібрань; закладання і утримуванн бібліотек, публічних читалень, збирання та 

консервування всяких цінностей, які належать церковній та народній культурі й 

історії; оголошування конкурсів і нагордо за найкращі праці і твори літературні 

та мистецькі; закладання і ведення всяких шкіл: народних, середніх, вищих, 

загальноосвітніх, фахових: рільничих, ремісничих, промислових, улагоджування 

і ведення бурс, захоронок, дитячих садків, щоб допомогти убогій молоді у 

розвитку її спосібностей та здобуттю освіти до життя; грошовим підпомаганням 

письменників, журналістів, митців, учителів; заохочуванням усіх верств 

українського народу до просвітної й научної праці, яка веде всіх людей до 

культурного двигнення, облагородження духовного життя, а у всім до поширення 

слави Божої та Христового мира серед людей» [1, Арк. 2-5]. 

Цікавим, на наш погляд, був віковий і соціальний склад учасників 

товариства «Скала». Так, за соціальним складом переважна більшість була 

селянами, в містах – представники інтелігенції, духовенства та пересічних 
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міщан. За віковим же складом - переважна більшість була у віці за 30 років, 

траплялися випадки, коли учаснику було за 80 (Роман Ковальчук із села 

Колиндяни був членом ревізійної комісії «Скали») [2, Арк. 17], загалом середній 

вік становив більше 44 років, найбільше учасників були чоловіками, були 

поодинокі випадки участі й жінок як рядових членів товариства. 

Один із організаторів товариства «Скала» Володимир Бодак так 

пояснював створення цієї інституції : «Ми, українці, з Провидіння Всевишнього 

стоїмо не лише на грані двох світів, на межі сходу і заходу, на кінці Європи, а й 

на початку Азії, але також на грані двох взаїмно поборюючих себе світоглядів. 

Я здаю собі справу з ваги і значіння теперішнього суспільно-політичного й 

релігійного положення українського народу. Зрозумів я, що світові грозить 

страшна духовна й матеріальна руїна, перед якою в спеціальнім Пастирськім 

Листі перестерігав вірних Наш Владика, їх Ексцеленція Кир Григорій 

Хомишин. Отже, я й інші мусіли рішитися й піти за голосом своєї совісти 

рятувати український нарід…» [5, с. 4]. 

Щоб люди краще зрозуміли мету та завдання нового товариства, було 

опубліковано звернення до отців – кураторів парахіальних читалень «Скала», в 

якому було зазначено, що «читальні «Скали» повинні поширювати і реалізовувати 

слово Боже. З усіх усюдів - небезпеки, що загрожують нищенням людських душ. 

Тут (тобто в читальнях – авт.) згуртованих вірних треба освідомлювати, їм 

пояснювати і їх остерігати серед нинішніх ворожих Церкві і релігії напрямів і 

звідних кличів» [6, с. 6]. Тобто товариство «Скала» мало зупинити та не допустити 

серед населення комуністичну пропаганду, соціалістичні ідеї, «фанатичний» 

націоналізм та інші подібні погляди та помисли. 

Влітку 1937 року єпископ Хомишин остаточно накреслив головні 

завдання для «Скали» та її читалень. Він написав чергове звернення «Головні 

напрямні для товариства «Скала» і парахіяльних читалень». У цьому документі 

автор виділив три групи завдань: «конечні», «хосенні», «приємні». 

«Конечні» - це найважливіші. До них відносились: «двигнення релігійно-

морального життя народу, усвідомлювання в засадах віри та Церкви, поборювання 
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ліберальних, радикальних, сектанстських, сельробівсько - большевицьких 

організацій та агітацій». До «хосенних» (корисних – авт.) – харитативну (благодій-

ну) діяльність, господарську, кооперативну, а також читання лекцій з історії церкви 

та історії України. Третю групу склали так звані «приємні» завдання – організація 

концертів, театральних дійств, імпрез тощо, але нехтувати їх не варто, проте й 

захоплюватися не слід, оскільки вони можуть затьмарити головну ідею» [7, с. 4]. 

Підсумовуючи релігійну діяльність товариства «Скала», можна зробити 

такі висновки: 

- релігійна діяльність товариства «Скала» відбувалась згідно трьох груп 

завдань, виголошених Г. Хомишиним: «конечних», «хосенних» та «приємних»; 

- клерикальне товариство «Скала» здійснювало свою діяльність в 

освітній, видавничій та театрально-хоровій площині, але обов’язково з 

релігійним підтекстом; 

- основна маса заходів, які проводили члени «Скали» на теренах 

Станиславівської єпархії, була на релігійну тематику, про що свідчать архівні 

документи та періодичні видання того часу; 

- поява клерикальної організації викликала неоднозначне ставлення 

українців Галичини до неї, більше того, вони її засуджували та звинувачували в 

«антиукраїнстві» і прихильності до католицизму; 

- виходячи з цього, «Скала» так і не стала масовою організацією Східної 

Галичини. 

Головна суть цієї діяльності полягала у поширенні та поглибленні освіти, 

культури українського народу і його релігійно-моральних принципів на основі 

католицької церкви. За період із серпня 1934 по 1939 рр. товариством було 

створено понад 300 осередків, в яких нараховувалось більше 15 тисяч членів, 

різних соціальних прошарків – від пересічних селян до міської інтелігенції, 

причому різних вікових категорій. 
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Освіта – це історично обумовлений рівень знань розвитку суспільства, 

творчих сил і здібностей людини, виражений в формах і типах організації 

життя і діяльності людей, а також у створюваних ними матеріальних і духовних 

цінностях. У зв’язку з цим для того, щоб збагнути все багатство й різноманіття, 
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особливості освоєння і розуміння буття створеного українським народом за 

свою історію, необхідно вивчати історію розвитку освіти нашого народу [1, 46]. 

Метою дослідження є висвітлення історії розвитку освіти в Україні 

впродовж ХVI–ХVIII ст., який став для українських  земель часом небувалих 

змін. Саме тоді відбувається інтенсивний розвиток усіх сфер освітнього життя 

України [3, 556].    Після Люблінської унії продовжився процес окатоличення 

українців, у тому числі у навчальних закладах. Становище ускладнювалось тим, 

що кращі умови навчання створювалися саме там, куди потягнулися, переслі-

дуючи цілі службової кар’єри, багато дітей української знаті і заможнішого 

міщанства. Лише селянство та незаможне міщанство міцно трималися своєї 

віри та культури, навчаючи дітей у церковних школах або у мандрівних дяків. 

Була зовсім відсутня українська середня і вища освіта. Широку освітню 

діяльність в Україні розгорнув духовний орден єзуїтів. Єзуїти створювали 

навчальні заклади – колегіуми, звідки виходили вірні і покірні слуги Ватикану. 

1596 р. Берестейський собор між представниками православної та 

католицької церков призвів до появи уніатської (греко-католицької) церкви. 

Церковна унія визначала главою цієї церкви Папу Римського. Уніати 

приймали основні догмати католицької віри, але одержали можливість 

зберегти в умовах латинізації і полонізації слов’янську мову у богослужінні та 

обряди православної церкви. Унія стала засобом захисту української мови, 

створила умови для появи національної інтелігенції. [5, 40]. Уніатські 

школи орієнтувалися на західну педагогіку. Хоча навчання в них проводилося 

рідною мовою і вони давали непогані для того часу знання, але не 

користувалися великим авторитетом в українського населення.  

Певний вплив на формування освітньої справи в Україні того часу мала 

епоха європейського Відродження, яка породила гуманізм і Реформацію. 

Реформаторські та єретичні вчення проникали в Україну з Чехії, Польщі, 

Пруссії та інших держав. Під впливом Реформації в Україні і в Білорусії ство-

рюються численні протестантські громади (кальвіністів, лютеран, соцініан і 

ін.), які відкривали свої протестантські школи. Найбільш відомими серед них 
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були соцініанські та кальвіністські навчальні заклади, що діяли у Дубецьку, 

Хмільнику, Любарі, Кисилині, Гощі, Берестечку й інших містах [2, 107]. 

На середину XVI ст. значним центром науки був Острог. У цьому місті 

знаходили притулок багато вільнолюбних і сміливих мислителів, які зазнали 

переслідувань у себе на батьківщині. Острозька школа стала організаційним 

центром діяльності наукового гуртка, який об’єднував талановитих вчених 

латинської, грецької, слов’янської мов, видатних математиків, астрономів, 

філософів. Тут діяли літературно-науковий гурток, а також друкарня Івана 

Федорова (з 1577 р.). В Острозі І. Федоров надрукував понад 20 книг. Першим 

відомим на сьогодні друком, пов’язаним з Острогом, є друга його «Азбука» 

(1578 р.). Тут вийшла і знаменита перша «Біблія», написана церковнослов’ян-

ською мовою (1581 р.). Редактором «Біблії» став Герасим Смотрицький – 

перший ректор Острозької школи-академії. Острозьку школу називали 

«тримовним ліцеєм» або «слов’яно-греко-латинською академією». Іншими 

словами, її заснування було початком компромісу між представниками 

східнослов’янської просвітньої традиції та «латинської науки» [2, 108 ]. 

Києво-Могилянська академія виникла 1632 р. в результаті злиття Київської 

братської та Лаврської шкіл. Колегія розвивалась як вищий навчальний заклад і 

невдовзі стала відомим у всій Європі центром освіти, науки і культури. Вона 

зберегла традиції кращих братських шкіл, але структурою, обсягом і рівнем знань 

відповідала вимогам, що ставились перед європейською вищою школою. Колегія 

мала свої особливості, вона не присвоювала своїм випускникам вчених звань, не 

ділилась на факультети, як це було в західних університетах [4, 328]. 

Отже, під впливом західноєвропейських гуманістичних і реформаційних 

ідей в українській освіті протягом ХVІ–ХVІІІ ст. відбуваються вагомі зміни. 

Створюються якісно нові навчальні заклади, які ґрунтуються на національних 

традиціях, поєднують вітчизняний і передовий європейський досвід. До них 

належать Острозький культурно-освітній центр, Львівська і Київська братські 

школи, Києво-Могилянська академія. У ХVІІІ ст. їх доповнюють  православні 

колегіуми, що відкриваються і функціонують на Лівобережній Україні. 
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Історичний дискурс щодо антиномії «Росія і Захід», «Росія і Європа» 

детермінований суспільно-політичними подіями на європейському континенті 

наприкінці ХУІІІ–ХІХ ст.: революції в Європі, падіння монархій, криза 

самодержавно-кріпосницької системи в Росії, активізація національно-

визвольних рухів підневільних народів на Балканах, зростання національної 

самосвідомості поляків і українців, що перебували у складі Російської імперії 

тощо. Усе це загострювало ситуацію як усередині трьох імперій - Австро-
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Угорської, Османської, Російської, так і між ними. Поступово складався 

стереотип історичної спільності слов’янських народів, асоційованих у єдине 

державне утворення на чолі з Росією. У різних слов’янських народів ця ідея 

моделювалась по-різному і, звісно, на різних етапах історичного розвитку 

зазнавала модифікацій. Однак її стрижнем залишався релігійно-православний 

фактор. Чималу роль він відігравав в обґрунтуванні зовнішньої політики Росії, 

що хотіла допомагати братам-слов’янам визволитись від іноземного гноблення. 

Отже, як моральний фактор православ’я дійсно відігравало консолідуючу роль, 

що аж ніяк не виключало прагнення Росії реалізувати свої політичні  амбіції на 

Балканах і в басейні Чорного моря. 

Проблема «Росія і Європа»» набула суспільного звучання в ідейних 

суперечках слов’янофілів і західників, починаючи з середини 40-х років ХІХ ст. 

Погляди слов’янофілів  в особі І. С. Аксакова та його однодумців з часом 

трансформувались у ліберально-охоронні, а в деяких послідовників - у 

панславізм. Як зазначають російські дослідники, «в дореволюційній 

історіографії увесь розвиток російської суспільної думки, зазвичай, виводився 

із суперечностей між слов’янофільством і західництвом» [1,  с.119]. Дискусії 

слов’янофілів і західників щодо шляхів розвитку Росії, її історичної місії мали 

певний вплив на формування внутрішньої (стосовно поляків та українців) та 

зовнішньої політики Росії залежно від міжнародної ситуації.  

Наукові дослідження слов’янофільства  істориками, філософами, 

релігієзнавцями в цілому і зокрема  його внутрішньо- і зовнішньополітичної 

складової не обмежені хронологічно. Їхній доробок нараховує сотні публікацій, 

датованих серединою ХІХ – початком ХХІ ст. Дана проблема порушується 

російськими, зарубіжними та рідше українськими дослідниками. Так, 

неоднозначні, часом протилежні оцінки простежуються у різних авторів щодо 

політичних візій М.Я. Данилевського[2]. Він же, як прихильник панславізму,  

розглядається у монографії «Восточный вопрос во внешней политике 

России»[3, c.15]. У дослідженні відомого історика-міжнародника В. Хевроліної 

«Власть и общество. Борьба в России по вопросам внешней политики. 1878-
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1894 гг.», що охоплює невеликий за часом, але важливий період в історії 

зовнішньої політики Росії, висвітлюється її роль у світовій історії та системі 

міжнародних відносин, ставлення уряду до вимог громадськості, вплив преси 

на його зовнішньополітичні кроки. Авторкою виокремлені розділи, в яких 

розглядається ставлення пізніх слов’янофілів і західників до зовнішньо-

політичних проблем[4]. В сучасній російській історіографії простежується 

тенденція модифікації, а то і наслідування слов’янофільських політичних 

поглядів. Зокрема, О. Дугін накреслив геополітичну модель переоблаштування 

українського простору, перебравши на себе місію вирішувати долю незалежної 

держави. Це не лише споріднює його зі слов’янофільством, неослов’яно-

фільством, а є зразком метаімперського мислення[5]. Слов’янофільство 

виступає предметом дослідження у  докторській дисертації О. Капліна. 

Елементи її новизни полягають в уточненні нижньої хронологічної межі 

слов’янофільства, тобто відсуненні з кінця 30-х років  ХІХ ст. до початку - 

середини 40-х років, по суті  висвітленні його еволюції від суперечок про 

Церкву, релігію, віру до дискусій про історичне покликання Росії. 

Слов’янофільство  ним розглядається як явище російської світської релігійної 

думки середини ХІХ ст. поза політичним контекстом [6, с.12-13]. 

Не обійдено увагою слов’янофільство і в англомовній історіографії у 

межах вивчення «Східного питання». Зокрема, у кандидатській  дисертації 

Л.Сеніної  містяться сюжети, пов’язані зі слов’янофільськими поглядами  на 

розв’язання проблем балканського регіону[7]. Політичні аспекти 

слов’янофільського вчення розглядаються у капітальній монографії польського 

(згодом американського) славіста  А. Валіцького (видана у Варшаві 1964 р., в 

Лондоні у 1975 р. та в перекладі українською  в Києві  1998 р.). Авторський 

підхід до висвітлення проблеми певною мірою тенденційний, тому відгуки 

критиків неоднозначні. Проте, неспростовним є факт, що книга написана на 

величезному історіографічному доробку попередників і власних спостережен-

нях [8]. Увагу науковців привертає надзвичайно інформативне дослідження Т. 

Масарика (перший президент Чехословацької республіки), у якому глибоко і 
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всебічно відображені реалії тогочасної російської дійсності[9]. Автор нівелює, 

знімає ідейну напругу в тлумаченні слов’янофільства і панславізму, політич-

ного значення Слов’янського благодійного товариства, слов’янського 

месіанізму. Книга не була відомою ні в царській Росії, ні в СРСР (уперше 

видана в Німеччині в 1913 р., після Першої світової війни – в Англії та 

Чехословаччині). Історіографічний доробок вітчизняних і зарубіжних авторів 

засвідчує наукову вартість проблеми слов’янофільства та його політичної 

складової, що відбиває консервативні, апологетичні, русофобські та інші 

тенденції у висвітленні складних проблем геополітичного характеру. Він вкотре 

засвідчує, що історичні твори відображають ідеологічні й методологічні 

парадигми тієї доби, в якій перебувають дослідники. Крім того, результати 

наукових пошуків несуть на собі певний відбиток національної, конфесійної, 

класової приналежності, політичних уподобань. Відтак, свідомо чи несвідомо 

суспільствознавці привносять  елементи суб’єктивного сприйняття 

міжособистісних людських  і міждержавних стосунків та історичних процесів.  

Ознайомлення з основними вищенаведеними публікаціями  дозволяє 

констатувати, що проблема слов’янофільства та його політичної складової не 

вичерпана. Більше того, вона актуалізується паралельно з ускладненням 

суспільно-політичного життя в окремих країнах і міжнародних відносин  у 

цілому в умовах глобалізації. Крім того, вивчення зовнішньополітичного 

аспекту слов’янофільського вчення пізнього періоду, яке перманентно виявляє 

тенденцію до реанімації, набуває не лише історико-філософського значення, а й 

проектується на сьогодення, свідченням чого є теперішнє збройне 

протистояння на Південному Сході України між двома східнослов’янськими 

державами. Куруючись основоположними методологічними принципами 

наукового дослідження – історизму, об’єктивності, термінологічної 

визначеності, діалектичної логіки, системності, детермінізму та методами 

аналізу і синтезу, компаративістики – автор ставить за мету висвітлити 

еволюцію  слов’янофільської ідеї об’єднання слов’ян у федерацію на чолі з 

Росією до панславістських амбіцій, що впливали на визначення геополітичної 
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стратегії Російської імперії на Балканах під гаслами допомоги слов’янам у їхній 

боротьбі проти османського панування. Враховуючи масштабність проблеми, 

водночас обмежений обсяг статті, пропонується її розгляд як постановочної. 

Завдання даної публікації не ідеологічна реабілітація або приниження 

слов’янофільства, а просвітницьке з метою привернути увагу до історичного 

минулого з поглядом у майбутнє. Аналогічно тому фахівці сьогодні 

намагаються виявити коріння, причини і приводи збройного конфлікту на 

Донбасі, а також дати відповідь на питання: «Кому це вигідно?». Джерельну 

базу  висвітлення проблеми у визначених межах складають ідейні постулати І. 

Аксакова, М. Данилевського, а також теоретичні напрацювання згаданих 

вітчизняних і зарубіжних учених. 

Для кожного періоду історії  пріоритетними є певні напрями у зовнішній 

політиці, зумовлені як внутрішніми, так і зовнішніми факторами, об’єктивними 

і суб’єктивними чинниками. Загальну парадигму зовнішньої політики Росії від 

середини до кінця ХІХ ст. можна схарактеризувати як посилення її політичного 

впливу в західних провінціях Османської імперії (Боснія і Герцеговина) на фоні 

розгортання національно-визвольного руху південних слов’ян[10, с.3-4]. 

Суспільну думку в державі формували представники різних суспільно-

політичних течій, у т.ч. західники і слов’янофіли, які по-різному оцінювали 

минуле і дивились у майбутнє Росії. У даному контексті саме розглядається   

слов’янофільський дух зовнішньої політики держави. Кульмінацією 

міждержавних суперечностей Сходу і Заходу була Кримська (Східна) війна 

1853-1856 рр., яка змінила розстановку сил у Європі. Її  безпосередньо 

переживали слов’янофіли, активізувавши свою інтелектуальну діяльність у 

зовнішньополітичних питаннях. Програшна воєнна кампанія Росії виявилась 

тим лакмусовим папірцем, який висвітлив прогнилість самодержавного устрою, 

соціально-економічну відсталість, гуманітарний застій. Цей період характерний 

посиленням національно-визвольних рухів, боротьбою за право  кожного 

народу на створення незалежної держави, актуалізацією проблеми визначення 

національних кордонів. Гарячими точками в Європі були Балкани і Близький 



25 
 

Схід, де Росія мала свої економічні та політичні інтереси. На цьому тлі в 

державі розгортались суспільно-політичні баталії щодо її подальшого 

соціально-економічного і культурного  розвитку та  геополітичної стратегії. 

Один з яскравих представників молодшого покоління ранніх слов’янофілів 

поет, публіцист, юрист, журналіст і громадський діяч І. Аксаков (1823-1886) 

був найактивнішим учасником подібних дискусій. Шукаючи корені політичних 

проблем у Європі, він дійшов висновку, що в першій чверті  ХІХ ст., за його 

образним висловом, відбувалась так звана карточна гра, за якою перетасовува-

лись народності, незважаючи на історичне минуле, віросповідання тощо. Їх 

розвішували, розмірювали, доважували на користь тим або іншим державам, 

чим порушували моральну рівновагу в Європі. У теперішній час (60-ті роки) 

така політична розкладка суперечить ідеї національності, - зазначав він 

[11, с.17].  

Як відомо, слов’янофіли розробляли тему національної, релігійної за 

духом, самосвідомості російського народу, проблеми взаємовідносин Сходу і 

Заходу і в такому ракурсі висували ідею історичного покликання Росії [6, с.13]. 

До польського національно-визвольного повстання 1863 р. І. Аксаков 

пропагував загальні ідеї духовної і культурної єдності слов’ян, після того  

занурювався у проблему міжслов’янських стосунків. Згодом під впливом твору 

М. Данилевського «Россия и Европа» він разом з однодумцями надавав своїм 

ідеям конкретного політичного змісту, закликаючи прискорити звільнення 

південних слов’ян від османського ярма і взяти їх під опіку російського 

імператора [12, с.27]. Особливо активно І. Аксаков діяв під час Російсько-

Турецької війни 1877-1878 рр., що спалахнула внаслідок посилення боротьби 

поневолених народів за самовизначення та загострення стосунків між великими 

європейськими державами за вплив у цьому регіоні.  Його бурхливу реакцію 

викликав Берлінський конгрес та ухвалений ним трактат (1878 р.), яким 

звужувались для Росії умови попереднього Сан-Стефанського миру, що 

означало перемогу Австро-Угорщини над Росією в дипломатичному сенсі [10, 

с.233]. І. Аксаков  назвав це «відкритою змовою проти Російського народу», 
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здійсненою за участі російських дипломатів. Дана обставина, зазначав він, 

підірве довіру слов’ян до Росії, в єднанні з якою вони можуть розраховувати на 

самобутність і духовний розвиток [13, с.19]. 

Внаслідок рішень Берлінського конгресу Росія опинилась у міжнародній 

ізоляції. Слов’янофіли конструювали свої зовнішньополітичні плани залежно 

від основоположної тези: яким шляхом  Росія йтиме в напрямку Європи і чи 

продовжуватиме виконувати свою провіденціалістську  роль на теренах 

слов’янсько-азіатського світу [4, с.6]. Зокрема І. Аксаков запевняв опонентів у 

тому, що Росія веде оборонну політику щодо Заходу і наступальну на Півдні та 

Сході, пояснюючи останню як цивілізаторську. Історичною місією, моральним 

правом і обов’язком Росії він вважав дарування слов’янським народам права 

самостійного духовного і, можливо, політичного буття, під захистом могутніх 

крил російського орла [14, с.15]. Звинувачення на свою адресу у панславізмі І. 

Аксаков заперечував, пояснюючи розуміння панславізму не в політичному, а в 

духовному і культурному сенсі, проте під час правління Олександра ІІІ  закли-

кав до посилення наступального характеру російської політики на Балканах 

[15, с.306, 307]. Подібні висловлювання знаходимо у М. Данилевського, якого 

наразі деякі дослідники не пов’язують з ранніми слов’янофілами: його наукове 

вчення – це «данилевщина», яка включає в собі слов’янофільство, а не 

навпаки» [16, с.ХХV]. Він вважав за доцільне вести війну з Англією, називаючи 

останню винною у ганебних рішеннях Берлінського конгресу по відношенню 

до Росії, та підкреслював: володіння Константинополем і протоками усуває 

небезпеку паралізувати сили Росії і перетворює її південний кордон на 

найбезпечніший і неприступний [16, с.410]. Його тверда позиція поділялась 

слов’янофілами, а у зарубіжних і вітчизняних дослідників отримала назву 

войовничого панславізму. Відомий фахівець з історії зовнішньої політики Росії 

В. Хевроліна частково виправдовує М. Данилевського, підкреслюючи, що він 

мав на увазі зверхність слов’янського світу не в політичному, а в 

цивілізаційному плані. На нашу думку, звучить не переконливо у контексті 

заклику до війни. В цілому історіософія М. Данилевського базувалась на ідеї 
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всеслов’янства під егідою Росії, яке він розглядав «як засіб для досягнення мети 

російської політики» [4, с.140-141]. Зовнішньополітична доктрина цього 

мислителя випливала з розробленої ним теорії культурно-історичних типів. 

Вона базувалась на виявленій ним ворожості романо-германського культурно-

історичного типу слов’янському, необгрунтованості претензій першого на 

світове панування і природному праві Росії на самостійний цивілізаційний 

розвиток, а також критиці подвійних стандартів європейської політики 

стосовно Росії [2, с.186]. 

З наведеного дискурсу випливає, що зовнішньополітичні конструкти І. 

Аксакова та М. Данилевського формувались відповідно до тогочасних  внут-

рішніх і зовнішніх історичних реалій. Їхні сподівання на слов’янську взаємність 

чим би не мотивувались, у 80-х роках ХІХ ст. вже не мали ідеологічного і 

фактичного  підґрунтя для втілення у практику. На той час слов’янські народи, 

що перебували у складі інших держав, перейнялись їхніми суспільно-політич-

ними цінностями, орієнтувались на Захід і не надихались слов’янофільськими 

ідеями[15, с.308]. Попри те, що слов’янофільська ідея всеслов’янства не 

трансформувалась у цілісну концепцію, усе ж мала прихильників і послідов-

ників, яких називають пізніми або неослов’янофілами. Як засвідчують факти, 

вона має тенденцію до відродження за нових історичних умов. 
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―Дитина від своєї природи, – писав В.О. Сухомлинський, – допитливий 

дослідник, відкривач світу. Так нехай же перед нею відкривається чудовий світ 

у живих фарбах, яскравих і тремтливих звуках, у казці і грі, у власній творчості, 

в красі, яка надихає її серце, в прагненні робити добро людям. Через казку, 

фантазію, через неповторну дитячу творчість – певна дорога до серця дитини. Я 

буду так вводити малюків у навколишній світ, щоб вони кожного дня 

відкривали в ньому щось нове, щоб кожен наш крок був мандрівкою до 

першоджерел – до чудесної краси природи―. 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що існують різні форми 

навчально-виховної роботи. Екскурсія є складною формою такої роботи. Вона 

відкриває можливості для комплексного використання методів навчання, 

збагачує знання учнів і самого вчителя, допомагає виявити практичну 

значимість знань, є ефективним засобом виховання учнів. Тому використання 

екскурсій є вкрай важливим, особливо під час викладання природознавства. [1] 

Екскурсії проводяться в різні пори року. Ця форма роботи цінна тим, що 

дає можливість збагатити чуттєвий досвід дітей під час безпосереднього 

спілкування з природою, розширити і поглибити засвоєні знання, набути 

практичних умінь поводження в природі та умінь природоохоронної роботи 

(обгородити мурашник, зібрати сухі гілки, розчистити джерело, посадити 

рослини, розвішати годівниці і т. ін.). Крім того, вона має виховне значення. Діти 

вчаться спілкуванню між собою в незвичних умовах. У них формуються такі 

якості особистості, як відповідальність за товариша, взаємодопомога, турбота 
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про слабших, цілеспрямованість, витривалість, свідома дисципліна. [2, С.114] 

На екскурсіях діти знайомляться з рослинами, тваринами і одночасно з 

умовами їх проживання, а це сприяє утворенню первинних уявлень про 

взаємозв'язки в природі. Екскурсії сприяють розвитку спостережливості, 

виникненню інтересу до природи, тобто пізнавального до неї ставлення дітей. 

Велика роль екскурсії в естетичному вихованні дітей, формуванні у них 

естетичного ставлення до природних явищ і об'єктів. Краса навколишнього світу 

викликає глибокі переживання. 

Даний вид роботи спрямований на задоволення пізнавальних потреб учнів, 

їх фізичний та інтелектуальний розвиток, зміцнення здоров’я, уміння помічати 

цікаве, незвичне. Екскурсії також мають велике виховне значення, так як сприя-

ють вихованню таких якостей особистості, як вдумливість, інтерес та любов до 

природи, кмітливість, уміння бачити прекрасне у навколишньому світі, старан-

ність, самостійність тощо. Вони розширюють кругозір дітей, розвивають спосте-

режливість, уміння бачити те, що раніше відбувалося поза їх увагою, виробляють 

практичні навички та вміння – орієнтування у просторі, визначення видів ґрун-

тів, рослин, тварин, формують уявлення про їх життя, живлення, значення тощо. 

Під час екскурсії учні сприймають природу безпосередньо різними 

органами чуттів. 

Екскурсії сприяють: 

 розвитку пізнавальних здібностей учнів, уваги, спостережливості, 

мислення, - моторики, творчої уяви; 

 вихованню таких якостей особистості, як уважність, спостережли-

вість, кмітливість, інтерес та любов до природи, уміння бачити і розуміти 

прекрасне; 

 виробленню навичок самостійної роботи тощо.  

До проведення екскурсій ставляться такі вимоги: 

1) чітко визначити навчальну, виховну і розвиваючу мету; 

2) при виборі місця проведення екскурсії врахувати естетичну 

значимість об’єктів, з якими будуть знайомитися учні; 
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3) психологічно налаштувати школярів до навчальної, дослідницької 

діяльності в природі; 

4) продумати групові та індивідуальні завдання, що включатимуть 

елементи спостережень, досліджень та практичної роботи; 

5) проводити дидактичні ігри; 

6) використовувати можливості знайомства учнів з відповідними 

професіями; 

7) звертати уваги на проблеми екології та шукати шляхи вирішення 

природоохоронних проблем; 

8) зібрати екскурсійний матеріал; зробити схеми, ескізи; сфотографу-

вати об’єкти; оформити звіт у вигляді творчих письмових робіт, гербарію, 

малюнків, альбомів. [3] 

Навчальні екскурсії дають змогу організувати спостереження та вивчення 

різноманітних предметів і явищ у природних умовах. Основна мета екскурсії – 

формування природничих понять про живі істоти, предмети і явища природи в 

реальній обстановці. На екскурсії учні спостерігають навколишню природу, 

знайомляться з працею людей,  рослинами та тваринами в різні пори року. 

Екскурсії роблять життя школярів цікавим, допомагають краще зорієнтуватися  

в довкіллі; збагачується їхній словник, розвивається мовлення. Дослідження 

допомагають навчитися дітям відчувати прекрасне, викликають у них бажання 

милуватися природою і оберігати її. [4] 

К.Д. Ушинський писав: «Чудовий краєвид має такий великий виховний 

вплив на розвиток молодої душі, з яким важко змагатися впливові педагога», 

«…день, проведений дитиною серед гаїв і полів, вартий багатьох тижнів, 

проведених на навчальній лаві». [5] 

Отже, екскурсії з природознавства мають велике пізнавальне і виховне 

значення. Вони конкретизують, поглиблюють і розширюють знання учнів. На 

екскурсіях учні закріплюють на практиці свої теоретичні знання, спостерігають 

взаємозв'язок рослин із ґрунтом, тварин з рослинами. Це дозволяє сформувати в 

учнів уявлення про природу як про єдине ціле, у якому всі частини взаємозалежні. 
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Отримання правильного типу сну життєве необхідні для нашого 

спільного здоров'я. Якщо ви не отримуєте достатній сон, тоді це ставить під 

загрозу ваших проблем зі здоров'ям.  

Сон - це те, що робить нас сяючими, бо це найприродніший значний підси-

лювач продуктивності, який відомий людству. Скільки потрібно спати, залежить 
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від  віку, рівня фізичної активності та загального стану здоров'я? Дітям і підліткам 

потрібно 9-10 годин сну вночі. Дорослим потрібно близько 8 годин сну щоночі.  

 Сон і психічне здоров'я тісно пов'язані. Вчені виявили, що порушення 

сну, впливає на рівень гормонів стресу, що завдає шкоди в мозку, порушуючи 

мислення і емоційну регуляцію. Таким чином, безсоння може посилювати 

наслідки психічних розладів і навпаки.  

Хоча добре спати не є гарантією хорошого здоров'я, це допомагає зберегти 

багато життєве важливих функцій. Одна з найважливіших з цих функцій може 

полягати у забезпеченні клітин і тканин можливості відновитися від зносу 

щоденного життя. Основні відновлювальні функції в організмі, такі як репарація 

тканин, ріст м'язів та синтез білка, виникають практично виключно під час сну. 

Мозок людини, яка страждає безсонням  показує підвищену активність 

моторної кори і деяких інших ділянок мозку.  

Мозок зазвичай генерує різні види хвиль, таких як альфа, бета, гама, тета 

і дельта. Альфа-хвилі генеруються під час пробудження душевного стану разом 

з іншими хвилями, що залежить від активності мозку. Однак, коли мозок 

знаходиться в глибокому сні або повністю несвідомому рівні - активні дельта-

хвилі, які є найповільнішими в діапазоні частот від 1-4 герц. Дельта-хвилі 

особливо корисні для продуктивності мозку. Глибокий сон допомагає мозку 

випускати більше дельтових хвиль, що має численні переваги, включаючи 

кращий інтуїтивний зв'язок і глибоку духовність. Він також вивільняє гормони 

проти старіння, що знижує вивільнення клітин кортизолу, які відповідають за 

стрес і швидше старіння [2, с. 274].  

Кофеїн, тютюн і алкоголь багато порушують сон і викликають часті 

пробудження вночі. Алкоголь є одним з найгірших засобів, який робить хропін-

ня жахливим. У хворих на хропіння були гірші результати з тесту на інтелект.  

Існує також свідчення того, що занадто мало сну може стимулювати 

генетичні зміни у вашому мозку. Команда з Університету Вашингтона вивчала 

понад 1700 близнюків і виявила, що у тих, хто регулярно спав менше п'яти 

годин на ніч, вдвічі перевищував ризик депресії [ 3, с.4 ]. 
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Надмірна ж сонливість в денний час є симптомом більшості розладів сну 

і серйозним збитком для якості життя.  

 Люди, позбавлені сну, в цілому мають більш сильні емоційні реакції, 

тому регулювати емоційність, пов'язану з депресією, складніше. Ненормальний 

сон впливає на настрій і рівень енергії протягом дня, тому важко залишатися 

мотивованим, щоб взаємодіяти з іншими, займатися спортом і навіть ходити на 

роботу. Щоб впоратися, люди, що знаходяться в депресії, можуть 

самоізолюватись, що може привести до більшої кількості проблем зі сном: саме 

самотність пов'язано з фрагментарним сном. Причинно-наслідковий зв'язок 

відбувається в обох напрямках. Навіть якщо ви не в депресії, недолік сну 

збільшує ваші шанси на депресію та інші психічні захворювання. 

Депресія і серйозні проблеми зі сном є основними факторами ризику для 

самогубства і таких проблем зі здоров'ям, як серцеві захворювання, інші 

психічні розлади і куріння. Люди з депресією відчувають труднощі з 

продуктивністю на роботі або в школі, що може вплинути на їх кар'єру і 

суспільне життя. Проблеми зі сном часто є однією з причин, за якими 

депресивні люди звертаються за професійною допомогою. 

На жаль, багато антидепресантів, що призначаються для лікування 

депресії, можуть викликати або посилювати безсоння. Це може зробити їх 

більш пригніченими. 

Деякі люди реагують на лікування антидепресантами, стаючи більш 

активними і енергійними, що ускладнює початкове засинання, навіть коли 

полегшення депресії полегшує інші аспекти їх безсоння, такі як здатність спати. 

Часто лікування депресії змушує безсоння йти. Це особливо вірно у 

випадках легкої депресії, яка дуже поширена і часто призводить до порушення 

сну. Дуже багато людей виявляють, що їх безсоння швидко зникає, коли вони 

починають приймати антидепресанти. 

 Проблеми зі сном можуть бути викликані багатьма різними чинниками, 

включаючи хімічні і фізичні зміни. Також проблеми пов’язані с кількістю і якістю 

сну, який ви отримуєте щодня. У вас може виникнути проблема сну, якщо ви: 
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-Будете спати набагато більше або менше 8 годин щодня. 

-Відчуваєте сонливість незалежно від того, скільки ви спите. 

-Не вдається засинати вночі. 

-Прокидаєтесь часто вночі. 

-Рано прокидаєтесь і не можете повернутися до сну. 

-Маєте кошмари 

-Виникають проблеми з диханням або храпом. 

-Маєте незвичайні рухи тіла під час сну [ 1, с.191-192]. 

Для того, щоб полегшити сонні труднощі перед початком сну, 

пропонуємо використовувати наступні методи: 

1. Лягайте спати приблизно в один і той же час щоночі.  

2. Уникайте вживання кави і алкоголю.  

3. Уникайте прийому їжі перед сном, щоб дати час для перетравлення.  

4. Переконайтеся, що ліжко дуже зручне для вас. 

5. Експериментуйте з рівнями температури, шуму і світла. 

6. Спробуйте легку медитацію, наприклад, закривайте очі на 10 хвилин і 

зосередитися на глибокому повільному диханні [ 4, с.368]. 

Для того, щоб докладніше виявити причини безсоння, було проведено 

опитування серед студентів Харківської гуманітарно-педагогічної академії, в 

якому приймали участь 153 студента перших-других курсів.  

Отримані показники: 

42% - неправильний розподіл часу; 

18% - проблеми у родині; 

23% - надмірне використання ґаджетів; 

17% - інші чинники, пов’язані з хімічними, екологічними чинниками. 

Отже, за результатом опитування, найпоширенішою проблемою сну 

виявилося не ефективне розпорядження своїм часом. 

Ось декілька порад про те, як вирішити ці проблеми: 

1. Складіть список всіх завдань, що потрібно зробити. 

2. Розставте пріоритети.  
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3. Уникайте зволікання і відволікання уваги.  

4. Постійно аналізуйте і переглядайте свій розклад.  

Все це вам допоможе виконати всі завдання і якісно виспатися. Тому, 

якщо ви погано спите або не відчуваєте себе погано після пробудження, 

спробуйте ці перераховані методи.  

Висновки. 

Багато витрат на поганий сон залишаються непоміченими. Медичні 

захворювання, такі як ожиріння, діабет та серцево-судинні захворювання, 

розвиваються протягом тривалого періоду часу і виникають з ряду факторів, 

таких як генетика, погане харчування та відсутність фізичних вправ. 

Недостатній сон також пов'язаний із цими та іншими проблемами зі здоров'ям, і 

вважається важливим чинником ризику. Хоча вчені тільки почали з'ясовувати 

зв'язок між недостатнім сном і захворюванням, більшість фахівців дійшли 

висновку, що отримання достатнього високоякісного сну може бути настільки 

ж важливим для здоров'я та благополуччя, як харчування та фізичні вправи. 

Сон необхідний. Це так само важливо для наших органів, як їжа, питво і 

дихання, а також життєво важливо для підтримки хорошого психічного і 

фізичного здоров'я [ 5, с.191-192]. 

Отже, кожному варто пам'ятати, що сон відіграє важливу роль у вашому 

здоров'ї та добробуті протягом усього життя. 
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м. Полтава, Україна 

Актуальним питанням на даний час для нашої країни є зменшення 

використання непоновлюваних ресурсів та перехід до альтернативних джерел 

енергії (АДЕ). Для вирішення окресленого питання та підвищення енергетичної 

незалежності як окремих областей, так і крани вцілому, поряд з іншими АДЕ, 

необхідно всебічно вивчати та залучати до паливо-енергетичного використання 

сировину енергетичних культур.  

Енергетичні культури – це рослини, які вирощують на маргінальних 

землях, не сільськогосподарського призначення, характеризуються швидким 

ростом надземної вегетативної маси, забезпечують виску врожайність, та є 

відмінною сировинною для виробництва біопалива. З-поміж енергокультур, 

найбільш поширеними, достатньо вивченими за біологічними особливостями та 

окремими елементами технології вирощування є різні види верби, міскантус 

гігантський та просо прутоподібне (світчграс) [1]. 

Міскантус гігантський (Miscantus × giganteus) – це теплолюбна, 

багаторічна рослина з родини тонконогових (Роасeae), яка формує потужну 

мичкувату кореневу систему, має прямостоячі стебла, які досягають до 5 м у 

висоту, довгі ланцетні, шорсткі листки до 50-90 см довжиною. Це природний 

триплоїдний гібрид між мікантусом китайським та міскантусом цукроквітко-
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вим. Розмножується лише вегетативно (ризомами). Урожайність міскантусу 

може досягати 20-30 т/га сухої маси за енергоємності біосировини до 18-19 

МДж/кг [2]. 

Рослини міскантусу гігантського вирізняються відносною зимостійкістю, 

посухостійкістю, здатні формувати стабільну продуктивність фітоценозу та 

забезпечувати високу врожайність біомаси [3]. 

На даний час міскантус всебічно вивчається як в Україні, так і за 

кордоном. Дослідження українських вчених спрямовані на вивчення міскантусу 

за: біологічними особливостями [4], кількісними показниками рослин [5], 

продуктивністю ризом [6], врожайністю біомаси, комплексом агрозаходів з 

урахуванням погодних умов для нарощування потенціалу промислових 

енергоплантацій [7], особливостями використання на енергетичні цілі [8] та ін. 

Поряд з цим іноземні вчені вивчаючи міскантус встановили чинники, що мають 

вплив на формування врожайності культури, що з часом може призвести до 

збільшення та поліпшення якості біомаси для біоенергетики [9, 10]. 

З метою вивчення впливу сумісного вирощування міскантусу 

гігантського з бобовим компонентом на кількісні показники рослин, 

урожайність культури за сухою біомасою в центральній частині Лісостепу 

України було закладено експеримент. 

Для закладки та проведення польового досліду із енергетичними 

культурами використовували методику дослідної справи в агрономії [11], 

відповідні наукові методичні рекомендації [12]. Спосіб висаджування рослин 

міскантусу гігантського – квадратно-гніздовий за схеми 70 × 70 см.  

Перелік досліджуваних чинників: варіант 1 – монокультура міскантусу 

(контроль), варіант 2 – сумісне вирощування міскантусу з люпином, варіант 3 

– сумісне вирощування міскантусу з конюшиною, варіант 4 – сумісне 

вирощування міскантусу з люцерною. 

Результати проведеного експерименту засвідчують суттєву зміну 

біометричних показників рослин за варіантами досліду (табл. 1, рис. 1). 
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1. Біометричні показники рослин міскантусу гігантського залежно 

від способу вирощування 

Варіанти 
Висота 

рослин, см 

Кількість, шт./рослину Довжина 

прапорцевого 

листка, см 
стебел листків 

Варіант 1 149,8 11,8 8,5 94,0 

Варіант 2 142,5 12,3 10,0 99,0 

Варіант 3 136,8 8,8 9,5 97,3 

Варіант 4 139,3 6,4 9,0 96,8 

НІР05 2,1 0,4 0,5 1,7 

 

Кількісні показники рослин міскантусу гігантського мали значне 

варіювання залежно від способу вирощування: у монокультурі (варіант 1) 

висота рослин (ВР) змінювалася у межах – від 163,0 до 144,1 см (у середньому 

становила 149,8 см), густота стеблостою (КС) – 11,8 шт. на рослину, кількості 

листків (КЛ) – 8,5 шт. за довжини прапорцевого листка (ДПЛ) – 94,0 см.  

За сумісного вирощування міскантусу з люпином відмічено зменшення 

висоти стеблостою (до 142,5 см) за одночасного збільшення кількості стебел на 

рослинах (до 12,3 шт.), листків (до 10,0 шт.) та ДПЛ (до 99,0 см).  

  

        Вар. 1   Вар. 2  Вар. 3  Вар. 4 

а б 

Рис. 1. Рослини міскантусу гігантського під вегетації (а) та снопові зразки 

сухої біомаси за варіантами досліду (б) 
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Сівба конюшини та люцерни у міжряддях міскантусу, порівняно із 

контролем суттєво зменшила висоту та густоту стеблостою, ці показники у 

рослин основного компоненту фітоценозу становили відповідно – 136,8 і 139,3 

см та 8,8 і 6,4 стебел/рослину. 

На час закінчення вегетації врожайність за сухою біомасою була 

найбільшою за сумісного вирощування міскантусу з люпином (12,2 т/га), що на 

2,9 т/га більше порівняно із монокультурою, та на 2,4 т/га більше за варіант 3 

(конюшина) і на 3,5 т/га більше варіанту 4 (люцерна), рис. 2. 
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Рис. 2. Урожайність міскантусу гігантського залежно від способу 

вирощування 

Кореляційні залежності між кількісними показниками рослин та 

врожайністю міскантусу гігантського наведено в табл. 2. 

 

2. Коефіцієнти кореляції між кількісними показниками рослин та 

врожайністю міскантусу гігантського 

Показники ВР КС ДПЛ У 

ВР – 0,56 ± 0,08 * 0,71 ± 0,04 * 0,70 ± 0,03 * 

КС  – 0,48 ± 0,05 * 0,61 ± 0,02 * 

ДПЛ   – 0,74 ± 0,04 * 

У    – 

*Примітка: зв’язок суттєвий при 5% рівні значущості. 
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У загальному, за усіма варіантами досліду врожайність біомаси 

міскантусу залежала як від висоти рослин (r 0,67…0,73), довжини прапорцевого 

листка (r 0,70…0,78), так і від густоти стеблостою (r 0,59…0,63), що 

підтверджується коефіцієнтами кореляції при рівні значущості 5%. 

Отже, сумісне вирощування міскантусу гігантського з бобовим 

компонентом (люпин жовтий) сприяє суттєвому збільшенню біометричних 

показників рослин та врожайності біомаси, яка формується за рахунок висоти 

стеблостою та довжини прапорцевого листка, в меншій мірі залежить від 

кількості стебел на площі. 

Література. 

1. Кулик М. І., Курило В. Л. Енергетичні культури для виробництва 

біопалива: довідник. Полтава: РВВ ПДАА, 2017. 74 с.  

2. Курило В. Л., Рахметов Д. Б., Кулик М. І. Біологічні особливості та 

потенціал урожайності енергетичних культур родини тонконогових в умовах 

України. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1 (88), 2018. С. 

11–17.  

3. Кулик М. І., Рожко І. І., Тупиця А. М. Агроекологічні особливості 

використання рослинної сировини для виробництва біопалива. Збірник 

наукових праць І Міжнародної науково-практичної Інтернет–конференції: 

Хімія, екологія та освіта. Полтава, 2017. С. 200–201.  

4. Рахметов Д. Б., Щербакова Т. О., Рахметов С. Д. Міскантус в Україні: 

інтродукція, біологія, біоенергетика. Київ : Фітосоціоцентр, 2015. 158 с. 

5. Кулик М. І., Семенова Є. І. Вивчення особливостей формування 

продуктивності енергетичних культур за кількісними показниками рослин. 

Сучасний рух науки: тези доп. III міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції, 1–2 жовтня 2018 р. Дніпро, 2018. С. 337–342.  

6. Гументик М. Я. Вплив способу садіння міскантусу гігантського на 

продуктивність ризом в умовах Лісостепу України. Біоенергетика. №1 (9), 2017. 

С. 26–29. 



42 
 

7. Ягольник О.О. Міскантус витримав удар і виграв перший раунд в 

Україні. Біоенергетика. 2015. № 2. С. 18–24. 

8. Ястремська Л. С., Пришляк Р. І., Федонюк Ю. В. Міскантус – 

енергетична культура для отримання біопалива. Проблеми екологічної 

біотехнології. 2017. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peb_2017_1_3 

9. Nasir E. L. Bassam Handbook of bioenergy crops: A complete reference to 

species, development and applications. Routledge, Taylor and Francis Group Ltd. 

Oxford, 2010. 544 p 

10. McKervey Z., Woods V. B. and. Easson D.L Miscanthus as an energy crop 

and its potential for Northern Ireland. Global Research Unit AFBI Hillsborough, 

Occasional publication. 2008. № 8. P. 37. 

11. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М. : Колос, 1985. 336 с. 

12. Рахметов Д. Б., Каленська С. М., Федорчук М. І., та ін. Методичні 

рекомендації з оптимізації технології вирощування міскантусу в різних 

ґрунтово-кліматичних зонах України. Херсон. Видавничий центр «Колос» 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 2017. 23 с. 

____________________________________________________________________ 

УДК 630  Природничі науки 

 

ЛІСОВИЙ ФОНД ВОЛИНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Ляшук І.М, Мальона М.А, 

студенти відділення «Початкове навчання» 

Луцького педагогічного коледжу 

м.Луцьк, Україна 

У статті здійснено аналіз останніх наукових досліджень лісів Волинської 

області. Досліджено державну статистику їх стану, проблематику та 

перспективи розвитку в майбутньому. 

Мета статті. Мета даного дослідження полягає у дослідженні даної ситуації у 

лісовому господарстві, вирішенні проблем із вирубкою лісів, вдосконалення 

системи використання деревинних ресурсів лісу у лісозабезпечених регіонах. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/peb_2017_1_3
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Впродовж найближчих десятиріч у всьому світі очікується зростання 

глобального попиту на продукцію лісового господарства та екологічні послуги. 

Не є винятком й Україна, вона займає восьме місце в Європі, хоча лісистість 

становить лише 15,7 відсотка від території держави. Те, що площу лісів 

потрібно збільшувати, незаперечна аксіома. Адже низька лісистість призводить 

до ерозії ґрунтів, виснаження річок тощо.[1] 

Лісистість Волинської області становить 34%. Площа лісів – близько 700 

тис. га (88 % території області). Загальний запас деревини – 100 млн куб. м. 

Загальний річний приріст – 2 млн куб. м. Лісогосподарським підприємствам 

Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства 

підпорядковано 560 тис. га земель лісогосподарського призначення. За останній 

рік ця площа збільшилася майже на 78 тис. га за рахунок передачі до сфери 

управління Державного агентства лісових ресурсів державних земель, які 

перебували у користуванні комунальних підприємств за рахунок новостворених 

лісів та колишніх земель запасу сільськогосподарського призначення, що засія-

лися природним шляхом. Останні надані у постійне користування державним 

лісогосподарським підприємствам для ведення лісового господарства 

розпорядженням обласної державної адміністрації. У лісовому господарстві 

Волині запроваджуються принципи збалансованого розвитку, що передба-

чають посилення екологічних, соціальних та сировинних функцій лісів. [2] 

Проблематикою даного питання є: незаконна вирубка лісів, нераціо-

нальне використання деревини, масові лісові пожежі, а також пошкодження 

шкідниками великих територій лісів. 

Щорічно норми вирізання лісу не відповідають показникам посаджень. 

Так, лише за цей рік було заготовлено 1,15 мільйона кубів лісу, це переважно 

хвоя, твердолистяні та м’яколистяні породи.Система лісової галузі України чо-

мусь пішла шляхом масового вирізання лісів. Молоде покоління вже не побачить 

стиглого лісу, якому 70, 100 чи більше років.Загалом зафіксовано 973 випадки 

несанкціонованої вирубки лісу, збитки за що сягнули 4 мільйонів гривень. [3] 
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Санітарні рубки — це вилучення з лісу сухостійних, всихаючих, 

ослаблених, пошкоджених шкідниками окремих дерев або їхніх груп. 

Санітарні рубки можуть бути вибірковими, коли рубається одне дерево чи 

 група або суцільними, коли рубаються дерева на площі 0,1 га і більше - це є 

однією з нагальних проблем ,тому що 7 % лісу пошкоджено хворобами та 

шкідниками, зокрема верховим короїдом. І вирубка лісу – це єдиний метод 

боротьби зі шкідником у Європі, але тільки людина з відповідними фаховими 

повноваженнями може визначити необхідність боротьби зі шкідниками, тоді 

вона подає звернення керівним органам. Така бюрократична система займає 

близько двох місяців, протягом яких «епідемія» зараження короїдом лісу значно 

поширюється. В 2015 році в межах промислової рубки лісу було заготовлено 

менше деревини ніж на санітарних рубках. [4] 

За рік у Волинській області ріжуть близько 5200 гектарів лісу. Натомість 

насаджують в три рази менше — близько 1700 гектарів на проблемах Волині, 

які вимагають негайного вирішення: спростити механізм передачі земельних 

ділянок під заліснення;] 

Для розвитку лісових угідь потрібно на державному рівні вирішити 

питання фінансування робіт з виготовлення державних актів або відмінити їх 

для державних лісогосподарських підприємств; закріпити за користувачами 

безгосподарні ліси; розробити обласну програму заліснення берегів річок, 

ставків, озер, інших об’єктів водного фонду; продовжити роботи по 

сертифікації лісів; передбачити в бюджетах місцевих рівнів, зокрема для 

екологічної діяльності, для інших заходів з охорони та захисту лісів; 

продовжити роботи по облаштуванню нових рекреаційних зон із подальшим 

наданням платних послуг. 

Для виходу з кризи потрібна наполеглива праця, пошук нових ринків 

збуту; випуск конкурентоспроможної продукції; підвищення ефективності 

використання лісосировинних ресурсів, наявного обладнання, робочого часу, 

дотримання цінової політики та впровадження енергозберігаючих технологій. 
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Ліси Волині є складовою економічної, екологічної та соціальної 

стабільності області. Ми чітко розуміємо свої пріоритети і завдання, 

найважливішим із яких було і залишається збільшення лісистості нашого 

регіону і держави в цілому. В управлінні створено потужну лісонасіннєву базу. 

На підприємствах лісового господарства функціонують 4 постійні лісові 

розсадники, тепличні господарства, де щорічно вирощується близько 30 млн 

штук стандартних сіянців та саджанців. Минулого року проведено 

лісовідновлення та лісорозведення більше ніж на 3,5 тис. га. Створено понад 2 

тис. га лісових культур, з них 488 га – нові ліси. [5] 

Висновки. Отже, неврегульованість ситуації на ринку лісопродукції та 

відсутність дієвого контролю за кустарними деревообробниками і заготівель-

никами продуктів лісу побічного користування призвели до того, що значна 

частина лісової ренти присвоюється приватними структурами, які націлені на 

швидку оборотність капіталу та не зацікавлені в реалізації довгострокових і 

прозорих проектів у цій сфері. До того ж, використання приватними структура-

ми різноманітних схем ухиляння від сплати податків ставить держлісгоспи в 

нерівні конкурентні умови на ринку, а державний та місцевий бюджети 

втрачають значні суми доходів, місцеве населення працює лише на сезонних 

роботах. 

Літертура: 

1. Ліси України: стан і розвиток /Природа і суспільство, 1 листопада 2010 

2. Управління лісами повинне бути ефективним [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://volynrada.gov.ua/masmedia/upravlinnya-lisami-povinne-buti-

efektivnim 

3. Статистичні дані [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://volynrada.gov.ua/statistics 

4. Василик Н. М. Механізм стимулювання комплексного використання 

лісоресурсного потенціалу : Дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Василик Н.М.; 

Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011. – 231 с 

http://volynrada.gov.ua/masmedia/upravlinnya-lisami-povinne-buti-efektivnim
http://volynrada.gov.ua/masmedia/upravlinnya-lisami-povinne-buti-efektivnim
http://volynrada.gov.ua/statistics


46 
 

5. Ліси Волині: безжальне знищення чи раціональне використання [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу: https://ar.volyn.ua/2016/07/06/lisy-volyni/ 

____________________________________________________________________ 

УДК Природничі науки  

 

ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЗАДАЧ КУРСУ СТЕРЕОМЕТРІЇ 

 

Соляник Н.В.  

студентка Навчально-наукового інституту  

точних наук і економіки 

Ніжинського державного університету  

імені Миколи Гоголя 

м. Ніжин, Україна 

Вивчення курсу математики, як однієї з базових дисциплін у ВНЗ, 

зокрема, напряму підготовки: Будівництво та цивільна інженерія, посідає одне 

із основних місць у професійній підготовці майбутніх спеціалістів. В зв’язку з 

цим великий інтерес, при цьому відіграє прикладна спрямованість курсу 

математики та, особливо, роль в цьому прикладних задач. А також розкриття 

виховної функції прикладної спрямованості курсу математики. Зокрема 

економічна освіта та її характер. Адже кожна людина повинна практично 

оволодіти елементарними методами розв’язання економічних задач.  

Прикладна спрямованість навчання математики – це орієнтація змісту і 

методів навчання на застосування математики в техніці і суміжних науках; у 

професійній діяльності; в народному господарстві і побуті. Найбільше вона 

реалізується при розв’язуванні прикладних задач. 

В науково-педагогічній літературі поняття «прикладна задача» трактують 

по різному. Так Г.М. Возняк, Д.О. Граве та ін. вважають, що прикладна задача – 

сюжетна текстова задача, яка формулюється, як правило, у вигляді задачі-

проблеми і задовольняє таким вимогам: 

– розвязок задачі має практичну цінність, а отже вимога формулюється 

у такому вигляді, як зазвичай вона звучить на практиці, 

https://ar.volyn.ua/2016/07/06/lisy-volyni/
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– шукані і задані величини (якщо вони задані) мають бути максимально 

наближеними до реальних, відповідати існуючим в практиці; а їх зміст, по 

можливості, повинен відображати як потреби практики, так і набутий досвід з 

тієї чи іншої проблеми. 

На нашу думку «прикладна задача» – задача, що виникла з потреб 

людської діяльності, і така, що може бути розв’язана математичними засобами. 

Процес математичного моделювання забезпечує більш успішне 

розв’язання прикладних задач та підсилює прикладну спрямованість навчання 

при розв’язанні таких задач. Що, в сою чергу, вимагає вироблення в здобувачів 

освіти умінь, що визначають зміст поняття «алгоритмічна культура» та чіткі 

його властивості (раціональність, масовість, результативність). А саме: 

1) оволодіння засобами і методами розкриття змісту алгоритму; 2) уміння 

алгоритмічно підійти до розв’язання задач шкільного типу та задач з 

елементами вищої математики; 3) знайомство з елементами програмування. 

Зокрема, широта відображення матеріального світу математики може 

бути розкрита в курсі стереометрії. Наведемо приклад того, як математичне 

поняття ―циліндр‖ курсу стереометрії включає властивості нескінченної 

множини предметів, які нас оточують і мають таку ж форму. Розкривши зміст 

поняття циліндра, знаходимо властивості його елементів та залежності між 

ними, застосовуючи їх для кожного предмета, який має форму циліндра.  

Так, наприклад, вивчаючи курс стереометрії в Київському коледжі 

будівництва, архітектури та дизайну, у відповідності з програмою, можна 

запропонувати навчальний проект, що демонструє необхідність математичних 

знань для здобувачів освіти саме будівельних спеціальностей. Завдання проекту 

полягає в тому, щоб обґрунтувати необхідність стереометричних знань 

спеціалістам будівельної галузі. Виконання такого проекту дозволяє 

реалізувати між предметні зв’язки математики з технічними дисциплінами. Він 

спрямований на формування потреби в математичній освіті, підвищення 

мотивації до вивчення математики, розвиток вміння сприймати навколишній 

світ через геометричні асоціації. У цілому реалізація проекту є важливим 
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підтвердженням того, що студентська молодь успішно може набувати як 

теоретичних знань, так і практичних вмінь та навичок з обраної професії. 

Перші уроки стереометрії, як правило, складні бо перехід від плоских 

(двохмірних) образів до просторових (тримірних) потребують розвиненої 

просторової уяви. Тому весь час необхідно аналізувати реальні образи 

оточуючого світу. 

Ефективність процесу навчання учнів стереометрії в школі цілком 

залежить від методичної компетентності вчителя математики, від рівня його 

геометричної та методичної грамотності, від його особистісного ставлення, 

інтересу до предмету, від його готовності і здатності створити умови для 

особистісного розвитку учнів у процесі навчання стереометрії. Головні 

інструменти якісної методики навчання геометрії: хороша задача, красива 

картинка і логічно струнка, водночас «жива» мова. [1, с. 214] 

Література: 

1. Матяш О. І. Формування добірок задач-перлинок у процесі навчання 

учнів стереометрії. І Всеукраїнська дистанційна науково-практична 

конференція «Методичний пошук вчителя математики». С. 212 – 215. 

https://vspu.edu.ua/science/new-style/doc/z1.pdf 

2. Прикладні задачі в шкільному курсі геометрії. Методика їх 

розв’язання. URL: https://www.google.com.ua/ur. 

3. Чихар О.С. Проблеми математичної підготовки учнів професійно-

технічних училищ: збірник наукових праць: актуальні питання природничо-

математичної освіти. Суми, №1, 2013. С. 97 – 104. 

____________________________________________________________________ 

УДК 502 Природничі науки 

 

ДОСЛІДНИЦТВО ЯК ЧАСТИНА УРОКУ ПРИРОДОЗНАВСТВА 

 

Сус Е.М., Цюрик М.П 

Студентки Луцького педагогічного коледжу 

https://vspu.edu.ua/science/new-style/doc/z1.pdf
https://www.google.com.ua/ur


49 
 

Відділення «Початкове навчання» 

м. Луцьк, Україна 

Природознавство як навчальний предмет має інтегрований характер, 

синтезує знання з різних природничих дисциплін на основі ідеї єдності природи 

з урахуванням міжпредметних зв'язків у початковій ланці освіти і перспектив-

них зв'язків із природознавчими предметами, що вивчатимуться у наступних 

класах. У сучасних умовах є актуальним питання щодо розвитку творчої 

особистості у процесі написання дослідної роботи учнів під час навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах, створення для цього відповідних умов. 

Дослідництво — важлива частина уроків, навіть якщо діти залишаються в класі. 

Фахівці стверджують, що сучасні діти мають трансактивну памʼять, 

кліпове мислення та слабку увагу. Вони нетерплячі та надають перевагу 

творчій діяльності. Для того, щоб урок був цікавим, потрібно використовувати  

ігрові ситуації, інтерактивні вправи.  Всі завдання повинні  знаходитися на межі 

можливостей учнів: вони не повинні бути  занадто легкі, адже тоді буде нудно, і 

не надто складні, щоб не демотивувати школярів. Учні повинні пропонувати  і 

перевіряти  власні ідеї та гіпотези, в ігровій формі доводити  або спростовувати  

теорії про навколишній світ. Так ігри навчають співпрацювати з іншими та 

з’ясовувати все на практиці. Ігри одразу показують, чи на вірному шляху 

знаходяться учні. Під час виконання завдань школярів постійно оцінюють, вони 

можуть ознайомитися з власним прогресом і зробити відповідні висновки. 

Учні повинні мати змогу експериментувати, досліджувати, а вчитель – 

пробувати різні форми та методи роботи. Для цього потрібно обладнання 

освітнього простору, де повинен панувати дух співпраці, взаємодії, нових 

відкриттів та досягнень.  Завдання вчителя полягає в тому, щоб навчити учнів 

вміти застосувати отримані знання на практиці. Для цього потрібно проводити 

різні експерименти і досліди. Тож педагог повинен зробити все, щоб уроки 

перетворилися з теорії в підручниках на реальність, яка нас оточує. 

Необхідність проведення дослідів у початкових класах зумовлена насамперед 
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тим, що діти мають недостатній чуттєвий досвід, а більшість природознавчих 

уявлень І елементарних понять формується тільки на його основі. 

Дослід має важливе значення для розвитку пізнавальних здібностей 

молодших школярів: 

● дає можливість побачити різноманітні процеси, властивості природних 

об'єктів, зрозуміти сутність природних явищ; 

● сприяє формуванню матеріалістичного усвідомлення фактів і явищ 

природи, виховання спостережливості, мислення, мовлення молодших 

школярів. 

Учень, який отримує знання про природу, сидячи у класі за партою, і 

учень, який засвоює знання про природу, спостерігаючи та досліджуючи 

об'єкти довкілля, розвиваються по-різному. 

Наприклад, при вивченні географії Європи школярі   можуть самостійно 

визначити географічний центр Європи за допомогою гумки і звичайної голки 

(метод центра ваги контура), при вивченні корисних копалин  проводити  

експерименти на водопроникність гірських порід. Клімат Азії вивчати, 

проводячи соцдослідження серед батьків, у яку пору року краще їхати на 

курорти (у Туреччину, Таїланд, Індію). Харчову промисловість України — у 

продуктових магазинах, а хімічну — у магазинах господарчих товарів. Зазвичай 

школярам важко даються геологічні поняття і терміни. І тоді вони можуть 

вирушити  у навчальні екскурсії заради вивчення гірських порід і мінералів. До 

них треба доторкнутися, потримати в руках, деякі навіть пробують на смак. 

Важливим елементом  є чітко визначити мету діяльності дітей. Оскільки  

мета  роботи має бути спрямована на розвиток в  учнів: дослідницького і 

пізнавального інтересу, уміння самостійно знаходити інформацію, аналізувати і 

узагальнювати її, уміння презентувати інформацію у вигляді оформленого 

результату діяльності – інтелектуальних карт і схем, уміння самостійно і 

критично мислити, висловлювати власну думку, бути ініціативним і 

наполегливим, розвивати  здатність працювати як індивідуально так і в 
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колективі. Узагальнений успіх буде залежати від зусиль і відповідальності 

кожного учня.  

   Отже, завдання вчителя підтримати інтерес учня та зацікавити до 

поглибленого вивчення предмету, створити необхідні умови та допомогти у 

отриманні експериментального результату. Проведення дослідів має важливе 

навчальне й виховне значення. Вони дають можливість виховувати у дітей 

дослідницький підхід у здобуванні знань, збуджувати у них інтерес до природи. 

Учні набувають умінь і навичок користуватися нескладним лабораторним 

обладнанням, а головне — спостерігати явища, розкривати причини, які 

викликали їхню зміну. Мислення учнів спрямовується на аналіз і синтез. Під 

керівництвом учителя вони вчаться виділяти істотні ознаки предметів. 

установлювати між ними подібність, узагальнювати, робити висновки. 

Постановка досліду збуджує інтерес учнів, розвиває їх спостережливість і 

мислення. Навчити вчитися, дати дитині не тільки знання, а й практичні 

навички,  що дозволять їй самореалізуватися, знайти себе в сучасному 

суспільстві – це мета школи. 

Література: 
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ПРОБЛЕМА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ 

 

Власенко К.О. 

Студентка соціологічного факультету 

Харківского національного університету імені В.Н.Каразіна 

м.Харків, Україна 

Соціально-економічний стан у нашій країні в останній час, активізував 

проблему розвитку соціальної роботи. Все більше соціальних проблем   

потребують невідкладного вирішення. Однією з таких проблем — є проблема 

девіантної поведінки серед підлітків. 

Тривожним посилом - є зростання кількості  підлітків з девіантною 

поведінкою, що проявляється в асоціальних, конфліктних і агресивних вчинках, 

деструктивних і аутодеструктивных діях, відсутності інтересу до навчання, 

адиктивних тенденції. 

Існує багато тлумачень та синонімів терміну ― девіантний ‖ - ― не 

нормальний‖, ― адиктивний ‖, ― аномальний ‖, ― антисоціальний ‖ і т.п. Згідно 

соціологічного підходу виникнення девіації пояснюється впливом на людей 

соціальних і культурних чинників. У рамках цього підходу виділяється кілька 

окремих теорій: теорія аномії Е. Дюркгейма, теорія аномії Р. Мертона, 

культурологічні теорії, теорія стигмації, або інакше навішування ярликів. 

Всі ці теорії вказують на різні причини, щодо виникнення соціального 

відхилення. Таких причин є багато, а також цікавим фактом є те, що вони 

можуть змінюватися з розвитком суспільства. На думку багатьох вчених  

соціологів, ним виступає соціальна нерівність — як нерівні можливості у 

задоволенні тих чи інших потреб. Перш за все, це відображається на фоні 

http://ukped.com/statti/teorija-navchannja/5856-vykorystannya-doslidu-na-urokakh-pryrodoznavstva.html
http://ukped.com/statti/teorija-navchannja/5856-vykorystannya-doslidu-na-urokakh-pryrodoznavstva.html
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диференціації і стратифікації суспільства, посилення соціальної нерівності і 

поляризації суспільства, що, в свою чергу, призводить до конфліктів та 

відхилень як на індивідульному рівні людини, так і у його взаємовідносинах із 

суспільством в цілому. А також, джерелом девіантної поведінки виступає не сам 

рівень задоволення матеріальних або культурних потреб, а ступінь розриву між 

співвідношенням потреб людини і можливостей їх задоволення. 

Молодь у будь-якій країні є запорука її розвитку та квітіння. Вона є так 

званою ―машиною прогресу‖ і показником сили окремого суспільства. Саме 

тому, дуже важливо спостерігати за тим, щоб молодь рухалась у вірному 

напрямку, і допомагати тим частинкам великої системи, котрі трохи 

заплуталися. Вчені з'ясували, що ще в піліткову віці формуються як позитивні, 

так і негативні осболивості характеру та поведінки будь-якої людини. 

Тенденція поширення ―девіантної поведінки підлітків‖ як соціальної 

проблеми, обумовлене технологічним прогрессом, який в свою чергу, сприяє 

появі нових вимог до підлітків з боку соціуму. Саме тому, у переліку основних 

видів девіантної поведінки можна виділити наступні : наркоманія, алкоголізм, 

злочинність, проституція та інші, з'являються нові види ―аномальної 

поведінки‖. Одним з прикладів є відносно новий вид девіантної поведінки серед 

українських підлітків — Інтернет-залежність. Це соціальна проблема та 

психічний розлад,  непереборне бажання вийти в Інтернет та хвороблива 

нездатність вчасно відключитися від нього. Прикладом впливу Інтернету на 

свідомість підлітків  є суїцидальні ігри, одна з яких захопила простори 

українских соціальних мереж у 2016-2017 роках, під назвою  ―Синій Кит‖, а 

інша - прийшла на зміну на напочатку 2017 року ―Червона Сова‖. 

Саме тому, дуже важливо своєчасно визначити та надати відповідну 

профілактичну допомогу, задля запобігання поширенню цієї проблеми. 

Головною метою профілактичних заходів з підлітками, схильними до девіантної 

поведінки є сприяння в адаптації дитини у соціумі, допомога у встановленні 

нормальних відносин, усунення дефіциту спілкування, сприяння в активізації 

власних ресурсів задля розв’язання власних проблем, розвиток у підлітків 
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почуття відповідальності за свою поведінку, яке сприяє усвідомленню не лише 

своїх прав, а й обов’язків в цілому. 

Серед основних методів профілактики девіантної поведінки підлітків 

можна визначити: 

• пропаганда здорового засібу життя; 

• проведення позакласних тематичних інформаційних заходів; 

• залучення фахівців та науковців з різних сфер; 

• залучення школярів до активної діяльності за інтересами (спортивної, 

трудової, технічної, музичної і т.п.); 

• проведення ранньої діагностики і педагогічної корекції; 

• допомога підліткам, які опинилися у несприятливих умовах життя і 

виховання; 

• реалізація індивідуального підходу з опорою на позитивні якості; 

• робота за сім'єю; 

• робота з педагогами. 

Профілактична робота існує в декількох видах: первинна і вторинна. 

Первинна профілактика спрямована на формування в індивіда неприйняття та 

категоричної відмови від асоціальних стандартів поведінки та негативних 

звичок, а також має інформаційний характер. В основі вторинної профілактики 

лежить обмеження поширення окремих негативних явищ, що мають місце в 

суспільстві. 

Висновок. Треба пам'ятати, що підлітки з проявами агресивної та 

некерованної поведінки представляють групу ризику, тобто дані підлітки 

можуть перейти межу і вступити на шлях злочинності. Саме тому надзвичайно 

важливим є вчасна діагностика проявів девіантної поведінки, а також 

профілактиктичні заходи щодо її попередження. 

Література: 
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Вольнова. К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова , 2016 р. 
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ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИЩА 

 

Гулієва А.А., 

здобувач вищої освіти  

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

Міжрегіональна академія управління персоналом 

 м.Київ,Україна 

У статті розглядається поняття комунікативної компетентності 

особистості та комунікативних вмінь, як її складової; окреслюються 

особливості розвитку комунікативної сфери в юнацькому віці; подаються 

результати емпіричного дослідження щодо визначення рівня розвитку 

комунікативних здібностей учнів закладу професійно-технічної освіти, 

визначаються психологічні кореляти комунікативних здібностей. 

Основні поняття: комунікативна компетентність, комунікативні 

вміння, комунікативні здібності, особистісні якості.  

Останнім часом у вітчизняній та зарубіжній психології поняттю 

комунікативної компетентності особистості приділяється значна увага. До 

вивчення цього поняття звертались М. Аргайл, В. В. Балахтар, Н. Морева, І. 

Федоренко та інші. Зокрема, Балахтар В. В. [2] пропонує наступне визначення 

комунікативної компетентності – це деяка сукупність знань про правила та 

норми комунікації між людьми.   

Ми надалі під комунікативною компетентністю будемо розуміти деяку 

здатність людини встановлювати і підтримувати міжособистісні контакти з 
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іншими, загальну сукупність знань, навичок та вмінь, які забезпечують 

ефективне спілкування, забезпечують здатність регулювати коло і глибину 

спілкування, бути зрозумілим та розуміти співрозмовника. 

Комунікативна компетентність особистості формується в процесі 

онтогенетичного розвитку через поступальний психічний розвиток, набуття 

знань, умінь, навичок, досвіду. Важливі зміни у комунікативній сфері 

відбуваються у період ранньої юності. 

 Самі ж комунікативні вміння слід визначати  як деяку здатність 

особистості успішно спілкуватися, що заснована на знаннях, навичках, досвіді.  

Загалом, до комунікативних вмінь дослідники (О. Леонтьєв, В. Наумов, 

Л. Савенкова, А. Мудрик, І. Федоренко, І. Атватер, І. Горєлов) відносять 

наступні: вміння соціальної перцепції, мовленнєві вміння, вміння слухати, 

полемічні, організаторські вміння, самопрезентації, саморегуляції та інші. 

Хоча у віковій психології досить багато досліджень щодо розвитку тих чи 

інших якостей особистості в період юності, проте, їх рідко пов’язують з таким 

поняттям як комунікативні вміння.  

Тому метою нашої статті є спроба емпірично дослідити особливості 

комунікативних вмінь в юності. 

Об’єктом нашого дослідження є комунікативні вміння особистості. 

Предмет дослідження – особливості комунікативних вмінь в ранній 

юності. 

Для досягнення мети нами поставлено ряд завдань: 1) з’ясувати рівень 

розвитку комунікативних здібностей в період ранньої юності; 2) емпірично 

дослідити рівень розвитку окремих особистісних якостей особистості, що 

зумовлюють виявлення комунікативних вмінь особистості; 3) визначити 

психологічні кореляти комунікативних здібностей. 

Виклад основного матеріалу. З метою вивчення особливостей 

комунікативних вмінь в осіб раннього юнацького віку нами було проведене 

емпіричне дослідження.  
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Експериментальною базою дослідження обрано професійно-технічне 

училище. Цільовою аудиторією визначено учнів 1-го курсу. Середній вік 

досліджуваних – 16 років. Вибірка склала 30 осіб. З них: 18 хлопців та 12 

дівчат. Експериментальне дослідження було проведене впродовж листопада-

грудня 2018 року. 

Дослідження реалізовувалось за допомогою комплексу діагностичних 

методів та методів математичної статистики. 

 Діагностування учнівської молоді за методикою на визначення комунікати-

вних та організаторських здібностей КОЗ-2 (Б. О. Федоришина та В. В. Синявсь-

кого) дало наступні результати: 6 учнів з 30 продіагностованих, що складає 20% 

від вибірки, виявили низький рівень розвитку комунікативних здібностей, у 8 уч-

нів (26,7%) комунікативні здібності розвинуті на рівні нижче середнього, 9 учнів 

(30%) діагностують середній рівень розвитку комунікативних здібностей, високий 

рівень розвитку комунікативних здібностей виявлено у 4 учнів (13,3), лише 3 учні 

(10%) діагностували дуже високий рівень розвитку комунікативних здібностей.  

Діагностування учнів за методикою на визначення видів та форм агресії 

А. Басса-А. Дарки показало наступне: загалом, низький рівень агресивності 

притаманний лише для 4 досліджуваних (13,3%), середній рівень – для 17 

досліджуваних (56,7%) та високий рівень – для 9 досліджуваних (30%).  

Підрахувавши індекс ворожості у досліджуваних, ми можемо зазначити, 

що низький рівень ворожості виявлено у 2 досліджуваних (6,7%), середній рівень 

– у 16 досліджуваних (53,3%), високий рівень – у 12 досліджуваних (40%).  

Проаналізуємо отримані дані під час діагностування учнів за методикою 

на визначення полікомунікативної емпатії. Загалом, дуже низький рівень 

емпатії не виявлений ні в кого з досліджуваних, низький рівень – у 7 

досліджуваних (23,3%), середній рівень – у 15 досліджуваних (50%), високий 

рівень – у 8 досліджуваних (26,7%). 

Результати діагностування учнів ЗПТО за методикою вимірювання рівня 

тривожності Тейлора в адаптації Т. А. Немчинова свідчать про наступне: 5 

учнів (16,7%) діагностують низький рівень особистісної тривожності, 13 учнів 
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(43,3%) виявляють середній рівень з тенденцією до низького, 8 учнів (26,7%) – 

середній з тенденцією до високого, 2 учні (6,7%) – високий рівень, 2 учні (6,7%) 

– дуже високий рівень тривоги.  

З метою встановлення кореляційного зв’язку між діагностованими 

показниками, нами застосовано кореляційний аналіз до отриманих даних. 

Результати кореляційного аналізу свідчать, що між рівнем розвитку 

комунікативних здібностей в учнів та рівнем їх агресивності існує достовірний 

негативний кореляційний зв'язок – -0,86  (р=0,01). З’ясовано, що існує 

достовірний негативний кореляційний зв'язок між рівнем розвитку 

комунікативних здібностей та рівнем особистісної тривожності, який становить 

-0,58 (при р=0,01). Визначено, що між рівнем розвитку комунікативних 

здібностей та рівнем полікомунікативної емпатії в учнів існує достовірний 

позитивний кореляційний зв'язок (0,88, р=0,01), який свідчить, що чим 

емпатійніша людина, тим краще вона вміє спілкуватися з іншими.  

Таким чином, проведене дослідження дає підстави зробити наступні 

висновки: 

- майже половина юнаків має невисокий рівень розвитку комунікативних 

здібностей, що виявляється у невмінні встановлювати та підтримувати 

комунікативні зв’язки з оточуючими, менш чверті досліджуваних діагностують 

високі показники комунікативних здібностей, що характеризує їх як людей 

контактних, комунікативних, активних  у спілкуванні; 

-  третина учнів закладу професійно-технічної освіти виявляє підвище-

ний рівень агресивності, що може негативно позначатися на спілкуванні з 

людьми. У більш ніж третини досліджуваних виявлено високий рівень 

ворожості, що свідчить про обережне та недовірливе ставлення до оточуючих; 

-  менш ніж чверть досліджуваних виявили низький рівень полікомуніка-

тивної емпатії; більшість учнів виявляють посередню емпатію; 

-  близько 13% осіб діагностують підвищену особистісну тривожність, 

що виявляється у хвилюванні, неприємних відчуттях у ситуаціях взаємодії, 
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спілкування з іншими, виступах на публіці, самопрезентації, наявності 

соціальних страхів; 

-  встановлений достовірний негативний зв'язок між показниками 

комунікативних здібностей учнів ЗПТО та рівнем їх агресивності, ворожості, 

рівнем особистісної тривожності та достовірний позитивний зв'язок між рівнем 

розвитку комунікативних здібностей та рівнем полікомунікативної емпатії. 
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Обслуговування у готелі – це система заходів, що забезпечує високий 

рівень комфорту та задовольняє найрізноманітніші побутові, господарські та 

культурні запити гостей. З кожним роком ці запити і вимоги до послуг 

підвищуються. Причому, чим вища культура і якість обслуговування гостей, 
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тим вищий імідж готелю, тим привабливіший він для клієнтів і тим успішніша 

його діяльність [1]. 

Висока якість обслуговування туристів забезпечується колективними 

зусиллями працівників усіх служб готелю, постійним і ефективним контролем з 

боку адміністрації, проведенням роботи з удосконалення форм і методів 

обслуговування, вивчення і впровадження передового досвіду, нової техніки і 

технологій, розширення асортименту та вдосконалення якості наданих послуг. 

У готелях зупиняються різні люди. Дехто має гроші і може дозволити 

собі насолоджуватися життям. Вони неквапливі й розмірені.  Інші – бізнесмени, 

для них час – це  гроші. Їм треба, щоб все працювало, знаходилося під рукою та 

було елегантним. Працівники готелю повинні задовольняти усі запити гостей. 

Головні якості, які повинні бути притаманні працівникові готелю:  перш 

за все він повинен поважати колег, клієнтів, гостей;  звичайно, необхідно знати 

культуру, місцеві традиції. Робота персоналу готелю у будь-якій країні світу 

полягає в тому, щоб гість почувався як найважливіша людина в світі.  

Під час обслуговування готельний співробітник має лише кілька моментів, 

коли він може встановити контакт із гостем, і ці можливості треба використати. 

Особливої уваги потребують закордонні гості, тому що при спілкуванні з ними 

працівник є представником не лише свого готелю, а й своєї країни. В обслугову-

ванні закордонних гостей необхідно враховувати їхні національні особливості. 

Одним з головних критеріїв успішної роботи в готелі є ентузіазм. 

Персонал  готелю повинен щиро хотіти, щоб гості були щасливі. 

Також працівник готелю повинен знати і вміти активно використовувати 

найсучасніші технології. Переважна частина готелів використовує високо-

технологічні новинки, такі як:  

- системи управління електроенергією (Energy Management System); 

- системи управління внутрішніми службами готелю (Back-office); 

- швидкісний бездротовий доступ в інтернет (Wi-Fi, Li-Fi); 

- системи інтерактивного телебачення; 

- мультимедійні технології. 



62 
 

Це вимога сьогодення. Нині майже кожен гість має при собі iPad або 

комп'ютер. Потреби гостей зростають, і готелі повинні їм відповідати.  

Світ змінюється постійно. Сьогодні настала нова епоха високотехнологіч-

них інновацій. Визначною подією у світі стало отримання 25 жовтня 2017 року 

роботом зі штучним інтелектом Софією Четвертою громадянства Саудівської 

Аравії.  

У недалекому майбутньому, споживачами готельних послуг стануть 

роботи зі штучним інтелектом, а людина – працівник готелю буде дружньо 

співпрацювати з роботом, також співробітником готелю. Наприклад, в Японії 

відкривається перший в світі готель, яким керуватимуть роботи. На думку його 

засновників, це дозволить їм скоротити видатки на оплату праці робітників 

готелю, а також перетворить цей в готель в один з найдивніших в світі. На 

ресепшені готелю Hen-na Hotel (з японської «Дивний готель») гостей 

зустрічатимуть роботизовані гуманоїд та динозавр. Інші роботи вітатимуть 

мешканців готелю в лоббі, подаватимуть каву, працюватимуть в якості 

консьєржів та підноситимуть багаж до дверей номеру [2]. 

 Реєстрація в готелі, а також інші стандартні процедури, які зазвичай 

проходять гості,  повністю автоматизовані. Роботи в змозі вступити в розмову з 

відвідувачами японською, англійською, корейською та китайською мовами. 

Також вони володіють мовою жестів та вміють утримувати зоровий контакт. 

Тим не менш, окрім роботизованого персоналу, в готелі все ж працюватимуть 

10 людей на випадок, якщо хтось з відвідувачів не захоче, щоб його 

обслуговували роботи [2].  Адже, незмінним правилом гостинності є і буде 

одне: робити гостя щасливим. 

Якщо персонал готелю ставиться до своїх гостей з повагою, дає їм 

відчути, що вони знаходяться в найкращому готелі світу, якщо в готелі гостям 

комфортно, то вони неодмінно захочуть повернутися туди ще раз. 
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Поп-арт — напрям в образотворчому мистецтві 1950–1960-х років, що 

виник як реакція на абстрактний експресіонізм, використовує образи продуктів 

вжитку. Образ, запозичений у масовій культурі, переміщується в інший 

контекст: змінюються масштаб та матеріал, оголюється прийом або технічний 

метод, виявляються інформаційні перешкоди та ін.[1]. Засновниками та 

найбільш відомими митцями були Енді Уорхол та Джаспер Джонс. 

Провідну роль у розвитку напряму грали: реклама, мода, тренди, ікони 

стилю, різноманітні засоби популяризації та комерційного поступу. Стиль 

називають одним із відгалужень авангарду. Це був один з найбільш впливових 

художніх напрямів у живописі XX століття, теми та методи якого були взяті з 

масової культури. Стиль націлений на широку аудиторію, оскільки 

використовує популярні образи. Завдяки доступності та простоті, поп-арт мав 

популярність.  

У 1956 році пройшла виставка «Це – завтра». На картинах були зображені 

зірки Голівуду, кадри з відомих кінофільмів з перебільшеннями. Саме після цієї 

виставки до течії поп-арту приєдналося багато людей, яких надихнув новий 

стиль. А ось суть американського поп-арту дуже банальна: предмети, які 

споживають люди, роблять представників різних соціальних верств рівними 

між собою. Таким чином, поп-арт – мистецтво соціальної рівності.  

https://projects.platfor.ma/robohotel/
https://projects.platfor.ma/robohotel/
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Поп-дизайн був невіддільне пов'язаний з американською мрією 

споживчого світогляду, яка на початку 60х опанувала Захід. Це був прорив у 

філософії промислового виробництва та дизайну. Поп-дизайн з його яскравими 

кольорами, сміливими формами, дешевими товарами був стилем для молодих. 

Найпопулярнішими матеріалами для поп-дизайнерів стали різні види пластику, 

які залучали низькою ціною і розмаїттям кольорів. В інтер'єрі - меблі у вигляді 

жіночих тіл, персонажів з фільмів, предметів побуту.  

Поп-арт полотна важно не помітити в інтер’єрі – вони стануть яскравим 

акцентом у приміщені. На картині можуть бути слогани, девізи – вона нагадує 

рекламний плакат. У 1962 році у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку 

провели симпозіум, де відомі критики говорили про те, що поп-арт популяризує 

банальність, вульгарність та відсутність смаку. За думкою багатьох критиків: 

поп-арт – звичайна реклама, яку намагаються одягнути у форму мистецтва[2 

c.152]. Насправді ж, мета, яку вкладали у свої роботи митці – повернутися до 

реальності, від якої відійшли абстракціоністи. Головною ланкою мистецтва став 

предмет, пов’язаний с індустріальною культурою, кінематографом, друковани-

ми виданнями, телебаченням. 

Література: 

1) Вікіпедія. Стаття «Поп-арт» 

2) Жан Бодрийяр. Поп-арт: мистецтво суспільства потребления? 2006. — 

С. 150–158. 
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Розвиток сучасного українського суспільства супроводжується економіч-

ною, соціальною та політичною кризою в країні, що, певною мірою, негативно 

впливає на забезпечення конституційних прав громадян [2, с.64; 5, с.5], в 

зв’язку з чим особливої уваги потребують заходи щодо збереження здоров’я 

населення та зниження рівня захворюваності на невиліковні та тяжкі хронічні 

хвороби, що, в свою чергу, потребує удосконалення системи паліативної 

допомоги [3, с.24]. 

Враховуючи зростання кількості населення в Україні, що потребує саме 

паліативної допомоги (за даними Державної служби статистики кількість такого 

населення складає понад 600 тисяч пацієнтів щорічно) на сучасному етапі 

реформування системи охорони здоров’я в Україні Верховною Радою був 

ухвалений Закон
1
 від 19 жовтня 2017 року  №6327 ―Про державні фінансові  

гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів‖, в якому визначені види 

медичної допомоги, що фінансуються державою, а саме - невідкладна, первинна 

та паліативна допомога. Міністерством охорони здоров’я України в 2016 році 

було розроблено проект Стратегії розвитку паліативної допомоги в Україні на 

період до 2027 року
2
 та конкретний план заходів щодо її реалізації. Цією 

стратегією пропонується системне регулювання організаційних основ надання 

                                                           
1
 Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 5, ст.31) 
2
 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку паліативної 

допомоги в Україні на період до 2027 року» 
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паліативної допомоги, зокрема, розробки правових та організаційних механізмів 

стимулювання ефективної діяльності в сфері охорони здоров’я і забезпечення 

розвитку мережі паліативних установ, розвитку кадрових ресурсів паліативної 

допомоги, створення системи мотивації та заохочення для залучення кадрів, які 

надають паліативну допомогу, створення нової спеціальності молодшого 

медичного працівника - «доглядальниці», проведення наукових досліджень щодо 

нозологічних, соціальних, психологічних та інших особливостей паліативного 

стану, а також розробка нових медичних стандартів і клінічних протоколів. 

Досить актуальним для системи паліативної допомоги є створення 

пацієнт-орієнтованої різнопланової підтримки - медичної, психологічної, 

соціальної та духовної на основі її комплексності та інтегрованості. За даними 

вітчизняної та зарубіжної літературі з медико-соціальної роботи [4, с.32; 8, с.84] 

роль соціальних працівників у системі паліативної допомоги обмежується 

сприянням вирішенню соціально-правових питань, що пов’язані з оформленням 

спадщини та побутових проблем. Проте у міжнародній практиці перелік 

завдань та функцій соціальних працівників значно ширший - їх доцільно 

залучати для забезпечення гуманнішого ставлення до потреб пацієнта [6, с.57], 

зменшення рівня депресії та суіцидальних намірів, здійснення оцінки певних 

компонентів страждання і болю [9, с.62], визначення виду та обсягів допомоги, 

якої саме потребує пацієнт та члени його родини [1, с.50; 7, с.415]. 

Таким чином, соціальні працівники формують команду фахівців, що мають 

досить велике значення в системі паліативної допомоги, в зв’язку з чим 

нагальною потребою в державі є належний рівень їх професійної підготовки, 

компетенцій та повноважень. Соціальні працівники у тісному взаємозв’язку з 

лікарями різного профілю, молодшим медичним персоналом та психологами 

повинні вміти працювати у мультидисциплінарній команді та будувати свої 

професійні взаємовідносини на основі відповідних стандартів надання паліатив-

них послуг. Фактично діяльність соціальних працівників відбувається на рівні 

особистості, що потребує спеціалізованої медико-соціальної підтримки, та її 

найближчого оточення, на рівні закладу чи організаційному рівні та на рівні дер-
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жави, що визначає нагальну необхідність належної спеціалізованої підготовки 

соціальних працівників, визначення рівня компетенцій та стандартів їх роботи.  

Висновок. Сучасні принципи та особливості соціальної роботи в Україні 

в закладах паліативної допомоги певною мірою залежать від розвитку 

національних систем соціальної роботи та охорони здоров’я, яка знаходиться в 

процесі реформування та певної відмежованості від соціальної сфери, що 

потребує подальшого вивчення практичних аспектів впровадження в країні 

інтегрованих медико-соціальних підходів, побудованих на комплексному 

вирішенні визначеної проблеми. 
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     Актуальність даної теми полягає в тому, що в даний час, коли в нашій 

країні радикально змінюються всі суспільні відносини і соціальні інститути, 

вивчення особливостей економічної соціалізації молоді стає особливо затребу-

ваною та актуальною дослідною проблемою, що привертає увагу не лише нау-

ковців, але і практичних працівників різного рівня - від політиків до вчителів та 

батьків. 

Метою статті є дослідження процесу економічної  соціалізації, а також 

виявлення рівня соціально-психологічної адаптації та соціально-психологічних 

чинників, що зумовлюють специфіку економічної соціалізації молоді в 

українському суспільстві. 

У зв'язку з цим постає низка проблем, безпосередньо пов'язаних із 

процесом соціалізації: причини змін ціннісних пріоритетів суспільства та 

особистісних змін, виявлення соціально-психологічних чинників, що зумов-

люють особливості перебігу процесу соціалізації. Певний інтерес викликає 

юнацький період соціалізації, оскільки саме цей вік є найбільш «чутливим» до 

соціальних змін, що відбуваються в суспільстві. Психологічні дослідження 
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дають підставу стверджувати, що саме юнацький вік характеризується 

інтенсивним формуванням ціннісних орієнтацій як фундаментального психоло-

гічного новоутворення, що детермінує розвиток найбільш значущих особистіс-

них рис [2, с. 18].  Соціалізація молоді дуже важлива сьогодні для України, бо 

від її успішності залежить майбутнє українського суспільства. 

Молода людина - це особистість, а особистість - це результат соціального 

становлення індивіда шляхом подолання труднощів і накопичення власного 

життєвого досвіду. Вроджена геніальність автоматично не гарантує того, що 

людина стане великою особистістю. Вирішальну роль відіграє соціальне 

середовище, в яке потрапляє людина після народження. Особистість - це 

поєднання індивідуальних особливостей і виконуваних нею соціальних 

функцій, особлива якість, отримана індивідом завдяки суспільним відносинам 

[4, c. 25]. Відповідно, між розвитком особистості і суспільством існує пряма 

залежність. 

 Аналіз проблем і особливостей соціалізації молоді не можна не почати з 

уточнення терміну «молодь». Якщо висловлюватися буденно, то молодь - це не 

тільки майбутнє, але й «живе сьогодення». Тож важливо зрозуміти, наскільки 

вже сьогодні молоде покоління визначає зміст і характер майбутнього, наскільки 

несе в собі «дух нового часу». Проте слід дати наукове визначення терміну 

«молодь». Отже, молодь - соціально-демографічна група із характерними для неї 

віковими, соціально-психологічними особливостями і соціальними цінностями, 

які обумовлюються рівнем соціально-економічного, культурного розвитку, 

особливостями соціалізації в українському суспільстві [4, с. 21]. 

 Серед факторів соціологічного визначення «молоді» вчені виділяють: 

вікові межі і соціально-педагогічні особливості; специфіку соціального статусу, 

рольових функцій, соціокультурної поведінки; процес соціалізації як 

об'єднання соціальної адаптації молоді та індивідуалізації. 

Соціалізація молоді являє собою сукупність всіх соціальних і психологіч-

них процесів, за допомогою яких індивід засвоює систему знань, норм і 

цінностей, що дають можливість йому функціонувати як повноправному 
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громадянину суспільства[5, с. 5].  У процесі зростання індивіда, як особистості  

постає  проблема   економічної соціалізації. Вона є відносно новою концепцією. 

Економічна соціалізація особистості міцно пов’язана із процесами її входження 

в економічну сферу суспільства.  

У зарубіжній та вітчизняній психологічній науці дослідження 

економічної соціалізації розпочалося відносно недавно. Вперше термін 

«економічна соціалізація» розглядається з позиції немарксистського підходу в 

процесі аналізу соціалізації у роботах С. Камінгс, Д.Тібл (1978 р.), Б. Стасі 

(1982 р.). У вітчизняній психології вивчення та дослідження економічної 

соціалізації  молоді розпочалися лише у 2000 році співробітниками лабораторії 

соціальної психології  Інституту психології  імені Г.С. Костюка НАПН України 

у межах загальної проблеми та дослідження теми соціалізації учнівської та 

студентської молоді в умовах трансформації суспільства (Г. Авер’янова, 

Т. Говорун, Н. Дембицька, О.  Лавренко, Г. Ложкін, В. Москаленко та інші)[6].  

В суспільстві перехідного періоду є явища й процеси, що суттєво 

відрізняються від тих, котрі притаманні стабільним суспільствам. Вони 

пов’язані як з економічними, політичними, так й соціальними трансформа-

ціями, але всі вони без винятку стосуються проблем життєдіяльності людини, 

створюють далеко не завжди комфортні умови для молоді щодо проходження 

соціалізаційного процесу[1]. 

В умовах трансформації суспільства та його економічної нестабільності  

процес економічної соціалізації с молоді відбувається двояко та суперечливо. З 

одного боку, виявляються нові ринкові характеристики, пошук альтернативних 

джерел свого фінансування тощо, а з другого, – підсвідомо існують архетипи 

старого суспільства, очікування пільг від держави,  тобто формується у молоді 

суперечливий економічний тип особистості[1, с. 47]. Тому проблеми економіч-

ної соціалізації  молоді, її освіти, виховання, соціального становлення, участі у 

суспільному і економічному житті держави перебувають у центрі уваги і на 

межі різних наук та потребують окремого дослідження. Адже розвиток держави 

безпосередньо залежить від участі молоді в суспільно-економічних процесах. 
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Саме за умов ринкових відносин від  молоді вимагається здатність швидко 

адаптуватися до нових ринкових реалій, так як в часи швидких соціальних змін 

спосіб життя людини починає не співпадати зі зразком поведінки, який 

традиційно вважався нормою і виникає масове відхилення від ―норми‖. 

Соціально-економічні зміни, розбудова соціально-орієнтованої економіки 

поставили перед українським суспільством завдання сформувати ринкову 

економічну культуру молоді, яка б сприяла здійсненню нею ефективної 

економічної діяльності й уможливлювала б оцінювання даної діяльності з позиції 

не лише економічної доцільності, але й соціальної спрямованості та моральної 

цінності[7, c. 303]. Саме молодь є тією границею, що дозволяє  розмежувати так і 

одночасно поєднати набутий життєвий соціальний досвід у сім'ї та отриманий 

досвід під час навчання для подальшої реалізації своїх соціальних, професійних, 

економічних і духовних інтересів. Тобто пройти вдалу соціалізацію у вже доросле 

суспільство. Економічна соціалізація  молоді в порівнянні із підлітковою 

соціалізацією вже із ролі споживача переорієнтовується на здобуття грошей та 

заробіток в сферах виробництва (приватного бізнесу, інвестиційної діяльності), які 

вимагають прояву якостей суб’єкта економічної діяльності – ініціативності, 

самостійності, відповідальності, менеджерських якостей. 

В науковій літературі виділяють наступні етапи соціалізації молоді:  

1. Етап загальної соціалізації - формування і закріплення основних 

соціальних і психологічних цінностей (трудових, моральних, естетичних, 

політичних, правових, екологічних, сімейних). 

2. Етап професійної соціалізації - засвоєння людиною тої чи іншої 

професії, здобуття специфічного рольового знання, коли роль пов'язана з 

розподілом праці [1, 3]. 

У процесі життєдіяльності людина вступає у різні соціально-економічні 

відносини. Саме це й сприяє засвоєнню нею економічних цінностей 

суспільства. Як зазначає В. В. Москаленко, соціально-психологічний процес 

входження індивіда в економічну систему суспільства є його економічною 
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соціалізацією. Кінцевим продуктом економічної соціалізації є формування 

особистості як суб’єкта економічної діяльності [6]. 

Також важливим фактом економічної соціалізації  молоді є економічні 

настановлення. Економічні настановлення є видом соціальних настановлень, 

які формують під впливом економічних відносин та економічної діяльності і 

проявляються у ставленні індивіда до власності, грошей, економічного статусу, 

добробуту тощо[5]. 

На мою думку, сучасна економічна свідомість ї молоді формується 

внаслідок складної і суперечливої взаємодії різноманітних чинників, зокрема, 

особливості сімейного виховання, традиції оточення, впливу соціального 

середовища, засобів масової комунікації, життєвого досвіду, рівня освіти. 

Результати такої взаємодії визначають практичну поведінку молодої людини в 

економічній сфері і формують економічну культуру. Сьогодні не є можливим 

сформувати економічну культуру молоді, якщо вона не озброєна важливими 

економічними знаннями. За умов ринкових відносин у студентської молоді 

посилюється потреба в отриманні економічних знань необхідних для розуміння 

структури та механізмів ринкової економіки, досвіду участі у функціонуванні 

ринкових структур, умінні відігравати певні економічні ролі в системі ринкової 

економіки. Саме молодь опиняється у найбільш скрутному становищі при кризі 

та нестабільності у державі, оскільки, вступаючи в життя, вона повинна 

визначити своє місце і призначення. Тому, на сьогодні у нашій державі вельми 

актуальна необхідність у створенні системи економічної освіти і виховання 

громадян, усвідомлення того, що психологічна підготовка молодого покоління 

– необхідна умова для проведення радикальних економічних змін та подальшої 

стабільності держави. 
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