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УДК 378.147  Педагогічні науки 

 

CASE STUDIES IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN 

LANGUAGE AT LAW UNIVERSITIES 

 

Dubova Hanna,  

Senior Lecturer of English 

Khairulina Nailia, 

Lecturer of English 

Luhansk State University of Internal Affairs  

named after E. O. Didorenko 

Sievierodonetsk City, Ukraine 

The article under consideration reveals case study as an appropriate 

research design to gain concrete, contextual, in-depth knowledge 

about a specific real-world subject. It is stressed that this innovative 

methodology allows to explore the key characteristics, meanings, and 

implications of the case. The authors consider Case studies for 

teaching English as a foreign language at Law Universities. There is a 

wide range of educational challenges and opportunities such as group 

working, individual study skills, information gathering and analysis, 

time management, presentation and practical skills. 

Keywords: case studies, innovative teaching methods, communicative 

approach. 

It is a well-known fact that modern society places new 

demands on the quality of professional grounding. It requires 

experts with a high level of theoretical knowledge and practical 

skills sufficient for creativity in a definite professional field. 

Modern education is focused mostly on the development of the 

cognitive potential of the individual, enhancing the ability to learn 

and the development of the creative abilities of the individual. 

Doubtless, it is necessary to find effective ways of improving the 

curriculum, particularly methods and approaches to teaching. 

Modern methodology of teaching English as a foreign 

language is a flexible and expanding informative educational 

environment in which, along with the traditional approach to 

teaching, there is increasing interest in new educational approaches, 
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pedagogical innovations, technologies, and methods. Let us start by 

considering case studies as an effective approach for teaching 

English as a foreign language at non-philological institutions. 

Speaking about teaching English at non-philological institutions it 

is undeniable that the problem of motivation to learning English exists. 

The motivation of students in learning English is low [5]. It is clear 

from these observations that English proficiency can hardly get 

Intermediate level in such case. Doubtless, it is a challenge for teachers 

to find out the ways and approaches of making educational process in 

English interesting and effective. 

The process of learning a foreign language is a more natural 

one, similar in many ways to that which occurs when learning the 

native language. 

It is a well-known fact that there are many modern approaches to 

teaching English as a foreign language. For example, such as 

communicative approach, project planning, case studies. There are many 

other methods used in foreign language teaching, but it is rare to find one 

technique being used without influence from the others. Anyway, all of 

them have the aim to provide the student with the chance to use 

language to communicate, so role play is a popular teaching method. 

Either way, the role of the teacher is to facilitate rather than dominate 

and the students are active participants rather than passive learners. 

Let us consider Case studies as an effective way of teaching 

English as a foreign language at the non-philological institution. 

Case studies have been popular since the early part of the 20th-

century when faculty members at Harvard Business School responded 

to a lack of textbooks in the field by writing up descriptions of real 

business scenarios for their students to explore [1, c. 26]. Typically, 

case studies present students with real-life scenarios that they might 

face in their chosen fields and then ask them to use what they have 

learned in their coursework to analyze the problem and recommend 

solutions. Case studies also now frequently appear in the curricula of 

law, medical, and education schools. Today, it is expected to be widely 

used in teaching English as a foreign language as well. 

Unlike traditional lecture-based teaching, where cadet’s/student’s 
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participation in the class is minimal, the Case Study method is an 

active learning method which requires participation and involvement 

from cadets/students. For future law enforcement workers, who have 

been exposed only to the traditional teaching methods, this requires a 

major change in their approach to learning. 

It should be stressed that Case Studying methodology is 

effectively used at Higher Institutions of Law as a means of a certain 

theme presentation and activization. As a rule, at Universities and 

Academies of Internal Affairs, these theme cases are subdivided into 

such topics as “Systems of Law”, “Sources of Modern Law”, “The 

National Police of Ukraine”, “British Police System”, etc. 

Case study is a specific approach to solving educational problems. 

Thus, the essence of the method is to understand, critically analyze, 

and solve specific problems or cases. The case study provides a 

description of the situation that occurred in a particular practice and 

contains a certain problem that requires a solution. It is a straight way 

for the students to be introduced to the training a practical situation of 

the real life to be discussed and provide an informed decision based on 

using knowledge and skills, meanwhile improving it. 

There is a wide range of educational challenges and opportunities 

of Case studies: 

– the acquisition of new knowledge and the development of 

general ideas; 

– the development of students' critical thinking and the ability 

to listen to and consider an alternative point of view to express their 

arguments;  

– presentation skills; 

– the development of the ability to work in a team; 

– time management; 

– the development of skills in finding the most efficient 

solution to the problem and predicting the possible result. 

What is more, for future graduates to feel confident in real-life 

situations and in the classroom, they should be placed in an 

environment in which, with the help of a foreign language, they 

would be able to solve the problem themselves. Using case studies 
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like a classroom activity in teaching English as a foreign language 

at non-philological institutions occurring a definite professional 

environment (Business English, English for managers, English for 

lawyers, English for economists, English for professionals in the 

field of advertising, for specialists in public relations) pursues two 

complementary objectives. They are: 

– improving communicative competence (linguistic and socio-

cultural);  

– the formation of the professional qualities of the students.  

Classroom communication related to the work on the case is 

represented in the form of dispute, discussion, argument, 

description, comparison, persuasion, and other speech acts, etc. 

Such activity directly develops and trains skills of the right strategy 

of verbal behaviour, norms, and rules of the English-language 

communication [5]. Therefore, the particular method provides both 

cases and a particular type of educational material and the special 

methods for its use in educational practice English. 

Case studies are recommended for teaching English the elder 

cadets/students as it is necessary for participants to have a definite 

amount of knowledge and skills.  

It is evident that a particular approach for teaching English 

promotes analytical, managerial, decision-making skills, interpersonal 

skills, creativity, oral and written communication skills in English 

(lexical and grammatical aspect). And also it provides the ability to 

analyze a situation, evaluate alternatives, and choose the best option to 

make a plan for its implementation. If during the school year, this 

method is applied systematically, the students will develop their 

knowledge in English and get rid of language barrier improving their 

English speaking skills in real-life practice. Generally speaking, 

students are highly motivated to learn English. 

In conclusion, it should be noted that using the Case studies 

should be methodically, organizationally, and pedagogically proved 

and secure. Using case studies in teaching English is a next step 

towards the integration of the Ukrainian system of education into the 

world educational space. 
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Педігогічні науки 

 

ВПЛИВ ЕТНО МИСТЕЦТВА НА РОЗВИТОК ФАХОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ 

 

Дяченко А.В. 

Мистецька освіта в Україні актуалізується потребою в кадрах 

нової генерації.,особливо,коли йдеться про етно мистецтво. Це 

зумовлено тим, що зросли вимоги до фахівця зокрема швейної 

індустрії та виробів промисловості. Традиційний підхід до 

підготовки майбутніх дизайнерів у вищій школі, що передбачає в 

них знань, умінь і навичок,вже не задовольняє вимог роботодав-

ців, адже український виробник повинен мати «власне обличчя» 

на світовому ринку.  

 Щоб успішно адаптуватися в умовах динамічності 

сучасного світу пріоритетними якостями дизайнера швейної 

сфери та промисловості мають бути конкурентоспроможність, 

професійна мобільність, високий рівень творчого потенціалу, 

http://serc.carleton.edu/sp/library/cases/what.html
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постійний саморозвиток та самовдосконалення ;здатність 

професійно діяти при виникненні проблемних ситуацій різного 

рівня і складності та бути компетентним. На розвиток фахової 

компетентності майбутнього дизайнера впливає етно мистецька 

обізнаність , яку можна визначили як інтегративну професійну 

якість, що характеризується знаннями про етнокультуру, етногра-

фію, етностилізацію та композицію; знаннями конкретними 

видами художніх ремесел, методами, засобами, формами, націо-

нальними кроями у швейній та промисловій сфері;; наявністю 

сукупності вмінь, які забезпечують творчу реалізацію діяльності. 

Сформованість етно мистецької обізнаності є однією із ознак 

яскравої самобутності національної культури. Успішний дизайнер 

повинен вміти самовиразитися, бути креативним. Саме етно мис-

тецтво відіграє провідну роль у розвитку компетентності дизай-

нера і при підготовці майбутніх фахівців є необхідною умовою. 

 В останні десятиріччя істотно змінилися всі ланки вироб-

ництва у швейній сфері та промисловості. Це набуло виявлення 

у впровадженні автоматизації моделювання і конструювання 

одягу і побутових виробів ;спеціалізації обладнання з автома-

тичним мікропроцесорним керуванням; автоматизації транс-

портних систем з адресним подаванням напівфабрикатів на 

робочі місця, автоматизації розкрійних комплексів на основі 

маніпуляторів-комплектувальників крою.  

Тому не можна не погодитися твердженням Л. Тархан, яка 

вважає, що у зв’язку з постійним оновленням технічного осна-

щення підприємств, упровадженням нових високоефективних 

технологій і нетрадиційних матеріалів, а також новими формами 

господарювання виникла потреба у висококваліфікованих праців-

никах з високим рівнем професійної мобільності та творчої ініціа-

тиви. Тож у підготовці фахівців швейної сфери та промисловості, 

зокрема дизайнерів, поряд із техніко-технологічними (інженерни-

ми), графічними, художньо-естетичними і психологічними знан-

нями та вміннями, професійно значущою виступає етно 

мистецька складова. Це знання з тектоніки форми, пропорційних 

відношень, кольорових поєднань, засобів гармонізаці, композицї; 
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художнє і конструктивне навантаження швейного і промислового 

виробу,його декоративне оформлення в етностилізації. Без дотри-

мання означених характеристик, без відчуття естетики ліній, кольо-

ру, пропорцій форми, неможливо створювати художньо приваб-

ливі швейні вироби й одяг зокрема та побутові промислові речі. 

Усвідомлене використання цих знань у процесі професійної 

підгoтовки майбутніх дизайнерів швейного та промислового 

профілю формує їхню художньо- етноестетичну культуру, що у 

свою чергу визначає конкретну спроможність цих фахівців на 

ринку праці, а такок значно підвишує художньо- етноестетичні 

якості продукції [3, с 22]. Проведений нами аналіз наукових 

джерел засвідчує, що проблема підготовки дизайнерів до 

професійної діяльності набула доволі грунтовного вивчення. 

Основна увага при цьому звертається на визначения змісту етно 

мистецької обізнаності, якими має оволодіти майбутній фахівець 

для кваліфікованого виконання своїх функцій і в яких 

поєднується художньо-естетична та етно мистецька складові.  

Дослідники, які займаються опрацюванням питань підготов-

ки майбутніх дизайнерів акцентують увагу на тих, шо стосуються 

проблем моди і стилю, виявом творчості, особливостей виготов-

лення одягу та промислових виробів, процесом моделювання 

виробів, використання в їх оздоблення зразків етнодизайну та 

етно мистецтва. 

 Успішне формування названих знань вмінь відбувається в 

процесі спеціальної художньо-естетичної підготовки, спрямова-

ної на розвиток інтелектуально-евристичних умінь (генерування 

ідей під час створення нових моделей одягу та промислових 

виробів), використання аналогій і продуктивність асоціацій у 

процеci створення колекції моделей та інтелектуально-логічних 

умінь (уміння аналізувати, порівнювати, акумулювати та 

використовувати творчий досвід інших).  

Отже, майбутні дизайнери швейного та промислового 

профілю мають добре оpiєнтуватися в питаниях моди і стилю, 

чітко уявляти в цілому процес роботи над новими зразками або 

колекціями одягу та промисловими виробами. Все це «вимагас 
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наявності в них чіткого уявлення про принципи творчості та 

використання їх у процесі професійної діяльності, знання щодо 

особливостей проектування швейних та промислових виробів, 

розуміння проблем, що постають перед сучасним дизайном 

олягу та промислових виробів тощо» [3, с. 23]. 

 Розкриваючи вплив декоративно-ужиткового та етно мис-

тецтва , на студентiв О. Гевко зауважує, що воно дає змогу відтво-

рити культурно-історичний шлях свого народу, пізнати «джерела 

мудрості та відданості наших предків, в їх серцях зароджується 

любов до рідної землі та людей, які живуть на ній» [1. c. 209].  

Етно мистецтво займає важливе місце у формуванні фахової 

компетентності майбутнного дизайнера. Сьогодні великий 

інтерес у суспільстві зростає до сучасного одягу із використанням 

у ньому українських народних елементів,а також до побутових 

промислових виробів,у естетичній формі яких буде проглядатися 

національний дух. Тож майбутній дизайнер повинен бути обізна-

ним у специфіці виготовлення як одягу так і промислових виро-

бів: розумітись щодо крою окремих деталей і в цілому, компози-

ційній побудові в художньому проектуванні, прийомів оздоблен-

ня та окремих елементів кольорового вирішення. Окрім особли-

востей технології виготовлення виробів майбутні фахівці духовно 

збагачуються, глибше пізнають витоки народного мистецтва та 

долучаються до скарбів матерiальної та духовної культури. 

Етно мистецтво до якого належить знання про народні 

традиції і етно декорування речей, виступає системою цінностей 

,якими оволодівають студенти під час творчої діяльності у проце-

сі професійної підготовки. Тому цілком слушною уявляється 

думка Л. Корницької про тісний зв'язок дизайнера з етно модою, а 

відтак, з психологією.Науковиця звертає увагу на одяг що костюм 

с джерелом інформації; в усі часи він був знаковою системою, 

засобом впливу, адже через костюм презентується як окрема 

людина, так і нація чи етнос у цілому. Костюм пов'язаний з 

мистецтвом пo- перше, з дизайнерським- на рівні сучасних 

технологій; по-друге, з декоративно-прикладним мистецтвом- 

застосування ручних способів художнього оформлення одягу. 
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Тому «вивчаючи історію костюму, майбутні дизайнери долуча-

ються до істоpiї i загальної культури народу[2,с.82] 

 Ідеї народного мистецтва та його проявів у нових формах 

сучасного одягу та промислових виробах, поєднання перспектив-

них напрямів сучасної моди з національними особливостями 

мистецтва українського одягу та промислових виробів зможуть 

виступати в сучасних виробах вже як традиція. Використання 

народного мистецтва минулого у формуванні художньої 

зовнішності сьогодення дозволить посилити інтерес да країни її 

самобутності, допоможе формуванню покоління гордого своїми 

традиціями, історією, культурою.  
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The development of computer science, wide using modern 

technologies in all spheres of our life had made a great influence on 

modern pedagogy. Today education requires modern approaches of 

interaction between teacher and student, one of which is 

organization of distance learning. 

Distance learning is defined as a kind of open learning using 

computer and telecommunication facilities that provide interactivity of 

teachers and students at different stages of training and individual work 

with the latest materials information network, most of which prepared 

by teachers. Students do not need to be present physically in 

classroom, but can take classes and learn through virtual methods. The 

method of learning uses the Internet’s advantages and can be done 

through broadcasting live lectures or pre-recorded videos. The main 

reason of distance education is to provide education to those who 

cannot attend classes in traditional way (long illness, family 

circumstances, quarantine and so on). Nowadays it is recognized all 

over the world due to the advancement of technology. It has become 

popular because of its flexibility availability of time.  

Today, learning of foreign languages is a component of 

hummanitarization of education and has great influence to 

development of multicultural competences. 

English teachers, working with modern students, recognize that 

such learners think and behave differently than those from previous 

generations. These students were born in a world of information 

technologies; they regularly multitask and they trust the ideas of web 

videos more than their postulates in well-known textbooks. 
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While studying foreign languages distance learning provides 

several functions: 

- the educational function, which is the main one which 

provides mastering course material and improving language skills; 

- the monitoring function, which is realized in students’ self-

assessment and teacher’s mediated monitoring of their knowledge 

and skills; 

- the motivating function, which is ensured by professional 

aiming of educational materials, making students’ work interesting 

and meeting their needs in their future professional activities; 

- the informative function, which is realized by filling the “ 

electronic case” with necessary and useful information that can help 

students to work independently, save their time in searching 

studying materials.[1] 

Information technologies are changing the social and 

communication space and create new conditions for developing heuristic 

dialogue. A special role is given to the Internet communication like 

Web-forum, audio-video conferencing, chat, blog, email, online file 

sharing, whiteboard, etc. The Internet provide real opportunities for 

creating learning environment with English Learning Teaching (ELT) 

context with using webinars, video clips, audio scripts, forums, charts, 

ICQ, Skype, on-line testing, interactive textbooks and boards. Of course, 

on-line chatting can’t substitute face – to – face communication, but at 

the same time, social networking complements traditional educational 

process by transferring it to the Internet. 

Advantages of Distance Learning: 

- Distance learning does not require the student to commute 

to campus for class; he or she simply needs internet access to be 

present in the lectures and discussions. This saves the student both 

time and money, allowing the student to study and complete their 

class assignments at their own home; 

- Students could still earn their online degrees even while 

keeping up with the demands of a job. This gives an advantage to 

working students and employed adults, allowing them to balance 

their work and education despite a busy lifestyle; 
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- Online classes allow its students flexibility in managing the 

study programs in their schedules as they see fit. This is convenient 

for the students because they could arrange time for their classes 

and other responsibilities any way they want to; 

- Studying online allows the student to learn more about the 

Internet and improve their computer skills, making them more 

familiar with technology. They could also use this extra experience 

and knowledge in other facets of their lives; 

- Distance learning allows self-paced study. Whether the 

student is fast or slow learner, he or she could learn at their own 

pace with little trouble compared to actual classroom discussions. 

This also reduces stress on the student’s part. [4]. 

Disadvantages of Distance Learning: 

- There is the risk of the student lacking discipline to follow 

through with the curriculum. Because the classes take place on the 

internet, there are many distractions that could hamper the student’s 

focus on the lesson. There could also be some form of dishonesty 

among the online students; 

- Because distance learning wholly depends on computers and 

technology, any difficulties with equipment or connection would 

hamper the student’s progress in the program. Also, having such 

equipment and maintaining internet connection could be costly; 

- Distance learning may not always provide all necessary 

courses educational institutions have to offer. There are some 

courses that may not be suitable to be taught online, and requires 

attendance in an actual classroom setting; 

- A degree or certificate earned from distance learning would 

not be accepted by some employers. This is because these kinds of 

employers associate a certain stigma to online learning; 

- Because classes take place online, there is little 

development in oral communication skills. The experience of 

interacting through online means is different from that of traditional 

courses, and there is the lack of proper social interaction. [2]. 

Distance learning is viable alternative for lifelong learning oppor-

tunities, including informal courses and professional development.  
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Стаття присвячена дослідженню ефективності використання 

інтерактивних методів навчання на уроках образотворчого 

мистецтва; розглядаються типи методів, їх ефективність та 

правильне застосування у початковій школі. 

Для того, щоб зробити урок сучасним, в наш час не 

можливо обійтись без інтерактивних методів навчання. Адже у 

сучасному світі людині просто необхідно творчо мислити та 

приймати нестандартні рішення.  

Предмет Основи здоров’я – дає дітям шанс сформувати 

http://www.educationcenters.com/distance-learning/
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важливі життєві уміння, які в подальшому житті допоможуть 

їм зберегти здоров’я. 

Інтерактивні технології навчання при викладанні предмета 

"Основи здоров'я" сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу, 

який допоможе учням зберегти своє власне здоров’я.  

Інтерактивне навчання – це навчання, яке відбувається за 

умови постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального 

процесу. Учні спільно вирішують проблеми, моделюють 

ситуацію, оцінюють поведінку учасників та свою. При цьому 

весь час проводиться зміна діяльності: дискусії, робота в 

групах, ігри, проектування та ін. 

Для того, щоб підвищити ефективність використання 

методів на уроках основи здоров’я, потрібно: 

1. Визначити рівень підготовленості класу до впровад-

ження нових методів; 

2. Дати учням випереджувальні завдання: прочитати, 

подумати, поспостерігати за явищами природи або довкілля; 

3. На одному занятті використовувати декілька інтерак-

тивних методів; 

4. Налаштувати учнів на роботу та підтримання дисципліни. 

 Розглянемо різні типи інтерактивних методів навчання, 

які можна використати на різних етапах уроку основи здоров’я 

у початковій школі. 

Метод “Робота в парах” – парна і групова робота організо-

вується як на уроках засвоєння, так і на уроках застосування 

знань, умінь і навичок. Робота в парах дає учням час обдумати, 

обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої 

думки перед класом. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, 

вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння 

переконувати й вести дискусію. Використання такого виду спів-

праці сприяє тому, що учні не можуть ухилитися від виконання 

завдання, які за інших умов потребують великої затрати часу. 

Метод проектів - це система навчання, за якою учні 

набувають знання, уміння і навички у процесі планування і 

виконання практичних завдань - проектів, які постійно 
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ускладнюються. Під час роботи за методом проектів особливе 

значення має творче нестереотипне мислення і бачення учнів, 

їхня активність, самостійність, захопленість. 

За домінуючим видом діяльності можна виокремити 

основні типи проектів: 

• Інформаційний; 

• Дослідницький; 

• практично-творчий; 

• ігровий.  

Проекти можуть бути індивідуальними, груповими і 

колективними.  

«Мозковий штурм» - відома інтерактивна технологія 

колективного обговорення, що використовується для прийняття 

кількох рішень з конкретної проблеми. Передбачає одночасну 

спільну роботу всього класу. Як показує практика, шляхом 

«мозкового штурму» всього за кілька хвилин можна визначити 

десятки ідей. Мозковий штурм спонукає учнів проявляти уяву та 

творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки. 

Мета «мозкового штурму чи «мозкової атаки» в тому, щоб 

зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів 

протягом обмеженого періоду часу. 

Метод «Мікрофон» дає можливість кожному висловлювати 

думку, швидко, по черзі, відповідаючи на запитання. 

Правила проведення «Мікрофону»: 

• говорити має право тільки той учень, у кого 

«символічний» мікрофон; 

• відповіді не коментують і не оцінюють; 

• коли хтось висловлюється, інші мають дотримуватися 

тиші. 
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Аннотация. В статье рассмотрена пути оптимизации процесса 

обучения иностранным языкам. Подходы к современной 

организации иноязычной подготовки студентов неязыковых специ-

альностей позволяют выявить и разносторонне описать сущест-

венные свойства обучения. Отмечено, что изучение иностранных 

языков в профессионально-ориентированном смысле признается 

приоритетным направлением в обновлении образования.  

Ключевые слова: студент, иностранный язык, образова-

тельный стандарт, коммуникативная компетенция 

Дальнейшее внедрение иноязычной подготовки студентов 

неязыковых специальностей и современные проблемы функцио-

http://metodportal.com/node/24967
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нирования имеют институциональное происхождения. В связи с 

этим, возникла необходимость применения соответствующего 

институционального подхода, способного наиболее полно 

обеспечить изучение языков в непосредственной взаимосвязи с 

качеством преподавания. Институционализация норм связана с 

«деинституционализацием» фреймов, доминирующих в сущест-

вующих институциональных полях, а также преднамеренным 

конструированием стратегических фреймов, которые предостав-

ляют новизну, поданную на трансформацию, существующего 

институционального порядка [1, 4]. Поэтому творческое 

использование разноаспектных методологических институцио-

нальных подходов открывает возможности дальнейшей эффек-

тивной реализации авторской концепции изучения иностранных 

языков в Запорожском национальном университете. 

Образовательный стандарт учреждений высшего образова-

ния требует учета определенной специфики при изучении 

иностранных языков, направленности на реализацию задач 

будущей профессиональной деятельности выпускника. Осо-

бенно актуальным является вопрос о подходе к обучению 

иностранным языкам на неязыковых факультетах на професси-

онально-ориентированных принципах, предусматривающих 

формирование у студентов общения в конкретных деловых, 

научных сферах и ситуациях с учетом особенностей соответст-

вующего мышления. Под этим мы понимаем обучение, 

основанное на учете потребностей студентов при изучении 

иностранных языков, диктуемые особенностями полученной 

профессии или специальности. 

Лингвистической составляющей части при междисципли-

нарном подходе должно уделяться главное внимание, что дает 

возможность в профессионально-ориентированном общении, 

объединять знания по грамматике, фонетике, терминологической 

лексики. Поэтому одним важным аспектом реализации 

обновленной Концепции является создание преподавателями 

специальных дисциплин различных факультетов в действенном 

сотрудничестве с учеными факультета иностранной филологии и 
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кафедры иностранных языков профессионального направления, в 

частности, учебно-методических материалов для преподавания 

профессиональных дисциплин на иностранном языке для 

бакалавров и магистров неязыковых специальностей.  

Эффективное формирование коммуникативной компетенции 

студентов неязыковых специальностей произойдет лишь при 

условии создания лингвопрофессиональной среды. Соответст-

вующие знания, практические умения, которые формируются и 

совершенствуются на протяжении обучения составляют 

фундамент коммуникативной компетенции как одной из 

основополагающей компетенций профессиональной компетент-

ности будущих специалистов. Для сознательного освоения 

коннекторами, связными программами высказывания, разнооб-

разными грамматическими структурами необходима мобилиза-

ция активности и познавательной мотивации к получению 

соответствующих навыков [2]. В Общеевропейских рекоменда-

циях указано на определенные дескрипторы, предусматривающие 

использование коллоквиализмов и идиоматических оборотов с 

осознанием ассоциативного и конотативного уровней значений, 

разработанных для лингвистической, прагматической, социо-

лингвистической компетенций [3]. 

Системный подход в организации изучения иностранных 

языков профессиональной направленности на неязыковых 

факультетах должен базироваться на непрерывной основе 

изучения иностранных языков в течение всего периода обучения 

студента за счет увеличения аудиторных часов, интенсивных 

курсов, подготовки и проведения учебных (лекций, семинаров, 

практических работ) и факультативных занятий по профильным 

дисциплинам преподавателями профильных кафедр на 

иностранном языке, включая, конечно же, соответствующую 

переподготовку и повышение квалификации преподавателей. 

Кроме этого, развитие мотивации к обучению иностран-

ному языку должно строиться на достижении успеха, что 

требует создания особой по содержанию учебной программы и 

новых инструментов обучения, которые обеспечат ее 
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выполнение в современном информационном пространстве. 

Также необходимо уделять внимание не только причинам 

снижения мотивации у студентов неязыковых специальностей 

при изучении иностранного языка, но и условий и способов ее 

повышения [5].Таким образом, успех обновленной Концепции 

определял бы переход от априорного отрицания или подхода к 

выработке содержательной критической позиции к нему.  
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захворювань спини, та вказано необхідний комплекс вправ на 

зміцнення хребта. На сьогоднішній день профілактором 

захворювань спини є тренажер Євмінова.  



28 

Ключові слова: профілактика захворювань, зміцнення хребта, 

ортопедичний тренажер, тренажер Євмінова, профілактор 

Євмінова є безпечним.  

Annotation: The article is considered importance of prevention 

of diseases of the back, and indicates the necessary set of exercises 

for strengthening the spine. Today, the preventer of diseases of the 

back is the Evminov simulator. 

Key words: disease prevention, spine strengthening, orthopedic 

simulator, Evminov's simulator, Evminov's preventer is safe. 

У сучасному світі, де половина населення виконує роботу 

сидячи, хребту не вистачає щоденного навантаження. М’язи, які 

утримують хребет, слабшають. Хребці зближуються і тиснуть на 

диски, утворюються протрузії, грижі. Сидяча робота, заняття в 

коледжі призводять до появи неправильної постави. Фізіологічні 

викривлення хребта змінюються в сторону збільшення або 

зменшення, виникають такі патології: 

• кіфоз; 

• лордоз; 

• сколіоз; 

• надлишкова маса тіла. 

Якщо хребет має гарний стан, то потрібно займатися 

профілактикою захворювань. Коли з попереджувальними 

заходами запізнилися, необхідно підбирати і освоювати 

комплекси вправ на зміцнення хребта. Їх можна розділити на 

наступні групи: 

• розвивають гнучкість хребта; 

• відновлюють поставу; 

• полегшують болі, зміцнюють м’язи спини.  

За місцем локалізації розроблені окремі вправи для шиї, 

попереку, плечового поясу, грудного відділу спини. 

На сьогоднішній день профілактором захворювань спини є 

тренажер Євмінова. Ортопедичний тренажер був розроблений 

тренером з веслування В’ячеславом Володимировичем 

Євміновим. Він запропонував декілька методик для лікування 
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та профілактики різних проблем з хребтом, і вони підтверджені 

науковими дослідами. 

Дошка для лікування хребта – профілактор Євмінова має 

просту конструкцію: складається з дошки та утримувача. 

Дошка має спеціальну обробку, що надає їй підвищеної 

гнучкості. Вона може фіксуватись гачками на гімнастичній 

драбині, або закріплюватись тросом під стелею.  

Профілактор є безпечним та підходить як дорослим, так і 

дітям.  

Комплекс вправ на дошці Євмінова відновлює стабільність 

м’язів та зв’язок, вправляє хребці, збільшує відстань між 

хребцями, позбавляє від хворобливих відчуттів. 

Тренажер є профілактором усіх захворювань спини. Він 

підвищує витривалість та зміцнює м’язи, спрямований на 

оздоровлення всього тіла. 

На тренажері вправи виконуються з розрахунком певних 

правил: 

1. Тренуватися необхідно тільки за умови нормального 

самопочуття.  

2. Під час виконання вправ треба орієнтуватися на власне 

самопочуття, якщо виникають больові відчуття – зменшуємо 

навантаження або зовсім припиняємо заняття; 

3. Виконувати усі рухи потрібно повільно; 

4. Виконуючи підтягування тіла потрібно залучати і руки, 

і ноги; 

5. Дошка Євмінова примушує тіло знаходитися в 

напруженому стані, тому після кожної вправи слід розслабляти 

м’язи рук на 5 – 10 хвилин; 

6. Плечі повинні знаходитися на одному рівні без перекосу. 

Комплекс вправ на тренажері Євмінова. 

Вправа 1. 

В.п. - лежачи на спині тримаємося за утримувач 

витягнутими руками.  

Виконуємо нахили стоп в обидва боки. Кількість 

повторень 5 разів. 
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Вправа 2. 

 В.п. - лежачи на спині тримаємося за утримувач 

витягнутими руками.  

Підтягуємо до себе носочки, одночасно піднімаючи голову 

(погляд вперед).  

Приймаючи вихідне положення носочки тягнемо від себе. 

Кількість повторень 5 разів. 

Вправа 3. 

В. п. - лежачи на спині тримаємося за утримувач витягну-

тими руками.  

Почергове згинання колін, спочатку ліве потім праве, потім 

обидва коліна, при цьому стопи повинні ковзати по дошці.  

Кількість повторень 5 разів. 

Вправа 4. 

В. п. - лежачи на спині тримаємося за утримувач 

витягнутими руками.  

Почергове згинання колін з відведенням ноги в бік. Потім 

згинаємо обидва коліна та розводимо ноги вбік. Стопи 

ковзають по дошці. 

Вправа 5. 

В. п. - лежачи на спині тримаємося за утримувач витягну-

тими руками.  

Виконуємо мах ногою вбік (спочатку лівою потім 

правою), та одночасно двома. Кількість повторень 5 разів. 

Вправа 6. 

В. п. - лежачи на спині тримаємося за утримувач 

витягнутими руками. 

Підтягування ніг вгору до прямого кута з корпусом . 

Виконуємо почергово на кожну ногу, а потім на дві ноги. 

Кількість повторень 5 разів. 

Вправа 7. 

В. п. - лежачи на спині тримаємося за утримувач 

витягнутими руками, ноги зігнуті в колінах. 

Почергові нахили колін в один та в інший бік. Важливо щоб 

верхня частина корпусу була нерухомою. Кількість повторень 5 

разів. 
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Вправа 8. 

В. п. - лежачи на спині тримаємося за утримувач 

витягнутими руками. 

Згинаємо ноги в колінах та піднімаємо таз вгору. 

Після кожного повторення ноги випрямляємо.  

Кількість повторень 5 разів. 

Вправа 9. 

В. п. - лежачи на спині тримаємося за утримувач 

витягнутими руками. 

Зігнути ноги в колінах та підтягнути їх до голови, яка 

також відривається від дошки. Кількість повторень 5 разів. 

Вправа 10. 

В. п. - лежачи на спині тримаємося за утримувач 

витягнутими руками. 

Виконуємо вправу «ножиці», обов’язково з натягнутими 

носками. 

Кількість повторень 5 разів. 

Вправа 11.  

В. п. - лежачи на спині тримаємося за утримувач 

витягнутими руками. 

Виконуємо вправу «велосипед», виконуючи обертання в 

один а потім в інший бік. Кількість повторень 5 разів. 

Повільно змінюємо положення на дошці. 

Вправа 12. 

В. п. - лежачи на животі тримаємося за утримувач 

витягнутими руками. 

Згинаємо ліву ногу в коліні та одночасно повертаємо до неї 

голову, утримуючи її у підвішеному положенні. Теж саме вико-

нуємо на іншу ногу, потім згинаємо 2 ноги та піднімаємо голову 

та плечі, прогинаючись в попереку. Кількість повторень 5 разів. 

Вправа 13. 

В. п. - лежачи на животі тримаємося за утримувач 

витягнутими руками. 

Одночасне розведення та зведення ніг. Кількість 

повторень 5 разів. 
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Вправа 14. 

В. п. - лежачи на животі тримаємося за утримувач 

витягнутими руками. 

Одночасне підняття лівої ноги та правої руки. Те саме 

виконуємо й на іншу ногу та руку. Кількість повторень 5 разів. 

Повільно змінюємо положення на дошці. 

Вправа 15. 

В. п. - лежачи на животі тримаємося за утримувач стопами 

ніг, руки в замок за спину тримаємо їх біля попереку. 

Піднімаємо верхню частину корпусу прогинаючись в 

попереку. 

Кількість повторень 5 разів. 

Вправа 16. 

В. п. - лежачи на животі тримаємося за утримувач стопами 

ніг, руки в замок за голову. 

Піднімаємо верхню частину корпусу прогинаючись в 

попереку. 

Кількість повторень 5 разів. 

Вправа 17. 

В. п. - лежачи на животі тримаємося за утримувач стопами 

ніг, руки в замок за спину тримаємо їх біля попереку. 

Піднімаємо верхню частину корпусу прогинаючись в 

попереку, руки розводимо в бік. Кількість повторень 5 разів. 

Вправа 18. 

В. п. - лежачи на животі тримаємося за утримувач стопами 

ніг, руки прямі вперед. 

Підтягуємо руки до грудей, при цьому долоні не 

відриваємо від дошки, прогинаємось в попереку. 

Утримуємо положення на рахунок 3, на 4 повертаємося у 

вихідне положення. Кількість повторень 5 разів. 

Вкінці вправи обережно звільняємо праву і ліву ногу та 

ставимо її на підлогу, приймаючи положення сидячи. 

Опираючись руками на дошку піднімаємось вгору. 
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ського, А.Вірковського, С.Гончаренка, Г.Данилової, В.Добровсь-

кого, К.Дорошенко, Г.Жирської, О.Кононко, Т.Поніманської, 

О.Ростовцевої, О.Столяренко, Ю.Стежка, Ю.Танюхіна, Т.Шангі-

рей, К.Чорної та інших. 

Аксіологічний аспект моральності аналізувався в працях 

Б.Ананьєва, І.Беха, О.Дробницького, А.Здравомислова, М.Рокича, 

В.Тугарінова, В.Ядова та інших авторів.    

Умовно можна виділити два основних напрями, за якими 

процеси, що відбуваються в суспільстві, впливають на моральне 

становлення особистості: по-перше, ускладнення суспільних 

відносин висуває нові вимоги до індивіда; зміна економічних 

відносин припускає підвищення освітнього, культурного, 

професійного рівня людини, пошук спеціальних форм навчання, 

вимагає певних навичок i здібностей, диктує необхідність 

підвищення особистої відповідальності, активності, діловитостi. 

По-друге, зміни об'єктивних умов життєдіяльності індивіда 

створюють для морального становлення особистості більше 

труднощів – колізії пов’язані не тільки й не стільки із самою 

діяльністю людини, скільки зі змінами, що виникають у взаємодії 

між людиною й cycпільством i взаєминах між людьми. 

Моральність – термін, що вживається як синонім термінів 

«мораль» (лат. – mos або mores), рідше – «етика» (грец. – etos), 

російське – «нравственность» (лексично закріплене у Словнику 

Академії Російській, 1793) – етимологічно наближений до 

значення нрав, звичай, характер. Термін «етика» в значенні 

вчення про моральність вводиться Аристотелем, який 

неодноразово підкреслював залежність від моральності виховної 

дії етики на людину. Але ці поняття треба розрізняти. Під 

мораллю в етиці зазвичай розуміють систему вироблених в 

суспільстві норм, правил і вимог, які пред’являються до особи в 

різних сферах життя і діяльності.[1,с.372] Моральність же 

людини трактується як сукупність його свідомості, навиків і 

звичок, пов’язаних з дотриманням цих норм, правил і вимог. 

Вказані трактування вельми важливі для педагогіки. Формування 

моральності є не що інше як перехід моральних норм, правил і 
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вимог в знання, навики і звички поведінки особистості і їх 

неухильне дотримання[ 2, с. 372]. 

Моральність протистоїть особистому егоїзму i переборює 

його як визначальний мотив поведінки. Можна стверджувати, 

що соціальні норми лише настільки є моральними, наскільки 

вони виконуються з моральних спонукань, під впливом 

внутрішньої моральності особистості. Також i вимоги 

суспільства лише настільки стають специфічними моральними 

вимогами, наскільки адресуються до моральності людини, до її 

coвісті, почуття обов'язку, гуманності, справедливості. 

 Сукупнісь або система моральних учинків становить 

моральну поведінку особистості, що є моральною діяльністю, 

взятою стосовно до моральної мети, або можна сказати, що це 

вираження моральних відносин у певній діяльності. У вчинку 

особистості важливим є не те, в якій конкретній дії він 

виявляеться, а те, наскільки важлива соціальна спрямованість цієї 

дії, моральне ставлення, що в ньому реалізується. Вчинок 

оцінюється лише за його моральною значущістю, тому незалежно 

від того, в якій формі він виявляеться, він оцінюватиметься як 

моральний або аморальний, гарний або поганий. 

 Засвоєні особистістю соціальні норми й вимоги становлять 

зміст її ціннісних уявлень та зумовлюють спрямованість її 

активності, вибip сфер i засобів реалізації нею своєї внутрішньої 

позиції, ставлення до тих чи iншиx явищ навколишнього життя. 

Поведінка, підпорядкована системі власних моральних цінностей, 

i є їх реалізацією. Вона свідчить про звільнення особистості від 

ситуативних впливів, про її здатність до свідомого керування 

своєю активністю. У зв'язку з цим моральні цінності набувають 

ролі внутрішнього механізму регуляції поведінки. Таке розуміння 

цінностей дає підстави розглядати їx не тільки як елементи 

мотиваційної структури особистості, а ще й як важливий елемент 

структури моральної свідомості, що є основою для здійснення 

людиною вибору тих чи інших соціальних нормативів. У зв'язку з 

цим очевидним стає тісне поєднання цінностей з ідеалами й 

критеріями оцінювання особистості, які утворюють психологічну 
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базу їх формування. У результаті такої функціональної єдності 

моральні цінності як елемент моральної свідомості та самосвідо-

мості є певним еталоном для оцінки відповідних зразків 

соціальної поведінки. 

Специфіка соціалізації молодої людини полягає в тому, що 

вона переважно проходить крізь сприйняття й оцінку однолітків 

та людей, які її безпосередньо оточують. Саме під впливом цього 

соціального оточення, а не всього соціуму формуються, перш за 

все, погляди й переконання, її ставлення до навколишньої 

дійсності. Безпосереднє соціальне оточення (мікросередовище) є 

ніби проміжною ланкою між молодою людиною й суспільством. 

Kpізь мікросередовище, його особливості молодь своєрідно й 

специфічно опановує макросередовище. 

  Слід зазначити, що найближче соціальне оточення 

може посилити чи послабити вплив, що дуже важливо в 

аспекті нашої проблеми. Позитивне мікросередовище певною 

мірою може нейтралізувати для молоді наявні негативні 

впливи, негативне - навпаки, загострити[3].   

Моральні почуття і моральні норми поведінки глибоко 

засвоюються людиною, стають для неї внутрішньо своїми 

тільки в тому разі, коли вони спираються на зміст її життя й 

діяльності, коли вони є необхідною умовою її буття й таким 

чином набувають для неї конкретного життєвого сенсу. 

 Підсумовуючи вищезазначене та спираючись на 

дослідження, проведені з цього питання раніше [4], можна 

виділити три етапи (piвнi) морального становлення особистості 

залежно від змін способів регулювання моральноі поведінки - 

від суто зовнішніх до суто внутрішнix. 

 1. Рівень елементарної моральності, що починається від 

народження дитини. Хоча до появи свідомості моралі ще 

немає, але все-таки цей початковий період людського життя 

дуже важливий для формування майбутньої моральної 

поведінки. Саме в цей час починає формуватися моральний 

потенціал, який потім протягом усього свідомого життя 

живитиме моральні почуття особистості. 
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 Із появою свідомостi особистість, що формується, почи-

нає інтенсивно засвоювати ази моральної культури цього 

суспільства. Це відбуваеться шляхом наслідування, копіювання 

дитиною поведінки дорослих i своїх однолітків, а також 

шляхом прямого навіювання того, як треба i як не треба себе 

поводити. Основними надбаннями першого рівня можна 

вважати засвоєння дитиною найпростіших норм моральності, 

абетки культури поведінки, розвитку у неї елементарної 

дисциплінованості, доброзичливості, співчуття й жалю. 

 2. Рівень орієнтації, в основному, на зовнішні моральні регу-

лятори: на цьому pівнi особистість у своїй моральній поведінці 

ще орієнтована на наочні зразки, але розвиваються та набувають 

усе більшого значення серйозні внутрішні спонукання: почуття 

сорому, почуття честі (особистої й колективної), совість - важлива 

якість, без якої неможливе моральне формування особистості. 

 3. Рівень морального саморегулювання тобто такого ре-

гулювання, коли людина здійснює моральні вчинки не тому, 

що її за це похвалять або засудять (у paзi їx нездійснення), а 

тому, що інакше вона не може, тому, що моральна поведінка 

стала для неї потребою, нормою життя. 

Подальшого розгляду вимагає проблема організації такої 

трудової та суспільної діяльності людини, яка б допомагала 

формувати лише позитивні моральні якості та цінності 

особистості. 
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Концертно-виконавська діяльність – одна з найважливіших 

частин творчої роботи дитячого хорового колективу. Вона є 

завершенням всіх репетиційних та педагогічних процесів. 

Концертний виступ дитячого хорового колективу визиває у 

співаків особливий психологічний стан – емоційну піднесеність, 

схвильованість. 

Кожний концертний виступ хору повинен бути ретельно 

підготовлений. Диригент повинен добре продумати як програму 

концерту, так і те, чи готовий його колектив до оприлюднення 

результатів своєї праці. Ні в якому разі не варто виступати в 

концерті, коли хор як слід не готовий, бо це може, в разі 

невдалого виступу, негативно позначитися на психіці дітей, і 

навіть спричинити розрад колективу. Проте і відтягувати показ 

своєї праці не слід, бо в цьому випадку хор може просто 

«перегоріти» [5, с. 150]. 

Концертно-виконавська діяльність хору є одним з активних 
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засобів музично-естетичного виховання як виконавців, так і 

широкої слухацької аудиторії, тому дуже важливо, щоб під час 

концерту дитячого хорового колективу зал не був порожнім. 

Види концертних виступів хору можуть бути різноманітними 

за об`ємом виступів, так і змістом концерту. В концерті хорової 

музики найбільш поширеним видом виступу є участь колективу у 

зведеному концерті нарівні з іншими хорами, виконуючи колек-

тивно один або декілька творів. Часто концерти присвячені 

конкретній події та мають театралізовану спрямованість. Керів-

нику хору необхідно прагнути, щоб репертуар колективу в таких 

заходах не був одноплановим. Елемент контрастності репертуару 

повинен завжди бути присутнім у концертних виступах.  

Основним та доволі складним видом концертного виступу 

є самостійний виступ дитячого хорового колективу в одному 

чи двох відділеннях. Час виступу колективу розподіляє 

керівник, враховуючи технічну, вокально-хорову підготовку, 

емоційну «витримку» дитячого хору. 

Керівник повинен звертати увагу на правильне 

співвідношення дібраного матеріалу за жанрами. Спираючись на 

знання особливостей звучання співочого голосу в цьому віці, 

керівник повинен чітко уявляти, в якій мірі може вплинути на 

характер звучання теситура, ритмічний малюнок і динаміка, 

штрихи та поетичний текст, художній образ твору та його 

емоційна насиченість, що визначає загальну виконавську 

трактовку твору. Необхідно враховувати, наскільки даний склад 

хору може досягти художності виконання твору, чи 

підготовлений хор психологічно, емоційно, чи достатньо він 

художньо й технічно навчений. Принципи відбору хорового 

репертуару підпорядковуються наступним вимогам: репертуар 

повинен бути високохудожнім; відповідати віковим особливостям 

і можливостям даного колективу; бути різноманітним за 

характером, змістом і жанрам, і головне – мати виховний 

характер. Кожний репертуарний твір повинен рухати хор вперед 

для набуття тих чи інших навичок або закріплювати їх [4, с. 181]. 

Особливим чином сприймаються глядачами та слухачами 
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початок і фінал концертної програми. Тому і перший, і 

останній номери мають особливо відрізнятися від інших якістю 

виконання чи масовістю учасників, незвичністю жанру чи 

режисерським рішенням [3, с. 230]. Крім виконуваної програми 

на концерті хору слід мати 1-2 твори, які можуть бути 

виконанні на прохання публіки в завершенні концерту. 

Особливо вподобані слухачам твори з концертної програми 

(якщо тривалі, невгасаючим оплески, вигуки «БІС») можна 

повторити в тому випадку, якщо диригент впевнений, що при 

повторенні воно прозвучить не гірше першого виконання.  

В день концерту хор необхідно розспівати на відповідних 

вокально-хорових вправах, настроїти та налаштувати психоло-

гічно та емоційно на виступ. Доречно повторити окремі місця 

концертної програми. Проспівати всю програму, тим більш 

якщо вона технічно складна, не слід, так як це може втомити 

хор і понизить якість його звучання під час виступу.  

Концертно-виконавську діяльність дитячого хорового 

колективу слід планувати. Кількість концертних виступів хору 

визначається його художньо-творчими можливостями, рівнем 

виконавської майстерності, якістю та кількістю підготовленого 

репертуару. Мала кількість концертних виступів так само 

погано, як і занадто велика. При малій кількості виступів хор 

«розслаблюється», не зібраний, відсутність «стимулу», так як 

концертний виступ саме є «стимулом» в творчій діяльності 

дитячого хорового колективу. При великій кількості – хор не 

встигає придбати нові навички вокально-хорового співу, 

розвити художньо-творчу сторону концертної діяльності. 

Після концерту слід подякувати дітям за їхню працю і, 

якщо навіть були якісь недоліки, не робити на них акценти 

відразу після виступу, а проаналізувати якість виконання на 

репетиції. Слід відзначати позитивні сторони, звертати увагу 

на недоліки з ціллю їх усунення в подальшій концертно-

виконавській діяльності. 

Підводячи підсумки можна сказати, що значення концертів в 

діяльності хорового колективу визначається наступним чином: 
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1) концерт – це одна з найважливіших складових в 

естетичному, творчому, образно-художньому, виконавському 

вихованні дитини; 

2) це підсумок проведеної складної, кропіткої роботи, як 

керівника, так і хористів; 

3) це розвиток гуманістичної спрямованості, як окремого 

виконавця, так і усього колективу, це «дарування» своєї 

творчості слухачеві; 

4) це процес, який дозволяє усвідомити значення 

виконаної роботи та окреслити нові перспективи; 

5) це емоційне, естетичне задоволення і, з часом, – 

частина життя кожного юного виконавця.  
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КОМПОНЕНТНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ 

ОСВІТИ 

 

Ковтун Наталія Ігорівна 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки,  

теорії і методики початкової освіти 

Університет Григорія Сковороди в Переяславі 

Організація якісної освіти в сучасних умовах відбувається за 

допомогою переорієнтації на оволодіння фахівця компетенціями 

в процесі виконання теоретичних і практичних завдань, 

модернізації і розвитку нових педагогічних компетенцій, що 

лежать в основі професійної креативності майбутніх учителів 

початкової освіти. Удосконалення якості підготовки педагогічних 

кадрів відповідно до зростаючих потреб соціального й науково-

технічного прогресу визначає потребу суспільства у фахівцях, які 

не лише мають міцні й глибокі знання, й здатні їх ефективно 

реалізувати в процесі професійної креативної діяльності. 

Ми поділяємо думку науковців A.B. Морозова і Д.В. 

Чернілевського про те, що виникла необхідність у формуванні 

«педагога нового типу – педагога-дослідника, педагога-творця, 

який готовий у процесі педагогічної діяльності до формування 

і розвитку творчої індивідуальності студентів» [2, 59]. Тому на 

етапі навчання у виші актуалізується особистісно розвивальна 

педагогічна функція, що передбачає не тільки технологічну 

підготовленість (знання, уміння, технології) і особистісну 

готовність (мотиви, цінності, прагнення, якості, здібності), а й 

творчу самореалізацію майбутнього педагога.  

Аналіз науково-педагогічної літератури, проведений з метою 

виявлення сутності та компонентного складу професійної 

креативності, показав, що професійна креативність майбутніх 

учителів є структурним компонентом професійно-педагогічної 



43 

компетентності. Якості її основних компонентів найчастіше 

розглядають як інтегративну сукупність особистісних параметрів, 

обумовлених: високим рівнем педагогічної підготовленості 

(М.В. Кухарев), високим рівнем її самоорганізації (М.М. Тара-

севич), теоретичною і практичною готовністю особистості до 

здійснення педагогічної діяльності (В.О. Сластьонін), сукупністю 

знань і вмінь з основ інноваційної педагогіки та комплексом 

професійно значущих якостей (Н.І. Храпченкова), узагальненими 

способами виконання професійно-творчих завдань (М.М. Зіновкі-

на), професійною комунікативною спрямованістю (Т.К. Градусо-

ва), творчою готовністю (О.В. Тутолмін). 

Таким чином, професійна креативність майбутніх учителів 

початкової освіти передбачає поєднання професійних здібностей 

до творчого вирішення проблем і професійно-творчих знань, умінь 

та узагальнених способів виконання професійно-творчих завдань. 

Прояв творчості характеризується інтелектуально-творчою ініціа-

тивою, активністю, самостійністю, схильністю до рефлексії, 

творчою потребою, прагненням до оволодіння новими знаннями, 

самовираженням і самореалізацією особистості в професії. 

Узагальнюючи різні підходи й погляди на важливі складники 

професійної креативності майбутніх учителів початкової освіти, 

ми отримали можливість сформулювати принципово важливий 

висновок: відповідно до компетентнісного підходу професійна 

креативність є якісною характеристикою рівня підготовленості 

фахівця до професійної педагогічної діяльності, показником його 

професіоналізму як особливої інтегративної властивості особис-

тості, а також видом професійно-педагогічної компетентності і 

включає три основні компоненти: мотиваційний (професійно-

творчу спрямованість); когнітивний (знання в галузі педагогіки і 

психології творчості); діяльнісний (володіння професійно-

творчою технологією діяльності та професійно значущими 

креативними якостями), сукупність яких забезпечує повноцінну 

реалізацію професійно-творчої діяльності вчителя, її ефективність 

і продуктивність. Саме ці компоненти, на нашу думку, і 

визначають зміст професійної креативності. 
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Мотиваційний компонент являє собою сукупність якостей 

професійно-творчої спрямованої особистості майбутнього 

вчителя початкової освіти у професійній діяльності та його 

потреби в саморозвитку. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що 

мотиваційний компонент характеризується наявністю потреб, 

установок, інтересів, прагнень, що визначають позитивне 

ставлення до обраної діяльності, формуванням внутрішньої 

готовності до її здійснення. 

Мотиваційний компонент необхідно розглядати у двох 

аспектах: по-перше, з погляду професійно-творчої мотивації в 

загальній структурі мотивів; по-друге, під кутом зору потреб 

педагога до самозміни, саморозвитку, що визначає змістове 

забезпечення творчої спрямованості професійної діяльності. 

Професійно-творча спрямованість проявляється в стійкому 

інтересі до професії, прагненні до творчого самовираження і 

прояву свого творчого потенціалу, досягнення успіхів у 

творчій діяльності, зацікавленості у формуванні творчо 

значущих особистісних якостей. 

Керуючись цими положеннями, ми включили до складу 

пріоритетів професійної креативності майбутніх учителів 

початкової освіти мотиваційний компонент як центральний у 

забезпеченні спрямованості особистості на професійно-

творчий розвиток і саморозвиток. 

Проаналізувавши праці В.І. Андрєєва, Е.А. Гнатишина, 

A.B. Тутолміна та ін., ми зробили висновок, що мотиваційний 

компонент являє собою сукупність таких мотивів: професійної 

креативності, досягнення, творчого саморозвитку. Рівень 

розвитку мотиваційного компонента визначається ступенем 

вираженості мотивів. 

Когнітивний компонент виражається сукупністю психолого-

педагогічних знань про креативну педагогічну діяльність та про 

роль педагогічної творчості і творчого саморозвитку в ній. 

Знання є основою професійної креативності майбутніх 

учителів початкової освіти. Вони забезпечують базу для 
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самовизначення й варіативної поведінки педагога в ситуаціях 

креативної професійної діяльності. Одержані знання повинні 

відповідати принципам науковості, варіативності, системності, 

розкривати закономірності індивідуально-особистісного ста-

новлення майбутнього фахівця й організації творчого педаго-

гічного процесу, щоб стати основою прогнозу в проектуванні 

креативної діяльності педагога. 

Враховуючи позицію окремих авторів (В.А. Адольфа, 

A.C. Бєлкіна, Е.Ф. Зеєра, Ю.В. Варданяна та ін.), які 

розглядають професійну креативність як результат професійної 

підготовки, ми вважаємо, що професійна креативність – це 

освітній результат, якого необхідно досягти в процесі фахової 

підготовки в педагогічному навчальному закладі.  

Змістове наповнення когнітивного компонента професійної 

креативності майбутніх учителів початкової освіти характеризу-

ється такими знаннями педагогіки і психології творчості: 

психолого-педагогічні знання – знання змісту творчого навчаль-

ного процесу; технологічні знання – знання технологічного 

забезпечення творчого навчального процесу; організаційно-

методичні знання – знання методики та організації творчого 

навчального процесу. 

Рівень розвитку когнітивного компонента визначається 

повнотою, глибиною, системністю знань. 

Діяльнісний компонент проявляється у володінні професій-

но-творчою технологією діяльності, в уміннях і узагальнених 

способах виконання професійно-творчих завдань та ступеня 

сформованості професійно важливих креативних якостей, невід’-

ємних від процесу педагогічної діяльності. Щоб перетворити 

процес засвоєння студентами предметних знань у навчально-

творчу діяльність, учителю необхідно володіти найрізноманіт-

нішими педагогічними вміннями. 

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури, вимог 

Держстандарту зі спеціальності «Початкова освіта», особливос-

тей і специфіки педагогічної творчості можна зазначити, що про-

фесійна креативність майбутнього вчителя характеризується 
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наявністю таких умінь: гностичних – пізнавальних умінь у сфері 

психолого-педагогічних знань; проектувальних – умінь моделю-

вати і прогнозувати успішність творчого навчального процесу; 

дослідницьких – умінь здійснювати педагогічний пошук; органі-

заційних – умінь творчо реалізовувати навчальний процес. 

Оскільки реалізація компетенцій відбувається в процесі 

виконання різноманітних видів діяльності для вирішення 

теоретичних і практичних завдань, то в структуру компетенцій, 

на наш погляд, логічно включити також професійно важливі 

якості особистості, сукупність яких забезпечує повноцінну 

реалізацію професійної діяльності фахівця, оскільки згідно з 

позицією Е.А. Гнатишиної саме професійно значущі особис-

тісні якості виступають у ролі тих внутрішніх умов, проходячи 

через які зовнішні характеристики й вимоги перетворюються в 

компетенцію майбутнього педагога [1]. 

Професійно значущі творчі якості є індивідуальними 

особливостями суб’єкта діяльності, що впливають на її 

ефективність. Виходячи з аналізу психолого-педагогічної 

літератури та результатів експертної оцінки, до таких домінуючих 

особливостей ми віднесли творчу активність, емпатійність, 

креативність і рефлексивність. 

Рівень розвитку діяльнісного компонента оцінюється 

сформованістю професійних творчих умінь та професійно 

важливих креативних якостей.  

Таким чином, виділені структурно-змістові компоненти 

професійної креативності майбутніх учителів початкової освіти 

утворюють органічну єдність, де систематизуючим фактором 

виступає певна архітектоніка особистісних якостей і мотивів, 

що обумовлюють ефективність та успішність їхньої 

професійно-творчої діяльності. 

Резюмуючи вищевикладене, констатуємо, що професійна 

креативність майбутніх учителів початкової освіти складається 

з мотиваційної, теоретичної та практичної готовності. При 

цьому ми підкреслюємо, що мотиваційна готовність учителів 

початкової освіти базується на мотивах творчості і творчого 
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саморозвитку; теоретична готовність – на знаннях у галузі 

педагогіки і психології творчості, практична готовність – на 

педагогічних уміннях, узагальнених способах діяльності, 

професійно важливих творчих якостях особистості майбутніх 

учителів початкової освіти. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ВИРОБНИЧОМУ НАВЧАННІ З 

ПРОФЕСІЇ «АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ»  

 

Королюк С.Р., 
Майстер виробничого навчання 

ДПТНЗ “Тернопільське вище професійне  

училище сфери послуг та туризму” 

м. Тернопіль, Україна 

Анотація: у статті розглянуто сучасні підходи  до професійної 

підготовки та проведення виробничих навчань майбутніх агентів 

з організації туризму, також представлений теоретичний аналіз 

понять інформаційної, аналітичної та інформаційно-аналітичної 

компетентностей, потрібних для професійної підготовки. 

Визначено поняття і сутність інформаційно-аналітичної 

компетентності як складової частини професійної підготовки 

агентів з організації туризму. Запропоновано використання 

соціальних мереж у виробничому навчанні для ведення так званих 

туристичних щоденників медіаграмотності учнів. 
Ключові слова: агент з організації туризму, інформаційно-
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аналітична компетентність, компетентнісний підхід, 

медіаграмотність. 

Актуальність даного дослідження, зумовлена тим, що одним 

із пріоритетних напрямів економічного та культурного розвитку 

України є туризм – галузь економіки, в якій інформаційні 

технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні якості 

туристичних послуг. Саме тому зростає потреба у підготовці 

фахівців, здатних у своїй професійній діяльності використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології. Відповідно, актуалізу-

ється пошук інноваційних методик професійної підготовки 

майбутніх агентів з організації туризму, зорієнтованих на 

формування їхньої інформаційно-аналітичної компетентності. 

В таких умовах професійна підготовка агента з організції 

туризму неможлива без уміння вільно орієнтуватися в інформа-

ційному просторі, здатності швидко сприймати й обробляти 

значні обсяги інформації, а також постійно оновлювати власні 

знання, розширювати спектр необхідних умінь і навичок, а відтак 

– підвищувати рівень інформаційно-аналітичної компетентності, 

пов’язаної з умінням систематизувати інформацію, здійснювати її 

аналіз, структурувати та якісно-змістовно перетворювати у своїй 

професійній діяльності. 

Однак досягнення бажаної якості підготовки майбутніх 

агентів з організації туризму у професійно-технічних навчальних 

закладах в умовах інформаційного суспільства гальмується 

недостатньою розробленістю інноваційних методик та технологій 

формування їхньої інформаційно-аналітичної компетентності. Це 

негативно позначається на здатності ними виконувати професійні 

обов’язки, пов’язані з інформаційно-аналітичною діяльністю, а 

саме: працювати із системами інформаційного забезпечення та 

інформаційного обміну, співпрацювати з туроператорами, надава-

ти інформацію про маршрути, тури та програми обслуговування 

туристів на маршруті, бронювати та оформляти послуги з 

компаніями-постачальниками. Такий стан актуалізує необхідність 

забезпечення у професійно-технічних навчальних закладах 

педагогічних умов формування інформаційно-аналітичної 
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компетентності майбутніх агентів з організації туризму [1]. 

Аналіз наукових джерел показав, що компетентнісний підхід 

у системі освіти був і залишається предметом дослідження 

багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. Зокрема, Н.В. 

Баловсяк [2], О.І. Гура [3], В.А. Петрук [4]. 

Певні аспекти інформаційно-аналітичної компетентності та 

інформаційно-аналітичної діяльності представлені у наукових 

працях В.Ю. Бикова [5], В.М. Варенко [6], О.С.  

Основними взаємозумовленими та взаємопов’язаними ком-

поненти інформаційно-аналітичної компетентності виступають: 

когнітивний, функціональний та мотиваційно-ціннісний. 

Відповідно когнітивний компонент інформаційно-аналітич-

ної компетентності включає у себе опанування знань та створення 

власного конструкту. Особистий конструкт – це ідея або думка, 

яку людина використовує, щоб усвідомити або інтерпретувати, 

пояснити або спрогнозувати свій досвід. [7]. 

Тож з точки зору когнітивного підходу, майбутній агент з 

організації туризму в процесі професійної підготовки має сформу-

вати свій «особистий конструкт», який в подальшому надасть 

йому можливість використовувати у своїй професійній діяльності. 

Від рівня організації інформаційно-аналітичної діяльності 

залежить ефективність роботи всіх структурних одиниць 

підприємства та ефективність інтелектуальної праці зокрема, 

тому функціональний компонент є не менш важливим. Це 

означає, що майбутні агенти з організації туризму мають 

опанувати загальну систему способів орієнтації в динамічних 

потоках інформації, алгоритмами пошуку її та аналітико-

синтетичної переробки, вилучення й оцінювання, перетворення 

отриманої інформації, постійного поповнення та добудови своєї 

особистісної системи знань [8, с. 79]. 

Мотиваційно-ціннісний компонент є одним із найважливі-

ших у роботі з учнями, і потребує обов’язкового багатосторон-

нього підходу: мотивації як із сторони майбутнього агента з 

організації туризму, так із власне особистої користі учню. 

Даний компетентнісний підхід сприятиме впровадженню 
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інновацій у виробниче навчання з професії «Агент з організації 

туризму».  

Окрім використання віртуальних туристичних агенцій, 

сайтів-генераторів туроператорів, сайтів бронювання квитків, 

поза увагою навчально-виробничого процесу залишається 

медіаграмотність майбутніх учнів.  

На сьогодні ключовим аспектом у роботі туристичних фірм 

до яких у майбутньому прийдуть працевлаштовуватись агенти з 

організації туризму є власне ведення сторінок фірми у соціальних 

мережах. У малих підприємствах не має змоги оплачувати роботу 

SMM- та SEO-спеціалістів. Відповідно використовуючи подану 

нижче пропозицію, щодо удосконалення виробничого навчання, 

учні училищ у майбутньому стануть більш конкурентоспро-

можним на ринку праці. 

Саме тому пропонується протягом виробничого навчання 

вести туристичний щоденник медіаграмотності.  Потрібно подати 

учням  практичні навики із простих способів обробки фотографії, 

оформлення рекламних постів, грамотність у написанні підписів 

постів та хештегів, культури спілкування у коментарях та у 

приватних повідомленнях із можливими клієнтами туристичної 

фірми. А також створення постів після кожної туристичної 

екскурсії передбаченої навчальним планом, що надасть змогу не 

лише учнями практикуватись у введенні соціальних мереж, але й 

змогу популяризувати туризм в Україні. 

Таким чином, застосування компетентнісного підходу умож-

ливило сформувати модель підготовки на розвиток взаємопов’я-

заних компонентів (когнітивного, функціонального, мотиваційно-

ціннісного), необхідних для реалізації потенційних можливостей 

та запитів кожного майбутнього агента з організації туризму на 

формування інформаційно-аналітичної компетентності.  
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Анотація: тези містять висновки теоретичних досліджень щодо 

практики молодіжного волонтерства в Україні та світі, ролі 

волонтерства у професіоналізації особистості студентів в 

умовах закладів вищої освіти; результати практичного 

дослідження мотивацій студентів до волонтерської діяльності; 

власний досвід автора щодо формування фахової компетентності 

та професійно орієнтованої  соціальної активності студентів 

через інформаційно-просвітницьку волонтерську діяльність. 

Ключові слова: волонтерський рух, інформаційно-просвітницький 

проект, Школа молодого споживача, соціальна активність.  

Волонтерський рух відіграє все більш значущу роль у сус-

пільних процесах розвинутих країн світу. В незалежній Україні 

волонтерський рух стартував на початку 90-х років ХХ століття. 

Через дослідження численних наукових джерел, інтернет-контенту 

(в.т.ч. Ukrainian Volunteer Service) ми з’ясували, що найбільш 

численною категорією волонтерів в Україні є молодь, особливо 

студенти закладів вищої освіти, яких сьогодні налічується понад 

1,5 млн. [1, 4]. Тому молодіжний людський капітал – студентство є 

одним з найважливіших ресурсів волонтерської роботи. У студен-

тів-волонтерів особливі мотиви для добровільної соціальної робо-

ти. Насамперед їх цікавлять професійні проблеми. Вони можуть 

бути як формальними – одержання заліку, проходження практики, 

так і реальними – набуття фахових знань з майбутньої спеціальнос-

ті, напрацювання навичок спілкування з клієнтами. Причому, що 

дуже важливо, їх певною мірою хвилює проблема міжособистісної 
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комунікації. Для студентів більш важливим є спілкування з профе-

сіоналами в обраній спеціальності, знайомство з новими методика-

ми і технологіями, все, що може їм допомогти у подальшому стати 

висококваліфікованими фахівцями і працевлаштуватися. 

Активно розвивається практика волонтерства і в Криворізь-

кому державному комерційно-економічному технікумі [3]. В 2013 

році студентський парламент КДКЕТ став ініціатором створення 

та ідейним натхненником молодіжного волонтерського руху 

«Територія студентських ініціатив», який на теперішній час є 

активно діючим проєктом, що добре зарекомендував себе на 

теренах міста Кривого Рогу та за його межами. Слід зазначити, 

що останні роки (2017-2019 рр.) характеризуються значним 

розширенням масштабів діяльності волонтерського руху, вихо-

дом на нові рівні співпраці та досягненням вагомих результатів.  

Стратегічна волонтерська ідея КДКЕТівців: 

• розширення мережі молодіжного волонтерського руху 

Криворіжжя та країни в цілому; 

• відродження національних традицій благодійної діяльності; 

• розвиток у молоді ранньої соціальної активності та 

усвідомлення особистої суспільної позиції; 

• виховання у молоді почуття самосвідомості, власної 

значущості та творчої ініціативи. 

Молодіжний волонтерський рух КДКЕТ охоплює три 

основних вектори студентських ініціатив: 

- Благодійний проєкт «Милосердя»; 

- Патріотичний проєкт «З Україною в серці»; 

- Інформаційно-просвітницький проєкт «Покоління небай-

дужих» до складу якого входять п’ять міні-проєктів: 

«Проблеми соціуму», «Школа молодого споживача», 

«Шлях здоров’я та краси», «Світ європейських традицій», 

«Смачно. Креативно. Корисно.». 

І якщо перші два проєкти волонтерського руху базу-

ються на фізичній, психологічній, матеріальній (благочинній) 

допомозі тим, хто цього потребує (діти-сироти, поранені бійці, 

ветерани, соціально незахищені особи), то місія проєкту «По-
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коління небайдужих» – активна інформаційно-просвітницька 

та консультативна діяльність.  

Навчання в освітньому закладі (в т.ч. технікумі, коледжі) 

співпадає з початком періоду зрілості, який характеризується 

посиленням свідомих мотивів поведінки. Стають більш стійкими 

такі якості, як громадянська відповідальність, цілеспрямованість, 

рішучість, витримка, наполегливість, принциповість, самостій-

ність, ініціативність, уміння володіти собою. Щодо очікувань 

фахівців сфери торгівлі та послуг від освітніх закладів (у тому 

числі від КДКЕТ), зазначимо, що вони потребують компетентних 

випускників, що вміють ефективно вирішувати практичні задачі, 

надавати фахову допомогу споживачам різного віку, різного рівня 

інтелекту, соціального статусу. Тому використання у єдності з 

навчанням (лекції, практичні, семінарські, та ін.) позанавчального 

процесу значно підвищують якість професійної підготовки. 

У контексті означеної проблеми ми вбачаємо, що 

волонтерська діяльність – це невичерпний позанавчальний 

додатковий ресурс, який допомагає: 

1) розвивати професіоналізацію особистості студента; 

2) поглибити інтерес до обраної професії; 

3) розвивати почуття професійної відповідальності; 

4) набувати практичний власний досвід співпереживання 

та рефлексії; 

5) набути досвід формування загальнолюдських цінностей; 

6) свідомо робити якісне визначення своєї майбутньої 

сфери професійної діяльності, спираючись на свою 

індивідуальність; 

7) розвивати комунікативні здібності, зрозуміти соціальний 

сенс професії, підвищувати персональну пізнавальну 

активність, прагнення формувати якості, практичний 

досвід, необхідні у подальшій роботі, формувати психо-

логічну готовність до самостійної практичної роботи 

після закінчення технікуму. 

Отже, залучення майбутніх фахівців сфери торгівлі та 

послуг до волонтерської діяльності допомагає сформувати 
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особистість відповідального громадянина, який повноправно 

функціонує у професійній сфері.  

Для автора статті, як багаторічного координатора одного з 

волонтерських проєктів КДКЕТ (інформаційно-просвітниць-

кого міні-проєкту «Школа молодого споживача»), стали 

цікавими питання ранжування студентських мотивів до 

волонтерської діяльності, а також чинники впливу на процес їх 

формування в умовах сьогодення [2].   

В дослідженні (анкетуванні) брали участь 60 респондентів 

(студенти 1-3-х курсів всіх спеціальностей). В результаті було 

виявлено, що мотиви студентів-волонтерів різняться між собою, в 

залежності від мети, установок та обраної ними спеціальності. 

Однaк, результaти дослiдження дoпомогли виявити oдин 

спiльний мoтив, який oб’єднує зaзначені нaпрями – прaгнення 

студентствa до пoзитивних сoціальних змiн, бaжання aктивізу-

вати грoмадянську пoзицію суспiльства.  

На підставі аналізу отриманих результатів, була запропо-

нована узагальнена класифікацію мотивів волонтерів (рис.1).  

 
Рис. 1 Класифікація мотивів студентів КДКЕТ до волонтерської 

діяльності в рамках волонтерських проєктів 

Отже, автор статті стверджує, що молодіжне волонтерство 

слід розглядати як ефективний позанавчальний вектор  

формування фахової компетентності, професійно орієнтованої 

отримання 

нових знань, 

навичок, 

досвіду під час 

волонтерської 

діяльності, 

підготовка до 

майбутньої 

професії 
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соціальної активності та громадянської відповідальності сту-

дентів закладів фахової передвищої освіти.  
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Серед причин вживання дітьми та молоддю алкогольних 

напоїв виокремлюють сімейні звичаї і традиції. Річ у тім, що 

прийняті у сім’ї діти сприймають як взірець і це може призвести 

до суб’єктивної потреби у їхньому наслідуванні [1, с. 58]. 
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Також вперше вживають алкоголь «для апетиту». Міцними 

трунками «лікують». До того ж дитина інколи сама куштує 

спиртне із цікавості. До вживання алкоголю долучаються на 

традиційних святах, сімейних урочинах, разом із гостями, т. ін. У 

підлітковому віці причини вживання алкоголю звучать на кшталт: 

як «незручно було відставати від ровесників», «друзі умовили», 

«за компанію», «заради хоробрості» тощо [2, с. 97]. 

Сприятливим фактором алкоголізації неповнолітніх є власне 

«алкогольна сім’я», в якій нетверезі батьки, часто-густо, є побла-

жливими до дітей і частіше виконують бажання дітей «випити». 

До того ж, роздратованість і поганий настрій батьків алкоголіків, 

яка виникає за відсутності спиртних напоїв, створюють у дітей 

ілюзію, що міцні трунки є позитивним чинником, який сприяє 

«добрій атмосфері» у родині. Відтак, діти сприймають традиції 

пияцтва як нормальні і легко звикають до них [1, с. 58]. 

Щодо благополучних сімей, то перше знайомство дітей з 

алкоголем відбувається тут з ініціативи батьків. Дітей привчають 

до вживання алкоголю «в міру». Діти батьків, які ніби-то «культур-

но» вживають спиртне, перебувають так само у потенційній небез-

пеці щодо долучення до пияцтва. У сім’ї, в якій вживають алкоголь 

«культурно» теж формується традиція вживання міцних напоїв. 

Очевидно, що «сильною» причиною вживання спиртних на-

поїв є агресивна реклама пива та інших напоїв із вмістом спирту. 

У процесі наукового пошуку виявлено суперечність. З 

одного боку, у Законі України «Про рекламу» ідеться про те, що 

рекламу алкогольних напоїв та тютюнових виробів заборонено 

реалізовувати на радіо та телебаченні з 6.00 до 23.00 години, на 

перших та останніх сторінках газет, на обкладинках журналів, на 

зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів 

загального користування та метрополітену, що такий тип реклами 

не можна розташовувати ближче ніж на відстані 300 метрів 

прямої видимості від території дошкільних закладів освіти, 

середніх загальноосвітніх шкіл та інших освітніх закладів [3, с. 1]. 

З другого боку, навіть побіжне спостереження наявних білбордів 

та іншої рекламної продукції, в яких пропагується і мотивується 
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до вживання той чи інший алкогольний напій, засвідчує, що вони 

є майже у постійному полі зору дітей та молоді. Якщо ж взяти до 

уваги наявність чисельної мережі супермаркетів і маленьких 

кіосків «від алкоголю», то стає зрозумілим, що молодій людині 

дуже складно встояти перед спокусою спробувати ніби-то 

«заборонений» дорослими міцний трунок. Досліди, показали, що 

якщо дітям запропонувати зіграти «весілля», «день народження», 

то вони копіюють у грі зовнішні атрибути дорослого застілля, а 

саме: імітують дзенькіт бокалів, тости, хитальну ходу гостей, ін. 

Школа повинна дати батькам чіткі установки: в жодні дні, у 

жодному вигляді, ні в яких дозах не давати дітям алкогольні 

напої; діти повинні знати, що алкоголь – ворог здоров’я, 

навчання, спорту, майбутнього і долі людини [4, с. 81-82]. 

Серед соціальних чинників, які сприяють розвитку алкого-

льної залежності виокремлюють також зростаючу бездогляд-

ність дітей, їхню передчасну самостійність [5, с. 44]. 

Узагальнюючи дані офіційних статистичних джерел, ми 

об’єднали соціальні чинники виникнення та розвитку пияцтва у 

низку груп. Так, у групу чинників, що сприяють споживанню 

алкоголю (діють на дитину до 15 років, коли закладається основа 

зловживанням алкоголем), ми включили несприятливі взаємовід-

ношення між батьками, алкогольні традиції в сім’ї, раннє 

прилучення до алкоголю. Структурними елементами групи з 

умовною назвою «Підтримка вживання алкоголю (16-19 років – 

період, коли формується систематичне та свідоме вживання 

алкоголю)», є звичаї близького оточення, що орієнтовані на 

споживання алкоголю, загальноприйняті алкогольні традиції. 

Група чинників, що сприяють зловживанню алкоголем (20-25 

років – початок самостійного життя при набутій настанові на 

звичне споживання алкогольних напоїв), уміщує  вік та пов’яза-

ний із ним «особливий стан» (економічна самостійність та 

неконтрольованість), настанова на звичайне споживання алко-

голю, частота та кількість спожитого алкоголю. У групу 

«Пияцтво, що підкріплюється зловживанням алкоголем (після 25 

років)», включено конфлікти в сім’ї, низький культурний рівень, 
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недоцільне використання вільного часу, вплив професійно-

виробничої групи [6, с. 166]. 

Таким чином, причини вживання алкогольних напоїв 

неповнолітніми особами значною мірою обумовлені впливом 

причинного комплексу пияцтва та алкоголізму у цілому. Разом 

з тим, особливості психічних і особистісних характеристик 

дітей та молоді надають цим причинам певної специфіки. 

Приміром, спонукальним мотивом вживання спиртного у дітей 

молодшого шкільного віку дуже часто виступає соціально-

психологічний механізм наслідування дорослих. Ця обставина 

актуалізує потребу особливого підходу до виховної роботи, 

організації і проведення профілактичних антиалкогольних 

заходів серед цієї вікової категорії [7, с. 35-36]. 

Насамкінець, зазначимо, що у науковій літературі 

виокремлено низку передумов, які спричинюють алкоголізацію 

неповнолітніх. До них відносять: 

• соціальні (ранній початок дорослішання, алкогольні 

звичаї оточення, негативний вплив батьків, вплив асоціальної 

компанії тощо); 

• педагогічні (низький рівень освіченості, недоліки 

виховання, недостатня поінформованість про шкоду алкоголю, 

нерозвинутість культурних потреб тощо); 

• психологічні (акцептуації характеру, відсутність 

антиалкогольних установок, слабка воля тощо); 

• біологічні (знижена реактивність організму, ранній 

початок алкоголізації, спадкові причини тощо [8, с. 7]. 
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до глибокого осмислення власного життя та ставлення до своїх 
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Актуальність проблеми взаємозв’язку закладу дошкільної 

освіти з сім’ями вихованців набуває сьогодні нового соціального 
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звучання. В умовах сьогодення два з трьох основних суб'єктів 

виховного процесу (дитина – батьки – педагоги) надто далекі від 

взаєморозуміння, вони не знають одне про одного того, що мало б 

робити їх однодумцями. Тож, сьогодні великий акцент робиться 

на інтеграцію родинного та суспільного виховання, активне 

залучення родин до освітньо-виховного процесу.    

Це є можливим завдяки проведенню фестивалів, учасниками 

яких в закладі дошкільної освіти виступають і діти, і батьки, і, 

звичайно ж, педагоги та інші працівники закладу. Адже, актуальні 

дослідження мистецтвознавців, культурологів, соціологів свідчать, 

що в сучасному світі фестивальний рух набуває дедалі ширшої 

популярності, кількість різноманітних за напрямками фестивалів 

невпинно зростає. Це пов’язано із загальносвітовою тенденцією до 

візуалізації й видовищності культури в усіх її проявах.  

В системі мистецтва видовище посідає специфічне місце 

не тільки як художній феномен, а й як масовий засіб впливу на 

людську спільноту [9, 58].  

Генетично святкова атмосфера є родовою ознакою фестива-

лю, адже саме слово фестиваль походить від латинського слова 

festivus, що означає "святковий, веселий " (звідки й походить 

англ., франц. festival) [7, 623]. Такі концепти, як "свято" і "фести-

валь" пов’язані зі священним ("святим", "неробочим") часом, який 

протистоїть профанному і трудовому часу буднів [1, 36].  

Відтак, актуалізуються дослідження, присвячені ролі 

фестивалю в сучасному суспільстві, яке в свою чергу, вимагає 

від сучасних педагогів нових креативних нестандартних форм 

роботи з батьками.  

  Досвід роботи свідчить, що батьки найохочіше йдуть на 

контакт із педагогами, висловлюють бажання співпрацювати з 

дошкільним закладом саме тоді, коли йдеться безпосередньо про 

їхню дитину. Тож для того, аби всі поставлені задачі вирішу-

вались комплексно, аби зблизити вихователів з батьками, батьків 

з дітьми, та головне – об`єднати всіх їх разом, фестивалі зазвичай 

мають комплексну інтерактивну структуру. 

Батьки та інші члени родини на фестивалі перестають бути 
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пасивними, не виступають в ролі експертів чи спостерігачів, а 

починають діяти з вихователями і дітьми на засадах 

партнерства з правом ініціативи, активної дії, самоконтролю. 

Вони – рівноправні партнери і союзники.  

Такий підхід сприяє зближенню в дитячий свідомості образів 

педагога і членів сім'ї за рахунок набуття цими найближчими 

людьми спільних рис, певного уподібнення. Зокрема, образ 

вихователя пом'якшується, споріднюється з образами батьків. 

Водночас дитина починає сприймати членів родини не лише як 

людей, що обслуговують її, задовольняють усі примхи, 

витримують вередування тощо, але, й як авторитетних 

вимогливих вихователів, носіїв цікавої інформації, багатьох 

умінь, здібностей. Дія принципу взаємопроникнення дошкільного 

закладу і сім'ї, цих двох таких важливих соціальних інститутів, 

забезпечує поєднання сімейного і суспільного виховання в одну 

суцільну ланку, спрямовану на реалізацію єдиної мети – 

всебічний, гармонійний розвиток особистості. 

Присутність батьків у дошкільному закладі на фестивалі 

дозволяє істотно змінити життя дітей, створити домашню 

атмосферу, допомагає батькам об'єктивно оцінити сильні і 

слабкі сторони у вихованні дитини.  

Отже, під час проведення фестивалів гармонійна взаємодія 

закладу дошкільної освіти  з сім’єю є запорукою повноцінності 

буття дитини, розкриття і реалізації її потенціалу, виходу на 

нові обрії соціальної реальності. В результаті ця комплексна 

форма співраці з родинами сприяє не лише ефективній 

інтеграції родинного та суспільного дошкільного виховання, а 

ще й має значущу навчальну та виховну ефективність, 

спонукає мам і тат до глибокого осмислення власного життя та 

ставлення до своїх дітей, самоосвіти та самовдосконалення, дає 

змогу в шаленому ритмі сучасного життя сказати справам 

«стоп» і приділити увагу своїй дитині, зрозуміти її освітні й 

особистісні потреби, подарувати теплі емоції від спілкування. 

Підсумовуючи, можна говорити, що в даний час в Україні, 

як і в світі в цілому фестивальний рух розвивається і 
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розширюється, стає частиною життя не тільки столиць, але і 

малих міст і селищ, об'єднує різні соціальні групи для участі в 

культурному житті місцевого співтовариства. 
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
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аспірантка Миколаївського національного 

 університету імені В.О. Сухомлинського 

м. Миколаїв, Україна 

В умовах сьогодення проблема почуття патріотизму в 

дітей дошкільного віку переростає в проблему громадянського 

виховання нації. Патріотичне  виховання має стати одним із 

пріоритетних напрямків діяльності держави та суспільства 

щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості 

[7]. Означене актуалізувало необхідність здійснення ретроспек-

тивного аналізу змісту програм 1932-1934 рр. щодо патріотич-

ного виховання дітей дошкільного віку, адже осмислення та 

систематизація історико-педагогічного процесу є необхідною 

умовою розвитку педагогічної науки і практики, особливо в 

часи реформаційних змін. 

Період 1932-1934 рр. відзначається створенням суспільного 

дошкільного виховання, яке концентрувалось на засадах комуніс-

тичного та патріотичного виховання й тотальної їдеологізації. 

Етапним документом, побудованим  на діалектично-матеріа-

лістичному світогляді пролетарської системи, було прийняття у 

1932 р. на Всеукраїнській нараді «Програми та внутрішній розпо-

рядок дитячого садка». Дана програма складалася з підрозділів: 

«Громадсько-політичне виховання», «Трудове виховання», «Фі-

зичне виховання», «Музично-рухова робота», «Зображувальна 

діяльність», «Математика», «Грамота», в яких було чітко визна-

чено обсяг знань, умінь і навичок для дітей дошкільного віку [10].  

Особливого значення для процесу формування в дітей 

патріотичних почуттів того часу мав зміст розділу «Ідейно-

політичне виховання дітей дошкільного віку». Цей розділ 

включав два підрозділи: «Громадсько-політичне і виробниче 
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життя країни» та «Ознайомлення з колективним життям і 

працею дитячого садка» у змісті яких передбачалася участь 

дітей у святкуванні днів Жовтневої революції, участь дошкіль-

ного закладу в підготовці та проведенні ленінських свят, свят 

Червоної армії, Дня оборони тощо [5, с. 268; 4].  

Розділи «Політехнічне виховання» і «Ідейно-політичне вихо-

вання» були спрямовані на політехнізацію праці, в оволодіванні 

дітьми виробничими процесами і активній допомозі заводам у 

виконанні виробничої програми (збирання утильсировини, участь 

у ліквідації проривів на виробництві тощо) [8, с. 16]. 

Аналіз архівних даних [4; 9; 10], наукових доробок [3; 5; 8], 

дисертаційних досліджень [ 1; 2; 6]  дає змогу дійти висноку, що 

характерними недоліками програм 1932 р. стосовно формування в 

дітей дошкільного віку патріотизму  є сконцентрованість здебіль-

шого на суспільно-політичному і політехнічному вихованні, 

перевантаження програми незрозумілим для дітей матеріалом 

(«курс політграмоти для дошкільників»), а також недооцінення 

сюжетно-рольових ігор патріотичного спрямування як  природ-

ного засобу виховання дитини. Однак, саме перша загально-

педагогічна «Програма для дошкільних закладів» (1932 р.), що 

була створена на замовлення державних органів, слугувала 

підвалинами для подальшої розбудови радянської системи 

дошкільного виховання і змісту роботи з дітьми від 4 до 7 років. 

У 1934 р. програму було доопрацьовано і видано для роботи 

дитячого садка. Наскрізною ідеєю програми залишалась насампе-

ред активізація діяльності дітей, організація їхньої посильної тру-

дової діяльності, що спрямовувалась на комуністичне та патріо-

тичне виховання. За основу цих програм була взята частина проек-

ту 1932 р., зокрема організація роботи за «видами діяльності». 

У підрозділі «Громадянсько-політичне виховання дошкіль-

ника» чітко визначалися напрями та зміст роботи вихователів у 

формуванні в дітей дошкільного віку патріотичного почуття, а 

саме:  виховати «інтернаціональне почуття»; дати «початкові 

матеріалістичні антирелігійні настанови та закласти елементи 

бойового безвірництва»; формувати «класові чіткі поняття 
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(уявлення) про соціальне будівництво та громадсько-політичне 

життя робітника і колгоспника; закласти комуністичну спрямо-

ваність у поведінку дитини» [9, с. 81]. 

У підрозділі «Розвиток мовлення» акцентувалась увага на 

вихованні дітей рідною мовою, тобто мовою, якою дитина 

користується в сім’ї.  У підрозділі «Робота з батьками» задля 

правильного розуміння «Ленінської національної політики у справі 

виховання (виховання рідною мовою) та шкідливості копіювання 

батьками мовлення дитини» батькам пропонувалося читати дітям 

книжки та розповідати їм про трудове життя дорослих, життя і 

працю на заводі, про ентузіазм та творчу діяльність взагалі, 

соціальну перебудову своєї країни; про боротьбу з буржуями, 

куркулями, попами і т. ін., про минуле (боротьбу пролетаріату з 

царизмом) [9]. У тематичне планування вихователям пропонувало-

ся включати читання уривків із книги Н.Крупської «В.І. Ленін», 

С. Михалкова «В музеї В. І. Леніна» та ін..; читання оповідання 

С. Баруздіна «Головне місто»; розучування віршів О. Висоцької 

«Свобода»,  М. Познанської «Здрастуй, Жовтень!», «Ленін», А. 

Барто «Песнь о Ленине», О. Висоцької «Дивіться, все місто 

прикрашено» та ін. [2]. 

Одним із стрижневих завдань програми з трудового 

виховання було ознайомлення дітей усіх вікових груп дитячого 

садка з різними видами побутової, господарської, ручної та праці 

на городі, а саме – організація господарського куточка, робочого 

куточка, весняні роботи, робота з організації зимової дільниці, 

оздоровленні побуту, організація городу та квітника, допомога 

дільниці. У змісті розділу «Ідейно-політичне виховання дітей 

дошкільного віку», який складався з двох підрозділів: «Ознайом-

лення з колективним життям і працею дитячого садка» та 

«Громадсько-політичне і виробниче життя країни» було подано 

знання, які треба було засвоїти дітям кожної вікової групи, та 

методичні рекомендації вихователю щодо пояснення цих знань 

дітям [6, с. 270].  

Тобто основне завдання, що ставилося перед вихователями, 

формування в дітей патріотичного почуття, котре б повністю 
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відповідало визначеним партією ідеалам комуністичної моралі з 

тим, щоб молоде покоління було готовим у майбутньому брати 

активну участь у соціальному житті країни [3, с. 146].  

Отже,  1932-1934 рр. відзначився в історії дошкільного 

виховання як етап еволюції змісту й педагогічного 

інструментарію підготовки майбутніх вихователів щодо 

патріотичного виховання дітей дошкільного віку. Зміст 

навчально-виховної роботи формувався під впливом ідеологічних 

нашарувань, які розглядалися як патріотичне виховання. Завдяки 

дослідженням вчених та доробку практиків внесено зміни до 

змісту програм освітньо-виховної роботи в дошкільних закладах; 

вдосконалювались методи і прийоми здійснення програмних 

вимог щодо формування почуття патріотизму в дітей 

дошкільного віку, але вони базувалися на засадах політехнізації, 

ідеологізації та комуністичному спрямуванні.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів досліджу-

ваної проблеми і засвідчує необхідність подальшої розробки 

питання виявлення особливостей змісту програм щодо 

формування почуття патріотизму у дітей в дошкільних закладах 

України в період 1932-1934 рр. 
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У статті розкрито теоретичні основи концепції життє-

творчості крізь призму гуманістичної педагогіки. Акцентовано 

увагу на ролі освіти у виробленні життєвої стратегії людини, 

створенні умов для самореалізації, самоствердження як в 

особистісному, так і в професійному вимірах. Розкрито зміст 

поняття «життєтворчість». З’ясовано пріоритетність 

розвитку духовно-творчого потенціалу особистості дитини як 

запоруки її всебічного гармонійного розвитку на засадах 

особистісно орієнтованої парадигми. 

Ключові слова: життєтворчість, самореалізація, творчість, 

духовні цінності,  творчий потенціал особистості. 

Питання значення освіти в системі творчої самореалізації, 

самоствердження особистості сьогодні набуває особливої 

актуальності в умовах розвитку гуманістично-орієнтованої 

педагогічної парадигми. Визнання людської особистості як 

найвищої цінності, створення сприятливих умов для розвитку її 

природних здібностей, задатків, розкриття творчого потенціалу в 

освітньому процесі – є головними умовами забезпечення 

життєтворчості людини. Завдяки інноваційним особистісно-

орієнтованим технологіям розвитку особистості, реалізації 

принципу дитиноцентризму в педагогічному процесі, актуалізації 

індивідуально-духовного досвіду людини освіта стає 

фундаментальним чинником життєтворчості особистості. Заклад 

освіти має допомогти усвідомити цінність життя, гідного людини, 

виробити свою життєву стратегію, свій життєвий проект, 
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реалізувати положення: «Пізнаючи світ, пізнавай передусім 

самого себе». У сучасних умовах освіта є не просто підґрунтям 

особистої і професійної діяльності, вона сама являє собою один з 

ключових видів людської життєдіяльності, через який 

реалізується особистісна життєтворчість [1, с. 136-137]. 

Проблема життєтворчості зосереджується на проблемі тво-

ріння себе, побудові власного життя, виходячи з духовного світу, 

світогляду, цілей, стремлінь, зрештою – з розуміння сенсу життя. 

Успішність самореалізації людини у професійній та особистісній 

сферах залежить, насамперед, від усвідомлення себе активним 

суб’єктом життєтворчості, що передбачає особисто-орієнтовану 

практику гармонізації внутрішнього «Я» та з навколишнім світом.  

Сучасні науковці (І. Єрмаков, Л. Сохань, Г. Несен, В. Нечипо-

ренко) наголошують, що ідея життєтворчості полягає у становленні 

людини – не простого носія інформації, а людини-творця, людини з 

високими духовними цінностями. Квінтесенція педагогіки життє-

творчості – від творчої особистості до мистецтва жити [2, с. 18]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про 

багатоаспектність трактування поняття «життєтворчість». Так, 

досліджуваний феномен розглядається як: 

- духовно-практична діяльність особистості, націлена на 

творче проектування і здійснення її життєвого проекту, процес 

упорядкування подій життя особистості та її одночасне 

самовдосконалення [3, c. 59]; 

- особлива духовна активність особистості, що проявля-

ється у способі організації життя, в життєвоважливих виборах, 

у постановці та вирішенні основних питань буття [4, с. 190]; 

- особливий тип життєдіяльності, за яким кожна мить є 

творчим актом, потенційною інновацією в будь-якій сфері 

життя людини та культури, що забезпечується та одночасно 

результується унікальністю людини [5, с. 16]; 

- інтегративна, духовна здатність суб’єкта організовувати 

умови свого життя, перетворювати і розширювати свій 

життєвий світ, змінювати систему відношень до світу, інших 

людей і до себе в процесі розвитку індивідуальності [6, с. 25]. 



71 

Отже, концепція життєтворчості – це не відірвана від 

життя людей абстрактна доктрина, а жива, динамічна, здатна 

до саморозвитку система, яка допомагає самоусвідомленню 

людиною своєї унікальності, неповторності та враховує реальні 

особливості динамічного життя людини в світі, що змінюється. 

Ключовою ідеєю концепції життєтворчості особистості є 

визнання пріоритету творчого потенціалу в людині. Творчість 

– універсальна здатність особистості, що веде до всіх форм 

самовираження. Це питання набуло грунтовної розробки, 

зокрема, й у наукових доробках представників гуманістичної 

психології. Так, А. Маслоу розглядав творчість як рису, 

потенційно присутню у всіх людей від народження [7]. Хоча і 

визнавав, що більшість людей поступово втрачає цю якість у 

процесі життєвого шляху через «окультурення». Нам імпонує 

думка А. Маслоу, що здатність до творчого вияву сутнісних 

сил закладена в кожній особистості і не вимагає спеціальних 

талантів чи здібностей. Особливо ця ідея набуває значущості 

при реалізації  особистісно орієнтованого навчання та 

виховання підростаючого покоління, зокрема, усвідомленні 

педагогами необхідності створення сприятливих психологічно 

комфортних умов для розкриття творчого потенціалу кожного 

вихованця, наявності віри в його сили, успіх, здібності тощо. 

К. Роджерс креативність описував як характеристику 

повноцінно функціонуючої особистості [7]. Продукти творчості 

(ідеї, проекти, дії) і творчий образ життя з'являються у людини, 

яка живе «хорошим життям». На його думку, творчі люди праг-

нуть жити конструктивно і адаптивно у своїй культурі, у той же 

час задовольняючи власні найбільш глибокі потреби. К. Роджерс 

хотів, щоб людина звертала увагу на те, якою вона може бути: 

жити насичено, повністю усвідомлено, у повній мірі відчувати 

людське буття - «повноцінно функціонувати» [7, с. 273]. 

Отже, в основі концепції життєтворчості покладена ідея 

розвитку, саморозвитку, самореалізації особистості, здатної до 

творчого проектування власного життя, постановки життєвих цілей 

і способів їх досягнення. Одними із головних завдань педагога в 
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контексті педагогіки життєтворчості – формування у вихованців 

активної життєвої позиції, плекання дитини як творчого суб’єкта 

життя та надання допомоги їй у визначенні життєвої стратегії, 

виховання морально-духовний цінностей, створення емоційно 

сприятливих умов для саморозвитку та самореалізації.  
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Педагогічні науки 

 

ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ І ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗВИТКУ У  

МАЙБУТНІХ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРІВ В ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ 

 

Мойсеєва Л.А.  

Актуальність розгляду проблеми творчого потенціалу 

музиканта-концертмейстера, та його особливого місце знання в 

педагогічний науці пояснюється тим, що під поняттям 

«творчість» і «творчий потенціал» розглядається особлива 

форма людської діяльності, пов'язана з функцією перетворення, 

яка стає основою внутрішнього механізму всіх когнітивних 

процесів – сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, уяви. 

Фіксація невимовних, нераціональних сторін творчого акту 

як би сама по собі знімала питання про можливість створення 

певних формул та алгоритмів в художній творчості. Дійсно, за 

своїм визначенням творчість - це створення того, що ще не 

існувало; у цьому сенсі будь-який творчий акт не може бути 

вимірюваним певними критеріями і межами. Будь-яка творча дія 

перебуває в опозиції до нормативності, проте може стати 

адаптованою формою діяльності. Творчий імпульс рушить 

традиційні правила, коди, сприйняття, але породжує нові художні 

осяяння. На думку психолога О.Кривцун, який доводить, що 

творчий акт ніколи цілком не  детермінований ззовні, але разом з 

тим він не може бути повністю зведений тільки до реалізації « 

почуття форми», що живе в душі художника. Ані об'єктивні, ані 

суб'єктивні передумови, взяті самі по собі, не можуть бути 

поясненням творчої продуктивності, яка живе в душі митця. З 

іншої боку чи не більше значення в підготовці й здійсненні 

творчого акту у творця має так звана мимовільна активність, яка 

відзначена безперервним художнім фантазуванням. Це свого роду 

внутрішня лабораторія, в якій клубляться, напливають один на 

одного, проростають приховані переживання і їх художні форми 

[1 ст. 17-18]. 
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Внутрішня  потреба творчості, художнє почуття виявля-

ються набагато сильнішими багатьох зовнішніх чинників, що 

впливають на художників. Владання митця таке, що його 

психічний апарат повинен впоратись не із зовнішніми, а із 

внутрішніми імпульсами, від яких не можна ухилитися. [1ст.19 

- 20] Творчий  потенціал особистості визначає здатність до 

самостійної постановки проблем і пошуку їх розв'язання  з тієї 

або тієї ступені  реалізації комплексу знань, умінь і навичок у 

певній сфері діяльності або спілкування. [5ст.9-12] Тобто, 

творчий потенціал інтелектуальної людини характеризує її 

особистість у цілому і являє собою систему когнітивних і не 

когнітивних компонентів, презентованих інтелектуальними 

(оригінальність, гнучкість, адаптивність, швидкість і оператив-

ність мислення, легкість асоціацій, рівень творчої уяви), і 

особистісними (мотиваційними, емоційними, вольовими, 

рефлексивними й ціннісно - змістовними ) характеристиками в 

їхній взаємодії. Кажучи про творчий потенціал музиканта-

виконавця в цілому, і концертмейстера зокрема, можливо 

стверджувати, що він містить у собі ряд особистісних, 

генетичних якостей (вокальні дані, гострота музичного слуху й 

т. ін.), сценічні дані й набуті сценічні навички, внутрішню 

творчу енергію, а також  здатність до активного професійного 

зростання, що включає фактор працездатності. 

За результатами дослідження психолога О. Кривцуна, у 

психології творчого потенціалу музиканта важливе значення 

має поняття художньої установки,  яку він визначає як систему 

очікувань. Здатність художника жити у будь-якій істоті чи 

явищі, бути й чоловіком і жінкою, з однаковою переконли-

вістю досягати художнього перетворення в протилежних 

персонажах. Результатом такого творчого акту стає поява 

творчого продукту з деякими обов'язковими характеристиками 

і якостями. Важливим аспектом творчого продукту є новизна, 

оригінальність і унікальність. Отже, творчий потенціал може 

розглядатися як вихід за межі заданого, у ньому проявляється 

також активність несвідомих психічних процесів. [1ст.26 -30] 
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Ми визначимо творчій потенціал, як сукупність можливостей 

реалізації творчості суб’єкта новими напрямками його діяльності. 

Щодо окремого індивіда, його творчий потенціал визначають як 

інтегративну якість особистості, яка характеризує міру її 

можливостей ставити й вирішувати нові завдання в сфері її 

діяльності. Відомий психолог В. Моляко запропонував власну 

концепцію формування творчої особистості й реалізації її 

творчого потенціалу. Він визначає творчий потенціал як 

інтегративну властивість особистості, яка характеризує міру 

можливостей здійснювати творчу діяльність, готовність і 

здатність до творчої самореалізації й саморозвитку. Творчий 

потенціал – це саме та система, яка абсолютно схована від будь-

якого зовнішнього спостереження, більше того, сам носій 

творчого потенціалу іноді зовсім не знає про свої творчі 

можливості. Про дійсні творчі можливості конкретної людини 

можна говорити лише на основі здійсненої діяльності. Творчий 

потенціал стає не уявлюваною, а реальною, прогнозованою 

цінністю лише тоді, коли реалізовується. Можна стверджувати, 

що творчий потенціал – це внутрішній процес взаємодії 

психологічних якостей, співвідношення природних і внутрішніх 

сил людини,  який сприяє розвитку всіх здатностей, можливостей 

і властивостей до здійснення творчої діяльності, творчих тактик і 

стратегій у цьому процесі, які дозволяють знаходити унікальне, 

принципово нове рішення проблем, а також забезпечує потреби 

особистості у творчій самореалізації й саморозвитку. [4 ст 5-9]  

Розглядаючи питання творчого потенціалу, звернемо увагу на 

його  складові. На думку, Д. Кирнарскої, творчий потенціал 

людини можна схарактеризувати за 5 основними поняттями – 

здатність, обдарованість, талант, інтелект і креативність. [2ст.18] 

В.Моляко позначає свою структуру творчого потенціалу, де він 

визначається такими складовими:  

1) задатки, нахили, які проявляються в надання переваг  до 

чогось;  

2) інтереси, їх спрямованість і частота прояву;  

3) допитливість, пошук до створення чогось нового;  
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4) швидкість в засвоєнні нової інформації;  

5) проява загального інтелекту;  

6) наполегливість, цілеспрямованість, працьовитість;  

7) порівняно швидке і якісне оволодіння вміннями, 

навичками, майстерністю виконання певних дій;  

8) здатності до реалізації власних стратегій і тактик, різних 

проблем, завдань, пошук виходу зі складних нестандартних, 

екстремальних ситуацій. Усі ці вміння, якості входять до 

складу творчого потенціалу особистості. [4 ст. 8-9]            

Особливе значення творчого потенціалу, та проблеми його 

розвитку набуває в процесі формування особисто у мистецтві, 

зокрема в професії музиканта. Творчий потенціал музиканта 

може бути визначеним не лише як перелік особистісних рис, але й 

як можливість реалізації людиною власних індивідуальних 

особливостей. Оскільки творчі ідеї мають емпіричну основу, то 

творчий потенціал індивіда, безперечно, визначається його 

здатністю відображати предмети і явища об`єктивної дійсності. 

Музикант, граючи, інтерпретує музичний твір, а його поняття і 

вміння вказують на рівень творчого потенціалу виконавця. 

Музикант - концертмейстер  поряд із солістом (солістами) - 

«виступає як інтерпретатор (тлумач) авторського тексту, сам 

процес читання нотного тексту є творчим: кожен виконавець по-

своєму осмислює нотний текст, співвідношення темпу й 

агогічних відхилень, акцентів і артикуляційних позначень». [6 

ст142] Концертмейстер  не  є «тінню соліста» (хоча у зв'язку з 

деякими ансамблевими параметрами це порівняння могло б  бути 

доречним),  і навіть не тільки повноправний учасник ансамблю, а 

«диригент музично-виконавського процесу» [3ст. 68 - 72],  його 

роль як і у процесі роботи із солістом над музичним твором, так і  

в процесі концертного виконання можна однозначно вважати 

творчою. Крім того, творчі функції концертмейстера тісно 

пов'язані з педагогічними  й професійно-комунікативними. Перші 

найбільш необхідні в процесі репетиційної роботи, другі ( з 

погляду злиття із творчістю) —в концертному виступі, коли 

концертмейстер відчуває стан не лише «роздвоєності», а навіть 
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розділення на три частини: з одного боку, перевтілення в «героя» 

музики, що виконується, з іншого боку – контроль над власним 

виконанням, і, по-третє, контроль  над цілісним звучанням свого 

ансамблю із солістом.              

На основі вище згадуваного, можна зробити висновок, що 

творчий потенціал  саме концертмейстера складається трьох 

основних компонентів, а саме: особистисно – творчого 

компонента - який включає індивідуальні здібності та якості, 

комунікативного компонента - який містить порозуміння у 

професійних відносинах, емоційний аспект та діалогічність,  

професійного компонента-який містить у собі всі напрямки 

професійних знань та вмінь.  

Розвиток творчого потенціалу - це відправна крапка для 

розвитку майбутнього музиканта в цілому, а особливо,  

музиканта - концертмейстера.  Подальші розвідки в цьому 

напрямку полягатимуть у визначенні та апробації педагогічних 

умов, які сприяють формуванню творчого потенціалу 

концертмейстерів в процесі навчання.   

Література: 

1. Кривцун О. Психологія мистецтва // Видавництво 

Літературного інституту ім. О. М. Горького М., 2000р – 224 ст. 

2. Кирнарська Д.  Психологія спеціальних здатностей  // 

Таланти XXL М., 2004 р- 496ст. 

3. Кононенко В. Концертмейстерський клас, як епіцентр 

музичної педагогіки // Журнал «Мистецтво в школі», 2007р, № 

5   68 – 72 ст. 

4. Моляко В. Психологічна теорія творчості //  Журнал 

«Обдарована дитина» СП. 2004 р. – № 6  2-9ст. 

5. Михайлівська В. Вплив концертмейстерської діяльності 

на розвиток ключових і професійних компетенций випускника 

музично-педагогічного коледжу// Матеріал обласної науково-

практичної конференції, 2 ч.  О., 2007 р.-  9-12ст. 

6. Федорович Є., Тихонова О. Основи музичної 

психології.// Є., 2010 р. – 218 ст. 



78 

______________________________________________________ 

УДК 11   Педагогічні науки 
 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ, ЯК ФАКТОР 

ДЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА 
 

Мороз О.В.  

бізнес-тренер 

Професіонал з розвитку особистості 

Міжнародна інноваційна бізнес-школа Rainbow 

м.Вінниця 

У статті піднімається питання впливу дистанційного навчання 

на формування суспільної свідомості підлітків. Наведені 

приклади деструктивного впливу віддаленого навчання на 

особистість. З’ясовано, що повноцінниий розвиток особистості 

неможливий без факторів соціалізації. Доведено, що в умовах, які 

виникають потрібно змінювати систему, вносити корективи в 

освітні процеси, налагоджувати активне спілкування, для 

стабілізації соціального розвитку підлітка. Розвинуто ідею 

стосовно виробленні моделей психологічного впливу на свідомість 

підлітка, що дасть можливість розвинути сферу самосвідо-

мості, як одиниці суспільства. Розвинути шляхи командної 

взаємодії та спільних завдань, що нададуть змогу кожному 

відчути себе частиною цілої системи. А також важливим 

елементом колективної діяльності, з урахуванням думок та 

потреб кожного окремого індивіда. 

Ключові слова: десоціалізація, деструктивна поведінка, 

дистанційне навчання, розвиток. 

Літ.: 5. 

Дистанционная учеба, как фактор десоциализация 

личности підростка 

В статье поднимается вопрос влияния дистанционной учебы 

на формирование общест-венного сознания подростков. 

Приведены примеры деструктивного влияния отдаленной 

учебы на личность. Выяснено, что полноценное развитие 

личности невозможно без факторов социализации. Доказано, 

что в условиях, которые возникают нужно изменять систему, 

вно-сить коррективы в образовательные процессы, налажи-

вать активное общение, для стабилиза-ции социального 
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развития подростка. Развитая идея касательно выработке 

моделей психоло-гического влияния на сознание подростка, 

которая даст возможность развить сферу самосоз-нания, как 

единицы общества. Развить пути командного взаимодействия 

и общих заданий, которые предоставят возможность 

каждому почувствовать себя частью целой системы. А 

также важным элементом коллективной деятельности, с 

учетом мыслей и потребностей каждого отдельного 

индивида. 

Ключевые слова: десоциализация, деструктивное поведение, 

дистанционная учеба, развитие. 

Лит.: 5 

Controlled from distance studies, as a factor of desocialization of 

personality of teenager 

In the article rises question of influence of the controlled from distance 

studies on forming of public consciousness of teenagers. Examples of 

destructive influence of remote studies are made on per-sonelyty. It is 

found out, that complete development of personality is impossible 

without the factors of socialization. It is wellproven that in terms that 

arise up it is needed to change the system, amend in educational 

processes, to put right an active commonunication, for stabilizing of 

social develop-ment of teenager. An idea is developed concerning 

making of models of psychological influence on consciousness of teen-

ager that will give an opportunity to develop the sphere of conscious-

ness, as units of society. To develop the ways of command cooperation 

and general tasks that will give possibility to each to feel part of the 

whole system. And also by the important element of collective activity, 

taking into account ideas and necessities of every separate individual. 

Keywords: desocialization, destructive behavior, controlled from 

distance studies, development. 

Lit.: 5 

Постановка проблеми. Тривалий період ізоляції та 

відсутності нормального режиму спілкування, можуть 

викликати незворотні зміни у підлітків. Що проявляється в 

асоціальній поведінці. Десоціалізація молоді може призвести 

до загальної деградації суспільства вцілому. 

Формування цілей статті. Метою є привернути увагу до 

питань налаштування формату дистанційної освіти, як до 



80 

фокторів, що несуть ключову роль у формуванні особистості 

підлітків. 

Виклад основного матеріалу. Кожен з нас істота суспільна. 

Як особистість ми теж розвиваємось та формуємось під впливом 

соціума. Саме в підлітковому віці активне спілкування особливо з 

однолітками, дає можливість сформувати не тільки власну само-

оцінку, а також свою ідентичність. Розібратися в собі, як в 

елементі загальної культури та національної ідентичності. Вивчи-

ти суспільні цінності, норми, ролі та правила поведінки [1, 1 ст.] 

Дистанціцне навчання та тривала ізоляція, можуть 

призвести до незворотніх процесів, в яких втратиться потреба у 

пошуку зворотнього зв’язку і як результат порушиться процес 

ідентифікації себе, як частини колективу. Роль особистості 

нівелюється, індивідуальність розчиняється в агресивній 

безликій масі. Розпочинається процес десоціалізації. 

Десоціалізація — це втрата або свідома відмова від засво-

єння цінностей, норм, соціальних ролей, звичного способу 

життя. Люди втрачають людську подобу і те, чому вони 

навчилися в суспільному житті [1, 2 ст.] 

Вже на даному етапі проведення дистанційного навчання 

виникає багато запитань до якості отриманої освіти. Проведені 

дослідження, опитування та спостереження свідчать про той 

факт, що дистанційна освіта порушує умови спілкування не лише 

між учнями, але також формує безодню в системі спілкування 

учень-вчитель. Що безумовно знову ж таки впливає на аспект 

формування ідентичності та самооцінки. Багато підлітків 

відмітили суб’єктивний фактор оцінювання, зокрема самої роботи 

учня, без огляду на його особистість. Учні помітили позитивні 

тенденції в оцінюванні самої роботи, коли немає впливу один на 

одного і безпосереднього контакту.А це все викликає у дитини 

формування думки, що робота хороша, а я, або моя поведінка—

недостатньо хороші для вчителя. Тому виникає бажання 

сховатися, не проявлятися як особистість. 

Дистанційне навчання вивільняє частину часу і притягує 

підлітка до комп’ютера. Віртуальна реальність затягує у свої 
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простори, де дитина може проявити себе як зовсім інша індивіду-

альність, наділена надзвичайними якостями і можливостями, які 

непритаманні в реальному житті. Відчуття бепорадності у 

реальності, у спробах проявити себе як супергерой, породжує 

агресію по відношенні не тільки до себе, але й до оточуючих. 

Тому є чітке розуміння, що після виходу з карантину, ми стикне-

мося із натовпом агресивно налаштованих підлітків, які 

вирвались із обежень. Та на прикладі віртуальних персонажів 

будуть проявляти свої ідентичності, далекі від ідеалу та соціаль-

них норм. Втративши навички ефективної комунікації. [5, 152 ст.] 

Висновки. Зважаючи на вищесказане, виникає потреба сфор-

мувати систему взаємодії між різними ланками суспільства. В 

навчальному процесі запровадити ігри та завдання, які зможуть 

налаштувати підлітків на командну роботу. Навіть в режимі он-

лайн побудувати програму так, щоб участь та активна діяльність 

кожного учня впливали на загальний результат. Щоб формувалось 

відчуття приналежності до групи та створювались умови для спіл-

кування, вираження своєї думки та проявлення своєї ідентичності. 

Для нас, дорослих, це теж виклик, який полягає в тому, 

щоб прикласти максимум зусиль та мудрості і не допустити до 

моральної деградації молоді. Відновити нормальні життєві 

цикли формування особистості підлітків. 
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ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАТИВНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ В ПЕРІОД 

ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ЗАНЯТЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

КУРСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОФАННЯ ТА КУЛЬТУРИ 

 

Науменко А. М., Іванова М. В. 

Викладачі фізичного виховання та культури 

Полтавського базового медичного коледжу 

м. Полтава, Україна 

Анотація: У статті розглянуто використання інформаційно-

комунікативних технологій  в період дистанційного навчання і 

закріплення на практичних заняттях. Курс з фізичного виховання 

та культури - це практика, але тут є місце і теоретичним 

знанням для виявлення та розвитку здібностей студентів. 
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Найсуттєвішим у фізичному вихованні та  всьому навчаль-

ному процесі є створення умов для виявлення і розвитку 

здібностей студентів, розвитку навчально-пізнавальної діяльності 

та їх самостійності. Використання інформаційно-комунікативних 

технологій в період дистанційного навчання і закріплення на 

практичних заняттях дає можливість бути предмету фізичне 

виховання та культура - сучаснішим.  

Не дивлячись на те, що курс з фізичного виховання та 

культури - це практика, тут є місце і теоретичним знанням. 

Викладачеві необхідно знаходити і використовувати такі методи 

навчання, які дозволили б кожному студентові проявити свої 

теоретичні навички та активізувати рухову діяльність.  

Використовуючи відеоуроки, текстові файли, онлайн тести 

та презентації на дистанційних заняттях дозволяють детальніше і 

наочно надавати теоретичний матеріал, що робить процес освіти 

найбільш ефективнішим. Ці методи роботи можуть бути 

використані при вивченні техніки виконання рухів і вправ з 

гімнастики та легкої атлетики, оскільки за допомогою наочної 

картинки даний рух або вправу можна розкласти не лише на 

етапи виконання, але і фрагменти, а також створити правильне 

уявлення рухових дій, які  вивчаються . 

Розробляючі такі презентації, відеоуроки, текстові файли та 

онлайн тести з комплексами загальнорозвиваючих вправ та зав-

даннями з визначеної тематики можуть стати  помічниками вик-

ладачу в дистанційному навчанні. Одним із таких видів дистанці-
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йного домашнього завдання може бути створення презентації, 

рефератів, конспектів та онлайн тестів за тематикою, а саме:  

➢ «здоровий спосіб життя»,  

➢ «шкідливі звички», 

➢  «гімнастика», 

➢ « легка атлетика», 

➢ «спортивні ігри». 

Студенти можуть виконувати такі завдання самостійно, 

що дозволяє їм  проявити свої навички та вміння, які вони 

здобули під час дистанційного навчання. 

 На дистанційних заняттях також можливе проведення 

тестування з метою перевірки і закріплення знань студентів. 

Кожен студент бачить свій результат і одразу може виконати 

роботу над помилками, що покращує засвоєння матеріалу. 

Викладач може бачити результати кожного студента, їх 

помилки та час, затрачений на виконання завдання, що дає 

можливість статистично оцінити досягнення кожного студента 

і курсу в цілому. 

Електронні освітні ресурси, також дозволяють студентам 

на дистанційних заняттях детальніше ознайомитися з 

вивченою темою, знайти необхідні вправи для вдосконалення 

своїх фізичних якостей і поповнити багаж своїх знань з курсу 

фізичного виховання та культура. 

Головною метою викладача  при використанні таких 

технологій в період дистанійного навчання – це застосування 

методів та напрямків його роботи, які будуть спрямовані на 

формування у студентів свідомого ставлення до свого здоров’я 

та стану фізичної підготовленості. 

 Студентів цікавлять такі дистанційні  курси, на яких вони 

отримують не тільки спрямоване навантаження, а ще й 

наукове, методичне обґрунтовування своєї діяльності. 

Використовуючи такі технології  при вивчені техніки 

виконання вправ зі студентами дистанційно - аналізується цей 

матеріал та  буде використаний  на практиці.Такі технології на 

дистанційних заняттях повинні бути присутні постійно.  
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Елементом професійної підготовки студентів у закладах 

вищої освіти є навчальний процес, в якому і відбувається власне 
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професійний розвиток майбутніх вчителів трудового навчання і 

технологій. У цьому процесі студент опановує свою майбутню 

професійну діяльність. Наступним елементом змісту професійної 

підготовки вчителя трудового навчання і технологій є функціону-

вання засобів навчання. До засобів навчання в широкому сенсі 

слова відносять дидактичні засоби, технічні засоби навчання, 

навчально-лабораторне та навчально-виробниче обладнання, 

засоби наочності, навчальні приміщення. Велике значення в 

професійно-педагогічній підготовці відіграє її інформаційне 

забезпечення – інформаційні потоки в самому процесі навчання, 

зберігання інформації і її переробка (навчально-методична та 

наукова література, комп’ютеризація навчання). Це є одним із 

елементів професійно-педагогічної підготовки.  

В українській літературі останніх років до проблеми 

формування особистості сучасного вчителя зверталися такі 

вчені, як В. Андрущенко, С. Гончаренко, Р. Гуревич, М. Євтух, 

І. Зязюн, О. Коберник, М. Корець, В. Кремень, О. Падалка, В. 

Сидоренко, Г. Терещук та ін.  

У дослідженнях М.А. Пригодія професійна підготовка май-

бутнього вчителя в освітньому процесі розглядається як важлива 

функція існування і розвитку людського суспільства, від якої 

залежить виховання всього підростаючого покоління [2]. 

Професійну діяльність учителя технологій з її характером 

можна розглядати як послідовне вирішення професійних завдань. 

Однак в умовах модернізації вітчизняної освіти – запровадження 

профільного навчання, перед учителем технологій постають нові 

за своїм змістом професійні завдання. При підготовці фахівця 

надзвичайно важливу роль відіграють знання та вміння. А при 

підготовці майбутніх вчителів трудового навчання і технологій на 

перший план виступають практичні технічні знання. Вони є про-

відними. Навколо них можуть об’єднуватися всі інші знання. У 

підготовці вчителя трудового навчання і технологій повинна бути 

система практичних технічних знань і умінь по конкретних 

технологіях, яким він буде навчати учнів. Це, наприклад, техноло-

гія оздоблення різьбленням, технологія електротехнічних робіт. 
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Питання сутності та структури технічних знань висвітлено в 

працях П.Атутова, С. Батишева, В. Гусєва, Й. Гушулея, С. Ка-

люги, І. Конфедератова, Г.Левченка, В.Мадзігона, П. Ставського, 

В. Сидоренка, Д. Тхоржевського, С. Шабалова, В. Юрженка та 

інших науковців.  

Технологія перетворення енергії, яка виражається у вигляді 

функціонування технічних засобів технологічної діяльності, 

вимагає, перш за все, оволодіння конструктивно-технічними 

знаннями, тобто знаннями того, як влаштовані і як працюють 

різні технічні пристрої і технічні системи. Інформаційні 

технології вимагають як теоретичних уявлень про зберігання, 

переробку і тиражування інформації, так і практичних знань і 

умінь здійснювати ці операції за допомогою різних технічних 

пристроїв. Соціально-економічні технології з перетворення 

матеріалів пов’язані зі знаннями маркетингу, менеджменту, 

знаннями підприємницької діяльності в цілому.  

Для інженера технічні знання становлять основу його 

професійної діяльності. Основу ж професійної діяльності 

вчителя трудового навчання і технологій складають психолого-

педагогічні знання, а технічні знання є базою, з якої черпається 

навчальний матеріал для цієї діяльності. Оволодівши 

технологічними знаннями в процесі спеціальної предметної 

підготовки в педагогічному закладі вищої освіти, вчитель 

трудового навчання і технологій у своїй професійній діяльності 

передає їх учням, здійснює трансформацію технологічної 

культури, використовуючи для цього приклади конкретних 

технологій. Формуючи в учнів цілісну систему технологічних 

знань, включаючи їх в різні види технологічної діяльності, 

вчитель створює умови для сприятливого розвитку особистості 

учнів, для розвитку тих властивостей, які відображають потреби 

і самої особистості, і суспільства. Виходячи з цієї ролі 

технологічних знань в діяльності вчителя трудового навчання і 

технологій можна визначити відповідні вимоги для системати-

зації конструктивно-технічних знань, що входять у розглянуту 

групу. Конструктивно-технічні знання в підготовці інженера 
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відбираються і систематизуються навколо його конкретної 

спеціальності та спеціалізації. Учитель трудового навчання і 

технологій має спиратися на гранично широку сукупність 

технічних знань і уявлень про технологічне середовище в 

цілому. Він повинен розглядати техніку як безліч технічних 

систем, які перетворюють енергію природи і використовуються 

людиною. При цьому, природно, не повинно бути докладної 

деталізації і конкретизації технічних явищ, процесів і технічних 

нормативів, характерних для виробничої інженерної діяльності. 

Сам підхід до вивчення конструктивно-технічних знань повинен 

бути іншим, ніж при підготовці інженера. Для інженера 

конструктивно-технічні знання, знання техніки важливі як 

знання про знаряддя технологічної діяльності. Для вчителя, крім 

цього, необхідно розуміння того, як техніка поступово бере на 

себе трудові функції людини, стаючи якби його продовженням, 

продовженням його природних робочих органів; усвідомлення 

того, як в техніці виявляються сутнісні сили людини. Її вивчення 

з таких позицій дозволить вчителю трудового навчання і 

технологій здійснювати гуманістичний підхід до технологічного 

навчання, що характерно для сучасної парадигми освіти. 

В методичній підготовці особливе значення для майбут-

ньої педагогічної діяльності має формування знань, умінь і 

навиків у студентів.  

У дослідженнях Н. В. Кузьміної виділено в педагогічній 

діяльності чотири компоненти: 

гностичний – самоаналіз і пізнання об’єкта, суб’єкта і 

процесу педагогічної діяльності; конструктивний – проектування 

кінцевого стану об’єкта, розробка методів впливу на об’єкт 

педагогічної діяльності; організаційний – організація педагогіч-

ного процесу; комунікативний – узгодження дій суб’єкта та 

об’єкта педагогічного процесу через навчання [1]. 

Ефективність професійного розвитку майбутніх вчителів 

трудового навчання і технологій залежить від рівня професій-

ної компетентності та процесу формування в учнів технічних 

знань, умінь та навичок. Саме тому, підготовка учнів до життя 
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в сучасному світі, розвиток у них здатності до творчого 

застосування знань, формування звички навчатися протягом 

життя –цінності якими повинен володіти сучасний вчитель 

трудового навчання і технологій. 

Література: 

1. Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической 

деятельности : монографія. Л.: ЛГУ, 1970. 186 с. 

2. Пригодій М.А. Використання компетентнісного підходу 

при підготовці майбутніх вчителів до профільного навчання 

учнів. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2011. Вип. 3. 

С. 167–173. 

______________________________________________________ 

УДК 37.01 Педагогічні науки 

 

РОЛЬ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У 

ФОРМУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИХ НАВИЧОК  

 

Плющева О.Г., 

вчитель школи І-ІІІ ступенів №231 

м.Київ, Україна 

Анотація: У статті розглядається вплив спеціальних фізикних 

вправ на розвиток сенсомоторної зрілості у дітей для успішного 

формування генералізованих навиків та навчання у школі. 

Ключові слова: розвиток дитини, діти з особливими освітніми 

потребами, генералізовані навички, лікувальна фізична 

культура, сенсомоторний розвиток. 

При навчанні у нормі людина послідовно проходить кілька 

стадій від розуміння завдання, що стоїть перед нею, до вибору 

необхідних для  виконання дій. В кінцевому рахунку оволодіння 

навиком характеризується тим, що людина може успішно його 

використовувати у змінних умовах. Відбувається так звана 

генералізація навику, тобто перенесення здатності успішно 

виконувати певну дію в будь-яких нових умовах[3,c.86]. Щоб 

навик міг вважатися генералізованим, він повинен проявлятися 
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у різних середовищах, зі змінними засобами, у взаємодії з 

різними людьми[5,c.9-11], а також зберігатися з плином часу. Це 

ключові компоненти оволодіння навиком, і якщо їх немає, то 

навик не можна вважати опанованим. При відсутності 

генералізації навички формуються фрагментарно: в цьому 

випадку людина змушена як би заново опановувати навик в 

новій обстановці, не використовуючи частково або повністю 

попередній досвід[3,c.86]. 

 Тому важливо, щоб при навчанні діти з особливими 

освітніми потребами обов'язково працювали зі спеціальними 

фахівцями, так як при неправильному підході дитина буде 

оволодівати фрагментарними навичками замість формування 

генералізованих, які допоможуть швидше і легше адаптуватися і 

соціалізуватися. Людина ж з недостатком відповідної освіти в 

більшості випадків може сприяти виробленню стійкої цільової 

поведінки. Це можливо не лише у тварин, як показують досліди 

Іеркса, К.Х.Тернера[4,c.108], використавши восновному від 20 до 

200 підкріплень, а також при неправильному навчанні і у людей, 

для чого достатньо від 2 до 20 підкріплень[1]. Тому, досить здібна 

дитина з порушеннями може засвоїти безліч фрагментарних 

навичок але при цьому залишатися нерозвиненою. 

Для того аби діти з особливими освітніми потребами 

могли оволодіти генералізованими навиками потрібен 

надійний «фундамент», а для його розвитку - спеціальні 

вправи. Щоб вправи були підібрані правильно, треба перш за 

все розуміти як саме цей «фундамент» формується. 

Коли ще  в 70-х роках була розроблена теорію сенсорної 

інтеграції, з'явилося безліч досліджень, які підтверджували і 

підтверджують висновки Джин Айрес про те, що навчання 

залежить від сенсомоторних функцій[3,c.209]: «Здатність до 

навчання, здорова особистість і цілеспрямованість - ось що 

робить наші дії успішними. Однак все це не падає з неба, а є 

результатом багаторічного розвитку та інтеграції мозкових 

процесів. Що потрібно дитині, щоб досягти цієї стадії 

розвитку? Що заважає дітям, нездатним її досягти? Відповісти 
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на ці запитання нам допоможе аналіз процесів, пов'язаних з 

інтеграцією сенсорної інформації[3,c.76].» 

Побачити зв'язок між сенсомоторним розвитком і згаданими 

порушеннями можна за допомогою схеми процесу сенсорної 

інтеграції, де вказано, як різні види сенсорної інформації об'єд-

нуються, формуючи функції, необхідні дитині для досягнення 

успіху і отримання задоволення від життя. Схема складається з 4 

рівнів, які є «фундаментом» повноцінної особистості. 

На першому рівні, об'єднання вестибулярної і пропріоцеп-

тивної системи, означає процес, завдяки якому організовуються 

рухи очей, управління тілом, біомеханічна рівновага, м'язовий 

тонус і протидія силі тяжіння[3,c.77]. 

Завдяки пропріоцепції людина може відчувати стан, рух, силу: 

• Відчуття положення - здатність відчути, під яким кутом 

знаходиться кожен окремий суглоб, і в цілому - положення і 

позу всього тіла. Для перевірки та розвитку на заняттях 

проводиться кінестетичний праксис (праксис поз за зоровим 

зразком), показується картинка, де людина знаходиться в 

певному положенні і дитина повинна повністю її відтворити. 

• Відчуття руху - це інформація про напрямок і швидкість 

руху суглобів. Відповідно для його розвитку на заняттях 

можуть бути використанні різноманітні вправи з великими та 

малими м’ячами.  

• Відчуття сили - це здатність оцінити м'язове зусилля, що 

додається для руху або для утримання суглоба в певному 

положенні. Для розвитку цього відчуття використовуються 

вправи з обтяжувачами, еспандерами або гумовими джгутами[2]. 

  Недостатня інтеграція вестибулярної і пропріоцептивної 

систем гальмує розвиток постуральних реакцій, тобто, дитина 

може так і не навчитися керувати положенням тіла, що зазвичай 

люди роблять автоматично, її рухи будуть скутими і незграбними, 

рівновага - нестабільна, а м'язовий тонус - низьким. Незважаючи 

на те, що ймовірно ці проблеми будуть компенсовані в 

майбутньому, вони можуть уповільнювати розвиток і в кінцевому 

рахунку призводити до сильного стомлення. 
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Інтеграція вестибулярних і пропріоцептивних сигналів 

забезпечує рух очей. Без неї дитині буде важко сфокусувати 

погляд на об'єкті або стежити за рухомим предметом, а пізніше 

- водити поглядом по рядках. Таким чином, читання виявиться 

настільки виснажливим заняттям, що втратить будь-який 

сенс[3,c.80]. Щоб облегшити цей процес можна використати 

вправи для відновлення і покращення зору. Коли ж дитина 

зможе правильно і гарно їх виконувати, рухати очима, не 

рухаючи головою, треба давати завдання складніші: ігри або 

вправи з різними м’ячами, бо, зазвичай, саме такі завдання 

потребують швидкої та чіткої роботи очима. 

Другий рівень формується, коли три основних види 

відчуттів - тактильні, вестибулярні і пропріоцептивні - 

інтегровані, в результаті ми отримуємо перцептивний образ 

свого тіла, координацію двох сторін тіла, рухове планування, 

певний рівень активності, концентрацію уваги та емоційну 

стабільність[3,c.77].  

З фізичних вправ для розвитку координації двох сторін 

тіла відповідно треба використовувати спеціальні вправи для 

білатеральної інтеграції: на перетин середньої лінії, для 

розвитку взаємних, симетричних та асиметричних рухів.  

Схема (образ) тіла складається з «карт» тіла, що 

зберігаються в мозку. Ці карти містять інформацію про кожну 

із частин тіла, відношення між ними, а також про рухи, за які 

вони відповідають. Схема тіла доповнюється в мозку по мірі 

того, як відчуття, пов'язані зі шкірою, м'язами, суглобами, 

силою тяжіння і рухами, організовуються і накопичуються в 

результаті щоденних дій дитини. Добре організований образ 

власного тіла дозволяє людині відчувати, що робить та чи інша 

частина його тіла, не дивлячись на неї і не торкаючись до неї. 

Якщо мозок не має точної «карти» тіла, він не може 

здійснювати «навігацію», тобто планувати рухи. Рухове 

планування дозволяє нам адаптуватися до незнайомих завданням 

і потім вчитися виконувати їх спонтанно. Ключем до рухового 

планування слугує схема тіла з точною тактильною, 
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пропріоцептивною і вестибулярною інформацією. Не маючи 

хороших «карт» свого тіла, дитина не в змозі спрямовувати рухи, 

яких вона раніше не робила, і освоює їх дуже довго[3,c.81]. 

Для розвитку рухового планування треба використовувати 

кінетичний або динамічний праксис (спеціальні вправи для 

формування здатності узгоджувати рухи частин тіла при 

виконанні різних елементів і зв'язок). 

На третьому рівні сенсорної інтеграції до процесу 

підключаються слухові і зорові відчуття.  

Якщо в дитини є пропуски на цьому рівні, то для розвитку 

необхідні вправи,  в яких відповідно будуть задіянні слухові і 

зорові відчуття (наприклад: пересування за зоровим і слуховим 

сигналом та інше). 

Слухові і вестибулярні відчуття об'єднуються з образом тіла, 

а також із зв'язаними з ними функціями, надаючи дитині 

можливість говорити і розуміти мову. Зорові сигнали, інтегру-

ючись з цими трьома базовими видами відчуттів, дають дитині 

точне, детальне зорове сприйняття і координацію око-рука.  

Коли виконуємо вправи з предметами, ми координуємо те, 

що бачать наші очі, з рухами тіла. Відповідно це відбувається 

координація око-рука для її розвитку використовуються вправи 

для дрібної моторики.  

На четвертому рівні все перераховане зводиться воєдино, 

формуючи функції мозку як єдиного цілого. Те, що відбувається 

тут - це результат всіх процесів перших трьох рівнів. До 

початкової школи чотири рівні, описані вище, вже повинні бути 

добре розвинені, бо саме в цей період дитині необхідні результати 

інтеграції. Здатність організувати себе і сконцентрувати увагу 

дуже важлива, оскільки дитина повинна буде спілкуватися з 

багатьма людьми, мати справу з безліччю предметів. Мозок, 

нездатний впорядкувати сигнали, не впорається з організацією 

букв і цифр. Самооцінка, самоконтроль і впевненість в собі 

грають істотну роль в соціальних відносинах, але сформуватися 

вони можуть, тільки якщо їм передувала якісна інтеграція 

сенсорних та інших нервових сигналів[3,c.85]. 
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Нерідко розвиток дитини з порушенням сенсорної інтеграції 

є не збалансованим. Одні області нервової системи працюють з 

перебоями або неправильно, інші ж виконують свої функції 

добре, тому в чомусь розвиток дитини буде відповідати її віку, а в 

чомусь дитина буде відставати[3,c.69]. Якщо ж у дитини є значні 

пропуски на якомусь з 4 рівнів інтеграції або на всіх одночасно, 

то в неї буде відсутня надійна база для формування будь-якої 

функції, без якої неможливі суспільні відносини. У міру 

дорослішання така дитина засвоює «фрагментарні навички», 

компенсуючі погану обробку сигналів у мозку. 

У порівнянні з цим природне навчання через сенсорну 

інтеграцію відбувається куди легше: кожен новий навик 

допомагає мозку освоїти багато інших. Засвоєння ж фрагмент-

тарного досвіду вимагає великих зусиль і зосередження і не 

сприяє освоєнню інших видів діяльності в інших сферах життя. 

Досить здібна дитина з порушеннями може засвоїти багато 

фрагментарних навичок, і стороннім може здаватися, що 

фізичні, ментальні і соціальні функції у неї розвиваються 

типово, тобто так само, як і у звичайної дитини. Але життя і 

навіть просте «існування» такої дитини будуть відрізнятися від 

життя нейротипічних дітей[3,c.86]. 

Отже, щоб сприяти можливості оволодінню генералі зова-

ними навичками треба: виявити на якому з рівнів у дитини є 

пропуски та відповідно, для формування надійного сенсомотор-

ного «фундаменту» і розвитку дитини, підібрати спеціальні 

фізичні вправи, щоб їх «заповнити».  
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Процеси глобалізації та інтеграції висувають перед сучасною 

освітою проблему пошуку інновацій у наданні освітніх послуг. 

Серед них особливе місце посідають питання взаємодії учасників 

освітнього процесу на засадах взаємної довіри, поваги та 

партнерства. Відтак, метою цього дослідження є розкрити суть 

змін принципу культуровідповідності як організаційного щодо 

толерантного освітнього простору. 

Для з’ясування актуалетів використовуємо напрацювання 

О. Ярошинської щодо  суті категорій «середовище», «простір» 

та дотичних до них термінів. Цінними вважаємо визначення 

освітнього «простору», як частини об’єктивної реальності, яку 

характеризують матеріально-процесуальна природа, структура 

і наявність кордонів. Освітнє «середовище» розглядається з 

позицій оточення для певного суб’єкта. Категорія «місце» 

вказує, що середовище завжди конкретне, існує тільки в 

певному місці і в точний час; категорія «умови» визначає 

взаємозумовленість існування суб’єкта і середовища. 

Зауважимо, що не тільки умови навколишнього світу ствоюють 

основу, а й особистість, що формується, є невід’ємною умовою 

існування відповідного середовища [6, с. 52]. 

Аналіз різних підходів до структурування освітнього 

простору і вивчення механізмів його створення дав підстави О. 

Цимбалару для твердження, що освітній простір потрібно 

розглядається відносно особистості, оскільки тільки їй 

притаманна діяльність, щодо освоєння освітнього середовища. 

Разом з тим, будь-яка його складова (інформаційне, соціальне 

та інші середовища; освітня програма і освітні задачі; 

взаємодія учителя, учня і середовища тощо) під впливом як 

зовнішніх так і внутрішніх чинників може бути об’єктом 

цілеспрямованих змін  [5, с. 44-45]. 

Компетентнісний підхід в освіті розширює можливості 

вибору щодо обізнаності та самовираження у сфері культури. 

Актуалізується розуміння культурного розмаїття оточоючого 

світу, творів мистецтва, наявність мистецьких смаків, власних 

ідей, досвіду та почуттів. Формування національної 
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ідентифікації відбувається через опиру на відкрите ставлення 

та повагу до культурного вираження інших.  

На підставі аналізу таких характеристик культурно-

освітнього простору, як: фізична просторова організація, 

управління, педагогічний вплив, відображення суспільних, 

етнічних цінностей, соціально-психологічних комунікацій, 

філософсько-освітнього дискурсу, становлення суб’єктності 

особистості, метафоризації-омовлення дійсності О. Смолінська 

вводить у науковий обіг поняття «культурно-освітнього 

простіру» як особливий тип локального хронотопу, що виник 

внаслідок діяльності індивідуальних (учасників освітнього 

процесу) і колективних (освітнього закладу) суб’єктів з 

освоєння ціннісно зорієнтованої дійсності, що, як у плані 

вимірювання, так і активності суб’єктів щодо її освоєння та 

організації. На її погляд, дієвість освітнього простору 

забезпечують три компоненти організаційної структури 

(цільовий (особистісний), змістово-операційний (програмно-

методичний), результативний (інноваційно-творчий)), які 

практично реалізують всі дії й операції [4, с. 18-19]. 

Плюралізм концептуальних підходів в освіті спричинив 

аксіологічну екстрапояцію. Соціальне стремління до відкритості 

світу ініціює організацію освітнього простору з урахуванням 

полікультурних цінностей. Підґрунтя полікультурності закладено 

дидактичним принцином культуровідповідності, який у 

результаті трансформацій детермінує збереження й примноження 

різноманітності культурних цінностей, норм, зразків поведінки і 

форм діяльності. Трендом сучасної педагогіки є модернізація 

змісту класичних понять.  

Так, сучасний зміст принципу культуровідповідності тракту-

ється у двох основних напрямках: 1 ‒ забезпечення спільного 

прогресу культури й освіти; 2  ‒ здатність до розвитку спрямована 

на певні культурні зразки, норми поведінки інноваційну творчість. 

Культуровідповідність слугує орієнтиром у визначенні 

співвідношення між цілим і його частиною, особистим і соціаль-

ним, національним і глобальним, інтегрованим і диференційова-
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ним, уніфікованим і різноманітним, зовнінім і внутрішнім, 

свідомим і несвідомим, керованим і стихійним, стабільним і 

мінливим тощо. У зв’язку з цим культуровідповідність як принцип 

організації визначає міру відповідності культури та компонентів 

освіти (змісту, засобів, педагогічних завдань та ін.) [4, с. 20].  

Унікальною здатністю принципу культуровідповідності є 

генерування толерантності. Методологічну основу забезпечує 

усвідомлення кожним учасником освітнього процесу 

необхідності доброзичливого або стриманого ставлення до 

відмінностей між людьми у широкому смислі, уникнення 

нетерпимості, поціновування різноманітності у природі, 

культурі, релігії, у людських стосунках. На думку О. Савченко, 

освітній простір для набуття учнями індивідуального досвіду 

толерантної поведінки є ключовою педагогічною умовою 

організаціїи освітнього процесу [3, с. 127]. 

Можна стверджувати, що одна із функціональних 

підсистем освітнього простору зорієнована на  інтеграцію в 

процесі освіти представників різних культур на основі 

толерантності. Через багатоваріантність форм і проявів на 

сьогодні немає чіткого визначення суті толерантності, ми  

приймаємо за основу розуміння толерантності як цінності 

полікультурності, практики і принципу взаємодії учасників 

освітнього процесу. У світовій науковій думці толерантність 

починаючи від перших релігійних трактатів  розглядалась у 

контексті визнання необхідності або можливості спільної праці  

з іншим для досягнення спільного блага. Слушно зауважує І. 

Вегеш, толерантність в різні часи і в різних спільнотах 

трактувалась по різному, але впродож усієї історії людської 

цивілізації залишалась важливою людською чеснотою, яка 

вимагала зусилля, над якою потрібно було працювати [1, с. 22]. 

Педагогічна наука акумулювавши у собі знання суміжних 

галузей науки трактує толерантність як: моральну цінність 

(спільно з філософією), особистісне утворення, якість особистості 

(спільно з психологією), людську чесноту, активну життєву 

позицію (спільно з соціологією). Цінною в розрізі нашого 
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дослідження  є думка Е. Койкової, яка окреслює толерантність як 

цінність або мистецтво жити в світі різних людей та ідей, 

здатність мати права і свободи, при цьому, не порушуючи прав і 

свобод інших людей; як активну життєву позицію на основі 

визнання іншого; як відношення до людей ‒ прийняття інакшості, 

визнання багатовимірності і самобутності будь-якої культури, 

прийняття норм та правил, відмова від зведення різноманіття до 

одноманітності або переважання якоїсь однієї точки зору і 

позиції, розуміння і прийняття традицій, цінності і культури 

представників іншої національності і віри; як якість особистості 

дитини, що визначає характерну для неї поведінку, діяльність і 

мислення» [2, с. 9].  

Отже, вищенаведене уможливлює ряд висновків: суспільний 

запит до відкритості світу вимагає модернізації освітніх 

концепцій з орієнтацію на полікультурність сучасного простору; 

партнерська взаємодія між учасниками освітнього процесу 

потребує толерантності; толерантність виступає механізмом 

трансформації класичного дидактичного принципу культуровід-

повідності у сучасний принцип полікультурності в освіті. 
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Професії, пов’язані із сферою торгівлі, характеризуються 

необхідністю підтримання активних соціальних контактів із 

різними групами – покупці, ділові партнери, співробітники, 

представники контролюючих органів тощо. Тому майбутні 

фахівці повинні мати добрі навички соціальної компетентності.   

Соціальна компетентність - здатність до співробітництва в 

групі та команді, мобільність, уміння адаптуватись і визначати 
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особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі, 

планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти індиві-

дуальних і колективних дій; уміння визначати й реалізовувати 

мету комунікації в залежності від обставин; підтримувати 

взаємини; розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях. 

Автор стратегії компетентнісного підходу Дж. Равен під 

компонентами компетентності розуміє ті характеристики і 

здібності людей, які дозволяють досягти особистісно значущих 

цілей, незалежно від природи цих цілей і соціальної структури, 

в якій існують люди.  

Самоактуалізація та відповідність особистості соціальним 

очікуванням розглядаються як критерії визначення рівня 

соціальної компетентності. До таких критеріїв віднесено: 

• адекватність і придатність людини до дії; 

• здатність до ефективної поведінки ; 

• здатність до адаптації, співпраці, контролю над ситуацією; 

• сукупність базових особистісних характеристик, які 

детермінують ефективність дій у трудовій діяльності та в 

інших ситуаціях [1, с. 10-17]. 

Соціальні компетентності починають активно розвивати у 

школі, при навчанні у закладах вищої освіти у студентів 

формуються компетентності згідно із професійною 

спеціалізацією. В процесі навчання студенти отримують 

теоретичні знання зі спецдисциплін та практичні навички при 

проходженні різних видів практики на підприємствах торгівлі. 

Так, при викладанні спецдисциплін викладачі коледжу 

активно використовують ігровий метод та імітації різних 

ситуацій, що можуть статися на підприємстві. Такий підхід дає 

можливість студентам навчитися працювати у команді, 

прислухатися до думки інших, знаходити компроміси та брати 

на себе відповідальність за прийняті рішення, також вчить 

критично мислити та нестандартно діяти у різних ситуаціях. 

На декадах циклової комісії студенти приймають активну 

участь у конференціях за результатами навчально- 

дослідницької діяльності, така робота розвиває у студентів 
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навички аналізу, вміння робити висновки, дає можливість 

розвивати ораторські здібності, відстоювати свою думку. На 

заходи декади також запрошуються представники торгових 

підприємств – це спеціалісти різних рівнів починаючи від 

продавців і закінчуючи керівниками, студенти мають 

можливість отримати відповіді на запитання, що хвилюють. 

Конкурси професійної майстерності, завдання яких 

враховують всі нюанси професійної діяльності, дають 

можливість студентам показати свої професійні навички, 

рівень теоретичних знань, фактор змагання активізує розумову 

діяльність, вчить мобілізовуватися та діяти креативно.     

Свої навички соціальної компетентності студенти можуть 

оцінити при проходженні навчальної та технологічної практики. 

При організації навчальної практики керівництвом коледжу 

укладаються договори із великими торговими підприємствами. 

Студенти мають можливість в період практики під наглядом 

наставника брати участь у різних торгово-технологічних 

процесах, зрозуміти їх особливості, правильність організації, 

розробити власні пропозиції підвищення ефективності роботи. 

Також студенти отримують досвід спілкування із покупцями у 

торговому залі, із співробітниками при виконанні певних завдань. 

При виникненні конфліктних ситуацій студенти спостерігають за 

методами їх вирішення, аналізують правильність дій, набувають 

досвіду ефективного спілкування. Якщо навчальна практика 

проходить під керівництвом майстра, то технологічну практику 

студенти проходять на підприємствах, що обирають самостійно 

на власний розсуд, і саме тут вони можуть проявити всі отримані 

як професійні, так і соціальні компетентності, також оцінюють 

власний рівень підготовленості до майбутньої професії. 

    Отже, на основі аналізу вищевикладеного, можна 

зробити висновок, що від студенти торгово-комерційної 

спеціальності повинні мати високі показники соціальної 

компетентності, постійно розвивати їх. У свою чергу викладачі 

коледжу створюють всі умови для розвитку соціальної 

компетентності у студентів.     
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Анотація: У роботі окреслено проблематику патріотичного 

виховання підростаючого покоління в сучасних умовах розвитку 

державності України. Охарактеризовано особливості 

формування патріотичних почуттів у дітей старшого 

дошкільного віку крізь призму використання української казки, 

розкрито її патріотично-виховний потенціал. Доведено, що казка 

має значні педагогічні можливості та сприяє формуванню 

першооснов патріотизму дошкільника. 

Ключові слова: усна народна творчість, казка, патріотизм, 

патріотичне виховання, моральні якості. 

Сучасні умови освітньої модернізації потребують нових 

підходів до освіти і виховання підростаючого покоління. Виховні 

цілі, завдання і способи їх реалізації повинні забезпечувати 

розв’язання проблем виховання і розвитку патріотизму в 

дошкільному закладі освіти. Підвищення інтересу до власного 

національно-культурного «Ми» спостерігається насамперед у тих 
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країнах, які стали незалежними в недалекому минулому, або ж 

виборюють свій суверенітет сьогодні [4]. Події останніх років в 

Україні засвідчили, що саме сьогодні національно-патріотичне 

виховання дітей та молоді має стати одним із пріоритетних 

напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку 

громадянина як високоморальної особистості, яка плекає 

українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними 

знаннями, вміннями та навичками…[9]. Формування патріотизму 

на сучасному етапі є фундаментом і опорою суспільного й 

державного устрою та запорукою ефективності функціонування 

всієї системи соціальних і державних інститутів. 

Художня література і усна народна творчість – невичерпне 

джерело мудрості, знань, духовності, краси. Крім того це – 

важливе джерело розвитку дитячого мовлення. Виховна та 

художня цінність цього виду мистецтва обумовлена специфікою 

засобів втілення в ньому художнього образу, насамперед, мовних 

засобів виразності, адже мова літературного твору є найкращою, 

найвищою формою літературного мовлення, якому діти прагнуть 

наслідувати. Казка – це усний народний твір, який виник у 

безпосередньому спілкуванні оповідача зі слухачами, 

«животворне джерело дитячого мислення, благородних почуттів і 

прагнення» [6, с.77].  

Аналіз літературних джерел дозволив констатувати, що казка 

була предметом дослідження плеяди науковців. Високо 

оцінювали роль казки у вихованні та розвитку особистості дитини 

К. Ушинський, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Крутій, Д. Соко-

лов, Л. Стрєлкова та інші. Зокрема Л. Стрєлкова, наголошує на 

тому, що казка активізує уяву дитини, заставляє її співпереживати 

і внутрішньо співдіяти з персонажем, в результаті чого у дитини 

з’являються не лише нові знання і уявлення, але, що 

найголовніше, нове емоційне ставлення до оточуючого: до людей, 

предметів та явищ [7, c.56].    

Аналіз сучасних досліджень в галузі патріотичного 

виховання дітей дошкільного віку висвітлено в роботах таких 

науковців: Л. Артемової, А. Богуш, А. Виноградової, Т. Поніман-
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ської та ін. Науковці стверджують, що саме у дошкільний період 

життя дитини формуються патріотичні почуття. 

Психологи, педагоги, лінгводидакти вважають казку дієвим 

засобом виховання й використовують її для розвитку різних 

сторін особистості дитини, адже казка для дитини – це не просто 

вигадка, фантазія, це – особлива реальність, реальність її почуттів. 

В ній дитина вперше зустрічається з такими складними, а іноді й 

суперечними явищами , як життя та смерть, почуттями – гнів і 

співчуття, вчинками – зрада, підступність і взаємоповага, 

самопожертва. Форма подачі яких – особлива, казкова, цілком 

доступна дитячому розумінню. Ті уроки патріотизму, моралі, 

доброти, які дає дитині казка, не мають собі рівних за силою 

впливу на дитячі душі. Це – уроки на все життя.  

Виразно, в доступній для дитини формі казки розкривають 

національні та загальнолюдські цінності, що склалися 

історично. Вони виступають своєрідною історією життя, яка в 

доступній формі несе дітям інформацію про історію життя 

українського народу. Це оспівані в казках українські богатирі 

Котигорошко, Іван-мужичий син, Іван Побиван, Козак 

Мамалига, Кирило Кожум'яка. Існує багато різних варіантів 

казок про одну й ту саму історичну подію, проте суть їх 

залишається незмінною. Наприклад, казковий герой Кирило 

Кожум'яка. Оповідь про цього силача-трударя відома ще з 

давньоруського. Протягом тисячоліття народ видозмінював, 

опоетизовував історію, але ім'я та славу героя залишив 

незмінною. У казках збирається все варте уваги нащадків, це 

своєрідний сплав життєвого досвіду і мрій, реальності й 

вимислу, який вчить дітей і є скарбом народної дидактики. 

Саме тому вони потребують вивчення їх педагогічної цінності 

для розвитку та виховання дитини в дошкільний період. 

Ученими доведено, що через емоційну взаємодію з 

образами діти засвоюють певні знання і уявлення, виробляють 

конкретні судження, формулюють особистісні умовисновки. 

Адже, на думку К. Ушинського, дитина «…мислить образами, 

формами, фарбами, звуками», тому здатна до систематизації та 
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усвідомлення знань через певні образи. Чим яскравішим є 

образ, тим сильніше впливає він на почуттєву сферу дитини, 

забезпечуючи міцність запам’ятання отриманої інформації. 

Яскраві образи у поєднанні з пізнавальною інформацією 

втілені саме у казках [3, c.89]. 

Через сприйняття казок ми виховуємо дитину, розвиваємо 

її внутрішній світ, лікуємо душу, даємо знання про закони 

життя і способи прояву творчої сили та кмітливості. Казки є 

одним з найдавніших засобів морального, етичного виховання. 

Її привабливість – у сюжетності, таємничості, фантастичності. 

Неможливо уявити дитяче мислення без казки, живої, яскравої, 

яка засвоюється свідомістю, почуттями людини як певної 

сходинки людського мислення [2, c.45]. 

Діти з захопленням грають у вовків і лисиць, разом з 

дорослими з любов'ю готують маскарадні костюми зайців і 

півників, а на дитячих ранках з інтересом відтворюють 

улюблених казкових персонажів. Однак це не може служити 

підставою для того, щоб вважати, що діти розуміють 

специфіку казки як літературного жанру. Звичайно, від них не 

слід вимагати наукового визначення казки, адже діти не 

усвідомлять її змісту, хоч й запам'ятають.  

Важливою рисою казкового епосу є яскраво виражена 

дидактична спрямованість казок. Це своєрідна історія життя, 

яка у доступній формі несе дітям історичну правду, 

інформацію про історію життя українського народу. 

У М. Горького є таке цікаве спостереження: «У світі немає 

нічого, що не може бути повчальним» – немає і казок, які не 

утримували б у собі матеріал «дидактичний», «повчання» [5, 

c.29]. З ним не можна не погодитись. Справді, хто б у казці не 

діяв, його вчинки зрозумілі дорослим і дітям.  

Для маленької дитини художня література й дитяча 

книжка є потужнім засобом емоційного розвитку, тому що 

спостерігаючи за виразом обличчя дорослого, який читає 

книгу, та розглядаючи ілюстрації, дитина намагається 

наслідувати вираз обличчя того, хто їй читає вірш, казку чи 
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оповідання, копіює вираз обличчя персонажів літературних 

творів – показує як вони радіють, сумують, як дивуються. 

Слухаючи літературні твори, дитина вчиться радіти, співчувати 

та сумувати. Отже вона не тільки знайомиться з різними 

емоційними станами людини, а й тренується відчувати та 

передавати свої почуття. У закладі дошкільної освіти жоден із 

жанрів літератури не користується такою популярністю, як 

казка. Прекрасний витвір народної фантазії, казка приваблює 

не тільки гуманістичними ідеями, а й досконалою формою, що 

є наслідком роботи над нею багатьох поколінь казкарів.  

Сприймання та розуміння дітьми українських народних 

казок залежить від уміння подати казку дорослим, від 

особистості та стилю оповідача. Однією з вимог до розповідача 

казки є емоційність. Аналіз методичної літератури показав 

різноманітність методів роботи з казкою. Основним і найбільш 

часто застосовуваним є її читання і розповідання. На думку 

Н. Карпинської, завданням дорослого є таке виконання твору, 

яке дало б змогу донести до слухачів його ідейнохудожню 

цінність, збуджувало б інтерес, викликало у дітей емоційне 

ставлення до зображених у ньому подій і героїв.  

Окрім читання, розповідання й бесіди, педагогами 

дослідниками А. Богуш, Н. Лисенко [2], підкреслено важливість 

застосування таких методів і форм роботи з казкою, як перегляд 

казок у телепередачах і кінофільмах, дидактичні ігри за мотивами 

казок, переказування знайомих творів дітьми, створення нових 

казок на старий лад, самостійне складання дітьми нових казок. 

Саме останні з перелічених методів виділяв видатний педагог 

В. Сухомлинський, стверджуючи, що створення казок один з 

найцікавіших для дітей видів поетичної творчості й водночас 

важливий засіб розумового розвитку. Ефективним методом 

формування дружніх відносин з однолітками є театралізація-

розігрування й показ казки, відтворення характерних рис її героїв, 

ігри за сюжетами знайомих казок. Після розповідання казки 

вихователь стимулює дітей до бесіди за її змістом у супроводі 

ілюстрацій, дітей залучають до драматизації знайомих казок. 
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Відповідно, відбувається формування зв’язного мовлення дітей за 

рахунок казки. 

Викладений матеріал дозволяє зробити такі висновки. 

Патріотичне виховання молодого покоління сьогодні є дуже 

важливим, і розпочинати його потрібно саме в дошкільному 

віці, адже воно сприяє гармонійному розвитку особистості 

дитини, підготовці дітей до успішного навчання в школі, 

формуванню усвідомленого уявлення про себе як про 

повноправного громадянина України. Саме в цьому віці у дітей 

закладаються риси майбутньої особистості, формується 

самосвідомість та світосприймання; відбувається загальний 

психічний розвиток, дошкільники набувають необхідного 

досвіду для подальшої життєдіяльності, накопичують 

враження від пізнання світу; в цей період відбувається станов-

лення пізнавальної активності особистості. Наймогутнішою 

дієвою силою, за допомогою якої можна успішно вирішувати 

питання щодо формування виховання патріотичних почуттів, 

національної гідності, гордості, самоповаги, самодостатності, є 

казка – найпопулярніший в дошкільному віці вид літературної 

творчості, що розкриває безмежний світ дитячої уяви. 

Найважливіша функція казки полягає у вияві моральних 

цінностей, засвоєння гуманних принципів, розвитку мовлення, 

здатності до етичних суджень і оцінок, формуванні у слухачів 

дружніх відносин, любові до рідної землі. 
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У статті представлено результати теоретичного аналізу 

особливостей формування професійної  компетентності 

фахівця у галузі освіти дорослих.  

За наслідками дослідження описано діючу модель професійної 
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підготовки фахівців у Словаччині ‒ тривимірну модель освіти 

дорослих, основними компонентами якої є когнітивний, 

прагматичний та креативний.  

З'ясовано, що ефективність формування професійної 

компетентності фахівця забезпечує система порадництва, 

ключової фігурою якої виступає андрагог  ‒ педагог, гнучко 

мислячий і нестандартно діючий у динамічно перемінному 

концептуальному полі сучасної освіти, який формує унікальний 

досвід дорослого учня. 

Ключові слова: система освіти дорослих, професійна 

компетентність фахівця, професійне мислення, професійна 

самосвідомість, професійна творчість, порадництво, андрагог, 

дорослий учень. 

Очевидним є факт, що модернізація економіки України 

неможлива без підготовки дорослого населення з відповідним 

рівнем кваліфікації, оскільки саме воно здатне гнучко реагувати 

на нововведення, генерувати принципово нові ідеї, 

впроваджувати новітні технології, обслуговувати технологічно 

оновлене устаткування, адаптоване до сучасних вимог 

інноваційного суспільства. Тому сучасному спеціалісту 

потрібно постійно оновлювати свою «базу» знань і вмінь, щоб 

залишатися конкурентним на ринку праці. Для цього потрібно 

займатися самоосвітою або проходити перепідготовку, 

спеціалізацію, підвищення кваліфікації, стажування тощо. Саме 

ці форми підвищення професійного рівня спеціалістів  лежать в 

основі концепцій: освіти дорослих (2011), розвитку освіти 

України на період 2015-2025 років, «Нової української школи» 

(2016) та дуальної освіти (2018).  

У зв’язку з цим пріоритетного значення для України 

набувають наукові дослідження, присвячені питанню формування 

професійної компетентності фахівця у системи освіти дорослих. 

Адже, відповідно до прогнозів науковців, у ХХІ ст. освіта 

дорослих відіграватиме важливу роль у контексті забезпечення 

сталого й збалансованого прогресу особистості, суспільства.  

У цьому контексті вивчення досвіду Словацької Республіки 

з розбудови системи освіти дорослих, і формування професійної 
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компетентності фахівця зокрема, викликає значний інтерес і 

може стати підґрунтям  до творчого використання його 

позитивних ідей на українському ґрунті.  

На сьогоднішній день у Словацькій республіці діє тривимір-

на модель освіти дорослих, основними компонентами якої є 

когнітивний, прагматичний та креативний. Результатом сформо-

ваності когнітивного компоненту є компетенції особистості, які 

утворюють другий рівень освіти дорослих – рівень прагматичного 

компоненту. Це сукупність професійних знань і досвіду (компе-

тенцій), а також позитивного ставлення до роботи, необхідні для 

ефективного виконання робочих обов'язків у певній галузі 

діяльності. Компетентність – це підготовленість (теоретична та 

практична), здатність (інтелектуальна, діяльнісна та суб’єкта) і 

готовність (професійна, особистісна, психологічна тощо) особи, 

як суб’єкта діяльності, до певного виду діяльності [7]. 

Професійна компетентність будь-якого фахівця є складним 

інтегральним психологічним, професійним і суб’єктним 

утворенням, який формується у процесі набуття професійної 

освіти, актуалізується, розвивається і вдосконалюється у процесі 

практичної професійної діяльності, а ефективність її здійснення 

суттєво залежить від теоретичної, практичної та психологічної 

видів його підготовленості до неї, здатності та готовності до її 

здійснення, суб’єктних, професійно важливих та індивідуально-

психічних якостей фахівця, сприйняття ним цілей, цінностей, 

змісту, результатів та особливостей цієї діяльності.  

Професійна компетентність тривимірної моделі освіти дорос-

лих розглядається як один із компонентів професійної готовності 

особистості фахівця. Критерієм компетентності виступає індиві-

дуальний спосіб вирішення або своєрідність ставлення людини до 

того, що вона робить. Ця своєрідність відбивається в особистіс-

ному ставленні суб'єкта до вибору прийняття рішення про спосіб 

реалізації в рамках професійної компетентності. 

Словацькі дослідники Е. Лукач [3], М. Махалова, [4], Й. 

Музік [6], I. Пірогова [7-8], В.Фрк [11] визначають професійну 

компетентність в контексті диференційно-психологічного 
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підходу як інтегральну професійно особистісну характеристику, 

яка визначає здатність і готовність виконувати професійні 

функції відповідно до прийнятих у соціумі в конкретно-

історичний  момент норм, стандартів і вимог. 

Професійна компетентність тривимірної моделі освіти 

дорослих включає дві складові частини – мотиваційну 

(сукупність мотивів діяльності, які необхідні для професійної 

діяльності особі як професіоналу) та операційну (практична 

здатність успішно реалізовувати свої посадові компетенції у 

процесі професійної діяльності на підприємствах як фахівець).  

У якості провідного компонента операційної складової 

професійної компетентності тривимірної моделі освіти дорослих 

розглядається професійна самосвідомість, яка дозволяє людині 

оперувати образами професійної діяльності при її здійсненні. 

Професійна самосвідомість будується на базі загальної самосвідо-

мості особистості. Професійна самосвідомість – це комплекс 

уявлень людини про себе як професіонала, це цілісний образ 

самого себе як професіонала, а також уявлення особистості про 

власну поведінку в системі виробничих відносин і психологічних 

установок по відношенню до себе як професіонала. 

Іншим компонентом операційної складової професійної 

компетентності тривимірної моделі освіти дорослих виступає 

професійне мислення, яке полягає у використанні мисленнєвих 

операцій як засобу здійснення професійної діяльності. Професій-

ний тип (склад) мислення – це переважаюче використання 

прийнятих саме у даній професійній області прийомів вирішення 

проблемних завдань, способів аналізу професійних ситуацій, 

прийняття професійних рішень, способів вичерпування змісту 

предмета праці. Професійні завдання часто характеризуються 

неповнотою даних, дефіцитом інформації, бо професійні ситуації 

швидко змінюються. Розвиток професійного мислення – важлива 

сторона процесу професіоналізації людини і передумова 

успішності професійної діяльності. Професійна компетентність 

пов'язана з розвиненим професійним мисленням. 

Професійне мислення включає в себе процес узагальненого 
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і опосередкованого відображення людиною професійної 

реальності (предмета праці, завдань, умов і результатів праці); 

шляхи отримання людиною нових знань про різні сторони праці 

та способи їх перетворень; прийоми постановки, формулювання 

та вирішення професійних завдань; етапи прийняття і реалізації 

рішень у професійній діяльності; прийоми цілеутворення і 

планоутворення у ході праці, вироблення нових стратегій 

професійної діяльності. 

Професійна самосвідомість, мислення і здатність до навчан-

ня лежать в основі становлення професійної компетентності, яка 

виступає як характеристика професійної зрілості особистості. 

Операційний компонент  професійної компетентності май бут-

нього фахівця у сучасних стрімко плинних суспільних процесах 

вимагає розвитку творчого професійного мислення фахівця, яке 

лежить в основі креативної складової (kreatívný komponent) 

професійної компетентності дорослого – творчого, новаторсь-

кого застосування професійних знань та досвіду, отриманих на 

рівні когнітивного компоненту. 

Професійна творчість – це знаходження нових нестандарт-

них способів вирішення професійних завдань, аналізу професій-

них ситуацій, прийняття професійних рішень. Результатом креа-

тивного компоненту є: нове розуміння предмета праці (нові ідеї, 

закони, концепції, принципи, парадигми); новий підхід до споро-

бів професійних дій з предметом праці (нові моделі, нові техноло-

гії, правила); орієнтування на отримання принципово нових резу-

льтатів, залучення нових груп споживачів свого продукту тощо.  

Усі  розглянуті компоненти тривимірної моделі освіти 

дорослих тісно взаємопов'язані і взаємодіють між собою, оскільки 

одне поняття є смисловим продовженням іншого: когнітивний 

компонент є основою для професійної компетентності, 

прагматичний – засобом для розвитку професійних навичок і 

творчого розвитку особистості.  

Таким чином, професійна компетентність фахівця у 

тривимірній моделі освіти дорослих Словаччини розглядається у 

андрагогічній парадигмі як результат продуктивного особистісно-
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професійного розвитку, важлива умова професіоналізму. 

Ефективність формування професійної компетентності фахівця 

забезпечує система порадництва, ключової фігурою якої виступає 

андрагог, гнучко мислячий і нестандартно діючий у динамічно 

перемінному концептуальному полі сучасної освіти, який формує 

унікальний досвід дорослого учня. 

До перспектив подальших досліджень відносимо розгляд 

структурної моделі порадницького процесу в освіті дорослих 

Словацької республіки.  
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Анотація: у тезах розглянуто проблематику підготовки 
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психолого-педагогічна підготовка 

Сучасна освіта в Україні   не стоїть на місці, розвиваючись 

у вирі інноваційно-технічного прогресу, який безпосередньо 

впливає на зміну цієї галузі. Найважливіші пункти, що відпові-

дають поданим зрушенням, стосуються не тільки освітнього 

простору в цілому, але й усіх суб’єктів навчально-виховного 

процесу.  

Однією з основних постатей в освітній сфері є вчитель, який 

має безпосередній вплив на якість викладання та комунікацію з 

дітьми. Згідно концепції «Нової української школи» педагог 

набуває нових можливостей та ролей, які мають гармонійно 

поєднуватися в одній особистості. Нова школа потребує нового 

вчителя, який зможе стати агентом змін, ментором, модератором, 

новатором, тьютором і партнером для кожного учня. Саме тому 

реформою передбачено низку стимулів для особистого та 

професійного зростання працівників освіти. 

Компетентнісний підхід в українському освітньому 

просторі нині відіграє роль універсальної методологічної 
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парадигми: змінюються основи та принципи фахової підготовки 

спеціаліста, вища освіта трансформується зі «знаннєвоорієн-

тованої» на сучасну, «практикоорієнтовану». Компетентність 

викладача – це його спроможність гармонізувати та реалізувати 

всі компоненти  навчально-виховного процесу  (цілі, мотиви, 

планування, організація тощо), який, в свою чергу, зумов-

люється  знаннями, навичками, уміннями, засвоєними методами, 

технологіями навчання та предмета викладання, а також 

психологічними особистими властивостями (відчуття, сприй-

мання, пам’ять, мислення, воля, емоції, мотивація тощо) викла-

дача. Якщо традиційно найважливішою вимогою до викладача 

був високий рівень науково-професійних знань, то зі зміною 

парадигм освітнього простору чільне місце у підготовці вчителя 

нового покоління займають психолого-педагогічні знання.  

Поєднуючи педагогічні та психологічні знання, вчитель 

може реалізовувати ключові компетентності суб’єктів 

навчально-виховного процесу, адже аби навчати, необхідно 

знати специфіку даного процесу та характерні особливості 

кожного з його учасників. 

Для успішної професійної діяльності вчитель має володіти 

здатністю до рефлексії і контролю результатів педагогічної 

діяльності, до емоційної і моральної підтримки дитини, 

виявляти і враховувати у навчально-виховному процесі 

інтереси учнів та їхнє право на повагу; умінням співпрацювати 

з дитиною на засадах гуманізації, розвитку її особистості; 

такими якостями, як прагнення до емоційної близькості у 

спілкуванні, спрямування на психологічний комфорт і 

своєчасний розвиток особистості, наявність бажання поповню-

вати знання, займатися самоназвчанням і самовихованням для 

вдосконалення своєї педагогічної майстерності. Сучасний 

вчитель будь-якого навчального закладу має бути гарантом  

моральності, виховувати її як базову якість особистості, бути 

прикладом моральної поведінки та співпрацювати з батьками у 

здійсненні процесу морального становлення дітей [3].  

Саме тому, доречним є проведення курсів та тренінгів для 
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студентів та вчителів, щодо формування психолого-педагогічної 

компетентності. Такі форми роботи з працівниками освіти 

допоможуть у запровадженні інноваційних навчальних техноло-

гій, розвитку комунікативної компетентності, розвитку та 

вдосконаленні інтерактивних здібностей, діагностуванні між осо-

бистісних стосунків та мікроклімату в освітньому колективі, 

дослідженні в навчанні психологічних особливостей учнівського 

колективу та окремих учнів, формуванні адекватної самооцінки 

викладача, задля успішної взаємодії з оточуючими. Тренінгова 

форма дозволяє формувати  навчальну діяльність реципієнтів на 

основі їх власного досвіду відповідно до потреб аудиторії з ураху-

ванням індивідуально-психологічних особливостей викладачів. 

Отже, у зв’язку з посиленням тенденцій інформатизації та 

глобалізації освітнього простору, постає необхідність морального 

зростання не тільки  особистості  учня, але й професійної підго-

товки майбутніх фахівців, котрі мають забезпечити її розв’язання. 
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Наприкінці XIX ст., як і в усій Європі, на шпальтах польської 

медичної і педагогічної літератури чимраз частіше висловлю-

валася думка про те, що основою навчальних досягнень дітей та 

молоді є їхнє здоров’я, і пропонувалося доповнити шкільну 

практику раціональними здоров’язбережувальними організацій-

ними, програмними і методичними рішеннями.  

На переломі ХІХ‒ХХ ст. центром польського гігієнічного 

руху стала Галицька автономія. Тут активізувалися різноманітні 

заходи з пропаганди здоров’я та гігієни, зумовлені, за 

висловлюванням Марціна Кацпжака, насамперед «шаленою 

відсутністю» гігієни та «чудовим відчуття її потреби» [1, s. 80]. 

Отже, з одного боку, завдяки автономії, на галицьких теренах 

було більше, ніж в інших регіонах Польщі, можливостей для 

обміну думками та досвідом, тому гігієнічний рух та його 

педагогічний вимір відбувалися вільніше. З другого боку, 

необхідність розгортання радикальних проектів відповідного 

змісту диктувалася важкими умовами життя та незадовільним 
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санітарно-гігієнічним станом міст і сіл [2, s. 81]. 

Своєрідною прелюдією реформування у Польщі освітніх 

поглядів в контексті розв’язання проблеми здоров’язбереження 

дітей та молоді стали прогресивні ідеї та практичні кроки 

лікаря, педагога і громадського діяча Тадеуша Жулинського 

(Tadeusz Żuliński; 1839‒1885). Його праця у санітарній секції 

міської ради Львова увінчалася низкою ініціатив щодо 

покращення умов життя у місті та пропаганди гігієнічних 

знань серед широкого загалу [3, s. 210‒213]. Цілеспрямовану 

освітню і виховну діяльність здоров’яформуючого контексту 

Т. Жулинський здійснював, викладаючи гігієну у приватних 

жіночих школах. Крім того, докладав чимало зусиль для 

включення гігієни та фізичного виховання у програми 

навчання державних освітніх закладів [2, s. 82].  

Різноаспектні питання, дотичні педагогічним аспектам 

гігієни та фізичного виховання, знайшли окреме висвітлення у 

численних статтях і брошурах науковця, як-от: «У справі 

навчання гігієни» (1872), «Про значення гігієни у домашньому і 

шкільному вихованні» (1882), «Про гігієнічні умови шкільного 

будинку» (1873), «Фізіологія і гігієна відчуттів» (1875), 

«Фізіологія і гігієна травлення» (1875), «Про потребу 

запровадження гігієнічного навчання у всіх наукових закладах» 

(1876), «Фізіологія і гігієна дихання» (1876), «Про вплив 

алкогольних напоїв на здоров’я» (1878), «Про вплив психічних 

чинників на здоров’я» (1878), «У якому віці з гігієнічних поглядів 

повинна розпочинатися шкільна наука» (1880), «Кілька слів у 

справі гігієнічної реформи шкіл», «На захист навчання гігієни у 

наукових закладах» (1881), «Жіночі шкільні роботи з гігієнічно-

педагогічного погляду» (1882), «Про короткозорість у школі» 

(1882), «Висновки Академічної комісії середніх шкіл у справі 

їхньої гігієнічної реформи» (1883), «М’язовий рух і його вплив на 

здоров’я людини» (1883), «Праця, розваги і здоров’я» (1884), 

«Про гігієнічне значення науки співу» (1884), «Про навчальне 

перевантаження у школах»  (1884), «Гігієнічні коментарі щодо 

відпочинкових таборів» (1884) (узагальнено за: [4, s. VII]). З 
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метою поширення серед освітянської громади знань здоров’язбе-

режувального контексту, 1881 року Т. Жулинський заснував 

видання «Гімнастичний посібник» («Przewodnik Gimnastyczny») ‒ 

перший у Польщі фаховий часопис, присвячений фізичному 

вихованню та гігієні. 

Багатовимірну подвижницьку працю освітянин реалізовував у 

Товаристві Галицьких Лікарів (Towarzystwо Lekarzy Galicyjskich) i 

львівському відділі Гімнастичного товариства «Сокіл» (Wydział 

Lwowski Towarzystwa Gimnastycznego «Sokół») [2, s. 82]. Окремо 

відзначимо той факт, що у межах своєї діяльності в Педагогічному 

товаристві (Towarzystwo Pedagogiczne), разом із лікарем Теофілом 

Гарстманом (Teofil Garstman), 1883 року Т. Жулинський створив 

Комітет відпочинкових таборів («колоній»), який розпочав своє 

функціонування 1884 року. Достеменно відомо, що вчений 

розробив детальні медичні та гігієнічні правила для літніх колоній. 

Результати лікарських оглядів зголошених у ці відпочинкові 

заклади дітей, які перманентно проводив медик, ставали 

підґрунтям звітів про кампанії означеного формату і основою 

наукових розвідок вченого щодо позитивного впливу літніх таборів 

на здоров’я їхніх учасників [4, s. IX]. 

Незаперечною заслугою Т. Жулинського є написаний ним 

перший польськомовний оригінальний підручник «Шкільна 

гігієна» («Higiena szkolna») [5], виданий 1886 р. у Кракові уже 

після смерті вченого. 
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Зміни, які відбуваються сьогодні в системі української ос-

віти, розвиток інклюзивної практики, забезпечили рівні права і 

доступність освіти для всіх дітей з особливими освітніми 

потребами. 
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Наразі, в Україні інклюзивний освітній напрямок перебуває 

на етапі становлення і потребує співпраці мультидисциплінарної 

команди фахівців для його розвитку. Така співпраця фахівця у 

галузі спеціальної освіти та фахівця у сфері графічного дизайну – 

авторів даної роботи, ознаменувалася створенням авторського 

продукту «Навчальних карток «Розклад дня» для дітей з 

порушеннями зору та розладами аутистичного спектру».  

Дана розробка створена з опорою на існуючі результати 

досліджень у галузі спеціальної освіти щодо категорії дітей з 

порушеннями зору та розладами аутистичного спектру і 

вивчення аналогів такого виду навчальних матеріалів [1,с.5].  

Метою роботи була розробка набору універсальних 

навчальних карток, які можна буде використовувати для 

систематизації, впорядкування, візуалізації  та змістового 

наповнення уявлень дитини про заняття/дії, які вона виконує 

протягом дня. Цільовою аудиторією було визначено дітей з 

порушенням зору та розладами спектру аутизму. Однак, 

використання даного набору карток для дітей з нормотиповим 

розвитком не виключалося.  

Узагальнення даних щодо існуючих вимог до ілюстра-

тивного матеріалу, що використовується в роботі з дітьми, які 

мають порушення зору та РАС, дало підстави визначити наступні 

критерії універсальності кінцевого продукту:   

➢ простота, доступність, безпечність і практичність у 

використанні; 

➢ чіткість форм, контурів, достатня насиченість кольорів 

та правильне їх поєднання: уникнення різких контрастів і 

надмірної яскравості кольорів;  

➢ реалістичність; 

➢ розмір демонстраційних індивідуальних посібників 

80х120 мм або 100х150 мм;  

➢ контур у посібниках повинен відділяти окремі деталі та 

окреслювати весь об’єкт; 

➢ відсутність блискучої або глянцевої поверхні [2, с. 144]. 
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Всі розроблені ілюстративно-графічні зображення пройшли 

апробацію на цільовій аудиторії та були проаналізовані 

практиками, які працюють із зазначеною категорією дітей. В ході 

апробації були визначені певні неточності в змістовому 

оформленні навчальних карток. Зміст карток було змінено та 

доповнено. Так, було вдосконалено зміст картки, яка символізу-

вала навчальний процес («вчитися»), що можна побачити на 

представленому нижче рисунку 1. 

Отже, беручи до уваги рекомендації фахівців – педагогів 

по роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, відгуки 

та реакції самих дітей, було удосконалено зміст карток та 

відображено їх в наборі з 25 піктограм, нижче на рисунку 2 

можна побачити зразки зображень-піктограм, які увійшли до 

набору. 

 
Рис. 1. Зміни картки «вчитися» 

 
Рис. 2. Зразки зображень-піктограм 
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Колір тла карток білий (колір паперу), а всі ілюстративно-

графічні елементи чорного кольору (C-0, M-0, Y-0, K-100). Під 

кожним зображенням є підпис зображуваної дії заголовними 

літерами плоским шрифтом із застосуванням жирного 

накреслення та продубльовано шрифтом Брайля.  

Отже, здійснена широкомасштабна робота, результат якої, на 

нашу думку, заслуговує на увагу фахівців по наданню 

інклюзивних освітніх послуг, а також батьків, які виховують дітей 

з особливостями психофізичного розвитку та з типовим 

розвитком. Представлений набір навчальних карток є цілком 

ексклюзивним та авторським продуктом, який не має аналогів за 

своєю цільовою аудиторією.  
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У нових соціально-економічних умовах актуальною стає 

проблема формування активної особистості, здатної самос-

тійно робити свій вибір, ставити і реалізовувати цілі, що 

виходять за межі запропонованих стандартними вимогами, 

усвідомлено оцінювати свою діяльність. Майбутній фахівець 

повинен швидко реагувати на обставини, вміти працювати в 

колективі, ефективно застосовувати кращий досвід у процесі 

своєї професійної діяльності. 

Вирішення протиріччя між новими цілями, які ставить сус-

пільство, і науково-методичним забезпеченням реалізації цих цілей 

у вищих навчальних закладах вимагає розробки нових технологій, 

які ґрунтуються на індивідуально- орієнтованому підході в освіті. 

Досліджуючи сутність самостійної роботи студентів, 

неважко помітити, що науковці, прагнучи до комплексного 

розв'язання проблеми організації самостійної роботи студентів 

і виділяючи різні її аспекти, важливе місце відводять саме 

здійсненню індивідуально-орієнтованого підходу до студентів. 

Але при цьому виявляється, що різні автори неоднаково 

тлумачать способи його здійснення. Найчастіше індивідуально-

орієнтований підхід розуміється як вичленення психологічних 

ознак індивідуальних особливостей особистості: 

а) мотивації та установки особистості, процесуальних 

характеристик мислення, обсягу оперативної пам'яті; 

б) рівня сформованості індивідуального стилю діяльності; 

в) властивостей нервової системи.  

Необхідність розв'язання цього питання у пропонованому 

дослідженні пояснюється тим, що сьогодні теоретики і практики 

критично переосмислюють свої погляди стосовно проблеми 

індивідуалізації навчання, спираючись при цьому на цілісний, 

діяльнісний і динамічний підходи до вивчення особистості. 

Проблема індивідуально-орієнтованого підходу в сучасній 

дидактиці є найбільш розробленою, а сам індивідуальний 

підхід залишається одним із провідних принципів педагогіки, 
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який виражає необхідність "індивідуально підходити до 

кожного учня з метою успішного навчання і сприяння розвитку 

позитивних задатків" [11]. 

Дослідження цієї проблеми можливе лише за умови, коли 

будуть чітко визначені основні поняття, які використовуються, 

та встановлені взаємозв'язки між ними. Такими поняттями для 

нас є індивідуальний підхід, індивідуалізація навчання. 

А.О. Кірсанов, вважає, що "індивідуальний підхід" є більш 

об'ємним поняттям, ніж "індивідуалізація навчання" [11]. 

Почнемо з аналізу сутності поняття "індивідуальний підхід", 

хоч зробити це нелегко, оскільки сутність індивідуального 

підходу в навчанні різні автори визначають неоднаково: 

- індивідуальний підхід до організації навчальної 

діяльності передбачає створення необхідних умов для розвитку 

таких інтелектуальних властивостей тих, хто навчається, які ще 

відсутні, але для їх розвитку наявні необхідні передумови; 

- "зміст індивідуального підходу полягає у фіксуванні не 

стільки своєрідності кожного студента, скільки типології 

обстежуваних груп, з наступним знаходженням індивідуально-

типових прийомів роботи з ними"; 

- індивідуальний підхід — одна із форм спілкування 

вихователя з вихованцем, яка спрямована на те, щоб допомогти 

вихованцеві виявити особливі варіанти прояву обдарувань і 

здібностей, які властиві його роду, притаманні йому градації 

нервової системи, забезпечити його оптимальний розвиток і 

сформувати вміння знаходити в різних навчальних ситуаціях 

свій індивідуальний стиль діяльності; 

- індивідуальний підхід стимулює реалізацію позитивних 

потенцій тих, хто навчається, що сприятливо впливає на 

навчальну діяльність [7]. 

Історико-педагогічні аспекти проблеми індивідуального 

підходу з'ясовані Є.С. Рабунським, який вважає, що індивіду-

альний підхід означає приділення уваги кожному учневі, його 

творчій індивідуальності і передбачає розумне поєднання 

фронтальних, групових та індивідуальних форм занять для 
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підвищення якості навчання й розвитку кожного школяра [13]. 

Завдання індивідуального підходу можуть бути різними, але, 

як вважає К.М. Гуревич, головне завдання полягає в тому, щоб 

допомогти тому, хто навчається, "знайти себе", наблизитися до 

розуміння своїх особливостей і привчитися використовувати їх 

продуктивно, творчо [6]. 

Початком індивідуалізації розвитку є природні особливості 

особистості, які певною мірою виявляються в розумовій 

працездатності, увазі, пам'яті, мисленні. 

Під індивідуалізацією навчання слід розуміти оптимальну 

організацію навчально-виховного процесу на основі 

врахування індивідуально-психологічних особливостей тих, 

хто навчається Індивідуалізація навчально-виховного процесу 

покликана допомогти викладачеві врахувати унікальність та 

неповторність особистості кожного студента і досягти 

реалізації його потенційних творчих здібностей. 

У педагогічній енциклопедії індивідуалізація визначається 

як "організація навчального процесу, при якій вибір способів, 

прийомів, темпу навчання враховує індивідуальні відмінності 

учнів, рівень розвитку їх здатності до навчання" [12]. 

На думку С.У. Гончаренка, індивідуалізація процесу навчання 

— це організація навчально-виховного процесу, коли при виборі 

способів, прийомів, темпу навчання враховуються індивідуальні 

відмінності учнів, рівень розвитку їхніх здібностей до навчання [5]. 

Проте зауважимо, що в умовах сучасних вищих навчальних 

закладів індивідуалізація навчання залишається ще не 

реалізованою, незважаючи на те, що індивідуальна допомога 

окремим студентам стало явищем досить поширеним. 

Таким чином, можна констатувати, що поняття 

"індивідуалізація" і Індивідуальний підхід" хоч і тісно пов'язані 

між собою, але не тотожні. 

Проведений аналіз дозволяє зробити такий висновок: 

індивідуальний підхід до організації навчальної діяльності 

полягає, передусім, у тому, щоб систематизувати індивідуально-

психологічні відмінності студентів і на цій основі представити 
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упорядковану картину індивідуальних відмінностей з їх 

взаємними відношеннями. 

Самостійна робота студентів, методика її організації на 

рівні навчальної дисципліни безпосередньо пов’язана з 

активізацією пізнавальної діяльності тих, кого навчають. 

Лекції, семінари, колоквіуми орієнтовані, як правило, на 

фронтально-групову роботу студентів. Проте процес навчання 

у структурі аудиторних занять як і поза аудиторна навчальна 

робота окремого студента, за своїм характером індивідуальний. 

Тому оптимальне керування пізнавальною діяльністю 

студентів у цілісному педагогічному процесі найвищою мірою 

повинно стати особистісно-зорієнтованим, індивідуалізованим. 

Урахування індивідуальних відмінностей у мотивах навчання, 

темпах і особливостях пізнавальної діяльності тих, кого 

навчають у зв’язку зі станом розвитку організму і психіки, 

рівнів довузівської підготовки студенів і низки інших факторів 

може бути каталізатором удосконалення навчального процесу. 

Особистісна зорієнтованість, індивідуалізація у навчанні 

взагалі й у системі керування самостійною роботою зокрема 

передбачає перехід до вивчення нового матеріалу тільки після 

якісного засвоєння попереднього, використання писемних 

джерел знань, яким надається перевага; залучення більш 

підготовлених студентів як консультантів; використання 

лекцій з метою організації самостійної пізнавальної діяльності 

й оволодінню студентами методологією пізнання [7]. 

Формування у студентів умінь організації пізнавальної 

діяльності треба розглядати як складову одного з компонентів 

змісту освіти – способів діяльності. Уміти навчитись – означає 

вміти організовувати засвоєння знань, свою розумову діяльність, 

що забезпечує сприйняття, усвідомлення, запам’ятовування, 

узагальнення, готовність до пошуку необхідного рішення. 

Індивідуальна навчальна діяльність – це одноосібне вирішення 

студентами навчальних завдань, повна самостійність у набутті 

знань. Ця форма навчальної діяльності найбільш повно враховує 

індивідуальні особливості студентів, дає можливість вибору 
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способів, прийомів, темпу навчання, що враховують рівень 

розвитку, розумових здібностей, особливості вищої нервової 

діяльності окремої особи, сприяє формуванню і збереженню 

неповторної індивідуальної особистості кожного студента. 

Навички самостійної роботи, набуті студентами під час 

навчання, дають змогу постійно підвищувати свій кваліфіка-

ційний рівень у практичній діяльності [9]. 

Правильна мотивація виробляє позитивну установку 

студентів щодо навчання і знання не ради складання іспиту, а 

для подальшого використання. 

Важлива задача для викладача при організації самостійної 

роботи – це уміння не допускати у студента почуття 

негативних переживань. 

Організація самостійної роботи повинна обов’язково 

базуватися на вірі студента в успіх. Радість любої праці, у тому 

числі навчальної, визначається її успішністю. Чим більше 

значніші результати праці, тим сильніше задоволення. Це іще 

раз підкреслює важливість організації самоконтролю при 

самостійній роботі студента над навчальним процесом. 

У організації самостійної роботи студентів особливо важливо 

планувати, визначати обсяг і структуру змісту навчального 

матеріалу, який виноситься на самостійне опрацювання. 

Досягнення високих показників у самостійній роботі 

залежить від педагогічної майстерності викладача, його уміння 

здійснювати навчально-педагогічне керівництво самостійною 

роботою студентів. На сучасному етапі розвитку вищої школи 

самостійність повинна стати характерною рисою студента. Роль 

викладача створити умови для пробудження студента до 

самостійної роботи, потреби добувати необхідні знання, критично 

обмірковувати отриману інформацію і робити висновки. 
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Анотація. У роботі узагальнено досвід попередніх досліджень 

щодо електронного навчання здобувачів вищої педагогічної освіти, 

з'ясовано особливості e-learning для підготовки майбутніх 

учителів біології, розкрито основні напрями реалізації електрон-

ного навчання, наведено приклади його впровадження як сучасного 

напряму в методиці підготовки майбутніх учителів біології. 
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На сучасному етапі реформування вищої педагогічної 

освіти дистанційне навчання в Україні перебуває на етапі 

активного становлення, що зумовлено державною політикою в 

галузі освіти (Національна стратегія розвитку освіти України 

на період до 2021 року). 

Дистанційна форма організації навчання здобувачів освіти 

забезпечує надання основного обсягу як теоретичного матеріалу, 

так і завдань для практичного опрацювання, виконання 

самостійної роботи, інтерактивну взаємодію майбутніх учителів і 

викладачів, об’єктивне оцінювання їхніх реальних навчальних 

досягнень, опанування професійною компетентністю. 

Найбільш уживаними видами дистанційного навчання є 

електронне навчання (e-learning) за допомогою електронної пошти, 

інтерактивних відео-курсів, але перспективною технологією 

дистанційного навчання вважається віртуальне навчання через 

Інтернет мережу, до переваг якої варто віднести високу швидкість 

комунікацій, відсутність тимчасових і просторових обмежень для 

спілкування, можливість використання лінійної й нелінійної форм 
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подачі освітньої інформації. Найбільш результативним вважається 

е-learning, яке проводиться за допомогою соціальних мереж, 

інтерактивних платформ Skype, «Classroom» Zoom тощо, які 

забезпечують зворотний зв’язок між усіма учасниками освітнього 

процесу. Навчання майбутніх учителів біології через освітні 

онлайн-платформи має такі переваги, як: інтерактивність, 

упровадження різноманітних засобів і методів роботи з 

контекстною інформацією, а саме: інтерактивний текст, графічні 

зображення, звук, відео; диференційовані завдання; моделювання 

завдань; само- та взаємоконтроль.  

Так, для реалізації e-learning як засобу дистанційного навчання 

майбутніх учителів біології пропонується опрацювання інформації 

електронних підручників та посібників, рекомендованої літератури 

та інтернет-ресурсів; створення скрайбінг-презентацій, складання 

ментальних карт тощо. Впровадження електронного навчання 

надає можливість ознайомлення студентів із вимогами щодо 

виконання та оформлення результатів самоосвітньої діяльності, 

методичними рекомендаціями щодо опрацювання матеріалів 

дисципліни, критеріями оцінювання, текстами лекцій, мультиме-

дійними презентаціями та відеофрагментами до лекцій; завданнями 

для виконання лабораторних і практичних робіт та методичними 

вказівками до них, індивідуальними навчально-дослідними завдан-

нями; рекомендаціями до виконання наукових робіт, написання тез 

доповідей до конференцій; контрольними запитаннями, тестовими 

завданнями для поточного та підсумкового контролю. Слід 

зазначити, що матеріали і завдання для самостійного опрацювання 

надаються здобувачам освіти заздалегідь, після чого здійснюється 

інтерактивне обговорення результатів виконання. 

Отже, раціональна організація самостійної роботи з 

використанням e-learning дозволяє не тільки інтенсифікувати 

роботу щодо якісного опрацювання навчального матеріалу, але й 

спланувати її зміст і форми виконання як пріоритетну та творчу 

навчальну діяльність, а освітнє середовище, яке створюється за 

допомогою сучасних ІКТ, закладає основи постійного 

професійного самовдосконалення майбутніх учителів біології. 
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Крім вищезазначеного, майбутні вчителі біології мають 

отримати графік проведення онлайн-навчальних занять (лекцій-

них, лабораторних, практичних), дистанційних консультацій, 

звітів про виконання завдань (з метою виявлення їхніх навчаль-

них досягнень). 

Наприклад, під час онлайн-лекційного заняття майбутнім 

учителям біології, з метою унаочнення складного теоретичного 

матеріалу, було запропоновано переглянути відеоролик «Життє-

вий цикл рослин», який передбачав аналіз особливостей 

чергування поколінь у життєвому циклі рослин, узагальнення і 

систематизацію розглянутого матеріалу. Після перегляду 

навчального відеоролика треба було виконати тестове завдання, 

що дозволило виявити результативність засвоєння змісту 

лекційного заняття і термінології щодо вивченої теми. Варто 

наголосити, що використання відеосупровіду в процесі 

дистанційного навчання дає змогу покращити засвоєння 

навчального матеріалу, полегшує його наочне сприйняття і 

засвоєння, сприяє формуванню в майбутніх учителів біології 

необхідних фахових компетентностей. 

Так, до семінарського заняття за темою «Охорона 

рослинного світу» пропонувалося підготувати творчі проєкти, 

які презентувалися через освітні онлайн-платформи і були 

переглянуті напередодні семінару всіма учасниками групи, з 

метою їх подальшого взаємооцінювання. 

E-learning доцільно використовувати під час проведення 

онлайн-лабораторних і практичних занять, оскільки унікальні 

можливості засобів сучасних ІКТ певною мірою забезпечують 

високоякісні зображення натуральних об’єктів та явищ, 

дозволяють опрацьовувати електронні колекції рослин, грибів, 

тварин, а також працювати з електронними атласами-визнач-

никами з метою визначення видових назв рослин, грибів, тварин; 

проводити віртуальні екскурсії на основі Інтернет- ресурсів. 

Розв’язанню проблем електронного навчання (e-learning) 

майбутніх учителів біології сприяє впровадження сучасних 

інтерактивних методів за допомогою контента, у якому 
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запроваджується інноваційний тип освітнього інструменту – 

українські освітні платформи та ресурси («Віртуальний STEM-

центр Малої академії наук України», «EdEra» (онлайн-курс 

«Біологія: рослини, гриби та лишайники», «Автостопом по 

біології»), «Всеосвіта», «На Урок», «Prometheus», «Критичне 

мислення»), відеолекції, вебконференції, форуми за фахом 

тощо. За результатами участі в зазначених освітніх заходах 

майбутні вчителі мають змогу отримати сертифікати. 

З вищезазначеного випливає, що сучасне інтерактивне 

освітнє середовище передбачає впровадження різних ІКТ, які 

потенційно можна перетворити в потужний інструмент для 

розширення можливостей навчання майбутніх учителів біології.  

Цілком зрозуміло, що впровадження електронного навчання 

(e-learning) як засобу дистанційного навчання майбутніх учителів 

біології дає можливість зробити онлайн-заняття цікавими, 

розвивати в студентів навички самоосвіти і професійного само-

розвитку, стимулювати пізнавальну і творчу діяльність, 

відповідальність за власні фахові знання, формувати інформацій-

ну компетентність, яка є необхідною для їхнього подальшого 

професійного успіху. 

Таким чином, зміст освіти майбутніх учителів біології 

вимагає впровадження сучасних інформаційних технологій, які 

сприяють їхньому особистісному освітньому руху та професійно-

методичному розвитку. Доцільність упровадження електронного 

навчання в процес підготовки майбутніх учителів біології як 

нового напряму в методиці освітньої діяльності здобувачів освіти 

обумовлена можливістю створення умов для реалізації їхнього 

фахового потенціалу, спрямована на формування в них фахової 

компетентності засобами (e-learning). Ефективність електронного 

навчання (e-learning) як засобу дистанційного навчання майбутніх 

учителів біології залежить від його організації, змісту, 

взаємозв’язку всіх учасників освітнього процесу, управління 

самостійною діяльністю здобувачів вищої педагогічної освіти. 

https://stemua.science/
https://stemua.science/
https://www.ed-era.com/courses/
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-Osvitoria+BIO+1/info
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-Osvitoria+BIO+1/info
https://vseosvita.ua/
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МУЗИЧНЕ ВИКОНАВСТВО, ЯК САМОСТІЙНИЙ ВИД 

ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ 

 

Харченко І.В. 

старший викладач вищої категорії 

ПНЗ Деснянська амузична школа 

смт Десна, Чернігівська обл., Україна 

Дослідники розглядають переважно музичне виконавство 

як вид людської діяльності, художній або художньо-творчий 

процес, зумовлений стильовими, жанровими, художньо-

виражальними, формоутворюючими чи техніко-виконавськими 

(технологічними) чинниками різних видів і форм вокального, 

інструментального та вокально-інструментального виконавсь-

кого мистецтва. Музичне виконавство має сформовану видово-

жанрову систему концертної діяльності, фактично є самостій-

ною галуззю художньо-творчої діяльності. 

На думку Жайворонок Н.Б. «специфіка музичного 

виконавства відображає сутнісні ознаки і характерні риси музики 

як унікального виду мистецтва і виявляється в особливостях 

різних видів, форм, жанрів, процесу і продукту виконавської 

діяльності. У той же час вона відображає особливості 

виконавського мистецтва як художнього явища і художньо-

творчої діяльності та зумовлюється ними». [3, с. 2]. 

Музичне виконавство це цілісне і відносно самостійне 

художнє явище, оскільки є предметом соціальних потреб та 

інтересів, соціально значимим суб'єктом художнього вироб-

ництва; має власні історію становлення та розвитку, природу і 

субстанцію, функції, структуру, специфіку, цінність і само цін-

ність; існує як практична  та художньо-творча діяльність. 

Специфіку музичного виконавства як художньо-творчої 

діяльності, визначають сутнісні ознаки музики як виду мистецтва, 

особливості музично-виконавської діяльності, що відрізняють її 

від інших видів художньої діяльності, та особливості різних видів 



136 

і форм відтворення музичних творів.  

Специфічні ознаки і характеристики музичного виконавства 

виявляються: у характерних особливостях відтворення вокальних, 

інструментальних та вокально-інструментальних творів, пов'язаних 

з видовими відмінностями музики; у наявності численних 

різновидів та різноманітних форм вокального, інструментального 

та вокально-інструментального виконавства; у роботі виконавця 

над твором; у процесі виконавської діяльності – інтерпретації 

музичних творів; в унікальності продукту музично-виконавської 

діяльності – музичного твору як художньої  цілісності. 

В своїх дослідженнях Маркова О.М. визначає, що «об'єктом і 

суб'єктом музично-виконавської діяльності є музичний твір і 

виконавець. Твір є одним з найповніше вивчених об'єктів 

музичної науки. Він розглядався як історичне явище, художня 

цінність, художня цілісність, суб'єкт художнього впливу, об'єкт 

художнього сприймання, об'єкт музичного виконавства, 

музичний зміст і форма тощо» [5, с. 96]. 

В системі музичного виконавства твори розглядаються як 

об'єкти художньо-творчої діяльності і характеризується за 

спільними ознаками ідентифікації, зокрема як художній феномен, 

художня цінність, художній зміст, музична форма, а також за 

видовою, жанровою, «інструментальною» належністю та 

особливостями звукообразного відтворення. 

За словами Смирнова М.А. «визначальна роль у музичному 

виконавстві належить виконавцю – суб'єкту виконавської 

художньо-творчої діяльності. Основними функціями виконавця є: 

пізнавально-технологічне освоєння твору, пізнавально-художнє 

освоєння твору і художньо-творче виконання твору». [8, с. 7]. 

Ефективність виконання перелічених функцій, повністю 

залежить від особистості виконавця, зумовлюється його 

природженими задатками, техніко-виконавськими та художньо-

творчими здібностями, музично-теоретичною підготовкою, 

наявністю досвіду виконавської діяльності. Виконавський процес 

також вимагає від виконавця глибокого відчуття музики як 

художньої субстанції, виявлення особливостей її чуттєво-
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емоційного впливу на слухачів. 

Досліджено, що музичні здібності професійного музиканта – 

це загально-людські музичні здібності, але значно вищого рівня. До 

таких здібностей суб'єкта виконавської діяльності передусім відно-

сяться техніко-виконавські та художньо-виконавські здібності.  

Техніко-виконавські здібності переважно мають природне 

походження у вигляді анатомо-фізіологічних задатків і 

виявляються: у високій рухливості, моториці виконавського 

апарату; в оптимальній координації роботи рук, пальців , усіх 

складових частин виконавського апарату; в оптимальній побудові 

виконавського апарату, у миттєвій реакції на нотний текст 

шляхом відповідних моторних дій виконавського апарату. 

На думку Маркової О.М., «художньо-виконавські здібності – 

це складний комплекс раціональної, чуттєво-емоційної і 

художньо-творчої діяльності. Вони виявляються в якісних 

показниках художньо-образного сприймання і переживання 

музики, інтелектуально-аналітичного осмислення та об'єктивного 

оцінювання музичної інформації, в активності, різнобічності і 

глибині музичного мислення як на рівні усвідомлення сутності 

музичних творів, художньої образності, так і стосовно творчих 

виявів (уявлення, уява, асоціації, фантазія)». [5, с. 98].  

Суб'єктивізація твору у виконавському процесі є закономір-

ним явищем, виявленням природи і специфіки музичного 

мистецтва та музичного виконавства зокрема. Вона зумовлюється 

багатьма об'єктивними і суб'єктивними факторами, а передусім 

тим, що виконавець не може абсолютно точно "розшифрувати" 

нотний текст, повною мірою усвідомити й адекватно відтворити 

музику минулих епох і твори композиторів – представників 

різноманітних сучасних творчих течій, глибоко проникнути в 

духовний світ композитора і піднятися до рівня його творчого 

мислення. Окрім того, кожен виконавець відрізняється рівнем 

знань, художнього мислення, музичними здібностями, досвідом 

виконавської діяльності та іншими рисами, що характеризують 

його як унікальну особистість і детермінують індивідуальне 

розуміння та відтворення кожного. Суб'єктивізація твору, що 
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виконується – це виявлення природи і специфіки музичного 

мистецтва, а творча інтерпретація є органічною властивістю і 

характеристикою виконавського процесу. Найповніше музично-

виконавські здібності виявляються в інтерпретації творів, у 

процесі якої відбувається самореалізація виконавця як творчої 

особистості. 

З точки зору Олексієва О.Д.,  «музика, на відміну від інших 

видів мистецтва, потребує вторинного творчого відтворення через 

виконавця-інтерпретатора, котрий відіграє роль посередника між 

автором та слухачем. Інтерпретація музичних творів є однією з 

найважливіших проблем музичного виконавства». [1, с. 34]. Вона 

розглядається у полі об'єктивно-суб'єктивних чинників стосовно 

глибини виявлення художнього задуму композитора і міри 

творчої свободи виконавця. Зокрема, значна частина науковців, 

педагогів і виконавців наполягає на повній відповідності виконан-

ня задуму композитора, а інша обстоює право виконавця на твор-

чий підхід. Виконавську інтерпретацію можна вважати основою 

виконавської системи, оскільки елемент інтерпретації наявний у 

будь-якому виконавському процес. Незважаючи на прагнення 

музиканта об’єктивно викласти тільки нотний текст, цей процес 

завжди є творчим, що виявляється в оригінальності відтворення 

індивідуальної версії змісту і художнього значення тексту.  

Москаленко В.Г., вважає, що «музичне виконавство, як форма 

функціонування музики, не може існувати без інтерпретації, в 

процесі якої виконавець дотримує авторських вказівок, позначених 

у нотному тексті. Залежно від виконавського стилю й індивіду-

альності артиста, художній зміст твору може бути розкритий по-

різному». [6, с. 24]. Тому  інтерпретація  —  це не механічне 

відтворення нотного запису, а творче тлумачення музичного твору 

під час виконання. Це є художня творчість. 

Музичне виконавство є відносно самостійним явищем, що 

репрезентує всю музично-виконавську практику і функціонує як 

цілісна система. Музичне виконавство – один з важливих видів 

художньої творчості, в результаті якої музичний твір, існуючи як 

нотний запис, відтворюється в реальному  звучанні. Як 
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специфічний вид духовно-практичного опанування світу музичне 

виконавство впливає на свідомість людей, формує в них ідейно-

емоційні настанови.  Саме тому виконавець є відповідальним 

перед автором і слухачами не тільки за «життя» музичного твору 

в культурі, але й формування музичної культури слухача.  

Музичне виконавство — складний феномен культури, який 

містить три складові – чуттєву, раціональну й інтуїтивну і являє 

собою діалог виконавця з композитором, слухачем та інстру-

ментом. 

Музичне виконавство розвивається завдяки успадкуванню, 

втім це — процеси, що забезпечують не тільки збереження і 

трансляцію художніх цінностей минулого, а й перетворення і 

створення нового, що є передумовою виконавської творчості.  

Опарик Л.М. вважає, що «основа розвитку  виконавства — 

спадкоємність, тобто використання кращих традицій поперед-

ників у формі збереження раніше сформульованих методичних 

настанов не через просте запозичення надбань минулого, а 

завдяки їх ретельному відбору, критичному переосмисленню, 

переробці, зміні, а також повторенню, збереженню і 

використанню». [7, с. 107]. 

Художній досвід, набутий поколіннями, завжди базується на 

традиціях. Традиція у музичному мистецтві — це спосіб реаліза-

ції спадкоємності, сутність якої полягає у фіксації та подальшій 

трансляції оптимальних усталених положень музичної педаго-

гіки, що передаються від покоління до покоління і є актуальними 

в нових історичних умовах. Головна закономірність розвитку 

музичного виконавства — спадкоємність, основний спосіб 

реалізації якої — традиція. 

Академічне виконавство дещо консервативне в сенсі 

збереження традицій. Знання, які передаються від учителя до 

учня, трансформуються мінімально. Якщо проаналізувати 

музичне виконавство, можна простежити його певний імунітет до 

новацій, стратегію консерватизму. Проте технічна еволюція 

музично-клавішних інструментів триває і створення нової 

технічної бази на основі комп’ютерних технологій надає нових 
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можливостей виконавцям у сфері звукотворчості й імпровізації, 

забезпечуючи більшу свободу творчості.  

Підсумовуючи вище викладене, можна зазначити, що 

музичне виконавство — це особлива форма локальної (музичної) 

культури, специфічний вид художньої творчості, процес, 

пов’язаний з практикою звукового відтворення  зашифрованого 

нотного запису. Основою музичного виконавства є інтерпретація, 

яка є цілеспрямованим розкриттям та індивідуальним виражен-

ням нотного тексту як носія художнього задуму музичного твору. 

Самобутність і неповторність інтерпретації зумовлені індивіду-

альним розумінням художнього задуму композитора та 

своєрідністю прочитання цілісного тексту твору виконавцем. 
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Сьогодні здатність мислити креативно згадується як 

важливий елемент майже в кожному огляді навичок ХХІ сто-

річчя.  Провідні науковці, викладачі, підприємці  впевненні, що 

подальший розвиток людства безпосередньо залежить від 

принципово нових підходів і генерації нестандартних ідей. 

Найближчим часом кількість професійних ситуацій, які 

потребують від людини нестандартних підходів збільшиться. 

Тому здатність до нелінійного та дивергентного мислення буде 

залишиться незаперечною перевагою людини.  Існування великої 

кількості нагальних проблем, що стоять перед людством 

(екології, ресурсів, війн тощо), породжує необхідність таких 

людей, що вміють звільнитися від очевидного та винайти неймо-

вірне. Отже, що перед університетською освітою постає нова 

ціль, пов’язана із необхідністю розвитку креативного мислення 

студентів. Освітня парадигма потребує акценту на креативній 

складовій професійної компетентності здобувача освіти.  

Креативність як окреме поняття було виділено в 50-х рр. 

ХХ ст. завдяки Дж. Гілфорду. Вагомий внесок у дослідження 

проблеми креативності зробили Г.Айзенк, Ф. Баррон, Дж. 

Гілфорд, В. Дружинін, О. Кузьмін, А. Маслоу, М. Матюшкін, 
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І. Мілославський, К. Роджерс, Р. Стернберг, П. Торренс, Е. 

Фром та ін. Аналіз наукових підходів дозволяють визначити 

креативність як: особливість інтелекту; специфічну потребу 

людини у пошуково-перетворювальній діяльності; це здатність 

відмовлятися від стереотипних способів мислення, створювати 

і знаходити нові оригінальні ідеї, що відхиляються від 

прийнятих схем мислення, успішно вирішувати поставлені 

завдання нестандартним чином; це бачення проблем під іншим 

кутом і їх рішення унікальним способом. 

 Креативна особистість  відчуває, що потрібно для 

створення нової ідеї, рішення складного завдання: додати одну 

деталь або перевернути все догори ногами, придумати 

принципово нове або розібрати і скласти по-іншому щось вже 

звичне, діяти усупереч поширеним стереотипам або просто 

знайти спосіб поглянути на статичні системи динамічно.  

 Едвард де Боно, британський психолог та письменник, що 

розробив систему організації мислення «Шість шапок мислення», 

наголошує на тому, що креативність та креативне мислення 

заохочує людей мислити поза сталими патернами та дивитись на 

речі з іншої точки зору  [1]. Основними навичками креативного 

мислення є: генерування ідей, відкритість до нового, уява та 

цікавість, розсудливість і дивергентне мислення (пошук різних 

рішень для вирішення однієї і тієї самої проблеми).  

Основою креативності, на думку Дж. Гілфорда  є операція 

дивергенції, наряду з операціями перетворення [2]. Дивергентним 

(від лат. divergentis – той, що розходиться у різні сторони) у 

психології називають альтернативне мислення, що відбувається 

усупереч причинно-наслідковим зв’язкам. Дивергенція – це свого 

роду неординарність сприйняття, мислення й підходу до вирішен-

ня завдань, це здатність залучати й використовувати інформацію 

одночасно з різних галузей знань, часто несумісних на перший 

погляд, це в тому числі й нестандартне, гнучке мислення, що 

виходить за межі загальноприйнятих стереотипів. Дж. Гілфорд  

виділив шість основних параметрів креативності: 1) здатність до 

виявлення і постановки проблем; 2) здатність до генерування 

https://www.victoria.ac.nz/learning-teaching/support/course-design/objectives/critical-creative
https://www.victoria.ac.nz/learning-teaching/support/course-design/objectives/critical-creative
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великої кількості ідей; 3) гнучкість – продукування різноманітних 

ідеї; 4) оригінальність – спроможність продукувати віддалені 

асоціації, незвичні відповіді, відповідати на подразники нестан-

дартно; 5) здатність удосконалити об'єкт, додаючи деталі; 6) умін-

ня вирішувати проблеми, тобто здатність до аналізу і синтезу [2]. 

Донедавна креативність прирівнювали до геніальності й 

вважали її природним даром. Однак, зарубіжні вчені (А. 

Маслоу, Д. Дюфо, Е. Боно, Е. Фром, Дж. Гілфорд) доказали, 

що креативне мислення – це навичка, яку може розвинути 

кожний. Так, розвитку креативного мислення заважають 

обмеженням, переконання, попередній досвід, який стримує 

нові можливості. Американські психологи Джордж Лэнд и Бет 

Джарман в результаті лонгітюдного дослідження довели, що  

здатність до креативного мислення з віком зменшується.  

Серед дітей від трьох до п’яти років креативне мислення 

виявили у 98% із полуторатисячної вибірки. Через п’ять років 

їх кількість скоротилася до 32%. А ще через п’ять років – до 

10%. Результати дослідження вчені опублікували у книзі 

«Контрольная точка и дальше: освоение будущего сегодня».  

Експеримент не дає прямої відповіді на питання, що відбулося 

з дітьми. Міжнародний радник з освіти Кен Робінсон пояснює 

ці зміни тим, що школа позбавляє дітей «надможливостей», 

оскільки вчить мислити за шаблонами, привчає до думки, що 

правильна відповідь може бути єдина. [3]  Традиційна система 

навчання ґрунтується на  запам'ятовуванні та накопиченні 

фактів та не сприяє розвитку креативного мислення. Майже 

така ситуація відбувається й у вищих закладах освіти. 

Наше дослідження, яке ми проводили серед студентів 

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 

дозволило виявити, що майже 50% не вважають себе креатинни-

ми особистостями. Спроби стимулювати розвиток креатинного 

мислення все ж таки  робляться.  38% студентів зазначили, що на 

лекційних та практичних заняттях створюються відповідні умови 

(завдання, евристичні питання, вправи тощо). Майже 70% 

виявили бажання щодо цілеспрямованого розвитку власного 
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креативного мислення шляхом впровадження відповідного 

навчального курсу.  

Розвиток креативності є процесом суб'єктивним і досить 

складним. Для формування креативності потрібно створити  

відповідне середовище. Так звані «локальні» методики розвитку 

креативності (наприклад, виконання нестандартних завдань), 

доволі корисні, але в результаті їх застосування студенти досить 

часто лише засвоюють деякі нові способи виконання завдання. Це 

креативність, яка стимулюється зовнішніми обставинами, проте 

вона не є особистісною властивістю студента. Для того, щоб пере-

творити її на особистісну властивість  потрібне спеціальне сере-

довище, що забезпечує різнобічну системну дію на студента. Для 

формування креативного мислення студентів в процесі викладан-

ня дисциплін педагогічного циклу нами застосовується система 

відповідних завдання для виконання на лекційних, семінарських 

заняттях та для самостійної роботи. Система завдань базується на 

розвитку дивергентного мислення, коли пошук йде одночасно в 

різних напрямах, не підпорядковуючись єдиній логіці.  

Для пробудження креативного мислення необхідно перестати 

вимагати від студентів дій за зразком. Повернути собі здатність 

креативно мислити цілком можливо, якщо відключити у собі 

«внутрішнього контролера» - функцію мозку, яку її першовідкри-

ватель академік Н.Бехтерєва назвала «детектор помилок». 

Для позбавлення обмеженості мислення ми застосовуємо 

метод синектики, що являє собою колективну творчу діяльність 

студентів, засновану на цілеспрямованому використанні 

інтуїтивно-образного та метафоричного мислення, активному 

генеруванні метафор та аналогій. В синектиці використовують 

чотири види аналогій: особистісну, пряму, символічну, 

фантастичну. Продуктивним з точки зору розвитку креативного 

мислення є метод асоціативного куща. Стимулювання 

народження у студентів асоціацій та метафор, які є показником 

креативності. В основі асоціативної теорії креативності (Mednick, 

1969) лежить думка про те, що базою креативного мислення є 

асоціації. Креативне мислення народжується в результаті нових 
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комбінувань асоціацій між ідеями. Чим більш видаленими є ідеї, 

між якими виникають асоціації, тим більш креативним є 

мислення – за умови, що ці асоціації відповідають вимогам 

завдання та є корисними [4].  Для  розвитку креативного 

мислення та для кращого засвоєння базових понять з педагогіки 

студентам пропонувалося виконати алгоритм формулювання 

визначення багатозначних понять.  

Як виявило наше опитування, лише чверть студентів 

намагається самостійно розвивати у себе креативне мислення; 

близько 37% роблять це час від часу, і стільки ж взагалі не 

роблять ніяких дій у цьому напрямку. Студентам пропонувалося 

виконувати ряд відповідних вправ, адже щоденна практика є 

достатньо дієвим механізмом для запуску креативного мислення. 

Дуже коротко наведемо декілька вправ: діяти незвичним для себе 

чином; виокремити ознаки з двох понять, які неможливо 

поєднати на перший погляд і спробувати поєднати; шукати щось, 

що раніше не дивувало і намагатися знайти щось дивне тощо. 

«Think different» - це  формула розвитку креативного мислення.  

Зараз існують великі можливості для розвитку креатинного 

мислення: безкоштовні он-лайн курси, такі як «Креативне 

мислення», створений українською платформою громадянської 

освіти ВУМ-онлайн; «Креативність, інновації та зміни» 

Пенсільванського університету на платформі Coursera; «Дізайн-

мислення для інновацій» на українській онлайн-платформі 

Prometheus тощо.  
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Анотація: Принцип трансформації є одним із основоположних 

принципів формоутворення, що активно впливає на дизайнерський 

продукт. Застосування цього принципу в проєктній діяльності 

дизайнера сприяє створенню об’єкта з кількома функційними при-

значеннями і відповідними видозмінами художньої побудови 

об’ємно-просторової структури та знаходженню нових, виразних, 

естетично привабливих образів об’єктів. Окрім цього, звернення в 

проєктній діяльності до принципів трансформації часто зумовле-

не необхідністю вирішення задачі економії простору, тож це бага-

то в чому сприяє і вирішенню такої актуальної проблеми сучасно-

сті як економне витрачання матеріалів. Оскільки застосування 

принципів трансформації в дизайнерській діяльності уже має свою 

історію, бачиться за необхідне звертатися до неї для визначення 

перспективних напрямків розвитку дизайну ХХІ століття. 

Ключові слова: дизайн, трансформація, меблі-трансформери, 

експериментальне проєктування. 

Створення матеріальних структур, в яких передбачена 

здатність до трансформації, покликано задовольнити перманент-

но зростаючий динамізм предметно-просторового середовища. 

Споживчий запит сьогодні змінюється настільки стрімко, що 

дизайнер має бути готовим до створення світу нестандартизо-

ваного, парадоксального і неоднозначного, світу, що певною 
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мірою дає можливість встановлення інтимно-особистісних 

відносин із предметом [1, с. 49]. Відомий італійський дизайнер 

Д. Сантакьяра, що своїми інтерактивними об’єктами в кінці 

минулого століття окреслив перспективні напрямки дизайну ХХІ 

ст., якось сказав, що прагне спровокувати діалог між людиною і 

річчю та «максимально артикулювати сам процес споживан-

ня» [2, с. 83]. Своїми розробками Д. Сантакьяра, умовно кажучи, 

підсумував тенденцію останніх десятиліть XX століття, що 

полягала в концептуально-експериментальній розробці «житла, 

що самоорганізується» на основі перетворення тотально 

технізованого «житла-механізму» в «житло-організм» із 

притаманними йому властивостями адаптації. Ці розробки дали 

поштовх для прогностичних досліджень житлового середовища, 

ґрунтуючись на неминучості якісного стрибка в побутовій 

культурі. Результати таких досліджень створили можливості для 

вирішення серйозних проблем житлового середовища на новому 

рівні із використанням принципів трансформації.  

Слід зазначити, що затребуваність в динамічних меблях-

трансформерах передбачали ще діячі архітектурного авангарду 

20-х рр. XX століття Ейлін Грей, Ле Корбюзьє, але на той час 

їхні пропозиції часто розглядалися як прогностично-

футурологічні, бо тоді ще не були розроблені відповідні 

технології для промислового виробництва таких меблевих 

предметів. Втім уже у 60-70-х рр. минулого століття такі 

технологічні можливості з’явилися і тоді напрацювання Ейлін 

Грей і Ле Корбюзьє, зокрема предмети дрібних меблів, 

орієнтованих на особливий комфорт, почали тиражуватися як 

дорогі престижні речі. Така тенденція не втратила актуальності 

і в наш час – вони сприймаються як авангардний дизайн-

продукт. Це журнальні столики змінної висоти, столики зі скла 

і металу з рухливими пристроями функційних деталей, настінні 

дзеркала з прихованим об’ємом для туалетного приладдя та 

інші речі, витримані в дусі прагнення до рафінованої чистоти, 

порядку і комфорту житлового інтер’єру. Тоді ж, у другій 

половині ХХ ст., формувалося нове розуміння концепції житла, 
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що відображає погляди дизайнера не тільки на житло, але 

взагалі на майбутнє людства.  

Матеріальним втіленням концепцій стали мобільні агрегати з 

функційними пристроями, що розгортаються в будь-якій точці, а 

потім прибираються в спеціальні ніші, передбачені в шафах або 

стінах житлового простору з гнучким плануванням. Так 

втілювалася одна із футурологічних концепцій, суть якої полягає 

у створенні «зникаючих» меблів, що з’являються в момент 

потреби і водночас звільняється місце для розгортання 

мобільного устаткування іншої функційної зони. 

На початку 1970-х років засновник легендарної дизайн-студії 

Memphis Етторе Соттсасс запропонував контейнерну систему 

мобільного устаткування житла як концептуальну пропозицію, 

оминаючи аспект негайного впровадження своїх ідей в практику. 

Далі пішов у втіленні означених тенденцій новатор у сфері експе-

риментального проєктування італійський дизайнер Джо Коломбо. 

Його концептуальний проєкт універсального житлового контей-

нера для підлітка був успішно реалізований на практиці, оскільки 

зацікавив виробників і набув популярності у споживачів (рис. 1). 

 
Рис. 1. Житловий контейнер Carioletbed. Вигляд спереду і 

ззаду. Дизайнер Джо Коломбо, 1969.  

Цей виріб має компактний об’єм у формі паралелепіпеда, що 

займає площу, рівну за розміром ліжку, яка піднята трохи вище 



149 

звичайного – так раціонально використовується простір під ним 

для зручного зберігання необхідних речей, враховуючи невеликий 

письмовий стіл для занять і стілець до нього. Назва «комбайн» 

відображає мультифункційні характеристики цього виробу, тому у 

маніпуляціях з цим комбайном не останнє місце займають для 

дитини елементи своєрідної гри. Ідея Коломбо дала поштовх до 

розробки цілого ряду модифікацій, а в ряді країн, наприклад, в 

Японії, де особливо цінується можливість економії простору, меб-

лі-контейнери для дітей і підлітків виробляються серійно і зараз [3]. 

Ще далі пішов у своїх творчих пошуках Денис Сантакьяра, 

творче кредо якого уже було озвучене вище. Надихнувшись 

головним чином новими технологіями у 1980-х рр. він демонструє 

відхід від раціоналізму в дизайні і прагне перетворювати об’єкти в 

майже магічні речі. Так зароджується концепція нового стилю, 

який у книзі «Винайдена матерія» визначається як «неотехно». 

Речі, спроектовані Сантакьярою, – це майже одухотворені істоти, 

штучні кумедні домашні улюбленці. Його творіння – це об’єкти, у 

яких на першому плані не тільки форма, а й їх продуктивність, 

ретельно продумане їх інтерактивне використання. Вони реагують 

на контакт з людиною – звучать, світяться, розтікаються тощо. 

Осторонь залишається їх раціональна функція, а на перший план 

виходить функція емоційна – дарувати радість. Якщо для традицій-

ного дизайну проєкт – це раціональність, то для Сантакьяри – ілю-

зія, вигадка, навіть обман. Його об’єкти – для захоплюючої гри. І 

принципи трансформації в даному разі виводять нас на мультисен-

сорний рівень. Фахівці вважають, що за такими десь іронічними 

предметами приховується перспективний напрям дизайну ХХІ ст. 

Також залучати користувача у гру, створюючи предмети-

трансформери і багатофункційні інтер’єри, ставить за мету і одна 

із найтитулованіших французьких дизайнерів ХХІ ст. Маталі 

Крассе. Вона пропонує змінювати житлове середовище у сторону 

більшої близькості, глибоко особистих переживань [4]. 

Візитівкою Маталі Крассе є розробка інтер’єру готелів мережі 

«Hi» на початку 2000-х рр. Свого часу пілотні проєкти 

знаходилися в Ніцці, Парижі і в Тунісі, посеред Сахари. Інтер’єр 
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готелю легко трансформується, бо номери обставлені меблями, 

які гість може підлаштувати під себе: ліжко легко перетворюється 

в робоче місце, гардероб і навіть ванну кімнату (рис. 2).  

 
Рис. 2. Інтер’єри готелю Hi Hotel, Ніцца. 

Дизайнер Маталі Крассе, початок 2000-х рр. 

Іспанка Патрісія Уркіола, що входить до когорти перших 

дизайнерів планети, також сміливо експериментує з технологія-

ми. Її крісла та дивани красиві, практичні і користуються успіхом 

в усьому світі. В першій половині 2010-х рр. Патрицією Уркіолою 

було запропоноване інноваційне рішення для економії місця Night 

and Day. Це єдиний предмет меблів, який реалізує функції 

багатьох окремих. З ним можна спати, працювати, відпочивати, 

дивитися телевізор і багато іншого (рис.  3) [5]. 

 
Рис.  3. Система сидінь Night and Day. Деякі варіанти трансформації. 

Дизайнер Патриція Уркіола, 2009р. 
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Із сказаного вище стає очевидним, що XXI століття відкриває 

немислимі до цього потреби і можливості дизайн-розробки і 

виробництва меблів-трансформерів. Тому зміна конфігурації 

меблів і обладнання для економії простору уже не є визначальним 

завданням трансформації – цільові установки і пріоритети в 

розробці меблів-трансформерів постійно змінюються. Причинами 

для цього стають нові матеріали, конструкції, технології, наше 

уявлення про комфорт, уклад життя. При цьому сучасним 

дизайнерам, особливо на початкових етапах професійного 

становлення, важливо звертатися до досвіду дизайнерів-

першопроходців оскільки, як було показано на конкретних 

прикладах, багато концептуальних розробок несуть в собі 

значний потенціал та заслуговують на творче переосмислення в 

нових умовах творення проектної культури.  
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існуючи видів - web-квест з елементами тренінгу.  
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Сучасні реформаційні процеси в освіті спрямовані на 

переорієнтацію знаннєвої парадигми на розвивальну, 

здійснення особистісно-орієнтованого навчання та виховання з 

метою розкриття творчого потенціалу здобувачів освіти, 

формування їхньої особистості. Ця проблема знаходиться в 

полі зору як науковців, так і викладачів-практиків, які плідно 

працюють над удосконаленням форм, методів та технологій 

організації освітньої діяльності.  

Серед значної кількості способів активізувати та стимулю-

вати освітню діяльність здобувачів освіти, спрямованих на 

формування компетентності у галузі природничих наук, техніки 

та технології, інформаційно-комунікаційної компетентності, 

навчання впродовж життя, культурної компетентності, так званих 

soft skills,  хотілося б визначити застосування web-квестів. 

Ця технологія дозволяє реалізовувати переваги методу 

проектів (метод досліджено  С.  Гончаренком, І.  Єрмаковим, 

Л. Круглик, О.  Онопрієнко,  Л. Паламарчук, С.  Сисоєвою тощо) 

та інтенсифікувати освітню діяльність через використання 
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інформаційних технологій (проблеми використання інформацій-

но-комунікаційних технологій, особливостей використання 

Інтернету в освітньому процесі висвітлено в роботах В. Бикова, 

Р. Гуревича,  М. Козяра, Н. Морзе, С. Сисоєвої, О. Спіріна, Є. По-

лат, В. Трайнєва тощо). Web-квести є відносно новою технологі-

єю, а тому, незважаючи на значну увагу до неї з боку науковців, 

пошук нових способів її використання, класифікації та 

оптимізації розробки продовжується, що підтверджує актуаль-

ність даної теми. 

Метою даної роботи є дослідження сутності та значущості 

застосування web-квестів в освітньому процесі, а також обґрунту-

вання доцільності використання web-квестів з елементами 

тренінгу. 

Вважається, що поняття «web-квест» було започатковане 

Б. Доджем у 1995 році у США, в державному університеті Сан 

Дієго за участю Т. Марча та інших фахівців, які займалися 

питаннями удосконалення освітніх технологій. Саме ці вчені 

розробили  вимоги щодо конструювання web-квестів. Після 

того, особливостями застосування технології web-квестів в 

освітньому процесі займалися І. Албегова, Р. Гуревич, 

А. Новіков, І. Пєтухова, О. Федорова,  Г. Шамотонов тощо. 

Дослідження та аналіз наукової літератури демонструє 

наступні підходи до дефініції  «web-квест» (табл. 1). 

Отже, ми виходитимемо з наступного визначення: web-

квест – це дидактична структура, яка дозволяє організувати, 

структурувати та стимулювати дослідницьку та пошукову 

діяльність здобувачів освіти, та побудована на необхідності 

виконання завдань із використанням ресурсів мережі Інтернет. 

Таблиця 1 

Дефініції поняття  «web-квест» 
Автор  Визначення 

1 2 
І. Баліцька, 
О. Караман, 

[1] 

структурована рефлексивна діяльність, яка 
побудована на зацікавлюючих завданнях з 
використанням ресурсів, наявних у мережі. Веб-
квест – метод, заснований на інструкціях, 
розміщених на сайті 
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Я. Быховский, 
[2] 

це сайт в інтернеті, з яким працюють учасники, 
виконуючи певне завдання та досягаючи поставленої 
мети 

Г. Воробйов, 
[3] 

 

веб-проект (або завдання-проект), у якому 
студентові дається завдання зібрати матеріали в 
Інтернеті з тієї чи іншої теми, вирішити яку-небудь 
проблему, використовуючи ці матеріали 

Т. Герлянд та 
інші,  

[4] 

вид Інтернет-проекту, що дає можливість ефективно 
використовувати інформацію, яка знайдена, в мережі 
Інтернет 

Д. Десятов,  
[5] 

проблемне завдання з елементами рольової гри, для 
виконання якого використовуються інформаційні 
ресурси Інтернет 

М. Кадемія та 
інш.,  
[6] 

інтерактивний процес, під час якого студенти 
самостійно одержують необхідні знання, 
використовуючи ресурси Інтернет; проблемне 
завдання з елементами рольової гри, для виконання 
якого використовуються ресурси Інтернет 

Пошук шляхів найбільш доцільного та ефективного 

використання web-квестів в освітньому процесі привів до появи 

різних їх видів. Основні класифікаційні ознаки та види web-

квестів в освітньому процесі представлені в таблиці 2 (за 

узагальненням робіт О. Волкової, Г. Воробйова, Т. Герлянд, Б. 

Доджа, Т. Марча, Л. Лазаренко, Н. Кулалаєвої, Т. Пащенко тощо). 

З поміж виділенних видів web-квестів за типами 

завдань, вважаємо за доцільним виокремлення й web-квестів з 

елементами тренінгу.  

Як відомо, тренінг в педагогіці розглядається як 

навчання технологіям дії на основі певної концепції реальності 

в інтерактивній формі; цікавий процес пізнання себе та інших; 

спілкування; ефективна форма опанування знань; інструмент 

для формування умінь і навичок; форма розширення досвіду. 

Таблиця 2 

Класифікація web-квестів 
Класифікаційна 

ознака 
Види web-квестів 

За терміном 
виконання 

короткострокові,  середньострокові;  
довгострокові 

За типами завдань творчі/креативні, наукові, конструкторські, компі-
ляційні, репродуктивні,  журналістські, перекону-
ючі,  аналітичні,  оцінні орієнтовані на самопіз-
нання,  з розв’язання спірних проблем,  web-
квести, які створені на основі завдання-загадки. 
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За широтою охвату монопроекти (охоплюють окремий навчальний 
предмет, тему, проблему), міжпредметні 

За характером 
контактів 

внутрішньогрупові; внутрішньоорганізаційні (-
університетські, ліцейні, коледжні); регіональні (у 
межах однієї країни); міжнародні 

Практичний досвід застосування web-квесту з елементами 

тренінгу в освітньому процесі підтвердило такі його переваги: 

підвищенню мотивації до здійснення освітньої діяльності та 

особливо самонавчання;  формуванню нових компетентностей 

за рахунок інтеграції знань, вмінь та навичок з різних 

дисциплін;  розвитку та реалізації творчого потенціалу; 

створенню ситуації успіху; підвищенню особистої самооцінки; 

розвитку особистісних компетентностей;   формуванню та 

розвитку співробітництва; підвищенню продуктивності 

освітньої діяльності.  

Безперечно, проведення заняття на основі  web-квесту з 

елементами тренінгу вимагає звернути увагу на такі моменти: 

ця форма непридатна для подання великого обсягу суто 

теоретичного матеріалу (формул, історичних відомостей 

тощо); має бути відносно невелика група; потрібна більша 

майстерність викладача, оскільки слухачі можуть по-різному 

усвідомлювати тренінгові вправи. 

Тим не менш, правильна та раціональна організація 

освітнього процесу із зостовуванням web-квесту з елементами 

тренінгу дозволить в повному обсязі виконувати такі дидактичну,  

пізнавальну, виховну, соціалізуючу та  розвивальну функції. 
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дистанційного навчання, тому пристосовуватися доводиться 

використовуючи різні он-лайн платформи та банальні (як для 

сьогодення) Інтернет-месенджери.   

Ключові слова: дистанційне навчання, мережа Інтернет, он-

лайн платформи, телеуроки, самоорганізація.  

Жодна сучасна людина не уявляє себе без смартфону. 

Особливо важливим цей гаджет виступає для підлітків, які 

проводять з ним увесь свій час. Насправді, це дуже зручна річ, за 

допомогою якої можна не тільки спілкуватись через телефонний 

зв'язок, а ще й використовувати її у роботі, навчанні, розвагах та, 

власне, спілкуванні, тільки через мережу Інтернет. «Світова 

павутина» відкриває перед нами безліч можливостей і, можливо, 

без Інтернету смартфони не мали б такої цінності. Тож, на 

власному прикладі, хочеться поділитися своїми спостереженнями 

і враженням від використання різних мобільних додатків. 

Із введенням карантину стало зрозумілим те, що кожен 

школяр чи студент, маючи смартфон і Інтернет, може без 

проблем справлятися з виконанням домашнього завдання. 

Одну з провідних ролей в даній ситуації відіграє такий 

Інтернет-месенджер як “Viber”. Для педагогічних працівників, 

що працюють в навчальних закладах, які не пристосовані до 

проведення навчання в дистанційній формі, даний месенджер 

став реальним спасінням, оскільки саме через нього на початку 

неочікувано оголошеного карантину починалося налагодження 

комунікативних зв’язків з учнями. 

“Viber” — це мобільний додаток, що дозволяє телефонувати 

і відправляти текстові повідомлення іншим користувачам цього 

месенджера безкоштовно. Користуватися ним можна через wifi 

або мобільний інтернет. Вайбер відрізняється досить високою 

якістю звуку. Ніяких обмежень на кількість відправлених або 

отриманих повідомлень, а також на тривалість розмов немає [1]. 

Ще одним зручним способом комунікації виявився “Skype”. 

Користувачі Skype, по суті, роблять телефонні виклики й 

відеовиклики через їх комп'ютер, використовуючи програмне 

забезпечення Skype і інтернет. Основа системи — безкоштовна 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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комунікація між користувачами програмного забезпечення Skype; 

проте продукт також дозволяє користувачам Skype зв'язуватися з 

абонентами регулярної наземної лінії зв'язку чи мобільних 

телефонів. Це програмне забезпечення зараз доступне 

безкоштовно й може бути завантажене з веб-вузла компанії [2]. 

Через відмінність шкільних програм, паралельно із 

запущеними телеурками, вчителі повинні продовжувати надавати 

учням той матеріал, який запланований згідно календарно-

тематичного планування. Для цього досить зручним виявилось 

використання платформи Zoom.  

Zoom – це платформа для проведення онлайн-занять та 

відеоконференцій. Це можливість створити шкільний кабінет для 

занять з учнями та використанням інтерактивної дошки. На дошці 

можна писати та витирати. Також можна демонструвати підготов-

лені презентації та коментувати їх. Це змога керувати навчальним 

процесом та використовувати відео та аудіоматеріали. Це спілку-

вання з аудиторією/класом з можливістю бачити кожним кожно-

го. Усі присутні можуть бачити того, хто говорить. Учитель 

бачитиме того, хто підніс руку. Разовий урок може тривати 40 хв 

з можливістю безкоштовної пролонгації. Організувати зустріч та 

спілкування може будь-хто, хто створив обліковий запис. Zoom 

чудово підходить для групових та індивідуальних занять, учні мо-

жуть заходити як з комп’ютера, так і з планшета чи телефона [3]. 

Для опублікування посилань на відео, картинок по темі, яка 

вивчається, правил та різної цікавої інформації, на допомогу 

приходить “Telegram” (месенджер, програмне забезпечення для 

смартфонів, планшетів та ПК, яке дозволяє обмінюватися 

текстовими повідомленнями, графічними та відеофайлами, а 

також безкоштовно телефонувати іншим користувачам програми 

[4]). Тут можна створити власний канал, який учні читатимуть без 

змоги коментувати чи додавати свою інформацію, що відволікає 

від сприйняття основного матеріалу. 

Отже, список різних Інтернет платформ та месенджерів на 

цьому не закінчується. Але основна проблема полягає не в 

самому спілкуванні, не в наявності чи відсутності певних функцій 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
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в мобільних додатках, а в бажанні та прагненні продовжувати 

повноцінний процес навчання як зі сторони учнів, так і зі сторони 

вчителів. При взаємній активності та наявності цього бажання 

навчальний процес не має суттєвих проблем. 

Література: 

1. «10 фактів про Вайбер, які ви повинні знати». 

Електронний ресурс: https://tokar.ua/read/7260 

2. https://uk.wikipedia.org/wiki/Skype 

3. https://pp-books.com.ua/distantsiine-navchania/zoom 

4. https://uk.wikipedia.org/wiki/Telegram 

______________________________________________________ 

УДК 811.111 Філологічні науки 

 

THE ROYAL FAMILY: ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ІМЕН 

 

Буцанова К.Г. 

студентка факультету соціально-психологічної  

освіти та управління 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 

м. Дніпро, Україна 

У кожній цивілізованій країні та її мові є особлива категорія 

одиниць – власні назви, які називають людей – антропоніми 

(грец. antropos – ‘людина’). Антропоніміка є відображенням 

розвитку культурно-історичного життя існуючого народу і є 

невичерпним джерелом розвитку номінативних засобів мови. 

Таким чином, антропоніми та їх деривати є важливою частиною 

мовної картини світу. Слід зазначити, що термін ‘антропонім’ 

тісно пов’язаний із терміном ‘антропоніміка’. Антропоніміка − 

галузь ономастики, що вивчає власні назви людей та їх окремі 

складові, а також походження, еволюцію та закономірності їх 

функціонування. Антропонім – це власні імена людей, окремо 

присвоєне кожній людині як її розпізнавальний знак. 

Антропонім називає, але не приписує ніяких якостей. Вони 

мають поняттєве значення, для якого характерні наступні 

https://tokar.ua/read/7260
https://uk.wikipedia.org/wiki/Skype
https://pp-books.com.ua/distantsiine-navchania/zoom
https://uk.wikipedia.org/wiki/Telegram
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ознаки: а) свідчення того, що носій антропоніма – людина: Peter, 

Lewis на відміну від London, Thames; б) вказівка на 

приналежність до національно-мовної спільноти: Robin, Henry, 

William на відміну від René, Henri, Wilhelm; в) вказівка на стать 

людини: John, Henry на відміну від Mary, Elizabeth.  

Антропоніми є найважливішою ланкою, що пов’язує людину 

із безпосереднім оточенням і суспільством у цілому. Існують 

антропоніми одиничні та багатозначні. До перших відносяться 

імена, які належать багатьом людям, але перш за все пов’язані з 

кимось одним. Це імена людей, які стали видатними: Plato, 

Shakespeare, Darwin, Einstein. До багатозначних належать імена та 

прізвища людей, які не використовуються за певних обставин та 

не вказують на конкретну людину: John, Elizabeth, Thomas. 

Виникнення та розвиток прізвища як суспільно-історичної та 

мовної категорії тісно пов’язані з етапами соціально-

економічного розвитку людства. 

Як зазначає Н. Репринцева, «людина живе не просто серед 

людей, а й серед імен, які утворюють навколо кожної людини 

певний континуум, особливе національно-культурний простір, 

єдине для всього мовного колективу і індивідуальне для будь-

якого окремого його члена»  [2].  

Антропонімікон королівських сімей має певні особливості. 

Як правило, імена членів монаршої родини обмежуються 

певним переліком імен, які носили видатні королі минулих 

років, чиє правління принесло . Так у правлячій сім’ї Данії, 

наприклад, що претендують на престол хлопчиків називають 

або Фредерік, або Крістіан, і ніяк інакше згідно з традицією з 

XV століття, а в іменах нащадків японських імператорів 

завжди повинна бути частка «хіто». Правлячого зараз 

імператора звуть Акіхіто, а його синів - Нарухіто і Фуміхіто. 

Поява нових імен зазвичай пояснюється історичними подіями. 

Принцеса Маргарита (або Маргрет) Нідерландська народилася 

в Канаді під час окупації Нідерландів військами нацистської 

Німеччини, і своє ім’я отримала на честь маргаритки – символу 

боротьби за свободу.  
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У Великобританії повне ім’я королівської особи 

складається з чотирьох компонентів: це дозволяє вшанувати 

відразу декількох правителів минулого. Так, принца Гаррі 

повністю звуть Генрі Чарльз Альберт Девід (Henry Charles 

Albert David), а Вільяма - Вільям Артур Філіп Луїс (Prince 

William Arthur Philip Louis). Щоправда, герцогу і герцогині 

Кембриджських дозволили дати дітям усього три імені - 

Джордж Олександр Луї і Луї Артур Чарльз. Їхня донька стала 

Шарлоттою Елізабет Діаною в честь бабусі, королеви і навіть 

принца Чарльза, так як англійською Charlotte і Charles є 

формами одного імені. [1 ]. 

Своє ім’я нинішня правителька Великобританії Єлизавета ІІ 

(Elizabeth Alexandra Mary) вірогідно отримала на честь матері 

(Elizabeth Bowes-Lyon), бабусі (Mary - Victoria Mary Augusta 

Louise Olga Pauline Claudine Agnes of Teck) та прабабусі 

(Alexandra), яка у свою чергу отримала ім’я від дочки імператриці 

Олександри Федорівни, дружини Миколая ІІ, Олександри 

Миколаївни. Олександра Федорівна, уроджена Friederike Luise 

Charlotte Wilhelmine von Preußen прийняла своє ім’я після 

прийняття православ’я при одруженні. Нинішня королева 

Єлизавета ІІ має три імені і при народженні була третьою 

претенденткою на престол. Ім’я Elizabeth у англомовній традиції 

вірогідно асоціюється із Золотою Добою британської історії та 

правлінням королеви Єлизавети І (1558-1603), подібно до імені 

Вікторія (1837-1901), на честь не менш видатної королеви. 

Чоловік Єлизавети ІІ принц Філіп Майнтбетен (Prince 

Philip Mountbatten, Duke of Edinburgh) належить до монаршої 

родини та є онуком короля Греції Георга І. Ім’я Philip 

зустрічається серед імен королів-попередників лише один раз 

як ім’я чоловіка Марії І Кривавої (1553-1558). У подружжі 

Філіпа та Єлизавети народилося четверо дітей: принц Чарльз 

Філіп Артур Джордж (Георг)  (Prince Charles Philip Arthur 

George), принцеса королівської крові Анна Єлизавета Еліс 

Луїза (Princess Anne Elizabeth Alice Louise), принц Ендрю 

Альберт Крістіан Едвард (Prince Albert Christian Edward) та 
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принц Едвард Ентоні Річард Луїс (Prince Edward Antony 

Richard Louis). Як бачимо, імена  Elizabeth, Edward, Louis(e) є 

надзвичайно популярними у сім’ї чинної королеви.  

Наступниками британського престолу нині вважаються 

принц Чарльз Філіп Артур Джордж (Георг) (Prince Charles Philip 

Arthur George) та його син, народжений від Діани Спенсер, принц 

Вільям Артур Філіп Луїс (Prince William Arthur Philip Louis), чиї 

повні імена додають до переліку розповсюджених імен не надто 

популярне ім’я Philip, що можливо є спробою додати ім’я 

нинішнього чоловіка королеви до пантеону імен британських 

королів, та ім’я Arthur, яке досить тісно асоціюється із Великою 

Британією завдяки легендарному середньовічному королю 

Артуру та його круглому столові.  

Принц Вільям Артур Філіп Луїс (Prince William Arthur 

Philip Louis) після одруження з Кейт Мідлтон (Catherine 

Elizabeth Middleton) продовжив традицію, назвавши дітей 

Джордж (Георг) Олександр Луїс (George Alexander Louis), 

Шарлотта Елизавета Діана (Charlotte Elizabeth Diana) та Луї 

Артур Чарльз Кембриджський (Louis Arthur Charles). 

Ім’я Джордж (Георг) первісток герцогів Кембриджських 

отримав на честь короля Георга VI – батька своєї прабабусі 

Єлизавети II, Олександр – на честь другого імені Єлизавети II 

(її повне ім’я – «Єлизавета Олександра Марія»), Луї (Луїс) – в 

честь Луїса Маунтбеттена – воєначальника, дядька принца 

Філіпа. Ім'я Луї також є четвертим ім'ям його батька, герцога 

Кембриджського. 

Принцеса Шарлотта Елизавета Діана (Charlotte Elizabeth 

Diana) очевидно названа на честь принца Чарльза (Charles та 

Charlotte мають спільний корінь), бабусі-королеви Єлизавети ІІ 

та матері принца Вільяма, принцеси Діани. 

Луї Артур Чарльз Кембриджський (Louis Arthur Charles). 

Перше ім’я Луї (Людовик) новонароджений отримав на честь 

Луїса Маунтбеттена – воєначальника, дядька принца Філіпа. 

Ім'я Луї також є четвертим ім’ям його батька, герцога 
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Кембриджського. Третє ім’я – Чарльз, новонароджений 

отримав на честь його дідуся, принца Чарльза . 

Беручи до уваги історичні дані щодо імен британських 

монархів [3] та імена сучасних претендентів на престол, можна 

дійти висновку, що: по-перше, існує традиція називати нащадків 

монаршої родини на честь пращурів, чиї імена найчастіше носили 

королі Британії та чий внесок до благополуччя Британії був 

найвагомішим та найпозитивнішим (Elizabeth, Arthur, Edward, 

George). Історично склалося, що це імена монархів Вессекської 

династії від короля Альфреда Великого (871-899) та ім’я 

легендарного короля бриттів, Артура. По-друге, діти королівської 

сім’ї отримують імена від найближчих родичів-монархів як знак 

любові та поваги. По-третє, окремі випадки появи нових імен в 

антропоніміконі королівських імен можливі за умови одруження 

членів королівської родини або символів свободи, миру і т.і. за 

умов їх історичної цінності. 

Література: 

1. Holmes, Elizabeth Как выбирают имена королевским 

детям [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://www.vogue.ru/peopleparties/news/kak_vybirayut_imena_ko

rolevskim_detyam – Назва з титул. екрану. 

2. Репринцева Н.И. Функционально-семантическая характер-

ристика личных имен (антропонимов) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу :  file:///D:/%D0%94%D0%94%D0%A3%D0%92-

%D0%A1/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%-

A2%D0%98%D0%9D/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D-

1%81%D1%8B/funktsionalno-semanticheskaya-harakteristika-lichn-

h-imen-antroponimov.pdf – Назва з титул. екрану. 

3. Список монархов Британских островов [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A-

1%D0%BFD0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%-

D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D-

1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B-

8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%-

D0%BE%D0%B2 – Назва з титул. екрану. 

https://www.vogue.ru/peopleparties/news/kak_vybirayut_imena_korolevskim_detyam
https://www.vogue.ru/peopleparties/news/kak_vybirayut_imena_korolevskim_detyam
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ODZWIERCIEDLENIE POJĘCIA ZDRADY W LITERACKIM 

WIZERUNKU OGRÓDU ZOFIÓWKI W POEMACIE JULIUSZA 

SŁOWACKIEGO „WACŁAW” 

 

Ємельянова Мар'яна Вікторівна 

Potocki zbudował Zofiówkę jako prezent dla swojej ukochanej 

kobiety. Ale ten prezent nie został doceniony. Zofia Potocka 

wkrótce zdradziła męża z jego własnym synem z poprzedniego 

małżeństwa. Fakt ten wpłynął również na opinię publiczną na temat 

ogrodu. Ogromne fantastyczne i piękne dzieło sztuki ogrodowej 

było hojnym i wdzięcznym prezentem dla ukochanej kobiety. 

Tragedię tego daru Antoni Rolle opisuje w swojej gawędzie 

«Losy pięknej kobiety»: «Potocki kochał, więc wierzył, był ślepym; 

toteż kiedy w życiu publicznym gorycz i zawód spotkał, wówczas 

szedł do swojej królowej i pani, by się przy jej boku uspokoić i ukoić. 

Szedł – i zastał ją w objęciach najukochańszego syna! Nie ma  zbrodni, 

za którą by taka kara nie była zbyt ciężkim zadośćuczynieniem!»1. 

W poemacie Juliusza Słowackiego zatytułowanym „Wacław” 

widzimy wizerunek Zofiówki ściśłe związany z pojeciem zdrady. 

Nad obrazem ogrodu ciąży cień zdrady. Wszystko, czego dotykał 

Potocki, autor nazywa fałszywym i obrzydliwym. Dlatego w takich 

barwach poeta opisuje zarówno ogród, jak i zamek Wacława: 

Bo to jest kłamstwo marmurów ohydne, 

Złotem pisane i z daleka widne. 

Uciekaj stepem przez burzanu fale, 

Nie wierz napisom, nie zazieraj w sale, 

Bo tam owionie i męstwo ci zetrze 

Gorsze niż w grobach — zdradziectwa powietrze! 

Gorsze niż dżuma, co zabija ciało! 

Gorsze! — Choć pałac ten wygląda biało [...] 

Nie wierz zdradzieckiej natury obłudzie, 

 
1 A.  J. Rolle, Gawędy historyczne, Kraków, 1966, s. 417 i n., s. 171. 
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Ten zamek pełny — w tym zamku są ludzie!2 

Wacław, którego prototypem był Potocki, nawet swoim 

wyglądem straszy ludzi. Jego postać jest ucieleśnieniem moralnej 

brzydoty jego czynu. Zdrada ojczyzny, jak pisze Słowacki, 

okalecza duszę ludzką, czyniąc ją odstręczającą najpierw duchowo, 

a potem fizycznie. Poemat Wacław wyraża to następująco: 

Gdy wszedł — nie wstawał nikt przed tym człowiekiem, 

Choć orderami był srebrny i wiekiem; 

[...] Nie twarz to surowa — 

Bo miłą miał twarz ten człowiek z natury; 

Ani wzrok jego dziki i ponury — 

Bo na swe dziatki patrząc łzy miał w oku; 

Lecz przerażenie z boskiego wyroku 

Wisiało nad nim jako krwawa tęcza; 

A gorzej — wiedział to sam, że odstręcza; 

Że coś pomiędzy nim a światem stoi, 

Czego się sługa, dziecko, słońce boi.3 

Zdrajca Ojczyzny nie może być szczęśliwy w życiu osobistym. 

Jego piękna kobieta zdradza go również dlatego, że jest to naturalne 

- zdrada rodzi zdradę: 

Lecz gdzież jest młoda małżonka? grafini? 

Czemu nie przy nim? Dawniej niewolnica, 

Dziś samowładna w zamku monarchini; 

Z kimże to błądzi po świetle księżyca? 

Z kimże to słucha śpiewania słowików? 

Dla kogóż rzuca ucztę, stołowników, 

Dzieci i męża bezsenne wezgłowie? 

A jednak, mówią, dba o grafa zdrowie, 

Sama przyprawia mu z lekarstwem czary.4 

Zofiówka staje się miejscem spotkania żony Wacława z 

czarownikę, który podaje truciznę, y zniszczyć Potockiego. Tak 

 
2 Za https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/trzy-poemata-waclaw.html 

[dostęp: 13.02.2020] 
3 Za https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/trzy-poemata-waclaw.html 

[dostęp: 13.02.2020] 
4 Tamże 
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więc piękno groty w Zofiówce zostaje zniszczone – poprzez  

przygotowanie do zbrodni: 

Więc to nie z gachem Dyjanna grafini 

Tajemne schadzki ma w ciemnej jaskini, 

W grocie, co gładkim wyłożona brusem, 

Szklannej kaskady zamknięta obrusem; 

Szarfa ta wody lecąca z wysoka 

Nie puści w grotę śledzącego oka [...] 

Lecz ciemność trwożną okryła kobiétę; 

Chociaż nie sama, drży jak liść osiny, 

Kiedy się w gniazdach poruszą ptaszyny, 

Gdy woda głośniej w kaskadzie zakrzyczy. 

A ten powiernik kto? Duch tajemniczy? 

Szata go długa w ciemności obiela, 

Na głowie wianek stepowego ziela; 

Na głowie, siwym porośniętej runem, 

Wiąże się burzan czerwony z piołunem. 

A przed nim kocioł, czary i amfory… 

Ku jakiej sprawie? ku czemu przybory? 

Czy klątwy rzucać, czy palić ofiary? 

Czy zabić kogo piekielnymi czary? 

Z jakim to widmem skandynawskiej Frei 

Grafini dzieło zaczyna Medei5 

Wydaje się, że piękno Zofiówki jest przez Słowackiego 

wyrażone po to, aby skontrastować je ze strasznymi wydarzeniami, 

które miały miejsce w tym ogrodzie. Na przykład pod koniec 

poematu autor opisuje piękną naturę Zofiówki jako rajski ogród, do 

którego dusza Eoliona, syna Waclawa, poleciała, aby zagrać tutaj 

na harfie. Cudowne anielskie dziecko gra na harfie w grocie, w 

którem  żona Wacława przygotowała truciznę dla ojca i syna. W 

tym jest tragizm pięknego krajobrazu, opisany przez poetę - to 

miejsce o niewymownym piękno, a jednocześnie miejsce zdrady. 

Wygląda na to, że dusza niewinnego dziecka pojawia się pod 

 
5 Za https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/trzy-poemata-waclaw.html 

[dostęp: 13.02.2020] 
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koniec poematu, aby oczyścić piękno ogrodu od brudu ludzkich 

przestępstw: 

Mówią, że łabędź i róża czerwona 

Szepcą w powietrzu imię Eoliona, 

Gdy wszystko ścichnie wieczorną godziną, 

Gdy róże płaczą i łabędzie płyną. 

A o dzieciątku tym z twarzyczką ducha 

Została jakaś ciemna powieść, głucha. 

Mówią, że raz go widziano w tej grocie, 

Całego w gwiazdach, w promienistym złocie; 

Duchy powietrzne za tęczową szarfę 

Przyniosły jemu zapaloną harfę; 

Usiadł… do ognia strun przybliżył ręki: 

A pierwsze z harfy westchnienia i dźwięki 

Zwołały wszystkie łabędzie z ogrodu; 

A drugie tony jak jęki narodu, 

Co cicho konać i cierpieć nie umie, 

Zrobiły szelest w tym łabędzi tłumie; 

A gdy śpiewaka pieśń i tony rosły, 

Wszystkie się razem łabędzie podniosły 

I poleciały płaczącym orszakiem 

W niebo gwiaździste, z harfą, ze śpiewakiem.6 

Zdrada w wierszu Słowackiego wiąże się przede wszystkim z 

wizerunkiem Wacława, który jest literackim odzwierciedlenie 

hrabiego Potockiego. Stając się zdrajcą Ojczyzny, Waclav został 

skazany na cierpienia psychiczny i nędzy. Wizerunek Zofiówki w 

wierszu jest ściśle związany z pojęciem zdrady. Piękno tego ogrodu 

zacieniona przez fakt, że on został zbudowany przez zdrajcę. To w tym 

ogrodzie żona Wacława otrzymuje truciznę. Zdrada Ojczyzny przez 

Waclawa oraz zdrada jego żony - wydaje się, że te dwie zdrady mogły 

zrujnować piękno Zofiówki. Ale piękna nie można zanieczyszczić. 

Poeta wskazuje na ten fakt na końcu poematu, przedstawia w 

 
6 Za https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/trzy-poemata-waclaw.html 

[dostęp: 13.02.2020] 
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Zofiówce syna Waclava, Eoliona, bezgrzeszne dziecko, podobne do 

anioła. W tym miejsciu poematu, choc pod koniec pracy piękno 

ogrodu harmonijnie łączy się z pięknem duszy Eoliona. 
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Казкознавство як напрям фольклористики виокремився в 

лоні європейської міфологічної школи (від видань братів 

Гріммів), в українській науці – із середини – другої половини 

ХІХ ст. Впродовж пів століття українські фольклористи 

утвердили власну казкознавчу школу із застосуванням 

різноманітних методологічних підходів до студіювання. 
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Засновниками українського казкознавства вважають 

І. Срезневського, П. Куліша, І. Рудченка, М. Драгоманова, П. 

Чубинського, О. Потебню, В. Гнатюка, І. Франка, Р. Волкова та 

інших філософів-науковців і практиків, які у своїх працях 

порушували проблему збирання, опрацювання, систематизації 

казкового епосу під впливом різних фольклористичних шкіл.  

Розвідки ХІХ ст. про українську народну казку неможливо 

розглядати окремо від становлення фольклористики як науки. 

Народну прозу, а поміж неї і казку, досліджували у розмаїтті 

тогочасних шкіл та методик. Спираючись на досвід 

європейського казкознавства, зокрема праці братів В. та Я. 

Грімм, Т. Бенфея, Й. Больте, П. Себійо, Е. Коскена, А. Аарне, 

Ф. Буслаєва та ін., здійснено ряд досліджень щодо поєднання у 

казках регіональних та світових мотивів, мандрівних сюжетів. 

Першу класифікацію казкового епосу знаходимо в листі 

І. Срезневського до І. Снігерьова. І. Срезневський, вивчаючи 

український фольклор, звернув увагу на особливу групу 

оповідок, що мали суттєві жанрові відмінності. Він відмежував 

народну казку від літературної, пропонував поділяти казковий 

матеріал на міфологічний, билинний та фантастично-

гумористичний (разом із казками про тварин). Визначальним 

принципом вивчення казки у ХІХ ст. був порівняльно-

історичний метод, який використовували Ф. Буслаєв, 

О. Потебня, О. Афанасьєв, М. Сумцов, М. Драгоманов та ін. 

Аналізуючи складники казки як у синтагматичному, так і в 

парадигматичному аспектах, О. Веселовський, а згодом 

О. Потебня наголошували на особливій ролі мотиву у побудові 

форми сюжету. Мандрівні сюжети переносили у свідомість 

народу мотив, який міг обростати історією іншого плану вияву. 

На початку ХХ ст. організованого міжнародного характеру 

набуло вивчення казки представниками порівняльно-

історичної фольклористичної школи, що в Україні була 

представлена студіями І. Франка, В. Гнатюка, Дашкевича, М. 

Грушевського, Б. Грінченка Р. Волкова, С. Савченка та ін. 

Осередком українського казкознавство цього періоду стало 
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Наукове товариство імені Тараса Шевченка у Львові, що 

публікувало переважно казкознавчі матеріали Галичини та 

Закарпаття у «Етнографічному збірнику» (1895-1916 рр., 38 

томів за редакцією В. Гнатюка).  

Провідну роль в організації міжнародної діяльності 

казкознавства відіграли вчені фінської школи фольклористики, 

співпрацю з якими намагався налагодити В. Гнатюк, 

скомпонувавши основи до покажчика сюжетів казок про 

тварин. З 1907 р. в Хельсінки діяла Міжнародна федерація 

фольклористів (FFC), яка з 1910 р. і по сьогодні видає 

періодичну серію монографій та покажчиків типів казок різних 

народів. Діяльність Казкової комісії при Російському 

географічному товаристві упродовж 1924-1929 рр. від обра-

зилася у працях С. Ольденбурга, О. Нікіфорова, М. Андреєва. 

У збірниках комісії поряд з фольклорними записами публіку-

валися статті-огляди з питань систематизації, картографування, 

оприлюднення архівних матеріалів. Все це свідчить про 

високий рівень розвитку казкознавства як самостійної науки. 

Упродовж 1920-1950-х рр. східнослов’янське казкознавство 

помітно послабило роботу в записуванні та вивченні народної 

казки. Зумовлено це було ідеологічними міркуваннями на 

зразок «чи потрібна казка радянській дитині». З 1960-х рр. 

поступово збільшилася кількість монографій з вивчення 

східнослов’янської казки на міжетнічному матеріалі українців, 

білорусів, росіян, де науковці студіювали сюжетний, образний, 

стилістичний рівні казок із врахуванням етнічних, регіо-

нальних, контактних, типологічних зв’язків із світовим 

фольклором. Це дослідження М. Гиряка, Г. Сухобрус, 

І. Березовського, Л. Дунаєвської, О. Бріциної, В. Юзвенко та 

інших українських казкознавців, які послуговувалися досвідом 

сусідів та посилалися на їх праці (зокрема, Е. Померанцеву, 

В. Проппа, М. Новикова, В. Аникина, В. Бахтіну, К. Кабаш-

никова, А. Фядосика, І. Крука, Е. Костюхина, Л. Барага та ін.). 

Міжнародний журнал студій казкової і не казкової народної 

прози «Fabula», що почав виходить з 1957 р. в Берліні і до 
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сьогодні є спеціалізованим виданням з казкознавства, де можуть 

публікуватися вчені всього світу. «Енциклопедія казок» К. Ранке 

з 1975 р. стала настільною книгою для здійснення історичних та 

порівняльних казкознавчих досліджень. Книга мала аналогічні 

видання двома мовами: англомовне публікувалося в Нью-Йорку, 

а німецькомовне – в Берліні. До цього видання подавала свої 

наукові статті про українську казку зокрема О. Бріцина. 

Завершення проекту відбулося 2015 р. На сьогодні є електронний 

варіант 40-ка томного видання, проте доступ до нього через 

реєстрацію й платний.  

Також міжнародними вважаються багатотомні наукові 

серії казок народів світу Академії наук в Берліні, де публіку-

ються праці й східнослов’янських дослідників-казкознавців. До 

казкознавчих міжнародних зв’язків виявляють інтерес, крім 

FFC, Міжнародне товариство дослідників народної прози, 

Міжнародне товариство етнології та фольклору Європи та 

Міжнародний комітет славістів. 

Казкознавство як термін досить скупо використовується в 

українській фольклористиці. Хоча науковці, зокрема, дослідники 

українських народних казок, вказують на великий масив 

наукових праць про казку в Україні, присвячених її природі, 

методології, текстовим особливостям, функціонуванню тощо, й 

досі не існує виписаного підручника з казкознавства для 

фольклористів, який би містив як теорію вивчення казки, так і 

практичні поради для її аналізу й розуміння. Проте, ідея 

українського казкознавства як виду фольклору існувала. Вперше 

український термін «казкознавство» зустрічаємо у бібліограффіч-

ному довіднику Б. Грінченка (1911) та аналогічному доповненому 

виданні О. Андрієвського [1] (1930). У покажчику термінів до 

обох видань вказано «казкознавство» із посиланням на працю 

1895 року чеського вченого доктора Іржі Полівки («Polivka, dr. 

Slavische Beiträge zur vergleichenden Märchenkunde» [10]), яка 

стосувалася огляду праць про казку, мала паралелі українських 

казкових сюжетів та бібліографічні примітки.  Більш вільно 

термін почали використовувати вже у теоретичних працях 
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казкознавці ХХІ ст. (З. та М. Лановик, С. Пилипчук, С. Карпенко, 

О. Тихолоз, О. Олійник та ін.) на позначення теоретичного 

масиву всебічних знань про народну казку як виду фольклору та 

системи наукових методів, виформованих у процесі едиційної 

практики як попередніх (ХІХ-ХХ століть), так і сучасних вчених-

казкознавців. Маючи фрагментарно виражені теоретичні 

положення у працях багатьох науковців, що сукупно становлять 

звід наукових знань про казку, казкознавство є однією з 

найрозвинутіших галузей сучасного українознавства [3] (за З. та 

М. Лановик). 

Окремої уваги вимагають словникові статті видань кінця 

ХХ ст., де знаходимо визначення щодо термінів казка та 

казкознавство. Це «Словник наукової та народної термінології. 

Східнослов’янський фольклор» (1993) за редакцією К. Кабаш-

никова [2], що охоплював терміни галузі казкознавства українців, 

росіян та білорусів, з акцентом на набутки досліджень російської 

казки. Проте, у визначеннях понять упорядники словника 

задіювали й світовий арсенал термінів казкознавства, що стає 

уточнюючим фактором у видовому розрізненні казки як такої.  

За згаданим виданням, казка (сказка, байка, tale, faery tale, 

Märchen, Fabel) – один із основних видів усної народної прози, що 

відрізняється від інших усних оповідей (повір’я, бувальщини, 

легенди, оповідання), що мають інформативний характер, 

установкою на вигадку, тобто домінування естетичної функції. 

Казки розповідаються для розваги та повчання. Проте, установка 

на вигадку не може достовірно визначити місце казки серед 

оповідної прози. Відомий американський фольклорист С. 

Томпсон терміном tale охоплює всі форми прозової оповіді, 

писемні чи усні, що передавалися від покоління до покоління 

упродовж тривалого часу. Складність визначення меж казки 

обумовлює відсутність змістової єдності. І сьогодні науковці 

використовують традиційний підхід до казки як виду фольклору, 

поділяючи на: казки про тварин (tale, Fabel, байка), чарівні (faery 

tale, Märchen), побутові (байка, tale, Märchen, Fabel). Окрім цього, 

до казок належать оповіді з ознаками кумулятивності (куму ля-
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тивні казки), легенди (казки-легенди), авантюри (авантюрні казки 

на середньовічні книжні сюжети), казки-анекдоти, що суттєво 

впливає на видове розуміння казкового пласту. У західноєвро-

пейській практиці казкознавці послуговуються двома термінами 

Märchen (казки чарівні та побутові з елементом чарівності) та 

Fabel (казки побутові та про тварин), протиставивши їх сазі. За 

цими критеріями казковий мотив сягає міфологічного часу. 

Найстаршими вважають чарівні казки, мотиви яких інтерпрету-

ються в царині ритуально-міфологічної семантики. Етіологія 

давніх міфів про культурних героїв із зооантропоморфним 

виглядом знайшла втілення в казках про тварин. Проте, як 

недостовірна проза, казка могла виникнути лише в часи розпаду 

прадавнього суспільства, коли втратилася сила архаїчної 

міфології, що стала матеріалом для художньої оповіді. Витівки 

прадавніх трікстерів стали основою казок про тварин та 

побутових казок, а міфологічні оповіді, пов’язані з давніми 

соціально-побутовими інститутами, трансформувалися у чарівні 

казки. Найпродуктивнішим видом вважають побутову казку, де 

поряд із переосмисленими архаїчними сюжетами (про важкі 

завдання, мудрі поради) постійно з’являються нові, часто 

літературного характеру. 

Проблемою казкознавства, що постала ще у ХІХ ст. та все 

ж таки вирішена лише частково, є поєднання й постійна 

взаємодія національного та інтернаціонального у казках: 

маючи яскраво виражені через мову та побутові реалії 

національні особливості, казки більшістю є інтернаціо-

нальними сюжетними типами. Аналіз сюжетного фонду 

східнослов’янських казок визначив не лише своє/чуже в них, 

але й піддав сумніву його цілісність, віддаючи перевагу думці 

про міжнародне запозичення в результаті контактування 

народів, що не належать до єдиної мовної групи. Актуальним 

питанням казкознавства залишається історія казки як окремого 

народу, так і вцілому людства.  

Казкова оповідь достатньо вивчена була вже на початку ХХ 

ст., але й сьогодні є багато уточнюючих статей щодо різних 
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аспектів казки. Її жанрово-видове розмаїття презентоване 

унікальними дослідженнями, які стосувалися кожного окремого 

виду казок: казка авантюрна (новелістична) (Е. Померанцева, 

В. Аникин, В. Пропп, Л. Дунаєвська); казка-анекдот (гуморис-

тична казка та анекдот) (В. Пропп, К. Чистов); казка богатирська 

(запропонували термін І. Снєгирьов та І. Срезневський, у 

подальшому використовували П. Бессонов, С. Савченко, 

В. Жирмунський); казка побутова (соціально-побутова) 

(С. Савченко, Е. Померанцева, Ю. Юдин, В. Аникин, В. Пропп, 

О. Бріцина); чарівні, фантастичні казки (О. Афанасьєв, 

І. Рудченко, П. Чубинський, Е. Померанцева, М. Новиков, 

Л. Бараг, В. Пропп, К. Кабашніков, М. Гиряк, В. Юзвенко, 

Л. Дунаєвська); казка героїко-фантастична (термін увів 

І. Березовський); казка докучна (термін увів О. Афанасьєв, 

досліджував О. Нікіфоров); казка кумулятивна (В. Пропп, 

С. Лойтер, В. Давидюк); легендарна казка (О. Веселовський, 

О. Афанасьєв, М. Драгоманов, Е. Романов, Л. Бараг, Л. Дуна-

євська); новелістична казка (Ю. Юдин, Л. Дунаєвська, Л. 

Барабанова); казки про тварин (М. Дашкевич, С. Савченко, 

І. Березовський, В. Пропп, Е. Костюхин, Л. Дунаєвська, І. Крук, 

С. Карпенко); казка реалістична (В. Пропп); казка сатирична 

(О. Міллер, А. Фядосік, П. Лінтур, І. Хланта); казка солдатська 

(А. Фядосік); казка соціально-побутова (П. Чубинський, 

В. Гнатюк, Б. Грінченко, Ю. Соколов, І. Хланта, М. Кравцов, 

К. Кабашнікав, А. Фядосік); казка гумористична (В. Пропп, 

К. Чистов, А. Фядосік, П. Лінтур, І. Хланта). 

У студіях науковців про казкаря (байкаря) (В. Лесевич, 

В. Гнатюк, С. Савченко, М. Гиряк, Л. Бараг, П. Лінтур), 

упорядниками фольклористичних словників визначено його місце 

у фольклорній оповідній традиції. Це обов’язково талановитий 

від природи виконавець (оповідач) казок, який володіє достатнім 

репертуаром, є зберігачем (накопичувачем) казкової традиції, що 

суттєво впливає на її стан. Його життєвий досвід, володіння 

перейнятою від наставників фольклорною традицією в 

глобальному її розумінні прямо чи опосередковано 
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відображаються у його манері оповідати казки, особливостях 

стилю, розвитку того чи іншого сюжету. У словниковій статті 

здійснено огляд праць науковців стосовно особистості казкаря, 

вказано на існуючі класифікації за В. Проппом: казкар-епік 

(переважають чарівні казки), казкар-новеліст (соціально-побутові 

та анекдотичні казки), казкар-мораліст (повчальні легенди) та 

універсали (вміло подають всі види казок); за Д. Зеленіним: 

казкар-ремісник, казкар-солдат, казкар-бурлака (прошарково-

соціальна ознака, що вплинула на репертуар та манеру оповіді 

казкаря). Казкарі професіонали, так звані баюни, байкарі в 

словянській традиції є особливим культурним явищем. Натомість, 

в народі переважають казкарі не професіонали, представники 

старшого покоління (діди, баби), що розповідали казки своїм 

онукам. Українська казкарська школа береже пам'ять та збірники 

репертуару таких видатних казкарів як Р. Чмихала, В. Короло-

вича, А. Калина, М. Галиці та ін. Така методика фіксації казки 

збудила особливу позицію науковців щодо формування збірників 

казок за репертуаром казкаря, а не за видовими ознаками казки. 

Серед сучасної української довідкової літератури 

казкознавчі терміни зустрічаються у наступних виданнях: 

«Лексикон загального та порівняльного літературознавства» за 

редакцією А. Волкова (2001) [4], «Літературознавча 

енциклопедія» у двох томах за редакцією Ю. Коваліва (2007) 

[5], «Мала енциклопедія українського народознавства» за 

редакцією С. Павлюка (2007) [6], словник-довідник 

«Українська фольклористика», зредагований М. Чернописким 

(2008) [8], «Українська фольклористична енциклопедія. У 2-х 

томах (Т. 1. А – Л) за редакцією М. Дмитренка [9].  

Серед українських науковців немає точного визначення 

щодо видових та жанрових особливостей казкового епосу, що й 

відобразилося у статтях словників, довідників та енциклопедій. 

Розуміння казки як жанру (літератури) суперечить певним 

аспектам сприйняття її як виду усної народної прози. Таким 

чином маємо наступні визначення: казка як жанр усної народної 

прози (В. Сокіл); казка народна як вид оповідання 
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(М.Чорнопиский); казка як жанр фольклорного епосу (А. 

Волков); казка як один із основних видів усної народної прози, 

що відрізняється від інших усних оповідей (повір’я, бувальщини, 

легенди, оповідання), що мають інформативний характер, 

установку на вигадку, тобто домінування естетичної функції (за 

Кабашніковим, Ю. Ковалів); казка – жанр прози, що разом із не 

казковою прозою складає пласт (область – В. Пропп) традиційної 

усної народної прози (О. Бріцина); казка – фольклорний 

розповідний сюжетний твір про вигадані, часто фантастичні події, 

що відбуваються з людиною чи твариною; вид усної народної 

прози: епічні твори алегоричного, повчально-розважального, 

чарівно-фантастичного, пригодницького, героїчного або 

побутового реалістичного змісту з установкою на вигадку і 

щасливу розвя’зку для головного героя (за М. Дмитренко, 

С. Карпенко). Хоча інформативна та дидактична функція 

народної казки є головними, науковці ставлять на перед 

розважальну функцію. Пояснення цьому знаходимо у розумінні 

будь-якої оповіді як інформації та досвіду, а казка вимагала 

певного налаштування слухача на її сприйняття та включення 

творчої уяви адресанта та адресата.  

Отже, не зважаючи на те, що казкознавство як напрям 

фольклористики існує понад сотню років, все ще немає 

всеохопного визначення казки, здатного вмістити всю широту 

казкової фантазії, сюжетів та мовної структури. Для розуміння 

народної казки як фольклорного феномена у світовому 

казкознавстві ХХ століття компаративістська, антропологічна, 

психоаналітична, структуралістська теорії лише обумовили 

каталог художньої фактури сюжетів, тим самим заклавши основу 

для подальшого її вивчення. Методологічні основи казкознавства 

представлені великою кількістю праць українських та зарубіжних 

вчених. Необхідністю сьогодення є не лише видання енцикло-

педій, а й монографій про казкознавство. Адже, для того, щоб 

пізнати народ, потрібно познайомитися з його фольклором, 

зокрема казками. Даючи високу оцінку народній казці як виду 

епіки, зважаючи на її філософсько-ментальне підґрунтя, вчені 
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зазначають: «Казка на відміну від деяких інших жанрів 

фольклору є суто антропоцентричною, людиновимірною, 

зосередженою на людині… Універсальність казки полягає у 

колективності всетворення. Цей всетвір живе і розвивається в 

межах однієї спільноти, усно передається від покоління до 

покоління; казка – моральний кодекс, спонукальне і стримуюче 

начало» [7]. Підкреслюючи колективність у створенні казки, 

можемо говорити про особливості менталітету народу виходячи 

із збережених зразків. Із сюжетного репертуару народної казки, її 

варіативності, доступними для аналізу стають ті чи інші елементи 

побуту, поведінки, мислення.  
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ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ПРІЗВИЩ 

 

Клікушина Я.А. 

викладач І категорії  

комунального закладу  

«Бериславський медичний коледж»  

Херсонської обласної ради 

У статті обґрунтовується доцільність вивчення прізвищ у 

контексті етнолінгвістичних традицій українського народу. 

Ключові слова: прізвище, лінгвокультурологія, етнолінгвістика, 

антропонімія, ономастика. 

Прізвища відіграють важливу роль у житті народу, 

формуючи суспільну свідомість у різні періоди його життя. 

Українські прізвища відображають характер, звички, світогляд, 

ментальність, місце у суспільстві, певні якості нашого народу. їх 

дослідження є актуальним, тому що вони дають уявлення про 

рівень соціального і культурного житія суспільства в певний 

історичний період, розкривають характер взаємостосунків між 

людьми, відбивають ставлення людини до навколишнього 

середовища. Вивчення прізвищ у психолінгвістичному та 

лінгвокультурологічному аспектах дозволить досить повно 

розкрити ознаки психологічного складу, характеру, ментальності, 

свідомості й колективного позасвідомого етносу та духовного і 

матеріального усвідомлення світу певним етносом. 
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Власні найменування - величезний масив лексики українсь-

кої мови, який глобально ще належним чином не осмислений. 

Одним із провідних наукових напрямів, що розглядають 

антропоніми в рамках культурної концепції, є дослідження 

загальномовної антропонімії в контексті національної культури 

(роботи Т.В. Топорова, Н.Д. Арутюнова, Г.Ф.Благова, Г.Ф. Сат-

тарова, М.А. Заляліевой, Ф.Г. Хісаметдіновой), а також вивчення 

регіональної антропоніміки в аспекті національної культури 

(праці М.Е. Рут; А.Г. Мосіна, А.С. Щербак, Р.Ю. Намітоковой, 

Г.Ф. Саттарова, Г.І. Кульдєєвой, X.Ч. Алішіной). У рамках куль-

турної ономастики, яка розглядає прізвища в якості знаків і 

символів культури, виконані дослідження (Н.І. Толстого, С.Є. Ні-

кітіної, Т.Н. Кондратьєвої, В.І. Супруна, А.Р. Біктімеровой, 

Г.3.Дарзамановой та ін.) [6,54]. 

На сучасному етапі розвитку ономастичної науки все 

більшої ваги набувають дослідження прізвищ в етнолінгвіс-

тичному аспекті. 

Мета статті - у загальних рисах описати зв'язок прізвище-

вого антропонімікону з етнолінгвістичними традиціями 

українського народу. 

Зародження етнолінгвістики справедливо пов'язують із 

лінгвістичними ідеями німецьких мовознавців Йогана - Готфріда 

Гердера, Вільгельма фон Гумбольдта і нашого земляка 

Олександра Потебні, проте становлення її як напрямку і певного 

підходу до вивчення мови крізь призму духовної і матеріальної 

культури народу пов'язане з іменами американських учених - 

Франца Боаса, Едуарда Сепіра, Беджамена Уорфа [3,29]. 

Мовний феномен як духовне надбання етносу можна 

розглядати у проекції на його культуру, історію, філософію, 

психологію, релігію, звичаї, побут, менталітет, художню 

творчість, етнографію та ін. Пізнаючи мову етносу к усіх її 

проявах і взаємозв'язках, пізнаємо й духовну природу її 

носія - народу. 

Проблеми, які розглядає етнолінгвістика, зумовлюють 

близький зв'язок із суміжними науками та постійними 
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відгалуженнями від неї нових дисциплін. Етнолінгвістика не 

конкурує з лексикологією, ономастикою, фразеологією, 

діалектологією, стилістикою, не витісняє їх, а є самостійною 

галуззю знання, наукою, яка використовує комплексні методи 

дослідження. Напрацювання спільних методів, єдиного 

підходу до досліджень та матеріалу є основним науковим 

завданням етнолінгвістики та суміжних наук [4, 143]. 

Культурна пам'ять української національної особистості 

втілена у прізвищах, які забезпечили відображення народних 

традицій і вірувань. Прізвище розглядається як частина культури 

людини, нації, як носій культурно-історичної інформації. 

Функціонування прізвищ безпосередньо залежить від мовної 

ситуації суспільства. Воно є способом самовираження, захисним 

механізмом від розчинення серед інших культур. 

Формування й розвиток антропонімічної системи української 

мови безпосередньо пов'язаний з культурними традиціями 

українського народу, історичної еволюцією українців як окремої 

нації. Свідомість нації, в першу чергу, визначається природою, 

серед якої вона виростає і створює свою історію. Особливості 

розуміння природи неминуче залишають свій відбиток не тільки в 

психології народу, але і в його мові, культурі. Прізвиська 

відбивають реальні риси індивіда, які найчіткіше виступають чи 

проявляють себе у повсякденному спілкуванні, що регулюються 

закономірностями суспільного життя. 

В основі духовності будь-якого народу лежать світоглядні 

уявлення, котрі проявляються через систему вірувань та повір'їв. 

Народний світогляд українців має три основних історичних шари: 

демонологічний, міфологічний та християнський. 

Прізвища людей тісно пов'язані з природою і світом у 

найширшому розумінні цього слова. Українські прізвища 

сприймаються як колективний витвір духовної енергії народу. 

Одними з головних об'єктів поклоніння українців є Бог, небо, 

небесні тіла, які знайшли відображення в антропонімах. Релігійне 

стає атрибутом етнічного, основним духовним фактором 

збереження своєї самобутньої культури та етносу [1,102]. 



181 

Вірування відбивають багатющий міжпоколінний досвід 

людей, нерідко відтворюючи їхні віковічні прагнення. Майже всю 

частину цієї групи становлять відіменні прізвища (Абрамов (від 

«Аврам» - отець піднесений, батько багатьох народів [5, 31]), 

Адамчук (від «Адам» - людина, чоловік 15, 32]), Богдан - даний 

богами [5, 37], Гаврилюк (від «Гаврило» - моя міць - Бог [5, 44]), 

Данилевнч (від «Данило» - божий суд [5, 48]), Денисов (від 

«Денис» - бог життєвих сил природи, вина і веселощів [5,49]), 

Дмитрієв (від «Дмитро» - належить богині родючості та 

хліборобства Деметрі [5, 49]), останні - назви осіб за їх 

зовнішніми та внутрішніми ознаками. Прізвища цієї групи 

позначають поняття, що укладають в собі набір характеристик, 

які переважно відображають зовнішні та внутрішні риси 

першоносіїв: назви осіб за їх внутрішніми властивостями 

(Голованов - розумний, упертий [7, 149]; Дулепа - дурний, 

незграбна людина [7, 215]; Звіренко - від звір - дика, хижа тварина 

[7, 231]; Жук - твердий, міцний [8]; Зубко - від зуб - гострий, 

різкий |8]; Капітанов - керівник, лідер [8]; Клешня - приставуча 

людина [8]; Колосов - важливий, величний [8]; Ломов - сильний, 

стійкий [8]; Мазур - неосвічена людина [8]); назви осіб за рисами 

їх характеру, вдачею (Гордон - гордий, великий |7, 154]; Ковтун - 

клопіткий, хворобливий [7, 273]; Ковтунов - клопіткий, 

хворобливий |7, 273]; Козакова - відважна, завзята, хоробра 

людина [7, 274]; Календар - точний, послідовний [8]; Каиенев - 

твердий, стійкий [8]; Карасенко - невеличкий, спритний [8]; 

Кваша - нерішуча, квола, безхарактерна людина [8]; Кохановська 

- коханка, вихованка [7, 295]; Кумченко - весела товариська 

людина [8]; Куштан - хитрий, лукавий [7, 321]; Назаренко - 

хвора, квола мізерна людина, жебрак [7, 324]); назви осіб за їх 

зовнішніми ознаками, за особливостями рис обличчя та волосся 

(Жабін - малий, вирізняється витріщеними очима |7, 222]; Каптур 

- з'єднаний із плащем, ковпак [7, 249]; Карабінович - смуглява 

людина [7, 250]; Кондюров - кучерявий, з кострубатим волоссям 

[7,280]; Корнілова - віл з великими рогами [7,286]; Краснова - 

гарна [7, 301]; Кривоносова - з кривим носом |8]; Кудряшов - з 
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пишним кучерявим волоссям [8]; Кукліна - гарна, але бездушна 

людина [8]; Кучеревська - з пишним кучерявим волоссям [8]; 

Кучеренко - з пишним кучерявим волоссям [8]; Лисенко - лиса 

людина [7, 339]); назви осіб за зростом вагою, поставою 

(Гладченко - товстий, повновидний парубок [7, 145]; Гирик - 

набряк, гуля [7, 143]; Колодиста - товста, нехлюйна людина [7, 

278]; Кондаков - кнур [7, 280]; Кабаков - великий, круглий [8]; 

Кабанова - великий, дикий [8]; Кишкань - худий, слизький, 

тонкий [8]; Кобилянський - великий, сильний [8]; Куценко - 

низький на зріст, малий [8]; Лата - довга жердина [7, 327]; 

Легенький - малий, іімтсий [8]; Лунгова - довга, висока, волоцюга 

[7, 348]; Малина - маленька, юлодка [8]; Медведєв - великий, 

незграбний [8]); назви осіб за фізичними вадами(Глухов - глухий 

[7, 146]; Глушко - глухий, той, що недочуває [7, 146]; Горбатюк - 

горбун, з випуклістю на спині [7, 153]; Дударева - простак, 

нерозумна людина [7, 213]); Кривцова - кульгава людина [7, 305]); 

прізвища, які вказують на осіб за професією та родом діяльності 

(Даскал - учитель, дячок [7, 187]; Коновапов - недипломований 

ветеринар [7, 280] Кравець - майстер із пошиття одягу [8]; 

Кравчук - фахівець із пошиття одягу, учень кравця [7, 300]; Кухар 

- робітник, що готує їжу [8]; Кушнір - фахівець, що вичиняє хутро 

і шиє хутряні вироби [7, 321]. 

У складі сучасних імен дослідники виділяють кілька 

шарів: візантійські християнські імена, або імена христи-

янського календаря, давньоруські, імена, запозичені із 

західнослов'янських і південнослов'янських мов, нові імена, які 

почали з'являлися у радянський час, імена, запозичені із 

західноєвропейських мов. У наші дні переважна більшість 

імен, якими називають ново народжених, належить до системи 

традиційних імен, успадкованої від попередніх поколінь, але 

естетично відшліфованої. Духовна культура українців склалася 

під впливом двох головних чинників: основних занять 

населення і релігійних вірувань. 

Традиційні слов'янські автохтонні імена в переважній 

більшості випадків є праслов'янською антропонімічною 
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спадщиною, тобто зародковим елементом усіх слов'янських 

антропонімійних систем, їх генетичною основою. Переживши 

складний шлях свого розвитку, цей клас антропонімів залишив 

помітний слід в сучасній українській антропонімії, зокрема у 

складі українських прізвищ. Функціональна роздвоєність у 

вживанні слов'янських автохтонних імен - результат глибокого 

проникнення на Русь після введення християнської релігії, а 

разом з нею церковно-християнських імен. Адаптувавшись, ці 

імена поступово органічно ввійшли в побут усього давньорусь-

кого народу як обов'язковий засіб ідентифікації кожної особи, 

докорінно вплинувши на подальшу динаміку імен, які 

перетворилися у прізвища [2,17]. 

Отже, система прізвищ, що побутує в українського народу, 

формувалася протягом багатьох століть. Розвиток 

антропонімічної системи української мови безпосередньо 

пов'язаний з культурними традиціями українського народу, 

історичної еволюцією українців як окремої нації. 
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Анотація: Статтю присвячено представникові української 

школи художнього перекладу, педагогові – Іванові Бабичу. 

Окреслюються геокультурні простори Франції та України, які 

слугували вагомими чинниками формування мовної особистости 

митця художнього перекладу. Простежено, що уродженець 

Франції І. Бабич як людина європейської культури, був поширюва-

чем її засадничих цінностей в Україні. Воднораз Іван Трохимович 

пропагував національну культуру, вкраїнське слово на терені 

франкомовних країн. Два геокультурні простори зумовили специ-

фічну функцію міжкультурного посередництва, в контексті якої 

належить розглядати його мовну особистість та літературний 

доробок. 

Ключові слова: Іван Бабич; геокультурний простір; мовна 

особистість перекладача; українська школа перекладу.  

Кінець 80-х рр. ХХ ст. увиразнився таким міждисциплінар-

ним напрямом, як лінгвістична персонологія. Новий контекст 

вивчення мови як антропосистеми прикував увагу науковців до 

проблеми мовної особистості (М. Алефіренко, В. Виноградов, 

Ю. Караулов, В. Карасик, О. Леонтьєв, В. Нерознак, О. Сироти-

ніна та ін.) й уможливив визначення базового поняття: «Мовна 

особистість – поєднання в особі мовця його мовної компетенції, 
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прагнення до творчого самовираження, вільного, автоматичного 

здійснення різнобічної мовної діяльності. Мовна особистість 

свідомо підходить до своєї мовної практики, несе на собі відбиток 

суспільно-соціального, територіального середовища, традицій 

виховання в національній культурі» [1, с. 92–93]. 

За спостереженнями В. Маслова, зміст мовної особистости 

складають такі компоненти: 1) ціннісний, світоглядний, тобто 

система цінностей; 2) культурологічний – рівень оволодіння 

культурою як засіб підвищення інтересу до мови; 3) особистіс-

ний, або те індивідуальне, що властиве кожній людині [2, с. 81]. 

У наукових студіюваннях усталилося зацікавлення 

мовною особистістю перекладача як «людиною в мові» [3, 

с. 26], а також вагомістю функції, котру виконують 

перекладачі як речники міжлітературних узаємин для 

суспільства загалом та для українського суспільства – зокрема 

[4, c. 11]. Відтак детермінантами мовної особистости 

перекладача визначили біографію, геокультурний простір, 

соціальні функції, котрі чинять безпосередній вплив на 

перекладача як культурного посередника [4, c. 12]. 

Метою нашого дослідження ставимо висвітлення 

формування мовної особистости Івана Бабича, становлення 

його світоглядних пріоритетів, детермінованих двома 

геокультурними просторами – французьким та українським. 

Зауважимо, що людина як частина соціуму перебуває в 

певному геокультурному середовищі природних, соціальних, 

мовних, етнокультурних та інших обставин, які в той чи той 

спосіб розкривають умови буття та впливають на її розвиток, 

забезпечуючи внутрішню цілісність, самоідентичність. У 

сучасному етнокультурознавстві сукупність зазначених чинників 

номінується як «геокультурний простір функціонування 

національної культури» [5]. За І. Мурзіною, «культурологічний 

зріз» дає змогу зрозуміти унікальність певного регіону й 

інтегрованість у культурний простір країни і світу, відкрити 

особливості виформуваного тут типу особистости, способів 

комунікації, форм духовного освоєння світу [6, с. 62]. 
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Геокультурний чинник, доглибно вкорінений у мовні, куль-

турні, релігійні засади, у специфіку регіональної ідентичности, 

розглядаємо як першооснову формування мовної особистости. 

Досліджуючи феномен мовної особистости, Є. Бакушева 

метафорично порівняла його з «вузликом», який у процесі 

спільної діяльности зав’язується у стосунках між членами 

певної етнокультурної спільноти. Основним засобом 

перетворення індивіда в мовну особистість учена назвала 

соціалізацію як єдність трьох аспектів: процесу включення 

людини у соціальні відносини, внаслідок чого мовна 

особистість постає уособленням культурно-історичного знання 

всього суспільства; активної мовленнєво-розумової діяльности 

за нормами й еталонами, властивими етномовній культурі; 

засвоєння законів соціальної психології народу [7, с. 92]. 

Екстраполювавши наведені вище твердження на біографію 

відомого перекладача і педагога, члена Спілки письменників 

України Івана Бабича, відзначаємо факт бінарности геокультур-

них просторів: для уродженця Франції стала серйозним викликом 

неочікувана зміна етнокультурного середовища, коли батьки 

прийняли рішення переїхати на постійне проживання в Україну.  

Виплекана в кращих традиціях французької культури мовна 

особистість юнака, формувалася на благодатному ґрунті вродже-

них когнітивних здібностей, креативности, вправно відшліфову-

валася родинним вихованням, освітою в таких престижних 

закладах, як приватна початкова школа (м. Париж), середня 

школа (м. Осер), коледж “Classique et Modern” (м. Жуаньє), 

Університет Бургундії (м. Діжон).  

Діалог культур був невід’ємною ознакою французького пері-

оду життя. У краї свого дитинства й отроцтва Жан, окрім францу-

зької, досконало опанував німецьку, польську, англійську, латину, 

розумів носіїв чеської, болгарської, сербської мов [8, с. 28].  

Прикметно, що особливий вплив на емоційну сферу та, як 

виявилося, на подальшу долю мав учитель літератури Жан 

П’юсан [8, с. 12]. Осібним чинником впливу на Бабичеву 

мовну особистість слугувало те, що наставник-філолог заронив 



187 

у душу свого тезки надзвичайну чутливість до краси слова, 

виховував ціннісне ставлення до поезій та прозових творів, 

бажання пізнавати літературні світи.  

Захоплення літературою, а також родинні пріоритети 

трудового виховання (Жан допомагав батькові вести родинний 

бізнес, тож у полях та виноградниках фермерського 

господарства хлопець працював опліч із представниками 

багатьох європейських країн) приохочували до вивчення мов. 

Геокультурному просторові Франції майбутній перекладач 

завдячував глибокими знаннями іноземних мов, європейського 

лінгвокультурного обширу, залюбленістю у світову та 

французьку літератури, в природу й традиції Бургундії, у 

краєзнавчі мандрівки та різноманітні музичні фестивалі.  

По приїзді в Україну внутрішнє культурне опертя давало 

прагнення до розвитку, до успішної самореалізації в географічно 

й етнічно новому соціумі. На Полтавщині, у селищі Карлівка, 

Жан Бабич почав вивчати українську літературну мову та місцеву 

говірку, багато читав, навчаючись у вечірній школі, а потім у 

Карлівському ремісничому училищі, обдумував шанси 

зреалізуватися на філологічному поприщі. Важливою подією в 

біографії французького українця став дебют у галузі технічного 

перекладу (1951 р.), адже надихнув перекладача-початківця на 

вступ до Московського університету імені Патріса Лумумби.  

Крім соціалізації, особливістю перших років перебування 

І. Бабича в Україні було пізнання української культури, 

крайових звичаїв, що згодом посприяло усвідомленню 

персональної місії – доносити рясне літературне багатство до 

франкомовної читацької спільноти.  

Опинившись волею долі на лінії зімкнення двох 

геокультурних просторів, франкомовний бакалавр природничих 

наук оволодів українською та російською мовами, отримав 

університетський диплом про вищу освіту. 1960-го року 

карлівський учитель із відзнакою закінчив Харківський 

педагогічний інститут іноземних мов та продовжив трудову 

діяльність на посаді старшого викладача Полтавського 
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державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка (1964–

1989 рр.) [9, с. 145–146].  

У Полтаві І. Бабич прилучився до літературної творчости – 

опублікував декілька перекладів оповідань у журналі 

«Всесвіт», а від часу виходу друком франкомовної версії 

роману А. Головка (1974 р.) занурився в літературно-

перекладацьку діяльність. 

Явищем культурного життя у франкомовних країнах стали 

переклади творів Р. Братуня, І. Вільде, В. Винниченка, Остапа 

Вишні, О. Гончара, Є. Гуцала, Ю. Дольд‐Михайлика, Н. Забіли, 

П. Загребельного, М. Ірчана, Г. Квітки‐Основ’яненка, В. Козачен-

ка, І. Микитенка, Ю. Мушкетика, П. Панча, О. Слісаренка, 

Ю. Смолича, Б. Сушинського, І. Франка, Ю. Щербака, інших 

представників українського красного письменства. 

Рясний творчий доробок І. Бабича підтверджує тезу про 

міжкультурне посередництво перекладачів у непрості часи, 

коли носії рецепції знаходилися по різні боки «залізної завіси» 

[4, с. 10], у різних геокультурних вимірах. 

Свою ерудованість, обізнаність із реаліями рідної Франції, 

з культурними зацікавленнями потенційного франкомовного 

читача, любов до мови, трепетну пам’ять про країну, де збігли 

дитинство й роки дорослішання, майстер слова утілив у 

значущий перекладацький результат, що віддзеркалює 

дуальний вплив французького й українського геокультурних 

просторів на мовну особистість митця. Важливий коментар про 

це зробив теоретик перекладознавства і літературний критик 

Я. Кравець: «На особливу пошану заслуговує тандем полтавця 

І. Бабича, киянина К. Шиманського та львів’янки Ж. Макси-

мович, якому стало до снаги зламати багаторічну монополію 

московських видавництв, що довгий час друкували переклади 

класиків національних літератур республік колишнього 

Радянського Союзу в інтерпретуваннях не з оригіналу, а з його 

російського перекладу» [10, с. 187]. 

Підсумовуючи викладене, ствердимо: мовна особистість 

Івана Бабича виформовувалась як особистість міжкультурна. 
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Засобами мови, освіти і самоосвіти, професійною діяльністю, а 

головне, – перекладацьким доробком вона сполучила культури 

Франції й України, а отже, інтегрувала відмінні геокультурні 

простори у середовище сталого розвитку.  
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У статті досліджено феномен зображення жіночого образу в 

сучасній українській літературі, з’ясовано причини, які зумовили 

актуальність гендерної проблематики в жіночій прозі, художньо 

осмислено роль жінки в патріархальному суспільстві і можли-

вості її до змін. У творчості українських письменників Ірен 

Роздобудько, Люко Дашвар, Марія Матіос простежено концеп-

цію розкриття образу жінки через призму соціальних аспектів. 

Ключові слова: образ жінки, українська література, жіноча 

проза, гендерна рівність. 

 Протягом останніх десятиліть суспільство активно 

змінювалось, змінювались і соціальні ролі людей в ньому, у тому 

числі образ і статус жінки в такому суспільстві. Її місце та роль у 

ньому − одне з актуальних питань. Жінка у всі часи була тією 

могутньою рушійною силою, яка надихала чоловіків на вчинки та 

подвиги. Останнім часом образ справжньої жінки у суспільстві 

зазнає суттєвої деформації. Значних розмахів набуває явище 

емансипації, через яке жінки втрачають жіночність, стараючись 

бути схожими на чоловіків як ззовні, так і в душі.  Жінки на рівні 

з чоловіками претендують на загальний ринок праці, їхня 

соціальна роль перестає бути пов’язана виключно з домашнім 

господарством та турботою про дітей. На відміну від недалекого 

минулого, жінки отримали доступ до освіти. Помітно скоротився 

список «чоловічих» професій. Найсуттєвішим є те, що жінка 

може вільно реалізувати себе. У результаті цього з’являється все 

більше жінок, які стали успішними у традиційно «чоловічих» 

сферах діяльності − політиці, праві, економіці.  
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Зміни в суспільстві накладають відбиток і на літературу. 

Сьогодні постає актуальною проблема дослідження оновленого 

образу жінки в сучасній українській художній літературі. У ХХ-

ХХІ століттях розпочалося активне дослідження феномена 

жіночого образу в художній літературі. Це свідчить про зміни 

культурних орієнтирів суспільства. Поява нової концепції 

особистості жінки, що виявлена в зображенні типу «нової 

героїні», зумовлена актуалізацією гендерної проблематики в 

жіночій прозі, осмисленням ролі жінки в патріархальному 

суспільстві і можливостей її зміни. Жінки-письменниці, а саме: 

Ірен Роздобудько, Люко Дашвар, Марія Матіос відкривають 

новий світ: світ жінки, описаний очима жінки. Вони пропонують 

суспільству не тільки нові теми, але й нові зразки поведінки 

героїнь, відстоюють право жінки на самостійний вибір своєї долі.  

Оскільки література завжди була певним відображенням 

епохи, саме у художніх творах ми можемо простежити, як 

змінювався образ жінки в літературі та суспільстві. У 90-х рр. 

ХХ ст. змінюється спрямованість літератури на змалювання 

життя та характерів жінки з погляду не чоловіка, а її самої. Так, 

за висловом М. Слабошпицького, з’явилась низка «…жінок-

прозаїків, які написали цікаві твори про сучасні жіночі 

проблеми» [1, с. 23], серед  них − М. Матіос, Ірен Роздобудько, 

Люко Дашвар, О. Забужко, С. Майданська, Г. Тарасюк, Т. За-

рівна та інші. Початок їх творчості припадає на злам віків – 

епоху переоцінки цінностей, зміни ідеалів та ідеологій, 

самопошуку людини в сучасному світі. Вони писали про жінок 

і для жінок. Наприкінці ХХ ст. в українській літературі 

«оформляється власне уявлення жінки про саму себе, про своє 

призначення, що цілком закономірно вступає у суперечність із 

міфами патріархальної культури» [1с. 173]. Це призводить до 

появи нового типу героїні у постмодерністській прозі – жінки 

інтелектуальної, творчої, яка намагається звільнитися від тенет 

традиційних побутових ролей, «закостенілих» соціальних 

стереотипів та зберегти вічні цінності: любов, мудрість, 

гідність.  
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Героїні романів сучасної української письменниці Ірен 

Роздобудько неоднозначні і загадкові своєю подвійною 

натурою, і з цієї розгалуженої системи образів можна 

виокремити «жінок-об’єктів», які яскраво представляють 

героїні роману Ірен Роздобудько «Ліцей слухняних дружин» 

[2]  – Пат, Тур, Ліл та інші, вони були віддані у ліцей, щоб з 

них зробили покірних дружин, які б мали служити своєму 

чоловікові, тобто стали «об’єктами» користування чоловічого 

суспільства. Сюжет цього твору розгортається навколо ліцею, 

в якому виховують молодих дівчат і готують на продаж. Вони 

в майбутньому стануть ідеальними дружинами, але тільки для 

тих, хто заплатить за них найвищу ціну. На виховання таких 

дружин заможні чоловіки світу роблять свої немалі внески. Ці 

дівчата виконують усі десять священних правил свого єдиного 

статуту життя, серед яких три перші пункти – вдячність, повага 

та слухняність. Така атмосфера ліцею, де живуть та 

виховуються дівчата, нагадує секту: бездоганне виконування 

статуту, постійне повторювання головних правил, а в разі 

порушення – «перекваліфікація» з розряду «омріяна наречена» 

до рівня служниці, простої прибиральниці в цьому закладі. 

Головна героїня на ім’я Пат – вихованка цього ліцею, її 

забрали сюди ще в дитинстві, тому своїх батьків вона не 

пам’ятала, а записи своїх думок вела у спеціальних 

щоденниках, які суворо перевірялися, ні з ким не дружила, бо 

дівчата відчували себе конкурентками перед «обранням на 

бал». Пат мріяла, що її оберуть на святі, дадуть найбільшу 

ціну, і все життя вона не буде нічого потребувати, і покладе 

своє життя на вівтар служіння своєму чоловікові. Та випадкове 

знайомство із саксофоністом, який завітав до їхнього закладу 

під час розслідування вбивства однієї з вихованок, відкриває їй 

очі: те, чому їх навчали, насправді омана, існує інше життя – 

вільне та прекрасне. Намагаючись відстояти свою свободу, 

вона втікає з закладу й опиняється на вулиці, до якої зовсім не 

пристосована. Так і ламається її уявлення про світ поза ліцеєм. 

Вона зіштовхується з великою кількістю обставин, які роблять 
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з колишньої рабині «навчального» закладу сильну дівчину, 

якими не змогли стати її однокурсниці. Сюжет роману – це 

спроба жінки-героїні позбутися своєї «об’єктності», тобто 

нав’язаної  ззовні ролі, і стати господаркою власного життя. 

Головною героїнею в романі Люко Дашвар «Село не люди» 

[3]  виступає тринадцятирічна школярка Катерина, доля якої дуже 

складна і щасливою її не назвеш. Катерина виросла в селянській 

родині, з дитинства тяжко працювала. Коли вона потрапляє у 

критичну ситуацію, дівчина розуміє, що може покладатися лише 

на власні сили. Героїня Люко Дашвар може похвалитися 

благородством натури, вродженою інтелігентністю, що підносить 

її, ставить вище свого середовища. І вже в цьому прихована 

глибока драма: ні люди, ні доля не хотіли оцінити, винагородити 

цю ніжну, високу душу.  Скромна дівчинка Катерина, яка з 

дитинства виявляла любов до життя та оточення, викликає 

позитивні емоції. Вона закохується у хлопця, який незабаром 

помирає, а її саму односельчани звинувачують у стосунках з 

одруженим чоловіком і виганяють з села: « Є у мене вже план. 

Спалити їхню хату напопіл, із села вигнати... З бісівськими 

виродками так завжди чинили. Спалити – і геть» [3, с. 

172]. Катерині доводиться стати сильною особистістю, щоб 

подолати життєві труднощі.  

У сучасній літературі залишився відгомін тих традиційних 

творів, у яких жінка була слабкою та підкорювалася обставинам. 

Але зараз зароджується  образ нової жінки, яка долає самостійно 

всі перешкоди. Таким актуальним питанням велику увагу приді-

ляє і Марія Матіос у творі «Солодка Даруся» [5], де змальовано 

трагедію жінки від її дитинства до зрілих років. Головним об’єк-

том зображення майстрині слова виступає образний світ жінок 

персонажів. Сама авторка пояснює свій вибір так: «Чоловічий 

світ так само неповторний, як і жіночий. Однак не маю наміру 

перелазити той тин, який уже перелізли (і значно краще) інші» 

[4]. Письменниця зображує жінку, наділену жіночністю, а не 

сильну леді з чоловічим характером. Образ жінки відрізняється 

своїм складним психологізмом, подекуди навіть трагізмом, в 
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основі якого особиста драма пошуку  гармонії. Твір Марії Матіос 

у буквальному сенсі «проговорює» психологічний  досвід жінки, 

набутий нею або у час великих суспільних змін, або у моменти 

особистісних криз чи то зламів.  Змальовуючи історичні, націо-

нальні, суспільні сфери буття жінки, авторка торкається тематич-

но смислових опозицій: жінка-держава, жінка-нація, жінка-

політика. У прозі М. Матіос на високий філософсько-екзистенцій-

ний рівень піднесено теми материнства, родинних цінностей, 

жіночого бунту, сексуальної свободи, жіночої самотності, 

реабілітованої тілесності, вони набувають значення образу-архе-

типу. Використовуючи засоби психологізму, авторка досліджує 

репресивну жіночу свідомість у тоталітарних умовах.  Вона 

намагається довести, що жінка − «незнищенна», а завжди 

залишається берегинею роду, життя, і саме це додає їй сили, 

допомагає долати перешкоди, які виникають на її шляху.  Жінки у 

творах письменниці постають сильними особистостями, 

мудрими, розсудливими та безкомпромісними.    

   Отже, своєрідність розкриття образу жінки у творчості 

українських письменників є глибоко новаторським, неповторним 

явищем сучасної української літератури. Завдяки гармонійному 

поєднанню елементів психологічного реалізму, сентименталізму, 

екзистенціалізму, постмодернізму, що утворюють нову художню 

єдність, яка характеризується підвищеною емоційністю, посиле-

ною увагою до внутрішнього світу персонажа, гуманістичним 

пафосом, іронічною відстороненістю, розкривається феномен 

образу сучасної жінки.   
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Анотація: У дослідженні проаналізовано особливості форму-

вання та вираження ставлення до мови через аналіз дискусій та 

обговорень щодо новогї редакції українського правопису в 

Інтернет-мережі, досліджено фактори та чинники, які впливаю 

на формування ставлення до мови та простежено зв'язок між 

мовною нормою та ставленням до мови, оскільки ставлення до 

мови є архіважливим в процесі формування мовної норми та 

розвитку комунікативної компетенції, група, яка відчуває 

солідарність щодо бажання подолати лексичні, фонетичні 

розбіжності у створенні норми, робить це ефективно та 

швидше досягає успіху, ніж індивідуум. 

Ключові слова: ставлення до мови, мова, вибір мови, соціальні 

мережі, обговорення. 

 На сьогодні мовне врегулювання, прагнення до нормалізації 

мовної політики та сприяння її продуктивній реалізації є одним із 

ключових питань ефективного державотворення та національної 

згуртованості, тому зацікавленість мовною проблемою зумовлює 

активне обговорення в суспільстві, ЗМІ та – відповідно,  в 

соціальних мережах нормативних та правових документів щодо 

мовних питань. 

http://h.ua/story/247856/news_424641.html
http://h.ua/story/247856/news_424641.html
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Важливим чинником для досягнення національної єдності 

слугують процеси кодифікації та стандартизації  української 

мови. Одним із заходів для досягнення цієї мети є розробка та 

затвердження змін до чинного правопису, оскільки ці зміни 

акумулюють питомо українські особливості української мови 

та покликані позбутися нав’язаних норм та приписів, які 

закарбувались в українській мові в результаті процесу зросій-

щення, і в такий спосіб сприяти утвердженню самобутності 

української мови. 

Мета нашого дослідження – проаналізувати дискусії щодо 

змін до правопису на теренах Інтернет-мережі й простежити 

ставлення учасників обговорень до української мови. У цій 

парадигмі ставлення до мови виступає основним інструментом 

для реалізації комунікативних, психологічних, культурних 

потреб відповідно до соціальної ситуації і внутрішніх 

установок щодо вибору мовного коду, вказує на зв'язок між 

мовною ідентичністю та прагматичним вибором мови [1, с. 33]. 

При обговоренні правопису очевидними стають і 

ставлення до мовної норми, і ставлення до мови в певних 

мовних ситуаціях. Ставлення до мови – це гіпотетична 

конструкція, яка не є безпосередньо помітною, але може бути 

виведена зі спостережуваних відповідей [2, с. 2].  

З метою визначення ставлення до мови в контексті обговорень 

змін до правопису нами було проаналізовано 6 статей з інформа-

ційних сайтів та понад три тисячі коментарів в обговореннях. 

Настрій учасників дискусії у підтримку чи навпаки – різко “проти” 

нового правопису, зазвичай зумовлювався настроєм редакції, яка 

готувала статтю. Так, одні джерела, які подавали зміни до правопи-

су в сатиричному стилі як ускладнення життя мовців, постійно 

використовували фрази на зразок “а тепер”, “потрібно”, “нововве-

дення”, “штучні зміни”, “ще більше йотування”, “ускладнення 

життя школярам”, акцентують на “русифікації”, як основній 

причині появи цих змін, без сумніву, задають настрій для обгово-

рень. Так, наприклад, на новинному сайті 24tv.ua розміщена стаття 

“Новий правопис: що змінили в українській мові та чому це 
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важливо”. Позитивну оцінку, за даними цієї статті, правописним 

змінам дають тільки філологи, тобто фахові спеціалісти. Таке різке 

розмежування на філологів та не філологів, без сумніву, впливає на 

настрої людей, оскільки несвідомо применшує їхню цінність як 

носіїв української мови. Проте у статті немає жодної інформації 

про те, на підставі чого автор робить такі висновки? Відповідно, 

коментарі учасників дискусії зазвичай негативні, більшість 

стверджує, що це призведе до незнання мови, зумовить труднощі 

для тих, хто вважає, що знає рідну мову. Окрім того, на сайті 

опубліковано опитування серед населення – “Чи потрібно було 

змінювати правопис?”, участь у якому взяло 12 260 людей, з яких 

22% - відповіли “давно пора”, 67% - “ні, мені старий варіант 

більше подобається”, 7% - “все рівно, я й так безграмотний”, 4% - 

“ваш варіант (пишіть у коментарях)”. Так, у коментарях значна 

кількість учасників пише про недоречність цих змін, що це чужа 

мова, відірвана від життя, що мову важче вчити, вона втрачає 

милозвучність через такі зміни. Проте відсоток коментарів, які 

вітають зміни, висловлюють позитивне ставлення до мови як 

символу України, національної ідентичності, стверджують, що такі 

зміни спрямовані на усунення мовних деформацій, спричинених 

політичними інсинуаціями. Також ті, хто “за” зміни, гостро 

критикують журналістів за таку статтю, яка не є об’єктивним 

аналізом ситуації щодо мовного врегулювання, а швидше викрив-

леним баченням, яке вигідне для автора, таке висвітлення новин 

притаманне також сайтам glavcom.ua, zaxid.net, що за приклади 

ставлення до норм, а звідси і до мови вибрали коментарі, які 

містять насміхання, створені смішні історії зі слів, що зазнали 

варіативного вживання. Таким чином, автори висміюють зміни до 

правопису, висловлюють власне негативне ставлення до мови в 

такому варіанті, який пропонує правопис. 

У інших новинних джерелах – radiosvoboda, bbcnews, 

hromadske.ua автори роблять акцент на позитиві від змін, що 

дозволяють набути українській мові самобутності, позбутись 

навмисно насаджених радянських впливів, що нівелювали 

питомо українські норми. Так, у обговореннях таких статей 
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ставлення до мови позитивне, мова розглядається як цінність, 

як важлива складова національної ідентичності, а зміни – як 

закономірні. Учасники дискусій проводять паралелі з чеською 

мовною політикою: “Чехи, відновлюючи в країні державну 

чеську мову, позбавляючись впливу німецької, взяли за основу 

правопис 100-літної давності й не “гигикали” над ним”. З 

негативного – оскільки зміни стосуються унормування 

запозичених слів, то не всі вітають такі зміни й наголошують, 

що це своєрідний українсько-англійський суржик, також 

негативне ставлення до мови в такому варіанті є у тих, хто є 

носіями суржику або ж російськомовними, що стверджують, 

що такі мовні нововведення не мотивують їх вивчати мову, 

оскільки не спрощують її, наголошують на негативному впливі 

на милозвучність мови, такі правки на їхню думку, нічого 

суттєво не змінюють, тільки породжують невпевненість у 

мовців та некомпетентність. Дехто порівнює орфографію з 

програмою WINDOWS – “можна так, а можна і по-іншому, і це 

теж буде правильно...”, не всім подобається запропонована 

варіативність, більшість акцентує, шо увага має приділятись 

мові реального вжитку: “Правопис треба корегувати виходячи з 

того, до чого ця історія дійшла. Якщо зважати на історію, в 

кращому випадку виходить англійська, в гіршому – тібетська”, 

“Мова не створюється штучно в кабінетах міністрів, вона живе 

і розвивається разом із народом. Штучні правки, які на сьогодні 

не відображають реалії української мови, – на смітник”, “мову 

формує та змінює народ. Шановна авдиторія тримай павзу, а то 

индик у ирій до Атени не полетить і буде йому анатема, і стане 

мітом такий правопис. На якій мові це написано?”, “Чужу мову, 

в разі потреби можна вивчити за годину, а власну треба вчити 

все життя”. Проте учасники обговорень стверджують, що така 

реакція на зміни є закономірною, а врегульована політика щодо 

впровадження цих змін утвердить статус української мови як 

самобутньої зі своїм стандартом, оскільки мова є важливим 

символом соціальної та національної ідентифікації, і люди, як 

правило, більш солідарні з членами власної мовної спільноти, 
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особливо якщо ця спільнота характеризується високою 

зростаючою життєздатністю (за статусом, демографічними 

показниками, інституційною підтримкою). 

Під час дослідження ми помітили, що автори статей не 

завжди висвітлюють об’єктивну думку щодо порушеної ними 

проблематики, а інколи, і навпаки – проектують певну наперед 

продуману реакцію, спекулюючи недостовірними даними або 

займаючись пустослів’ям, таке гребування фактами та моделю-

вання вигідного для автора висвітлення проблеми, знаходить свою 

реакцію у суспільстві, створюючи негативний настрій щодо будь-

яких змін та є заангажованим і суб’єктивно обмеженим. 

Отже, проаналізувавши зібраний матеріал, бачимо, що 

ставлення до мови може формуватися як на основі власних 

переконань (досвід, стереотипні уявлення), так і моделюватись 

за допомогою зовнішніх факторів (ЗМІ, політичні вподобання). 

Знання про ставлення до мови є запорукою впровадження 

ефективного інституційного мовного менеджменту, оскільки 

ставлення до мови та мовні норми є взаємозалежними та 

взаємозумовленими факторами, відсутність актуальних даних 

про які може зумовити нівелювання в мовній свідомості 

індивіда чи суспільства цінності й престижу мови, бо втратити 

статус можна швидше через законодавство,  і про це можна 

говорити в контексті ставлення до мови, коли вивчати 

професійну групу політиків чи законотворців. 
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Abstract. The article gives a detailed analysis of the structural-

semantic analysis of the author's words in direct speech on the 

material of V. Drozd's fanciful novel «Catastrope». Particularly, 

the words for the speech, mental activity of characters are 

highlighted; communicative means of marking movements, 

gestures, facial expressions; zero verb speech remarks. 

Keywords: author's words, direct speech, novel. 

Слова автора – це фрагменти художнього твору, у яких 

автор звертається до читача від себе, а не через мовлення 

персонажів. Проблема вивчення авторської мови як засобу 

розкриття образу самого автора є однією з найважливіших у 

лінгвостилістиці, адже у своєрідній структурі авторського 

мовлення найглибше і найяскравіше відображена стилістична 

єдність усього твору.  

Основою художнього тексту є авторська оповідь, а пряма 

мова вплітається в неї як важливий компонент і засіб створення 

характерів. Вводячи в словесну тканину прямі висловлювання 

персонажів, автор тим самим використовує їх репліки, монологи, 

діалоги для мовленнєвої характеристики, яка нерідко 

доповнюється, коментується примітками в авторській мові.   

У зв’язку з великою роллю прямої мови в художній 

літературі розробляються різноманітні прийоми індивідуалізації 

мовлення персонажів, типологія вводів в авторський текст. Пряма 

мова, орієнтована на буквальне відтворення чужого висловлю-

вання з усіма його граматичними особливостями, вводиться в 

текст словами автора, які не лише вказують на те, хто, де, коли, 
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як, за яких обставин говорить, але й виступають основним 

чинником розрізнення прямої мови та інших типів конструкцій із 

чужим мовленням.  

Український мовознавець Н. Гут вважає, що «хоча назва 

частини речення, яка вводила чуже мовлення в текст, з’явилась 

досить рано, сам термін слова автора починає функціонувати 

лише з II половини XIX століття» [1, с. 294].  

На різних етапах лінгвістичної науки слова автора 

розглядалися як невід’ємна частина конструкцій із компонентом 

прямої мови. Проблемі прямої мови у руських літописах 

присвячені праці Д. Лихачева (1947), О. Молоткова  (1952). 

Синтаксис розмовної мови та пряму мову як виразник живого 

народного мовлення досліджували Л. Булаховський, В. Кодухов, 

Г. Чумаков, М. Милих, А. Алексеєва, Є. Степанова та ін. 

Аналіз теоретичної літератури з досліджуваної 

проблематики дає підстави трактувати взаємозамінні терміни 

«слова автора» та «авторські слова» як синтаксично незалежні 

від репліки, однак пов’язані з нею в інтонаційному та 

смисловому плані, компоненти конструкції з прямою мовою, 

які виконують структурно-граматичну та стилістичну роль у 

тексті. У словах автора використовуються різні лексико-

семантичні групи дієслів, серед яких основне місце займають 

передусім дієслова мовлення.  

В українській лінгвістиці слова автора при прямій мові в 

художніх творах Григорія і Григора Тютюнників досліджувала 

Н.Гут [2], але це питання поки що не знайшло належного 

висвітлення на матеріалі творчості інших відомих українських 

митців, до яких належить і В.Дрозд, самобутня й оригінальна 

проза якого відзначається такими рисами, як поліфонізм, 

інтелектуалізація, філософічність, міфологізм, іронічність. 

Жанри і стилі прози В. Дрозда аналізували різні 

літературознавці відповідно до поставленої ними мети 

дослідження, як-от: міфопоетика творів В. Дрозда (Л. Яшина), 

особливості жанру його роману «Листя землі» (М. Жулинський), 

своєрідність оповідань В. Дрозда (Ю. Бадзьо), «химородність» 
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його творів (П. Майдаченко) тощо. Дослідниця А. Харченко 

довела, що «незмінною рисою стилю творів В. Дрозда різних 

років є іронія як принцип ставлення до дійсності й чи не єдиний 

спосіб висловити власну точку зору» [5, с. 17]. Окремої уваги 

заслуговують  наукові пошуки О. Січкар, яка проаналізувала 

психологічні аспекти прози В.Дрозда з урахуванням останніх 

тенденцій психологічного аналізу в літературознавстві [4]. 

Проте на сьогодні поки що немає цілісного лінгвостиліс-

тичного аналізу творчості В.Дрозда. Саме тому актуальність 

нашого дослідження зумовлена потребою поглибленого 

вивчення слів автора при прямій мові як важливого лексико-

граматичного та стилістичного засобу художньо-образної 

системи ідіостилю цього письменника. 

Метою дослідження є структурно-семантичний аналіз слів 

автора при прямій мові на матеріалі химерного роману 

В. Дрозда «Катастрофа». 

Як засвідчили результати аналізу, слова автора при прямій 

мові в романі В.Дрозда «Катастрофа» можна віднести до таких 

семантичних груп: 1) слова на позначення мовленнєвої діяльності 

персонажів; 2) дієслова на позначення психічної діяльності; 

3) комунікативні засоби на позначення рухів, жестів, міміки 

мовця; 4) ремарки з нульовим дієсловом мовлення. 

Обстежений нами фактаж (більше 200 мовних одиниць) 

підтверджує суттєву перевагу в словах автора при прямій мові 

лексико-семантичних груп дієслів із загальним значенням 

говоріння: мовити (8), проказувати (6), казати, сказати (7), 

говорити (2), промовити (2). Особливий спосіб промовляння 

репліки персонажем В. Дрозд репрезентує за допомогою широких 

синонімічних рядів. У системі слів автора при прямій мові 

переважають лексеми на позначення інтенсивності звучання 

(гукати (7), прошепотіти (4), закричати (2), вереснути (2), 

скомандувати, благати), нечіткості вимови (буркнути, бубніти, 

забелькотіти, промимрити), а також темпу мовлення (кинути 

(2), позіхнути, протягнути, захлинатися, наспівувати). 

Наприклад: «– Що? – з глухою урочистістю прошепотіла 
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Параска Пантелеймонівна» [3]; «– Знайшов, над чим думати, – 

стомлено позіхнула Марта» [3];  «– Гаразд, я зайнятий, ви що, 

не бачите? – вискляво вереснув Гуляйвітер» [3]. 

Лексеми загального характеру передачі мовлення, 

запитання, відповіді, спонукання характеризуються невисокою 

частотністю вживання в романі «Катастрофа». Письменник 

віддає перевагу дієслівним вводам запитувати (2), запитати 

(4), питати, поцікавитися, погоджуватися, викликати, 

скомандувати,  наказувати, попросити тощо.  

Шляхом опису вербальної та невербальної поведінки в 

тексті здійснюється багатоаспектна характеристика ситуації 

спілкування. Невербальна дія  може бути  настільки  виразною, 

що  повністю заступає собою  вербальну. При  цьому  

експресія  немовленнєвої  діяльності відіграє роль  стимулу  

або  мотиву  для репліки  співрозмовника. Саме тому група 

слів автора з екстралінгвальним компонентом має широкий 

потенціал у романі В.Дрозда «Катастрофа». Письменник 

активно користується дієслівною лексикою на позначення 

розумових, психічних виявів персонажів при введенні 

невисловлених героями реплік. Це переважно лексеми думати, 

подумати, здогадатися, запам’ятати.  

Досить продуктивною групою в романі В.Дрозда 

«Катастрофа» є дієслова на позначення емоційно-психологічного 

стану мовця (здивування, веселість, ніяковість, урівноваженість, 

настороженість, роздратованість): всміхнутися, добрішати, 

запалюватися, зніяковіти, насторожитись, реготати, 

розсміятися. Наприклад: «– Великі шахісти найдовше думають 

над першим ходом, – зимно розсміявся Іван» [3]; «Але згодом 

Загатний невесело посміхнувся: – Тварини й рослини не винні, бо 

не здатні аналізувати самих себе» [3]. 

Яскраву стилістичну виразність та експресію мають слова 

автора, що містять у своєму складі метафоричні сполуки відчути 

здобич, гасити полум’я сварки, піднялась лють чи загальномовні 

й трансформовані автором фраземи відкрити карти «зізнатися в 

чомусь», спіймати думку «здогадатися», пройняла думка «хто-
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небудь починає думати над чимсь», грюкнути дверима 

«розсердитися», звести брови «здивуватися», морщити чоло 

«сердитися», стрельнути бровами «здивуватися», хитати 

головою «виражати своє захоплення ким- або чим-небудь». 

Наприклад:  «– Якого нариса? – стрельнув Борис Павлович бро-

вами» [3]; «Василь Молохва хитав головою: – Талантище…» [3]. 

Чи не найчисленнішу групу в романі В.Дрозда «Катастрофа» 

становлять вводи на позначення рухів, жестів, міміки мовця. Ці 

лексеми сприяють особливій образності мовлення, відтворюючи 

різні дії співрозмовника, які стосуються зображення рухів, 

зовнішнього вигляду, манер особи, котрій належить пряма мова. 

В.Дрозд досить активно в ролі авторських слів використовує 

дієслова руху підводитися, брати, вбігати, з’являтися, 

змахнути, метнутися, опуститися, подати, ступати тощо. 

Наприклад: «Гуляйвітер ступив до Івана: – Що ви хочете цим 

сказати?» [3]; «– Товариші, історична хвилина, – Гуляйвітер 

метнувся до дверей» [3]; «Коло дверей з’явився Гужва: – 

Товаришу Загатний, вас товариш редактор до телефону, 

терміново....» [3]. 

Поширення авторських слів із домінантним дієсловом 

найчастіше відбувається завдяки вживанню інтенсифікаторів, які 

в романі мають різноманітне морфологічне вираження 

(прислівники, прийменниково-іменникові сполуки та ін.). Це 

лексико-семантичні  групи зі значенням висоти  звуку, тембру  

голосу, сили звуку, темпу, ставлення суб’єкта до сказаного чи 

виконаного, ставлення до співрозмовника, фізичного та 

психологічного стану тощо. Наприклад:  «– Вибачте, я на 

хвилинку, – дуже ввічливо, але твердо мовив Хаблак, 

переступаючи поріг» [3];  «– Я мусив вам це сказати, – тихо і 

просто мовив Хаблак, причиняючи двері» [3]; «– Ставимо на 

голосування, – з підкресленою офіційністю мовив Гуляйвітер» 

[3]; «– Я оголошую вам догану, – суворо мовив Загатний» [3]; «– 

До побачення, – не досить гостинно обірвала мене лікарка» [3].  

Мовотворчість В.Дрозда характеризується невеликою 

частотністю вживання слів автора з нульовим дієсловом. Це 
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структури, у яких ввідне дієслово опускається, але авторські 

слова містять залежні від нього лексеми (іменники з 

прийменниками чи без них, прислівники різних лексико-

семантичних груп тощо): «– Передова редактора, – через 

плече» [3]; «І голосне, відчайне:  – Мамуню, я теж колись 

помру?» [3]; «– Ні, – дуже лаконічне» [3]. Для слів автора, які 

не містять у своїй структурі актуалізованого дієслова, 

характерна інтонаційна та змістова незавершеність. Вони 

потребують доповнення прямою мовою і лише разом з 

реплікою утворюють граматичну конструкцію, яка виражає 

відносно завершену думку.   

Отже, слова автора виступають одним із найпродуктивніших 

лексико-граматичних засобів творення художніх структур, не 

лише констатуючи акт здійснення мовлення, а й описуючи 

різноманітні вияви внутрішнього стану персонажів, їхні візуальні 

характеристики, а також параметри комунікативної ситуації, у 

якій взаємодіють герої твору. Поєднуючись із конструкціями 

прямої мови, слова автора відіграють важливу смислову і 

стилістичну роль у романі В.Дрозда «Катастрофа». 
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У статті розглянуто теоретичні засади поняття «кольорова 

лексика» в художньому стилі. На прикладах оповідання «Мертві» 

Дж. Джойса проаналізовано символічне значення кольоративів. 
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Колір не лише прямо вказує на зображення, а здатний 

набувати переносних значень і, навіть, символічного вживання. 

Відповідно до задуму, кожен письменник обирає для 

характеристики предмета, персонажа чи явища колір, який би 

найбільше надавав виразності, точності, яскравості зображува-

ному, розширюючи при цьому діапазон сполучуваності кольорів, 

вводячи в тканину тексту різні кольори, надаючи їм додаткових 

відтінків [7, c. 255]. Слова зі значенням кольору в лінгвістиці 

становлять окрему семантичну групу, яка не є сталою, оскільки 

поступово поповнюється. Семантика певного кольору може 

виражатися різними мовними засобами. Кожен літературний 

митець по-своєму обігрує назви кольорів, додаючи їм різного 

символічного значення [7, с. 255]. Наприклад, відомий 

ірландський письменник Джеймс Джойс є блискучим автором 

новел, оповідань, романів. Його твори наповнені багатою 

кольоровою гамою, грою світлотіней, звуками, запахами тощо. 

Оповідання «Мертві» Дж. Джойса як найкраще підходить для 

спроби більш детально простежити використання кольорової 

лексики в художньому тексті. 

Теоретичним підґрунтям дослідження є роботи вітчизняних 

та закордонних вчених, присвячених дослідженню кольорової 

лексики в мовознавстві та літературознавстві (А. Іншакова, 
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А. Критенка, О. Крижанської, М. Заковича та ін.). Аналізу життє-

вого та творчого шляху Д. Джойса приділяють увагу такі вчені як 

О. Сафіюк, Е. Гончаренко, Д. Затонський, В. Кузьменко та ін. 

Метою вивчення є розгляд застосування кольорової 

лексики в художньому стилі на прикладі оповідання «Мертві» 

Дж. Джойса. 

Дж. Джойс – один із найвпливовіших і водночас найсупереч-

ливіших постатей в англійській літературі першої половини ХХ 

ст. Резонанс його творчості і сьогодні відчувається не тільки на 

теренах Великої Британії, а й у художніх письменствах 

європейських та інших країн. Дж. Джойса називають батьком 

модернізму [9, c. 35]. Слово, як імпульсивний звук для митця. Він 

створює світи поетичних образів, символів, передаючи атмосферу 

твору. Осягнення героями себе, своєї долі, трагізму існування 

відбувається на різних вікових етапах. Це оповідання про 

дитинство («Сестри», «Зустріч», «Аравія»), про юність («Евелін», 

«Після перегонів»), про літній вік («Пансіон», «Хмаринка» [9, 

с. 36]. Заключним є оповідання «Мертві» в якому автор 

концентрує ідеї, мотиви та теми попередніх оповідань збірки 

«Дублінці». Життя головних героїв Габріеля і Грети Конвой 

складається з сімейних ритуалів, щоденних турбот, доведених до 

автоматизму звичок. Читаючи, оповідання «Мертві» бачимо, що 

Дж. Джойс приділяє велику увагу опису зовнішності героїв. 

Автор за допомогою кольорової лексики змальовує зовнішню 

привабливість людини. Наприклад: «Червонолиця молода жінка в 

бордовому платті зайшла до кімнати, захоплено плескаючи в 

долоні й вигукуючи…»[4]. Мовознавець І. Кочан зазначає: «В 

символіці алхімії лексема червоний – символ пристрасті, 

активності, чуттєвості й життєвих сил. Він асоціюється з кров’ю 

та вогнем. Його символізм багатозначний. З одного боку – 

енергетичний, активний, символізує повноту життя, свободу, 

урочистість, радість, а з іншого – ворогування, помсту, війну, 

агресивність. Також він має цілющі властивості від «вроків» і 

чаклунства. Червоний колір – знак влади і величі [7, с. 261]. 

Лексема бордовий утворюється від коричневого і червоного. 
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Бордовий колір так як і червоний уособлює силу, владу; розвиває 

стійкість, наполегливість, цілеспрямованість. Якщо аналізувати 

кольорові лексеми з психологічної точки зору, то на наведеному 

прикладі зображено сильну ділову людину, яка володіє 

консервативністю та упевненістю. 

Дж. Джойс у своєму творчому доробку «Мертві» детально 

описує різні аксесуари, зображуючи їх, він зазначає колір. 

Наприклад: «Місіс Конрой засміялася. – Не зважайте на нього, 

тьотю Кейт, – сказала вона. – Він такий зануда. Наказує ото, щоб 

Том надягав зелені окуляри, як читає ввечері, і щоранку вправляв-

ся з гантелями, а Єву силує їсти кашу»[4]. Лексема зелений 

символізує спокій, мир, порятунок, любов, гармонію. Зелений 

колір є живим, свіжим, ніжним, заспокійливим. У даному прикла-

ді головну роль відіграє піклування та настанови на краще життя. 

Особливе семантико-стилістичне навантаження припадає на 

колір сірий (сивий). Прикметник «сивий» означає «давнину», 

«печаль», «втому». Очевидним є те, що цей колір відразу нагадує 

мудрість і доброту. Дж. Джойс теж використовує лексему сірий 

(сивий), проте він зацікавлює читача віковою категорією, 

наприклад: «Тітка Джулія була десь на дюйм вища за сестру. Її 

волосся, зав’язане ззаду так низько, що закривало вуха, було сиве, 

аж сіре, і так само сіре було її велике змарніле лице. І хоч сама 

вона була дебелої статури і стояла твердо й прямо, її повільні очі 

й розтулені губи створювали враження, ніби стара не розуміє, де 

вона є і що навколо діється»[4]. 

Висновки. Таким чином, оповідання «Мертві» Дж. Джойса 

яскраво демонструє багатозначність сем кольоративу. 

Використання кольорової лексики в художніх творах сприяє 

оновленню мовної моделі національної картини світу. На 

прикладах оповідання «Мертві» Дж. Джойса показано не тільки 

символічні значення кольорових лексем, а й творчу 

індивідуальність автора. 
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Анотація: Запропоновану розвідку присвячено вивчанню 

категорії епонімної незбіжности, що полягає в залученні 

відмінних епонімів до різномовних термінологічних систем, 

зокрема медичної. Епонімна незбіжність є природнім з’явищем, 

що спричинене етноцентризмом, термінологічним патріотиз-

мом, а також різнобічним тлумаченням історії розвитку 

медичної науки. 

Ключові слова: переклад, медична термінологія, епонім, епонім-

ний термін, епонімна незбіжність. 

Вивчання стану епонімних термінів серед инших в 

національних медичних терміносистемах є однією із засадничих 

передумов до напрацьовання злагодженого термінологічного 

стандарту. Питання епонімів неодноразово порушували як 

чужоземні, так і українські мовознавці та термінологи, одначе 

крізь призму перекладового термінознавства воно досі не 

розглядалося. Вицвітом дискусій щодо (не)доречности вживання 

епонімних термінів слугувала стаття «Should eponyms be 

abandoned?» в журналі British Medical Journal, що є свого роду 

науковою дискусією між прихильницею (Ю. Вітворт) та 

суперечниками (А. Войводт, Е. Маттесон) епонімних термінів. 

Останні вважають, що епонімним термінам не вистарчає 

точности, вони сприяють виникненню плутанини та 

перешкоджають розвиткові будь-яких наукових обговорень, а 

також не відображають першости щодо наукового відкриття [1, с. 

424]. Обстоювання доречности епонімних термінів 

аргументовано у статті тим, що вони є беззаперечним відбитком 

медичної традиції та культури в нашій історії [2, с. 425]. 
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Українські мовознавці дуже швидко підхопили ідею 

зважування переваг та ґанджів епонімних термінів, потверджую-

чи,  «що вони не сприяють розумінню понять, які позначають» 

[3, с. 57], перевантажують медичну терміносистему [4, с. 63], а 

також «створюють додаткові синонімічні ряди, важко 

транслітеруються і транскрибуються» [5, с. 51]. Водночас М. 

Дзюба доходить висновку, що епонімні терміни задовольняють 

основні вимоги до терміна, позаяк вони стислі, їм характерна 

прихована вмотивованість, тенденція до однозначности та 

інтернаціональности [3, с. 62]. Одразу постає питання: хто є 

законодавцем такої вимоги як інтернаціональність термінів? 

Одначе вицвітом абсурду у цьому контексті стане твердження 

російського термінознавця В. М. Лейчика. Аби перекладом не 

викривити змісту написаного, подаю цитату мовою первотвору: 

«медицинские термины-эпонимы запрещены Всемирной 

организацией здравоохранения» [6, с. 202]. Одразу зауважу, що  

жодна організація не має права на втручання до внутрішніх 

процесів національного термінотворення.  

Матеріялами для розвідки слугували англійський варіянт 

«Міжнародного класифікатора хвороб» (ICD-10) [7], його 

німецький [8] та український (МКХ-10) [9] офіційні переклади. 

Емпірична, порівняльно-зіставна мето́ди  та структурно-

компонентний розслід уможливили констатування факту 

існування з’явища епонімної незбіжности. 

Епонімний термін – це термін, що містить власну назву 

або утвореного від неї апелятива. Оскільки залучення 

епонімних термінів до національних термінологічних систем 

свідчить про антропоцентричну парадигму будь-якої науки, 

кожна країна, що сповідує принципи етноцентризму, 

уславлюватиме винятково своїх учених-лікарів, присвоюючи 

термінам їхні імена. Дійсно, не світова спільнота сприяє 

залученню епонімних термінів до міжнародних стандартів, 

однак кожна країна виборює право на визнання терміна, 

епонімізуючи його у власних інтересах. Саме тому, автор 

розвідки має відвагу стверджувати, що так званий терміно-
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логічний патріотизм (термін автора) є причиною зародження 

з’явища епонімної незбіжности (термін автора). 

Термінологічний  патріотизм – прагнення окремих країн 

до світового визнання здобутків та напрацьовань винятково 

їхніх вчених. Епонімна незбіжність – з’явище, спричинене 

етноцентризмом та термінологічним патріотизмом, що 

характеризується неоднорідністю епонімного найменування у 

різних національних терміносистемах. Знаково, що поряд із 

термінами, що їх міститиме переклад міжнародних стандартів 

національними мовами, завжди існуватиме з’явище епонімної 

незбіжности: медична терміносистема міститиме такі епонімні 

терміни, що уславлюватимуть медиків відповідних країн. 

Навіть більше, країни відмовлятимуться від уживання тих 

епонімів, що суперечать власним національним інтересам, або 

ж з инших причин. 

Вивчивши англійський та німецький варіянти МКХ-10, 

можна висновувати щодо різних опозиції епонімної незбіжности: 

(1) епонімний термін з епонімом національного походження 

замість чужоземного (Graves disease – Basedow-Krankheit [Morbus 

Basedow]); (2) епонімний термін поряд з новим епонімним 

терміном з епонімом національного походження (Evans syndrome 

– Evans-Syndrom + Werlhof-Krankheit); (3) епонімний термін із 

додатковим епонімом національного походження в препозиції 

(Relapsing panniculitis [Weber-Christian] – Rezidivierende 

Pannikulitis, Pfeifer-Weber-Christian-Krankheit); (4) епонімний 

термін із додатковим епонімом національного походження в 

постпозиції (Minkowski-Chauffard syndrome – Minkowski-

Chauffard-Gänsslen-Syndrom); (5) епонімний термін з епонімом 

національного походження в препозиції (Henoch(-Schönlein) 

purpura – Schoenlein-Henoch-Purpura); (6) епонімний термін із 

додатковим епонімом національного походження посеред инших 

(dystrophia myotonica [Steinert] – Curschmann-Batten-Steinert-

Syndrom); (7) загальний термін поряд з епонімним терміном 

(Waldeyer ring – Lymphatischer Rachenring [Waldeyer]); (8) 

епонімний термін із вилученим структурним епонімом (Von 
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Economo-Cruchet disease – Economo-Enzephalitis). Як бачимо, 

наразі виокремлено 8 опозицій епонімної незбіжности в 

німецькому перекладі МКХ-10.  

Що ж стосується до українського перекладу, зокрема до 

епонімних термінів, то можна ствердити, що фактично єдиним 

способом відтворювання англійських термінів є транслітерація. 

У цьому контексті необхідно зауважити, що значну кількість 

епонімів було транслітеровано з помилками, тому відповідні 

епонімні терміни можна правно вважати термінологічними 

симулякрами на фонетичному рівні. 

На жаль, в Україні досі не було здійснено жодного 

дисертаційного дослідження, що було б присвячене вивчанню 

історії медичних епонімних термінів. Необхідність такого 

дослідження зумовлена відновленням історичної справедливости 

щодо епонімних найменувань. Безперечним прикладом такої 

несправедливости є, приміром, епонімний термін Kahler-

Krankheit (Kahler disease). Загальний термін – нім. multiples 

Myelom, укр. – множинна мієлома. Цікаво прослідкувати, що 

терміна множинна мієлома запровадив до наукового обігу року 

українець Йосип Олександрович Рустицький, коли 1873 року в 

журналі Deutsche Zeitschrift für Chirurgie першим описав хворобу. 

Лише згодом цю хворобу вивчав австрійський лікар Отто Калер, 

коли 1885 року до нього звернувся пацієнт з відповідними 

симптомами [10, с. 9]. 

Подібна історія сталася дещо згодом, коли 1901 року за 

винайдення Х-променів В. Рентґен отримав Нобелівську 

премію. Однак справжнім винахідником Х-променів є 

українець Іван Пулюй, що опублікував свої праці, що були 

присвячені студіюванню катодових променів у 80-х роках у 

віденських і празьких наукових журналах, тоді як В. Рентґен 

лише 1995 року закладав основу своєму дослідженню [11, с. 

34–62]. Особливо знаковими щодо цього стануть слова 

Альберта Айнштайна у листі до Івана Пулюя: «Не можу Вас 

нічим утішити: що сталося – не змінити. Хай залишається 

при Вас сатисфакція, що й Ви вклали свою частку в епохальне 
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відкриття. Хіба цього мало? А коли на тверезий розум, то все 

має логіку. Хто стоїть за Вами, русинами, – яка культура, які 

акції? … А за Рентґеном – уся Европа» [12, с. 26]. Отже, 

риторичне питання науковця світової слави повинно стати 

дороговказом для русинів (українців): світ не визнає їхніх 

здобутків, якщо ж самі не спроможні заступитися за себе і 

назвати речі своїми іменами, наприклад: Kahler-Krankheit – 

хвороба Рустицького; Röntgenstrahlen – Пулюївські промені; 

Bacillus Frisch (Klebsiella rhinoscleromatis) – паличка 

Волковича; Bowman-Kapsel (Bowman’sche Kapsel) – капсула 

Шумлянського; Riesenpyramidenzelle (анг. giant pyramidal 

cell) – клітина Беца тощо. 

Отже, беручи до уваги результати здійсненого порівняльно-

зіставного розсліду епонімних термінів, можемо правно 

висновувати, що термін епонімна незбіжність, що його 

запроваджує до наукового обігу автор цієї розвідки, є результатом 

спостереження практики послуговування відмінними епонімами в 

різномовних термінологічних системах, зокрема в медичній. 

Епонімна незбіжність є цілком природнім з’явищем, що 

спричинене етноцентричністю, термінологічним патріотизмом, а 

також різнобічним тлумаченням історії розвитку науки задля 

популяризації національних здобутків. 
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Стаття присвячена розгляду принципів документальності та 

прийомів монтажу в літературі першої половини ХХ століття. 

Детальний розгляд теми, в контексті «Нової діловитості» та 

жанрових ознак романа-монтажа, дає змогу проаналізувати 

заявлені в роботі тексти, а саме «Карл і Двадцяте століття» Р 
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Бруннграбера та «Берлін-Александпрац» А. Дебліна  на наявність 

данних ознак.  

Ключові слова: прийом монтажу, роман-монтаж, «нова 

діловитість», документальність.  

Елементи монтажу присутні тією чи іншою мірою у 

творах мистецтва різних епох, але в першій третині ХХ 

століття, в рамках модернізму монтаж стає провідним 

образотворчим принципом. Німецькі дослідники присвячують 

жанру роману-монтажу окреме місце в літературознавстві 

починаючи  ще з 1980-х рр. Детальна характеристика роману-

монтажу представлена в роботах О. Келлера(Keller O. Döblins 

Montageroman als Epos der Moderne. Die Struktur der Romane 

„Der schwarze Vorhang", „Die drei Sprünge des Wang- Lun" und 

„Berlin Alexanderplatz"), М. Прангеля (M. Prangel (Hrsg.): 

Systemtheorie und Hermeneutik. Tübingen/Basel), Ю. Петерсена 

(J. Petersen «Die Theorie der regulären graphs»), але вона не стає 

вичерпною. Проблема теоретичної моделі жанру в цих роботах 

не порушена, а в деяких роботах з поетики роману-монтажу 

наявний літературний прецедент стає фактично рівним жанру, 

тобто теоретичний конструкт виявляється невіддільним від 

самого твору, і прикладом цього є робота О. Келлера «Роман-

монтаж Дебліна як епос епохи модерну».  

Під монтажем у літературознавстві прийнято розуміти 

«спосіб побудови літературного твору, при якому переважає 

переривчастість (дискретність) зображення, його розбитість на 

фрагменти» [2, с.179]. В основі монтажної техніки - принцип 

розташування в безпосередньому сусідстві ланок без очевидного 

зв'язку між ними.  Як літературний прийом монтаж, у першу 

чергу, характерний для авангардизму, де він використовується 

для підкреслення хаотичності світосприйняття, яке виражається в 

порушенні причинно-наслідкових відносин в рамках твори, збої 

комунікації, у встановленні випадкових зв'язків між окремими 

явищами. Модерністський роман-монтаж був звернений, у першу 

чергу, до життя великого міста як простору, в рамках якого 

взаємодіють численні не пов'язані один з одним персонажі. У 
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великому місті одночасно відбуваються події, що зачіпають 

життя індивідуума і суспільства в цілому. Саме мегаполіси: 

Дублін, Нью-Йорк, Берлін, Лондон – перебувають у центрі 

найбільш значних зразків жанру роману-монтажу: «Улісс» (1922) 

Дж. Джойса, «Манхеттен» Дж. Дос Пассос, «Берлін - 

Александерплац» А. Дебліна, «Місіс Деллоуей» (1925) В. Вульф. 

Прийом монтажу також наявний і у творі австрійського 

письменника Р. Бруннграбера. У своєму творі «Карл і ХХ 

століття»,  Р. Бруннграбер, як автор та знавець цілої картини, 

експліцитно присутній в романі, балансує між двома 

перспективами: то він дивиться на героя з перспективи «великої 

історії» – і той представляється йому «хробаком», то стає на 

точку зору героя і його матері, і намагається побачити те, що 

відбувається їх очима. У романі присутні певні стратегії 

переходу від історії героя до історичного контексту. Так, на 

початку роману використовується мотив «незнання»: все те, що 

діється в навколишньому світі, абсолютно невідомо «маленькій 

жінці» – матері Карла. На початку роману виникає відчуття 

паралепсіса – історична інформація здається надмірною, 

оскільки вона на перший погляд ніяк не пов'язана з долею героя. 

У деяких випадках iсторична інформація об'єднується з iсторією 

героя за допомогою паралелізму: так, в одному з епізодів 

маленький Карл малює різнобарвним крейдою лампу на папері 

чорного кольору, i вона виглядає яскравіше, ніж в реальному 

світі. Далі автор переходить до надій народів на початку 

двадцятого століття та  в іншому епізоді зображений Карл, який 

обмінює в школі марки із зображенням Мадагаскару, 

Ньюфаунлендскіх островів і Сіамом, I в цей же момент Франція 

і Англія домовляються про ці території. Показуючи історію 

героя в контексті, автор утримується від експлікованого 

аналітичного коментаря про те, як саме впливають історичні 

події на героя. Монтаж наративу та інформації в романi багато 

разів підсилює контраст між світосприйняттям героя і реальною 

дійсністю. Так, на початку роману історична інформація 

свідчить про підготовку до Першої світової війні, про яку не 
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підозрює герой, але яка призведе до трагічних наслідків для 

його родини. Зв'язок між ідеєю раціоналізації Тейлора, що 

зробила величезний вплив на економічний розвиток в 

двадцятому столітті і на виникнення масового безробіття, і 

долею героя, що став її жертвою, встановлюється протягом 

усього роману. Ключовим образом, що з'єднує містера Тейлора і 

Карла Лакнера, які складають своєрідну композиційну «раму», 

стає образ потяга: Тейлор за висловом автора сприяв «установці 

рейок», за якими котився двадцяте століття, і герой у фіналі 

роману в розпачі кидається під поїзд. З'єднання історії героя і 

контексту за допомогою монтажу в романі Бруннграбера 

призводить до того, що, з одного боку, включеність його долі в 

історичний контекст очевидна, але те, як саме ті чи інші події 

відбилися в його долі, повинно бути предметом інтенсивної 

роботи читача, з'єднує в своїй свідомості елементи мозаїки.  За 

допомогою прийомів монтажу Бруннграбер підсилює контраст 

між світобачення героя, який живе інтуїтивно, і реальністю, що 

вимагає раціонального сприйняття. Монтажна техніка перед-

бачає активну роботу читача по з'єднанню разом різнорідних 

фрагментів. Читач виявляється  більш проінформований про 

причини подій ніж герой – він сприймає долі героя не тільки 

емоційно, а й аналітично. Тим самим, роман виконує просвітни-

цьку задачу: він не просто інформує, а й будить свідомість 

читача. 

Крім монтажної техніки, роман Бруннграбера стикається з 

іншою важливою тенденцією в літературі 1920-1930 рр. – 

документальністю. Роман «Карл і двадцяте століття» написаний 

під впливом ідей віденського філософа і соціолога Отто Нойрата. 

Саме Нойрат дав Бруннграберу ідею написання сучасного 

роману, який зображує залежність людини від важливих 

тенденцій в розвитку науки, техніки, економіки. Крім цього 

впливу документальність була найважливішою тенденцією в 

рамках течії «нової діловитості», до якої належали як німецькі, 

так і австрійські автори. Хьюджес говорить про Бруннграбене як 

про представника австрійської «нової діловитості».  
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 «Нова діловитість» – течія в німецькій  та австрійській 

літературах середини 1920-х - початку 1930-х рр. – становить 

суперечливий феномен, в рамках якого відбувається 

осмислення процесу модернізації життєвого укладу німецького 

і європейського суспільства після Першої світової війни як 

незворотнього процесу, що несе в собі позитивні зміни, але 

стоїть під знаком кризовості. Головним завданням літератури, 

висунутим «нової діловитістю», стає правдиве зображення 

дійсності і просвіта читача. Провідним жанром стає соціальний 

роман, у якому частково тривають традиції натуралістичного 

соціального роману. Сильні в «новій діловитості» уявлення про 

кризу сучасної літератури як способу пізнання та інтерпретації 

життя в політичному контексті сучасності, а також в умовах 

«конкуренції» з пресою і кінематографом, що дозволяють 

залучити широку аудиторію. Як реакція на цей процес «нова 

діловитість» прагне подолати кордони між художньою словес-

ністю і пресою, запозичувати способи кінематограффічного 

втілення дійсності, а також стерти межу між літературою 

елітарної і масової, щоб бути визнаною широким читачем. 

Одним з найяскравіших представників німецької течії «нової 

діловитості»  є роман Альфреда Дебліна «Берлін-Александер-

плац» (1929).  У своєму романі Деблін монтує візуальні ряди, які 

постають з різних перспектив, відтворює ефект зйомки – рухи 

камери, поєднання панорамного зображення великого міста і 

загальною картини роману. У романі Дебліна відчутно і 

відторгнення традиційного психологізму, концентрація на жестах, 

ході, погляді героя. Незважаючи на те що значне місце в романі 

відводиться потоку свідомості героя, в ньому майже повністю 

відсутня психологічне мотивування тих чи інших вчинків, вони 

виникають як спонтанні реакції, як даність. Та й сам потік 

свідомості героя здебільшого звернений до зовнішнього світу, 

являє собою ряд візуальних образів, реєстрований героєм без 

будь-якої реакції. При цьому мотив зору в романі отримує 

символічне наповнення: зір має на увазі прозріння, вірну оцінку 

свого місця в світі. Бачення стає не тільки ключем до пізнання, 
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але і служить поштовхом до дії, точніше, взаємодії з людьми.  

Документальні фрагменти вільно з'єднані один з одним і з 

авторським розповіддю і не піддаються якійсь однозначній 

систематизації або групуванню. Документальний матеріал, до 

якого належать як заголовки газет, назви вивісок, так і стійкі 

фрази, цитати з шлягерів, служить створенню образу великого 

міста. Тривалі вкраплення документального монтажу 

групуються навколо просторових образів міста: Розенталер 

Плац, Александерплац. Як користуватися документом дозволяє 

створити децентрований образ міста, не пов'язаний зі 

свідомістю автора або героя, і в цьому відношенні відповідає 

вимогам об'єктивності та автентичності. Перед читачем 

«шматок» насправді не перетворений авторським задумом. 

Навколишній світ постає як знеособлена реальність, в 

структурах якої і людина втрачає індивідуальність. Як i в 

інших документальних романах «нової діловитості» Е. Регера, 

Е. Оттвальта, Р. Бруннграбера – вигаданий  герой А. Деблiна 

існує в просторі і часі, відтвореному з граничною точністю і 

достовірністю, з опорою на документ. Автор детально 

простежує маршрути руху героя, незмінно вказує дату і навіть 

час події, причому в міру наростання напруги до фіналу 

роману координати його рухи стають все більш точними, але ці 

маршрути видимі лише для читача – лише  деяка частина 

документів в романі введені з перспективи головного героя.  

Підсумовуючи, можна сказати, що  заявлені у роботі 

романи, а саме «Карл і Двадцяте століття» та «Берлін-Алек-

сандр.лац», є яскравими зразками течії «нової діловитості» 

та відповідають жанровим ознакам роману-монтажу, а саме  

наявністю кадровості, різкої зміни перспектив та докумен-

тальності.  
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тичного культурно-краєзнавчого матеріалу з англійської мови, за 

яким реалізовується зміст полікультурного спрямування іншо-

мовної освіти у мистецьких західних ВЗО України. Вказано на 

три групи провідних принципів краєзнавчої діяльності – загально-

освітні, класичні та специфічні. Розкрито особливості специфіч-

них принципів, яких дотримуються при укладанні навчальної лі-

тератури та організації краєзнавчої діяльності. Проаналізовано 

зміст наповнення посібника «Іншомовне краєзнавство Закарпат-

тя». Запропоновано використання краєзнавчого методу навчання 

мов у професійній підготовці фахівців та створення електрон-

ного оновленого навчального посібника. 

 Ключові слова: краєзнавча діяльність, навчання мови, професійні 

знання, полікультурна  компетентність, мистецьке середовище.  

Швидкоплинні суспільні зміни зумовили нас вже сьогодні в 

умовах карантину працювати у медійному просторі, розши-

рювати полікультурну обізнаність студентів через листування 

електронною поштою, спілкування в режимі онлайн з студентами 

та викладачами різних регіонів, працювати з електронними 
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підручниками, посібниками; виконувати проекти; брати участь у 

виставкових інтерв’ю, переглядати музейні, галерейні екскурсії 

чи відвідувати такі арт локації як галереї, музеї, студії, творчі 

майстерні, зали-книгарні.  

Функціональне забезпечення навчальної книжки досліджу-

вали вчені В. Беспалько, Н. Буринська, Д. Зуєв, В. Цетлін та ін. 

Відображенню в підручнику змісту освіти присвятили свої праці 

Н. Бібік, В. Редько та ін. Разом із тим, комплексних робіт, 

присвячених аналізу ролі підручників та навчальних посібників в 

реалізації змісту іншомовної освіти у вищих закладах освіти 

України, до цього часу створювалось недостатньо. Актуальність 

проблеми викликана рядом проблем, які є співзвучними з певним 

переліком передбачених заходів модернізації освіти в Україні до 

2021року [1]. Наразі невирішеними залишаються проблеми 

пошуку чітких засобів навчання ефективного іншо мовлення 

представників мультиетнічного закарпатського краю України та  

відсутність навчальних дистанційних курсів із полікультуризму, 

які забезпечили б рівні освітні можливості для всіх спільнот в 

багатоетнічному середовищі студентської молоді. Отож, у 

нашому ВЗО студентську молодь представляють понад 

10 окремих етнокультурних груп [2], серед них українці та 

русини, чехи та словаки, росіяни, німці, угорці, євреї, румуни, 

валахи, вірмени. Вивчаючи  навчальну дисципліну «Іноземна 

мова»,  проходить часткове тематичне ознайомлення студентів із 

соціально-політичною практикою застосування мультикультура-

лізму в Закарпатській Україні засобами текстів краєзнавчого 

спрямування. Мета дослідження – проаналізувати використання 

дидактичного культурно-краєзнавчого матеріалу навчальної 

літератури з іноземної мови, за яким реалізовується зміст 

полікультурного спрямування іншомовної освіти у мистецьких 

ВЗО України.  

Зміст іншомовної освіти в мистецько-художніх ВЗО 

включає чітко окреслене коло знань та вмінь. Підготовка 

фахівця у галузі образотворчого мистецтва передбачає 

викладання та опанування таких дисциплін як рисунок, 
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живопис, композиція, кольорознавство тощо. Однак, 

формування творчого фахівця  неможливе  без вивчення таких 

культурних надбань як література, музика, фольклор, традиції 

народу й етносів, які заселяють територію проживання. Саме 

дослідники А. Большаков, П. Мостовий, О. Музиченко визнали 

краєзнавство як основний принцип добору дидактичного 

матеріалу [3, c.4], у 40-50роках ХХ ст. краєзнавство як предмет 

зникає і стає часткою туристських форм роботи [ 8, c.4 ]. Автор 

навчального посібника «Краєзнавство культурно-мистецьке та 

літературне» Г. Самойленко трактує краєзнавство як наукове 

всебічне пізнання рідного краю [ 6, c.7 ]. Щодо провідних 

принципів, які поділяють на три групи – загальноосвітні, 

класичні та специфічні [ 7. С.111], саме  останні найбільш 

прийнятливі для нашого навчального закладу. Серед 

специфічних В. Б. Антонович [ 5.С.112 ]  виокремлює 

принципи зв’язку навчання з життям, історизму, культуро-

доцільності, врахування етнічних ознак та менталітету. 

Відповідно до етнічних ознак підбираються тексти для 

аудиторного та самостійного ознайомлення, у яких яскраво 

виражена  осібність українця-русина, його правдивість, 

громадська рівноправність, працьовитість, любов до 

Карпатської землі та благовіння перед вірою предків. 

Реалізація вказаного принципу забезпечується  шляхом 

розширення знань на основі краєзнавчого матеріалу про життя, 

характер, релігійні уподобання, пристрасть до освіти, 

літератури та культури  краю. Особливо розділ про видатних 

особистостей представлено пізнавальними текстами про А. 

Ерделі, А. Волошина, А. Бачинського, І. Небесника. Ефект 

спілкування як лекційних, так і семінарських занять залежить 

від ступеня наданої можливості співвіднести навчальний 

матеріал з проблемами студентської аудиторії, враховувати у 

педагогічній практиці й емоційні особливості, захопленість 

студентів-митців, своєю професією, і наявність у них 

специфічної настанови на індивідуалізацію знань і досвіду, 

професійні нахили та якості художнього сприймання.  
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Комплекс матеріальних, духовних, інтелектуальних і 

емоційних рис суспільства, що включає в себе не лише 

мистецтво, а й спосіб життя, основні правила людського буття, 

системи цінностей, традицій і вірувань включає в себе термін 

«культура». Як  відзначає І. Небесник [ 7, С.6-7],  питанням 

культурології присвячена велика кількість посібників, однак, у 

всіх грунтовних посібниках не вистачає відомостей про 

феномен Закарпатської художньої школи, яка сформувалася у 

ХХ ст. і продовжує розвиватися у ХХІ столітті. Так, формуючи 

полікультурну компетентність майбутніх фахівців-митців, 

варто познайомитись з досвідом країн з впровадженням 

мультикультуралізму, громадяни яких вчаться розуміти 

існуючі відмінності та розвивають принципи поліетнічного 

населення (Австралія, Ірландія, Канада, Нідерланди). Науковці 

надалі здійснюють аналіз переваг, недоліків і суперечностей 

мультикультуралізму в політиці зарубіжних країн в аспектах 

проблем міграції, етнічних меншин, расизму і дискримінації;  

Аналізуючи зміст наповнення посібника «Іншомовне 

краєзнавство», зазначимо, що навчальний матеріал охоплює такі 

чотири тематичні розділи: історія, географія, відомі особистості, 

культура, освіта та мистецтво Закарпаття. Методична 

організаційна робота над текстом починається з опрацювання 

нових слів та виразів, читання та перекладу тексту на рідну мову. 

після цього до виконання лексико-граматичних вправ, вправ на 

розвиток навичок усного мовлення та їх відображення на письмі, 

закріплення соціокультурного матеріалу співставленим з 

діалектним словником (dialect glossary). Весь час студенти мають 

можливість розвивати себе в ролі гіда, спікера, стратега, 

копірайтера, а також формувати риси гнучкості, адаптивності, 

мобільності.  

Використання краєзнавчих матеріалів навчання мов у 

професійній підготовці розвивають уміння й навички 

встановлювати контакт із співрозмовниками, навчать працювати 

мобільно в команді для вирішення проблеми у дискусії, 

подолання конфліктів і досягнення згоди. Перспективою нашого 
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дослідження є вивчення автентичних і наразі створення 

культурно-краєзнавчого е-посібника для навчання, що сприятиме 

реалізації й зростанню полікультурного потенціалу мистецької 

особистості в суспільстві. 
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підготовку фахівців із високим рівнем сформованості іншомовної 

комунікативної компетентності. В публікації висвітлено окремі 

аспекти використання проєктної методики на заняттях із 

іноземної мови у закладах вищої освіти. Розглянуто загальну 

характеристику проєктної технології та класифікацію типів 

проєктів за різними критеріями. Визначено етапи роботи над 

проєктом та обґрунтовано доцільність застосування проєктної 

методики у навчальному процесі. 

Ключові слова: іноземна мова, іншомовна комунікативна 

компетентність, технології навчання, метод проєктів, 

проєктна методика. 

Нові реалії життя в умовах світових процесів глобалізації все 

більше актуалізують підвищення ролі іноземної мови для окремої 

особистості й суспільства в цілому, спричиняючи попит на 

спеціалістів із високим рівнем сформованості іншомовної 

комунікативної компетентності. Тому створення ефективного 

інноваційного освітнього середовища у навчальних закладах 

через впровадження найсучасніших технологій навчання та 

підвищення якості й конкурентоспроможності професійної 

підготовки майбутніх фахівців стали підвалинами модернізації 

вітчизняної вищої освіти.  

Використання проєктної методики у навчанні іноземної мови 

студентів нефілологічних спеціальностей значно поліпшує його, 

оскільки сприяє підвищенню мотивації до вивчення іноземної 

мови, самоосвітньої діяльності, поглибленню раніше набутих 

знань граматичного та лексичного матеріалу, розширенню 

словникового запасу, спонукає до дослідницької діяльності, 

позитивно позначається на розвиткові пам’яті, мислення 

студентів, їх творчих та організаційних здібностей.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій як вітчизняних, 

так і зарубіжних науковців указує на широкоаспектне 

висвітлення методу проєктів, його сутності, структури, 

типології, етапів проведення та специфіки застосування у 

навчальному процесі (К. Баханов, Т. Башинська, І. Бем, 

Т. Блур, М. Бухаркіна, Х. Вербицька, В. Вербицький, В. Гузєєв, 

Д. Коваленко, О. Коваль, М. Моісеєва, О. Пєхота, Є. Полат, 
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О. Пометун, М. Дж. Сент-Джон, С. Сисоєва, Є. Шматко, 

Й. Шнайдер, О. Штельмах та ін.).  

Потрактовують поняття «метод проєктів» по різному й зараз, 

хоча появу його співвідносять з 1920-ми роками минулого 

століття (Е. Паркхерст, Дж. Дьюї, В. Х. Кілпатрик) [4, с. 56; 5, 

с. 28]. Так, С. Гончаренко визнає його певним способом 

цілеспрямованої реалізації процесу навчання, досягнення 

поставленої мети [1, с. 205]. Є. Полат вважає його способом 

досягнення певної дидактичної мети, зорієнтованим на 

самостійну діяльність (студентів), що передбачає обов’язкове 

вирішення проблеми, отримання конкретного результату і 

виступає як сукупність операцій оволодіння конкретною сферою 

практичного чи теоретичного знання [4, с. 57]. Прагматична 

спрямованість на результат, який можна побачити, застосувати на 

практиці, осмислити, осягнути потребує вміння самостійно 

вирішувати проблему, прогнозувати як результати, так і можливі 

наслідки її вирішення. Окремі представники наукового загалу 

(О. Пєхота, А. Кіктенко, О. Любарська) обстоюють думку про те, 

що метод проєктів є способом реалізації особистісно 

зорієнтованої взаємодії, під час якої студент реалізує свої 

можливості у спільно досягнутому продукті, й додають, що 

метою проєктів є сприяння творчим і дослідницьким здібностям 

людини [3, с. 148–156]. 

Характерними особливостями методу проєктів можна 

вважати відповідність тем і поставлених завдань реальним 

інтересам та потребам студентів; застосування комплексу знань і 

навичок із різних галузей науки; чітка послідовність етапів робо-

ти над дослідженням; творча спрямованість процесу; орієнтація 

на практичний результат; інтенсивна позааудиторна робота. 

З-поміж розмаїття класифікацій типів проєктів класифікацію 

Є. Полат визнано найбільш повною: 1) За ознакою домінуючого в 

проєкті методу: дослідницькі: продуманий апарат дослідження, 

структура, кінцеві результати, використовувані методи, 

обговорення та оформлення отриманих результатів, бачення 

перспектив дослідження; творчі: відсутня чітка структура, вона 
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розвивається в процесі виконання проєкту, підпорядковується 

кінцевому результату або обумовлюється логікою спільної 

діяльності та інтересами учасників. Наперед визначається форма 

представлення кінцевого продукту (результату) – газета, колаж, 

презентація, кліп, твір, доповідь тощо і детально продумується 

структура його оформлення; колажів, творів тощо; рольово-

ігрові: структура приблизно окреслюється, але до кінця 

залишається відкритою; ролі, обрані учасниками, визначаються 

характером і змістом проекту відповідно до штучно вигаданих 

ситуацій; інформаційні: зорієнтовані на збір інформації про 

об’єкт або явище, на ознайомлення з нею учасників проєкту, 

аналіз, узагальнення матеріалів, призначених для оприлюднення 

широкому загалу. Подібно дослідницьким проєктам мають чітку 

структуру й означений кінцевий результат, відповідають 

зацікавленням учасників. Мета проєкту – методи отримання 

(літературні джерела, ЗМІ, бази даних, включаючи електронні 

тощо) та обробки інформації (аналіз, узагальнення, співставлення 

з відомими фактами, аргументовані висновки), результат (стаття, 

реферат, доповідь, презентація тощо); практико-орієнтовані: 

чітко окреслена мета й результат діяльності учасників проєкту, 

які зорієнтовані на зацікавлення студентів. Результатом може 

бути документ, створений на основі отриманих результатів 

дослідження, програма дій, рекомендації, довідковий матеріал, 

словник фахової лексики, аргументоване пояснення якогось 

явища, факту, події тощо. 

2. За характером координації: проекти з відкритою 

координацією: викладач координує проєкт, зорганізовує і, за 

потреби, скеровує діяльність окремих студентів у правильному 

напрямку; проекти з прихованою координацією: роботу 

(головно телекомунікаційні проекти), викладач не втручається 

в роботу учасників у своєму традиційному статусі, а виступає у 

якості такого ж учасника проєкту, як і інші студенти. 

3) За характером контактів: внутрішні, або регіональні 

(у межах однієї країни); міжнародні: учасники таких проєктів 

є представниками різних країн). 
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4) За кількістю учасників проекту: особистісні (між двома 

партнерами, що знаходяться в різних регіонах чи країнах), 

парні, групові. 

5) За тривалістю проведення: короткострокові (невеликі 

проєкти, зорганізовані на кількох заняттях із однієї навчальної 

дисципліни чи як міждисциплінарні); середньої тривалості і 

довгострокові (до року) [4, с. 62–67]. 

Визнаємо за важливий висновок О. Коваля, зроблений на 

підставі досвіду використання методу проєктів під час навчання 

студентів іноземної мови, щодо поліпшення вмінь опрацювання 

інформації, аналізу, систематизації, встановлення асоціацій із 

вивченим раніше, пошуку різних рішень проблем, відстоювання 

своєї позиції, спілкування іноземною мовою, усвідомлення 

відповідальності за результати праці. Така робота підвищує 

мотивацію та інтерес до вивчення іноземної мови, стимулює 

вивчення граматики та лексики, допомагає залучити студентів до 

іншомовної мовленнєвої діяльності [2, с. 91]. 

Організація та виконання проєкту потребує часу й 

відбувається поетапно. Сам викладач перетворюється на 

організатора самостійної діяльності студентів, починаючи з 

визначення теми, проблем, мети та завдань дослідження. Тому на 

підготовчому етапі викладач має спрямувати свої зусилля на 

підвищення мотивації студентів до такої роботи та допомогу їм у 

плануванні дій щодо її виконання. Учасники проєкту 

розподіляють між собою обов’язки та визначаються з методами і 

прийомами, які уможливлять вирішення поставлених завдань та 

досягнення бажаного результату.  

Наступний, пошуково-дослідницький етап передбачає збір, 

аналіз, систематизацію, узагальнення зібраної інформації, обгово-

рення проміжних результатів у команді та з викладачем, форму-

лювання попередніх висновків, корегування подальшої роботи. 

Прикінцевим етапом роботи над проєктом є звітний, коли 

студенти оформлюють результати дослідження (есе, стаття, 

доповідь, повідомлення, постер, мультимедійна презентація, 

листівка, колаж, словник тощо), готуються до захисту проєкту, 
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здійснюють самоаналіз та оцінку своєї роботи, усвідомлюють 

важливість її виконання, намагаються встановити, у чому полягає 

індивідуальний унесок кожного у вирішення проблеми, 

визначають, що із задуманого вдалося здійснити, а що – ні, а під 

час захисту вдосконалюють навички публічного виступу. 

Відтак, можемо дійти висновку про позитивний вплив 

використання проєктної методики на заняттях з іноземної мови 

у закладах вищої освіти. З-поміж очевидних переваг у 

порівнянні з традиційними методиками можемо зазначити такі, 

як: переорієнтація на практичне використання іноземної мови; 

підвищення мотивації студентів до оволодіння іншомовним 

лексичним матеріалом; розвиток творчих, комунікативних, 

когнітивних здібностей студентів; зростання ролі студента в 

освітньому процесі; можливість зробити процес навчання 

цікавим та пізнавальним.  
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French philosopher Emmanuel Levinas in his early original 

work, written during World War II in the camp for Jewish prisoners 

of war, steps forward neither as a historian of philosophy nor as a 

mere commentator on Husserl’s and Heidegger’s texts. It is a 

relatively small work De l’existence à l’existant [2], where the 

thinker conceives of the paradoxes of il y a. In Levinas’s original 

philosophical vocabulary, it means ‘depersonalized being.’ French 

philosopher is well known for his work with notions that define 

realities and are taken from the density of our ingenuous life. Il y a 

is one of those. It reveals itself in everyday phenomena, in the 

modes of being (e. g. lassitude, laziness, tension), in experiencing 

the horror or bizarre; in the childhood memories about darkness, 

emptiness, or uncertainty; in unsettling feelings like loneliness, 

desolation; in uncomfortable situation of insomnia. This theme runs 

throughout Levinas’s later works as well. For example, he returns 

to the notion of il y a while commenting on his own thinking in his 

conversation with Philippe Nemo (Ethique et Infini) [3]. He also 
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finds some phenomena, proximate to il y a, in the works of other 

authors; for example, in the philosophical prose of Maurice 

Blanchot, in the novels and stories of Joris-Karl Huysmans, Émile 

Zola, and Guy de Maupassant [3, p. 40; 2, p. 97]. 

Analogous to the French, il y a could be there is and there are 

in English. These constructions indicate the pointing at the subject 

or its existence. Taken as they are, in their mere functionality, these 

linguistic constructions designate an abstract and impersonal ‘there 

is.’ German language also has a similar to il y a expression – es 

gibt. However, it signifies something different in philosophy. For 

example, Martin Heidegger’s es gibt differs from the meaning of 

il y a in Levinas’s works. Philippe Nemo suggests that Heidegger 

interpreted es gibt as ‘giving,’ since es gibt has a verbal part geben 

– to give [3, p. 37]. French poetry bears a similar connotation to 

Heidegger’s meaning: Guillaume Apollinaire wrote a poem titled 

Il y a, where this expression signifies joy and happy existence. 

According to Levinas, Apollinaire’s il y a is proximate to es gibt [3, 

p. 38]. However, Levinas’s understanding of il y a knows neither 

joy, nor happiness. Rather it implies the impersonality of being; 

experience of non-being’s presence in being like Sartre’s nausea 

[1]. For Levinas, il y a is that kind of uttering ‘there is’ which 

reveals the very essence of anonymity, or lack of subjectivity, as it 

could be grasped in the expression ‘it is raining’ (‘il pleut’) or in 

assertion ‘nightfall’ (‘il faut nuit’) [3, p. 45]. 

The il y a is important not only as the theme in Levinas’s early 

original work. It is plausible to argue that the awareness of il y a 

lies in the core of Levinas’s philosophy. This is evident in the fact 

that the work De l’existence à l’existant is not the first introduction 

of this concept – it grew from a short article titled Il y a published 

in the journal Deucalion I. The author admits that the whole article 

became a part of the work De l’existence à l’existant. 

Comprehending il y a as fundamental existence without beings, or 

the inversion of being, designates Levinas’s debut as an original 

thinker. It might be called ‘fundamental,’ because for him the 
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notion of il y a, in a certain philosophical sense, precedes the act of 

creation and emergence of human consciousness [3, p. 40]. 

In Ethique et Infini, Levinas recalls various situation and 

experiences, including his own, when the understanding of il y a 

could be achieved. For example, it is possible to grasp that 

impersonal existence in the noisy silence (‘un silence bruissant’) of 

a child’s room, when the child is left alone with the emptiness of 

the place and is conscious about falling asleep. This is also a 

moment of bringing an empty shell to an ear – ‘so if emptiness was 

filled, if silence was noise’ [2, p. 124-126]. Similarly, Levinas 

discovers in Blanchot’s writing the description of confusion of 

being (‘remue-ménage’ de l’être), its buzz (‘rumeur’) and whisper 

(‘murmur’): at the dark night at the hotel, behind the partition, a 

noise does not stop, and nobody knows what is happening [3, 

p. 38]. This alludes to what has been defined as il y a. Levinas 

suggests that Blanchot found well-turned descriptions of the end of 

objectified consciousness, or psychological inversion. This is an 

event which, according to Levinas, is ‘neither being nor 

nothingness’ [2, p. 131]. In one of his writings Blanchot calls this 

event ‘disaster’ (i. e. separated from cosmos, or universe – des-

astre), something that designates neither death, nor unhappiness, 

but being without any relations to the world.  

In addition, Levinas perceives of insomnia as the experience close 

to il y a – ‘where it is possible and impossible to say that there is a 

particular self that cannot fall asleep’ [3, p. 39]. French philosopher 

explains, ‘Impossibility to leave awareness is something objective, 

independent from my initiative. This impersonality sucks up my 

consciousness; consciousness becomes depersonalized. I am not 

watching; this is watching… While experiencing the anxiety of il y a, 

we remain under the impression to leave it’ [2, p. 111]. 

De l’existence à l’existant depicts the notion of il y a  from the 

philosophical perspective of the problem of being and non-being. 

Levinas addresses this relationship as ancient as philosophy itself, 

but he solves it in a new way. Traditionally, he says, philosophy 

conceives of being as certain content limited by non-being. Non-
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being is perceived as the end and the limit to being, as the ocean 

that approaches being from all over. But the feature of a 

paradoxical presence of non-being in being remains misperceived. 

Non-being is a ‘present absence’ unmentioned by philosophy, 

therefore, ‘this is time to pose the question about non-being as a 

possible stop or an interval, but not as a limit or negation of being; 

perhaps consciousness with its ability to sleep and stop is the place 

for being-interval?’ [2, p. 105]. It is obvious that Levinas offers to 

think the non-being neither as a logical category, nor as a pure 

abstract ‘absence’ of being, but as a certain experience of losing 

subjectivity. It becomes evident that for him non-being is the 

‘horror in the face of being, retreat, escape’ [2, p. 102-104.], and, in 

his philosophy, il y a and non-being are equal. 

Levinas proves that to think non-being per se is an illusion. 

Negation that has a positive meaning as a movement of thought, 

that casts aside one being in order to think another, that puts a 

demarcation line that will designate one being and separate it from 

another, that will work on forming and on independency of content, 

looking at which we would be able to talk about the content per se 

– all those logical operations are meaningless, if it is about negation 

of the being as whole. Such negation ‘does not lead to being as a 

structure or organization of objects’ [2, p. 104]. 

To negate the wholeness of being for consciousness means to 

submerge into a kind of darkness, where consciousness remains a 

pure functionality, as awareness of this darkness. Therefore, there is 

no way out of being, and a radical negation of being in pure non-

being is impossible. As Levinas puts it, ‘being does not have doors 

that will lead out’ [2, p. 105]. 

According to French thinker, previous philosophy is erroneous 

in its perception of being as content, whereas being is not 

‘something,’ but it rises as a pure energy, as a space of existence 

that soon might indeed turn into the content, but in the beginning it 

is an impersonal, ‘nounless’ event. In a similar way, non-being 

cannot be perceived as absence of content. ‘What night and tragic 

lead us is being as impersonal field, as a field with no owner or 
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master, where negation, annihilation, and non-being are the same 

events as assertion, creation, and existence, but impersonal events’ 

[2, p. 104]. Philosopher tries to draw attention to this being-

emptiness that is not identified with an object endowed with a 

breath of existence, ‘to existential density of emptiness, the 

emptiness of any being, or the emptiness of emptiness, regardless of 

the level of negation’ [2, p. 104]. There could be nothing, but that 

there is a being as a ‘force field,’ as a ‘thickness of emptiness,’ 

‘whispering of silence’ [2, p. 109]. This being’s darkness is the play 

of existence, which would take place even if there were nothing at 

all. To describe this paradoxical situation Levinas offers the notion 

il y a. ‘Something is happening: either darkness or silence of non-

being. Indefinability of something is happening – is indeterminacy 

of subject, it does not belong to a noun. It indicates something 

similar to a third person pronoun in impersonal verbal form; not a 

little known author, but the character of action, in a sense 

authorless, anonymous, but inseparable from the being of 

annihilation, which murmur in the depth of being. Il y a, which 

rejects a personal form, it is being as such’ [2, p. 94]. 

Therefore, the true opponent to the wholeness of being is not 

non-being, but impersonal being. Levinas formulates the main 

nerve of the ancient problem of being and non-being not from the 

point of view of the presence or absence, but from the intensity of 

‘subjectivity’ or ‘personality’ in being. To break free from il y a 

means to obtain consciousness, become a subject to existence, 

master of being, while already having a name in the anonymity of 

the night. To sink into il y a means to leave the light, loose name, 

submerge into the movement which frees the consciousness from its 

subjectivity.  
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Анотація. Автори аналізують ситуацію, коли обмеження 

гуманітарного циклу дисциплін в технічних університетах 

ставить під сумнів можливість підготовки інженерів, у яких 

високий професіоналізм поєднується з розвиненими комуніка-

тивними компетенціями. Особлива увага приділяється місцю і 

ролі вивчення філософії, яка, як вважав І. Кант ставить своїм 

завданням, щоб «людина мала мужність жити своїм власним 

розумом». 
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знання, рефлексивний характер критичного мислення. 

Складні і глибокі процессі поновлення, що відбуваються 

нині в українському суспільстві, ставлять на чільне місце людську 

особистість. Надія на те, що суспільство зацікавлене в розвитку її 

сил і здібностей, що воно буде заохочувати людей творчих, 

здатних діяти самостійно, тих, що мають власну думку і сміливо 

беруть на себе велику відповідальність, не покидає людину і в 

складних умовах сьогодення, що постійно змінюється[1].     
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Соціально-економічні умови в Україні вимагають від 

інженерів, організаторів і керівників виробництва таких якостей, 

як підприємливість, комунікабельність, готовність адаптуватися 

до нових умов роботи і регулювати відносини між людьми в 

процесі спільної діяльності[2]. Фахівцю на виробництві 

доводиться мати справу з потоками інформаціі, які йому треба 

правильно прийняти, переробити і передати, що неможливо 

зробити без наявності розвинених комунікативних знань, 

навичок, умінь, способів діяльності. 

 Рішення для себе кожною людиною  «вічних» проблем 

передбачає її певну філософську культуру, знання основної 

філософської проблематики, принципово можливих відповідей на 

корінні питання буття, знання форм і способів виходу в усі нові і 

нові області реальності, переходу до нових способів діяльності. 

Безліч побутових проблем поновлення народжені недоліком 

культури в найширшому розумінні. Філософська культура особи - 

один із суттєвих компонентів загальної культури людини, одне з 

безперечних надбань людської особистості. 

Особливої актуальності отримує це питання в технічних 

вузах, де в зв'язку з превалюванням предметів технічного 

циклу необхідною є професійна комунікативна підготовка, 

основи якої закладаються на молодших курсах в процесі 

вивчення гуманітарних дісциплін. Питання про гуманізацію 

технічної освіти є дуже актуальним на сьогоднішній день. 

Породження техногенного типу культури веде до духовного 

зубожіння особистості. Відбувається дегуманізація освіти, яка 

перетворюється в вироблення у майбутніх інженерів лише 

професійних умінь і навичок. У зв'язку з цим постає як ніколи 

гостро питання про розвиток особистості фахівця технічної 

сфери, в якій високий професіоналізм поєднується з розвине-

ними комунікативними компетенціямі[ 3, с. 103]. 

Важливе значення, на наш погляд, в даній ситуації слід 

приділити світоглядному призначенню курсу філософії, який 

сьогодні практично виведений за межі навчального процесу у 

технічних ВНЗ. Існуюча сьогодні програма з філософії вимагає 



239 

від студента заучування багатьох сторонніх точок зору на 

навколишній світ без постановки питань «Хто Я», «В якій країні 

Я живу?», «Чи можу Я що – небудь змінити?». Однак, на наш 

погляд, ці питання можуть виникнути, якщо майбутньому 

інженеру надати можливість познайомитися з філософією 

Платона, Канта чи Гегеля, з Марксом і Хайдеггером. Велика 

частина студентів, яких питання навколишнього світу і місця 

людини в ньому не цікавлять, як раз і є тією аудиторією, якій 

необхідно роз'яснення реального стану речей і тих питань, про які 

і каже академічна філософія. І. Кант основним завданням 

філософії вважав щоб «людина мала мужність жити своїм 

власним розумом». Ті ж, хто проти такого завдання філософії, або 

не віддають звіту своєму заклику, або хочуть відмовити людині в 

її прагненні бути людиною.  

Сучасна масова культура, нав'язує людині паттерне 

існування, коли людина користується готовими рішеннями і 

слідує системі паттернів- шаблонів. Людині не треба вибирати, 

брати на себе відповідальність, за неї вже все визначили, немає 

потреби замислюватися про те, як слід чинити в тій чи іншій 

ситуації, оскільки творці масової культури вже визначили 

«коридори» поведінки, слідуючи за якими людина потрапляє в 

залежність від Моди , Успіху, Гламура, Слави, Багатства. Поняття 

Свободи в даному випадку наскрізь просичене лицемірством. 

Сучасна людина вже не здатна мислити самостійно, вона з 

радістю «біжить від свободи» вибору, приймаючи тоталітаризм, 

коли всі рішення приймаються за неї. Весь хід історії показує, що 

причиною фашизму і більшовизму є нездатність людини до 

самостійного мислення. Єдина зброя проти тоталітаризму - здатна 

до самостійного мислення Людина.  Це людина громадянського 

суспільства. Сьогодні в Україні немає громадянського 

суспільства, як втім, не було його і «вчора». Філософські центри в 

в різні історичні часи виникали в Німеччині, Франції, Англії та 

США. У цих країнах і до цього дня існує стійка філософська 

традиція і громадянське суспільство, які органічно пов'язані між 

собою. На жаль, цей зв'язок не в змозі зрозуміти новоявлені 
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«реформатори» у сфері освіти, що намагаються сьогодні 

захистити інженерів від вивчення філософії, не хочуть 

формування в Україні громадянського суспільства, і взагалі не 

зрозуміло, чого вони хочуть. 

Не можна заперечувати необхідність творчого підходу в 

роботі інженера. Як і будь-яка творча людина, він творить в 

навколишньому світі. І тому йому просто необхідно 

усвідомлювати своє місце в цьому світі. В цьому і полягає сенс 

його творчості, коли, вирішуючи конкретні завдання, він 

співвідносить ці рішення через «світ в цілому», щоб їх будувати 

на певній ділянці світу. Вузький фахівець, при відсутності такого 

погляду, просто не бачить, що твориться по сусідству з ним, не 

володіє ситуацією в широкому сенсі, такий фахівець перестає 

володіти і собою. Питання визначення якості та оцінка дії 

включені в сферу визначення  компетенції: хто робить щось 

добре чи погано може бути виміряним за визначеними 

критеріями або стандартами. Сюди ж можна віднести і здатність 

керувати ситуацією (навіть непередбаченою). 

  Конкурентоспроможність на сучасному ринку праці, де, за 

підрахунком фахівців компанії IBM, людина змінює свою 

спеціальність не менше семи разів за час професійної кар'єри, 

багато в чому залежить від її здатності набувати і розвивати вміння, 

навички, або компетентності, які можуть застосовуватися або 

трансформуватися стосовно до цілого ряду життєвих ситуацій. 

Компетентний фахівець є індивідуальністю, самостійністю, що 

володіє здатністю усвідомлювати і рефлексувати власні дії, 

зіставляти, оцінювати себе, проектувати майбутнє[4, с. 23-24]. 

Традиційна,орієнтована на педагога система освіти не 

вчить думати самостійно, коли відповідальність за результат 

навчання покладається не лише на учителя, а в першу чергу на 

учня, який навчається вільно висловлювати власну позицію на 

уроці, співпрацюючи з однокласниками в команді, дбає за 

результат у процесі навчання [2, с. 109 ]. 

Відомо, що одна з основних цілей вищої освіти - виховати 

студента критично мислячим і здатним до аналізу. Це «мислення 
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оціночне, рефлексивне. це відкрите мислення, що не приймає 

догм, що розвивається шляхом накладення нової інформації на 

особистий життєвий досвід »[3, с. 45]. Критичне мислення 

більшою мірою займається твердженнями і їх обґрунтуванням, 

інтерпретацією і застосуванням. Специфіка критичного мислення 

дуже точно була відзначена американським педагогом Чарльзом 

Темплом:«Думати критично означає проявляти допитливість і 

використовувати дослідницькі методи: ставити перед собою 

питання і здійснювати планомірний пошук відповідей. Критичне 

мислення передбачає ввічливий скептицизм, сумнів в 

загальноприйнятих істинах, постійне питання: "А що, якщо?" 

Критичне мислення не є окремий навик або вміння, а поєднання 

багатьох умінь» [4, с. 39]. 

Сенс творчості інженера полягає в тому, коли, вирішуючи 

конкретні завдання, він співвідносить ці рішення через «світ в 

цілому», щоб їх будувати на певній ділянці світу. Вузький 

фахівець, при відсутності такого погляду, просто не бачить, що 

твориться по сусідству з ним, не володіє ситуацією в широкому 

сенсі, такий фахівець перестає володіти і собою. Людина, яка має 

власний погляд, тобто особистість, є для держави аномалією. 

Таким чином, складається парадоксальна ситуація, коли нинішній 

студент - майбутній інженер, змушений відмовитися від бажання 

бути особистістю. Цілком зрозуміло, що сучасний молодий 

інженер - це не тільки фахівець у своїй області, а й людина, що 

живе в інших областях. Якщо він хоче бути людиною широких 

поглядів, щоб мати власну думку і бути здатним приймати 

відповідальні рішення, без філософії йому не обійтися. Питання 

визначення якості та оцінка дії включені в сферу визначення  

компетенції: хто робить щось добре чи погано може бути 

виміряним за визначеними критеріями або стандартами.  
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З набуттям незалежності Україна чітко визначила страте-

гічний напрямок свого політичного та соціально-економічного 

розвитку, а саме, повернення до європейського простору та 

інтеграція у євроатлантичні структури. Звідси, всі процеси, які 

відбуваються в межах Європейського Союзу, мають для нашої 

країни не лишень науковий, але й практичний інтерес. Такою 

подією, яка спричинила значні загальноєвропейські дискусії, є 

британський вихід з ЄС. Найголовніше в контексті цього 

процесу полягає у з’ясуванні різнопланових наслідків як для 

самого Європейського Союзу, так і для євроатлантичного 

вектору України.     
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Чималий внесок у вітчизняну історіографію зробив Є. В. 

Попко, який дослідив передумови проведення референдуму щодо 

виходу Великої Британії з Європейського Союзу. Н. Браткова та 

К. Довгань з’ясували вплив виходу Великої Британії з ЄС та 

окреслили три сценарії для Європи у цьому контексті. Роблячи 

підсумок нашого невеличкого історіографічного екскурсу, 

зауважимо, що у наявному історіографічному доробку практично 

відсутні наукові праці, в яких використовувалось таке важливе 

джерело як пресова інформація. [1] 

Фінансист Джордж Сорос на інформаційному порталі 

«Project Syndicate” (Велика Британія) описав можливі наслідки 

щодо виходу краіни з ЄС. Після голосування за Брекзит  фунт 

впав до найнижчого рівня за більш ніж три десятки років, а 

попереду керівництво Великої Британії чекає на складні 

переговори про політичне і економічне розлучення з ЄС. З 

урахуванням кризи з причини пандемії, то наслідки для 

економічного сектору Британії будуть більші за наслідки після 

фінансової кризи 2007-2008 років. Брекзит може дати поштовх до 

виходу з ЄС іншими країнами . Варто звернути увагу на 

закликання Національним фронтом Франції до «Фрекзиту» та про 

«Некзит» з боку популіста з Голландії  Герта Вілдерса. [ 2 ].  

У британських ЗМІ є  варіанти майбутніх відносин між 

Великобританією та ЄС , і вони включають: 

• Норвезьку  модель - Велика Британія залишиться членом 

Європейського економічного простору (ЄЕП) та приєднається 

до Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), надаючи 

Великій Британії  доступ до єдиного ринку та підпорядко-

вуючи його стандартам ЄС та регламенти. Режим ЄЕП включає 

в себе більшу частину ЄС, але позбавляє права голосу за 

майбутнім законодавством ЄС, що може підривати обґрунту-

вання більшої автономії. 

• Швейцарську модель - На відміну від норвезької моделі, 

Велика Британія не залишиться підписантом  ЄЕП і не скорис-

тається правами автоматичного паспорту ЄЕП. Британія 

приєднається до ЄАВТ та переговори про багатосторонні 
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угоди, які регулюють доступ Великобританії до ЄС. Пере-

говори про цю складну мережу угод потребують певного часу. 

• Турецьку модель - Велика Британія сформує митний 

союз з ЄС, дотримуючись загальної торговельної політики ЄС. 

Як частина митного союзу, зовнішні тарифи Великої Британії, 

швидше за все, будуть узгоджені з тарифами ЄС. І навпаки, від 

Великої Британії  потрібно буде домовитись про різні умови 

щодо доступу на ринки за межами ЄС. Туреччина, як частина 

своєї моделі, не має доступу до єдиного ринку з точки зору 

послуг. Враховуючи, що послуги становлять майже 80% ВВП 

Великої Британії , подібна система була б проблематичною для 

Великої Британії . 

• Канадську модель - Велика Британії  підпише угоду про 

вільну торгівлю (ЗВТ) з ЄС. Зміст угоди про ЗВТ стане 

предметом переговорів. Угода між ЄС та Великобританією, 

ймовірно, передбачає деякий доступ до внутрішнього ринку 

ЄС, але менше, ніж якби Велика Британія залишалася членом 

ЄЕП. Знову ж таки, складна угода потребує значної кількості 

часу для переговорів. Переговори про ЗВТ між ЄС та Канадою 

тривали протягом п’яти років, завершившись у 2014 році. 

Угода досі не діє. [ 3 ] 

Зрештою , наслідки Брекзиту та їх інтерпретація у ЗМІ 

Великої Британії ставить питання про застосування можливого 

сценарію щодо творення нових форм співпраці не тільки з ЄС з 

боку Великої Британії , але й з третіми країнами світу. Задля 

запобігання  ризику у вкладенні інвестицій з боку Великої 

Британії, побудові корупційних схем і подальшого рефор-

мування у країнах -членах ЄС , а також в третіх країнах світу.  
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З розвитком технологій відбулась масова діджиталізація 

суспільства. Поява соціальних мереж та інших можливостей 

поставили світ перед новим випробуванням: стара модель 

комунікації більше не працює в умовах глобалізації [1]. 

Діджиталізація – це доволі нова для України парадигма 

розвитку. Сьогодні термін "діджиталізація" вживають у 

ширшому розумінні, зокрема, як  "цифрова революція" у 

медіасуспільстві.  

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 67 Р від 17 

січня 2018 року «Про концепцію розвитку цифрової економіки 

та суспільства України на 2018 — 2020 роки» — перший 

комплексний крок у напрямку розбудови цифрової економіки в 

Україні. 

На основі дослідних парадигм комунікації поєднується 

взаємодія і комунікація, які виражаються у взаємному впливі 

через цінності, норми, установки, що реалізуються в 
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соціальних формах комунікації, таких як забезпечення та 

підтримка взаємозв’язків у суспільстві, збереження і передача 

соціально-культурного досвіду та спадковості [2]. 

Нині в теорії міжкультурної комунікації формуються нові 

сфери інтересів, що зумовлюють різнобічне вивчення 

комунікації в контексті глобалізації культури [3] разом із 

назрілими проблемами такої масової міжкультурної 

комунікації, які висувають на порядок денний Інтернет-мережа 

й інші електронні засоби [4]. Виникнення нових засобів 

комунікації назавжди змінило і дипломатичну мову. 

Доктор Енді Вільямсон, шотландський борець за демократію 

та палкий поборник ефективного врядування, автор наукових 

праць та публікацій, звітів та статей в ЗМІ, досліджуючи 

вплив суспільства (digital society) на владу через соціальні медіа 

та прояв діджиталізації в політичному аспекті, визначив, що у 

комунікативних стратегіях з’явилися нові гравці та медіатори. 

Уряд веде двосторонню комунікацію з громадянами, говорить до 

них та слухає. Експерти, які в минулому були за лаштунками, ни-

ні є публічними коментаторами. Традиційні медіа вже не є просто 

“транслятором”, вони стають просвітницьким майданчиком. 

Відтепер, інформаційний простір поповнюється щохвилини [1].  

Проте, в українській дипломатії, це те, до чого ми 

прагнемо і як ми маємо змінювати реалії сьогоднішньої 

взаємодії, щоб досягти якісних результатів.  

З 20 квітня 2020р. Україна розпочала головування у 

Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ, що вперше в 

історії проходить в онлайн-режимі. 

До кінця квітня було сплановано і перший "віртуальний 

візит" прем’єр-міністра Дениса Шмигаля до Німеччини – так 

як відеоконференція є єдиною можливістю "зустрітися" з 

німецькою канцлеркою Ангелою Меркель. 

Незважаючи на всі атрибути дипломатичного життя нові 

умови вимагають оперативності. На тлі глобального 

поширення коронавірусу цифрова трансформація державної 

дипломатичної служби перейшла в категорію діджиталізації. 
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Саме тому дипломатичне відомство з підпорядкованими йому 

консульськими установами по всьому світу стало лідером у 

процесі діджиталізації в умовах пандемії. 

За умов сучасного розвитку міжнародних процесів 

відбувається взаємопроникнення комунікацій у результаті 

глобалізаційним та інтеграційним явищам, які впливають на 

систему налагодження міжнародних відносин і їх структуру 

[5].  

Дипломатичний світ та "велика політика" вимагають 

особистих контактів та серйозної аналітичної роботи й 

максимального рівня конфіденційності інформації. Дипломатія 

пережила не одну технологічну революцію. З кожним разом 

вона видозмінювала міжнародну комунікацю і її вплив на 

дипломатичні зносини у міжнародному форматі.  

Пандемія продемонструвала, що за бажання значну 

частину міжнародних відносин можна легко перевести у 

"цифровий" формат. Таким прикладом може стати досвід 

"віртуальних" самітів G7, ЄС й інших багатосторонніх 

платформ. Потрібно виділити плюси таких дипломатичних 

зносин: значна економія часу та коштів, а також більша 

відкритість та транспарентність у процесі ухвалення рішень. 

Все це дає позитив у вирішенні питання з роздутими 

бюрократичними апаратами міжнародних організацій, 

складними регламентами і погоджувальними процедурами, 

мільйонними витратами на відрядження та обладнання для 

синхронного перекладу, що вже давно є об’єктом критики не 

лише з боку екоактивістів, але й зсередини системи. 

Алгоритми роботи з big data створили унікальні 

можливості для політичного прогнозування [6]. Діджиталізація 

призвела до введення в дію нового тренду на наступні роки - 

швидкого розвитку наукової та науково-технічної дипломатії. 

Зміни клімату та мирне освоєння космосу, боротьба з 

пандеміями та винахід нових вакцин вимагають спільних дій 

дипломатів і науковців та відкритого доступу до результатів 

наукових досліджень. 
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Про те, що цифрова трансформація є серйозним викликом і 

змінить наше повсякденне життя відзначав премєр-міністр Іспанії  

Педро Санчес на Всесвітньому економічному форумі 2020 у 

Давосі [7]. Український президент Володимир Зеленський у 

своєму виступі також апелював до головної теми Давосу – 

екології, але акцентував увагу на покращені бізнес-клімату в 

країні, що відбулося внаслідок діджиталізації державної 

комунікації з бізнесом, зокрема, нова програма Investment nanny.  

В цілому Давос-2020 показав, що лідери міжнародної 

комунікації усвідомили важливість використання технолог-

гічних досягнень для вирішення найскладніших завдянь у світі 

і перетворювати їх у найбільші можливості. 

Гібридна війна, що не спинилася під час епідемії 

коронавірусу, зобов’язує кожного дотримуватися правил 

інформаційної гігієни. Варто навчитися перевіряти інформацію 

на кількох надійних, професійних джерелах [8].  

Тому, є велика потреба в тому, щоб кожна людина, по-перше 

– уміло використовувала цифрові інструменти. По-друге, свідомо 

та критично підходила до прийняття рішень відносно набутої 

інформації. Ми по-іншому почали сприймати ідеї демократії, 

адже втілюємо її засади новими способами. Президент США 

Дональд Трамп переконаний, що коли учасники міжнародних 

комунікацій будуть вільні в інноваціях, мільйони людей будуть 

жити довше, щасливіше і здоровіше [7]. 

За допомогою соціальних мереж люди з різних 

континентів мають можливість спілкуватись та працювати 

разом дистанційно. Це є позитивною стороною цього питання. 

Проте, варто пам’ятати, що цифрова комунікація – не панацея, 

що владнає всі наші демократичні проблеми. До того ж 

важливим аспектом роботи залишається і забезпечення безпеки 

даних. У віртуальному вимірі у боротьбі з фейковими нови-

нами, дип-фейками, дезінформацією та гібридними операціями 

впливу стоять саме дипломати, озброєні власним досвідом, 

критичним мисленням та навичками роботи з новітніми 

технологіями. 

https://www.eurointegration.com.ua/experts/2020/04/21/7108895/
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2020/04/21/7108895/
https://www.eurointegration.com.ua/experts/2020/04/21/7108895/
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Зрештою, вплив діджиталізації в умовах пандемії показує, 

що побудова нового формату міжнародних відносин сформує 

бажання перевести у віртуальність чималу частину професійної 

взаємодії. Натомість, більше часу варто присвятити креативній 

роботі, вивчаючи, наприклад, психологічний портрет 

співрозмовника. 

Все це зводиться до того, щоб вирішити проблему 

сьогодення і відшукати баланс між віртуальним та реальним 

спілкуванням у формуванні дипломатичних відносин в 

геополітичному просторі.  
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА ЕКОНОМІЧНО – ТОРГОВІ 

ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ І ЄС (КРОС-МЕДІЙНИЙ 

АСПЕКТ) 

 

Сорока С.С.,  

Міжнародна Академія літератури і журналістики 

м. Івано- Франківськ 

Основним напрямком України в зовнішньоекономічній 

діяльності є інтеграція в ЄС. 2 квітня 2020 року на своєму засіданні 

Кабінет Міністрів України затвердив Програму діяльності. Так, 

серед основних пріоритетів роботи Уряду визначено незмінність 

курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію України.[1] 

Поглибленням відносин між Україною та ЄС в тому числі в 

царині економічно-торгового розвитку займаються багато 

науковців. Чималий внесок зробили Майкл Емерсон і Вероніка 

Мовчан. Під їх редакцією вийшла трилогія, яка пояснює зміст 

Угод про асоціацію і ПВЗВТ з Україною, Грузією та Молдовою.  

На сьогодні Україна, Європа  і весь світ переживають період 

пандемії  COVID-19, наростання глобальної економічної та 

фінансової кризи. Нам як ніколи потрібно оптимізувати всі сили 

для того, щоб економіка нашої держави пережила всі труднощі і 

після кризи вийшла на новий якісний рівень. 

За результатами 2019 року питома вага торгівлі 

товарами та послугами з ЄС склала 40,1% від загального 

обсягу торгівлі України (за результатами 2018 року - 41,1%).[2] 

Товарну структуру експорту та імпорту України з ЄС 

подану на рисунках 1. та 2.[3]  

У 2020 році через пандемію COVID-19 з України були знято 

заборону поставки курятини через спалах пташиного грипу, 

збільшили квоти на експорт зернових культур. Звичайно це 

виключно зв’язано з забезпеченням продовольчої безпеки країн 

ЄС, але  на майбутнє і в цьому переконаний заступник міністра 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  Тарас 
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Качка потрібно збільшувати експорт сільськогосподарських 

культур і збільшення квот на їх поставки. 

 
Рис.1. ТОВАРНА СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ З УКРАЇНИ 

ДО ЄС У 2016 р. 

 
Рис.2. ТОВАРНА СТРУКТУРА ІМПОРТУ В УКРАЇНУ З 

ЄС У 2016 р. 

Окрім аграрної складової в процесі нашої торгівельної 

співпраці з Європою, Україні потрібно знайти нові ніші і 

збільшити об’єм вже напрацьованих. Не секрет,що експорт 

чорних металів до Європи (найбільша питома вага у структурі 

товарного експорту ) скоротиться в декілька разів оскільки 

галузі які її потребують , або на консервації , або в режимі 

мінімальної роботи.  

Глобальне падіння ціни на нафту дає Україні можливість 

на майбутнє стати потужним європейським гравцем на ринку 

нафтопродуктів. В України неймовірні потужності зберігання 

нафтопродуктів та і є можливість їх переробляти для цього 
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треба відновити заводи по їх переробці. Такої думки 

виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.  

Потужна спиртова промисловість яка на сьогоднішній 

день проходить перезавантаження може найближчим часом 

зробити нас великим європейським гравцем антисептичних 

засобів, адже COVID-19 за прогнозами лікарів буде мати 

затяжний характер. 

Грузія як і Україна підписала угоду про асоціацію, акцент 

в торгово-економічному розвитку робить на енергетичну 

складову. Сьогодні ця південно-кавказька країна є важливою 

ланкою наявного ланцюга трубопроводів зі сходу на захід. У 

довгостроковій перспективі в інтересах Грузії, України та 

Молдови розвинути зв’язки на кшталт тих, які існують у 

Балтійських держав або Вишеградських країн. Наступний етап 

— поглиблення економічної співпраці у сферах, що становлять 

взаємний інтерес.[4] 

Отже, торгово-економічні зв’язки України та ЄС в період 

пандемії COVID-19 збереглися, набувають нових форм і 

головне є перспективи поглиблення співпраці. 

Література: 

1. http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu/en/publication/con-
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Special=True&id=2d47dab0-2594-4372-836c-2b636928f34a&title-

=BiuletenPotochnogoStanuTorgovelnikhVidnosinMizhUkrainoiuTas 

3: https://forumkyiv.org/uk/analytics/zovnishnoekonomichni-

vidnosini-ukrayini-z-yes 
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ВПЛИВ ДОТРИМАННЯ ДРЕС-КОДУ У КОНТЕКСТІ 

ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРОТОКОЛУ ТА ЕТИКЕТУ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. КРОС-МЕДІЙНИЙ АНАЛІЗ 

 

Чумакова Д.С.,    

Journalist of the Journalistic Academy of UNESCO  

м. Івано-Франківськ, Україна 

Анотація: Стаття є аналізом впливу дотримання дипломатич-

ного протоколу та етикету на міжнародні відносини, що є 

вектором майбутньої співпраці, і вбереженням від можливої 

денонсації. Зарубіжні контакти найвищих державних функціоне-

рів вважаються однією зі складових частин дипломатичної 

практики суверенних країн, а зовнішній вигляд особини свідчить 

про надійність подальших зв`язків і «взаємності». [3] 

Ключові слова: дрес-код, протокол та етикет, міжнародні 

відносини, дипломати. 

Одним з основних напрямків побудови міжнародних 

зносин на світовій арені є дотримання дипломатичного 

протоколу та етикету, зокрема, врахування усіх правил щодо 

дипломатичного дрес-коду. У сучасному соціокультурному 

просторі такі фактори відіграють не маловажливу роль. Дрес-

код неодноразово ставав предметом зацікавленості преси, що 

зумовило швидке поширення такого поняття серед політиків, 

дипломатів і загалом високоповажних людей.  

Поняття, як «дрес-код» вперше з`явилось в Об'єднаному 

Королівстві ще минулого століття. Його сенс полягав у 

розумінні певної професійної групи, до якої належить людина. 

З настанням іноземних компаній ринку, в Україні таке поняття 

виникло на початку 1990-х рр.  

Поглибленим вивченням дипломатичного дрес-коду на 

міжнародній арені займався дипломат Богдан Яременко, який в 

першу чергу розглядав питання щодо вигляду президента 

України Володимира Зеленського  у своїй праці для 

«Gazeta.ua». [1]  Мовляв, що схильність президента до кежуалу 
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й спортивного одягу спричинена двома факторами: 

наслідування стилю світових лідерів бізнесу, або політичне 

послання –«я звичайна людина».  

До прикладу, Володимир Зеленський намагався відійти від 

певних правил, затверджених в протоколі та етикеті, на 

зустрічі з президентом Макроном і на зустрічі із міністрами 

закордонних cправ Німеччини та Франції. В першому випадку 

президент одягнув офіційний діловий костюм, а в другому- 

забув про краватку і піджак. Тим самим показав свою 

«недосвідченість». [1]  

Дрес-код президента України неодноразово ставав епі-

центром обговорень у чисельних соцмережах. Проте, деякі 

запевняють, що В. Зеленський дотримується позиції -«ближче 

до народу», і вони раді такому знаку. Для пана Володимира, 

мабуть, дотримання дипломатичного протоколу-доволі нова 

парадигма для застосування, а на це потрібен час і досвід.  

Також свою думку висловив політолог Валерій Димов для 

видання «Вголос». Він запевнив, що у даному випадку іде 

«нанизування» образу старого політика, який замість зароб-

ляти гроші, присвоює їх. І пан Зеленський відмежовується від 

таких політиків навіть у одязі. [2] 

Все частіше вимагають швидкого і коректного укладення 

процеси глобалізації і динамізм становлення міжнародного 

життя, які виникають у різнобічних відносинах. І якраз, візити 

окремих посадових осіб, наприклад послів, покликані 

посприяти швидкому розв`язанню певних завдань. [3] 

Слід пам`ятати, що одяг в один і той же час працює 

«візитною карткою» особи або ж установи, яку вона 

представляє у державному візиті. Вона перебуває у службовій 

ієрархії, відповідно зовнішній вигляд повинен відповідати 

конкретному рівню. [3] 

Наприклад, Велика Британія- країна, яка відома усім своїм 

консерватизмом і строгою публічною поведінкою, дотри-

мується власного і строгого дипломатичного протоколу, який 

нормалізує відносини Королівської родини і зазначений у 
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«Government Equalities Office». [4] Гостям Об'єднаного 

Королівства слід дотриматись правил дрес-коду, таких як: 

закритті лікті, капелюшок, сукня довжиною до колін для 

жінок, і чорний смокінг або офіційний костюм для чоловіків. 

Тим самим висловити свою повагу до Її величності.  

У 2016 році державний візит Надзвичайного і 

Повноважного посла у Великобританії Наталії Галібаренко, яка 

вручила вірчі грамоти королеві Єлизаветі ||, залишився 

скандальним в історії. Темою для обговорення став вигляд 

посла, яка одяглась занадто яскраво і не «по етикету». [5] 

Галібаренко скористалась досить відомою традицією 

королеви- «одягти яскраве вбрання», не дивлячись на те, що це 

була рання зустріч. І поєднання яскраво-синього ансамблю з 

сукні й жакета, а також маленької прикраси на голові, стало 

ажіотажем у соцмережах. 

Проте, зі слів експертів пані посол протокол не порушила. 

Сама ж Наталія дала коментарі для видання «Главком», і 

сказала, що ця процедура у британців виписана вже 

століттями, тож протоколу намагаються дотримуватися по 

максимуму. Дрес-код чітко прописаний для усіх, і строгої 

заборони щодо яскравих кольорів немає. [6] 

Тому, щоб надалі не було подібних ситуацій і непорозумінь, 

які виникли в української сторони та Великобританії, що могло 

призвести до міжнародного скандалу, українським політикам та 

дипломатам варто дотримуватись особливих пунктів дрес-коду, 

відповідно до країни, в якій вони перебувають зі своєю місією. 

Адже дипломатичний протокол базується на принципі 

“міжнародної ввічливості”, тобто додержання поваги до усього, 

що представляє будь-яку державу світу. 

Література: 
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Одеський національний політехнічний університет 

м. Одеса, Україна 

На сучасному етапі глобалізаційних і трансформаційних 

процесів актуальним постає питання міжособистісного 

спілкування в різних сферах суспільного життя. 

Уся система ставлення людини до інших людей реалізується 

у спілкуванні. Воно є важливою передумовою формування 

людини як соціальної істоти, взаємодії з різноманітними 

спільнотами, а також необхідною умовою існування суспільства. 

Саме у процесі спілкування відбувається інтелектуальна та 

емоційно-чуттєва взаємодія індивідів, досягається єдність і 

злагодженість їх дій. 

Спілкування є однією з головних проблем, крізь призму 

якої визначають питання сприймання і розуміння людьми одне 

одного, лідерство і керівництво, згуртованість і конфліктність, 

міжособистісні взаємини тощо. 

Окремо слід зупинитися саме на етичному аспекті спілкуван-

ня, оскільки одним із найважливіших його моментів  є вміння   ви-

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/709535/dress-code-guidance-may2018-2.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/709535/dress-code-guidance-may2018-2.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/709535/dress-code-guidance-may2018-2.pdf
https://www.depo.ua/rus/life/u-merezhi-trolyat-posla-ukrayini-na-priyomi-u-elizaveti-04032016131200
https://www.depo.ua/rus/life/u-merezhi-trolyat-posla-ukrayini-na-priyomi-u-elizaveti-04032016131200
https://glavcom.ua/interviews/331680-posol-natalija-galibarenko-jakbi-foto-iz-reveransom-pered-korolevoju-potrapilo-v-internet-vono-bi-vzagali-vsih-
https://glavcom.ua/interviews/331680-posol-natalija-galibarenko-jakbi-foto-iz-reveransom-pered-korolevoju-potrapilo-v-internet-vono-bi-vzagali-vsih-
https://glavcom.ua/interviews/331680-posol-natalija-galibarenko-jakbi-foto-iz-reveransom-pered-korolevoju-potrapilo-v-internet-vono-bi-vzagali-vsih-
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слухати співрозмовника. Це саме та норма, яку так часто пору-

шують на всіх рівнях нашого суспільства, і яка має стати питан-

ням «№ 1» сучасної української школи (як початкової, так і вищої).  

Навіть освічені люди, досвідчені, здавалося б, в тому чи 

іншому питанні слухачі, часто припускаються таких помилок:  

- небажання мислити критично;  

- неуважність до дрібниць; 

- небажання зіставити факти, докладно вивчити питання;  

- відхід від предмету розмови, через що губиться сама її 

суть і логіка;  

- велика кількість мовленнєвих неточностей 

(граматичних, лексичних, фразеологічних, стилістичних тощо).  

Це, безперечно, великі прогалини у сфері сучасної 

української освіти, науки, культури і мистецтва, виправляти 

які, мабуть, доведеться не одне десятиліття.  

Мистецтво слухати можна сформулювати трьома тезами:  

- жодних абстрактних думок;  

- доки ви слухаєте, не можна готувати наступного 

питання або готувати контраргументів; 

- слід сконцентруватися на суті розглядуваного питання. 

Вже з початкової школи учнів треба привчати до того, що 

у спілкуванні зі співрозмовником, який щось заперечує, 

опонент має вміти дуже тактовно нейтралізувати його 

зауваження, для чого використати такі інструменти: 

-    відокремлення зауважень на фоні прагнення зрозуміти; 

- не суперечити відкрито й грубо, оскільки в цьому разі 

розмова може перетворитися на сварку;  

- до позиції співрозмовника потрібно виявити повагу, 

тому що зневажливе і зарозуміле ставлення робить спілкування 

неможливим;  

- визнання правоти слухача (якщо для цього є підстави); 

- стриманість у відповідях, тон яких має бути спокійним, 

грунтовним і дружнім, навіть якщо зауваження співрозмовника 

мають в’їдливий характер;  
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- контролювати власні емоції (що можливо за допомогою 

німих або проміжних запитань на зразок: «А як би я вчинив(-

ла) на його місці?»);   

- окремі види зауважень слід повністю ігнорувати. 

Основними складовими професіоналізму є чесність і поряд-

ність у ділових відносинах. Обман не гарантує конструктивного 

процесу, оскільки створює загрозу і для одного, і для другого 

співрозмовника. Адже розкритий обман у ділових справах тягне 

за собою серйозні адміністративні й кримінальні санкції. 

В етичному плані співрозмовник має виявляти тактовність, 

довіру, розуміння, бути чесним і відвертим зі співрозмовником. 

Треба бути уважним, особливо до жінок, старих, людей з 

інваліднісю, виявляючи  до них гуманність і турботу.  

Якщо перед нами іноземець, треба бути особливо делікатним 

і тактовним,  не забувати  про національні особливості етикету 

ділового спілкування, що властиві його батьківщині. 

Нелегко здобути репутацію доброго співрозмовника, а ось 

втратити її можна через дрібницю: грубощі, зверхнє ставлення 

чи обман. 

 Ділова людина у спілкуванні зобов’язана:  

- поважати себе як особистість, з повагою ставитися до 

всіх відвідувачів;  

- усвідомлювати, що професійна репутація понад усе;  

- цінувати співпрацю;  

- пам’ятати, що некомпетентність лише компрометує 

ділову людину; 

- бути толерантим до вад чи особливостей спів розмов-

ників. 

Безконфліктна поведінка ділових співрозмовників – має 

стати невід’ємною частиною професійної етики. Вона випливає 

з умінь, навичок і знань у галузі того бізнесу, в якій працюють 

співрозмовники. 

Так, дотримання законів спілкування, чесність, орієнтація 

на конкуренцію без порушення моралі - все це можна зараху-

вати до етичних норм спілкування. 



259 

Етика ділового спілкування багато в чому також залежить 

і від того, як поводяться з підлеглими керівники структурних 

підрозділів. Останнім можна порадити дотримуватися таких 

правил:  

-    робити людям добро, принаймні намагатися;  

-   стати прикладом етичних взаємин, запроваджувати 

стандарти етики поведінки;  

- говоритить завжди правду і не ухилятися від відповідей;  

- не уникати відповідальності за невдачі та промахи, 

позділяти їх зі своїми працівниками.  

Уміння продуктивно спілкуватися з людьми взагалі і 

діловими партнерами зокрема, реальними чи потенційними, - 

важлива професійна якість ділової людини, необхідний 

елемент її розмовної та психологічної культури.  

Це «золоте правило» офіційно-ділового етикету має стати 

альфою і омегою в діяльності посадовців усіх рівнів сучасної 

європейської України. 
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У сучасному суспільстві ЗМІ набули великого впливу на 

аудиторію через контроль усього інформаційного потоку. ЗМІ 

стали своєрідними маяками, які створюють та змінюють систему 

соціально-політичних та особистих цінностей. Реклама – це 

необмежена сфера повномасштабної маніпуляції, адже в ній 

відображено різноманітні форми, методи та технології впливу на 

аудиторію. 

Однією з ознак маніпуляції дослідники (Е. Л. Доценко, 

С. Г. Кара-Мурза, Г. Шиллер, Дж. Брайант) називають латентний 

характер впливу. Факт впливу залишається помічений об’єктом 

маніпуляції. 

Під актом маніпуляції ми розуміємо «вид психологічного 

впливу, вміле виконання якого веде до прихованого навіювання 

людині намірів, які не співпадають із її реальними бажаннями» [3, 

с. 60]. Існує два типи маніпуляції: маніпуляція свідомістю 

індивіда та масою свідомістю. Рекламні тексти як джерело 

інформації ідеально підходять до другого типу впливу. 

Рекламне навіювання буває умисним і неумисним, прямим і 

опосередкованим. Зміст опосередкованого навіювання наявний в 

інформаційному потоці в замаскованому вигляді. Саме таким 

навіюванням є прихована реклама, що подається в загальному 

інформаційному потоці, начебто не виділяючись [2, с. 138]. Однак 
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прийомів маніпулювання є кілька, які повторюються та 

обігруються. Вони забезпечують основні функції реклами: 

репрезентативна (представити продукт), меморативна (реципієнт 

має запам’ятати інформацію про товар) та маніпулятивна 

(переконати споживача придбати предмет реклами). 

У багатьох наукових джерелах зазначається, що при розробці 

сучасних рекламних технологій широко використовуються 

психологічні знання, накопичені в області психолінгвістики та 

фоносемантики. Ми виділяємо прийоми псевдо логіки (логічного 

обману), прямої маніпуляції та навіювання, а також прийоми 

нейролінгвістичного програмування (НЛП). В дослідженні 

зосереджено увагу на логічному обмані [1]. 

Одним із методів прямої маніпуляції слід назвати «апеляцію 

до прогресу». Щоб ототожнювати компанію із передовими 

технологіями рекламодавці використовують такі формулювання 

як «нова форма», «нова упаковка». Найрозповсюдженішим 

обманом у рекламі є «безкоштовний сир», який реалізується в 

пропозиції «придбайте цей товар та отримайте інший у 

подарунок», вартість якого продавець передчасно включив до 

вартості попереднього. Часто «подарунком» є товар, який погано 

продається, щоб компанія не несла збитки влаштовують так звані 

акційні пропозиції. «Перемога над іншими» цей прийом яскраво 

відображається у фразі з відомої реклами батарейок – «працює 

довше за інших». Наступними метода ми впливу на споживачів є 

«авторитет» товар рекламує відома людина (якщо він/вона це 

використовує той я буду) і протилежний йому «голос народу» про 

продукт говорить звичайний перехожий (це пересічний 

громадянин/громадянка, такий як і я). Ще одним способом 

впливу є «наслідування»: спроба змусити купувати рекламований 

товар у якомога більших кількостях. Тут також експлуатується 

психологічний ефект соціального наслідування. Заклик «доктора-

стоматолога» з рекламного ролика: «Просто візьміть кілька 

подушечок Орбіта і пожуйте їх...». У багатьох роликах відправля-

ють у рот одразу по дві подушечки жуйки, кидають у суп не один, 

а два-три кубика «Маґґі», розчиняють у склянці по дві таблетки 
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ліків і т. д. Це підсвідомо змушує споживати вдвічі більше, тобто 

витрачати більше грошей на придбання рекламованого товару. 

Отже, на підставі проведеного теоретичного аналізу, можна 

зробити висновок, що реклама, як вид психологічного впливу 

спирається на сукупність характеристик особистості потенційних 

споживачів, а також на ряд загально психологічних чинників, що 

детермінують ефективність цього впливу. Важливим є також те, 

що в процесі розробки сучасної рекламної продукції 

використовуються і тісно переплітаються різні моделі впливу. 

Розвиток і об'єднання інформаційних середовищ, що 

використовують електронні технології, дозволяє все більш 

активно впливати на свідомість і поведінку особистості через 

засоби масової інформації. Відсутність чіткої законодавчої бази 

щодо змісту і форми подачі рекламної інформації, заснованої на 

експертній оцінці фахівців психологів, на даному етапі дозволяє 

безконтрольно застосовувати різні способи маніпуляції як в 

комерційній, так і в соціальній чи політичній рекламі. 
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На сьогоднішній день в металургійному виробництві, 

зокрема в цехах холодної прокатки (ЦХП) працівники можуть 

піддаватися впливу небезпечних та шкідливих фактори 

виробничого середовища [1-4]: 

– запиленістю (фактична концентрація пилу 19,4 мг/м3) та 

загазованості; 

– тепловипромінюванню (200 Вт/м2  при нормі 140 Вт/м2); 

– парам кислот в травильному відділенні; 

– підвищеній температурі в зоні відпалу (28 0С при нормі 

15 0С - 26 0С); 

–  парам мастил (9,2 мг/м3  при нормі 5 мг/м3); 

– високому рівню загальної вібрацій (121 дБ при нормі 109 дБ); 

– високому рівню промислових шумів в прокатних 

відділеннях (103 дБА при нормі 80 дБА); 

– недостатньому природному або технічному освітленню в 

робочих приміщеннях. 
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Основними заходами поліпшення умов праці та охорони 

здоров’я  в прокатних цехах є [5]: 

– удосконалення режиму роботи працівників; 

– поліпшення санітарно-побутових умов праці; 

– доведення до нормативного рівня показників виробничого 

середовища за елементами умов праці (технічні та технологічні 

рішення); 

– запобігання виробничому травматизмові, зниження захво-

рюваності та поліпшення медичного обслуговування та інші. 

Основною причиною виділення парів в прокатному вироб-

ництві є мастильно-охолоджуючі рідини (мінеральні, рослинні 

масла та їх суміші, водо-масляні суміші та емульсії), які застосову-

ють головним чином для відводу тепла від ріжучого інструменту. 

Вони знижують температуру в зоні обробки і тим самим 

підвищують стійкість ріжучого інструменту, знижують коефіцієнт 

тертя при прокатці смуг і листів, сприяють зменшенню зносу 

валків і налипання металу на валки, запобіганню смуг і листів від 

задирів, поліпшують якість оброблюваної поверхні та зберігають 

від корозії різальний інструмент і оброблювану заготовку. 

До основних вимог до мастильно-охолоджуючих рідин 

(МОР) належать: 

–  стабільність в умовах експлуатації та  зберігання; 

–  зручність при подачі на смугу та валки; 

–  можливість піддаватися регенерації та не чинити 

шкідливого впливу на навколишнє середовище [6-8]. 

Негативний вплив МОР на робочих пов'язаний з 

потраплянням рідини на шкіру і в дихальні шляхи в процесі 

приготування емульсії, її розбризкування і перегрів при 

охолодженні смуги і листів в процесі прокатки (рис. 1) [1].  

Особлива небезпека відпрацьованих МОР полягає в тому, що 

з промислових майданчиків вони просочуються в ґрунт і мігру-

ють з підземними водами, забруднюючи водойми органічними 

сполуками та іншими токсичними речовинами і присадками. 

Ступінь впливу МОР на працівників та навколишнє середовище 

наведено в таблицях 1 та 2. 
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Рисунок 1 – Негативний вплив МОР на обслуговуючий персонал при 

безпосередньому контакті з рідиною або парами мастил 

Аналіз даних таблиць 2 та 3 показує, що в цехах холодної 

прокатки спостерігається помірна ступінь (4-6 балів) впливу 

парів мастил, при чому токсичні речовини, що виділяються при 

експлуатації МОР, відносяться до IV класу небезпеки. 

З метою оздоровлення робочої зони ЦХП застосовують як 

місцеву вентиляцію, так і часткову аерацію [9]. Для видалення парів 

технологічного мастила в міжклітьових проміжках безперервного 

стану і за останньою кліттю встановлюють витяжні зонти (рис. 2).  

Таблиця 1 – Характер і оцінка рівня впливу МОР на працівників 

прокатного цеху 
Найменування показника 

оцінки дії різних 
чинників 

Рівень дії 
Кількість 

балів 
Ступень 
впливу 

Подразнююча дія на очі немає впливу 0  х 
слабка дія 1  - 
подразнююча дія 2  - 

Шкіряно-резорбитивна  не впливає 0  - 
слабка дія 1  - 
подразнююча дія 2  х 

Сенсибілізуюча  не впливає 0  - 
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Слабка дія 1  х 
подразнююча дія 2  - 

Токсичні речовини, що 
виділяються при 
експлуатації МОР  

I клас небезпеки 4  - 
II клас небезпеки 3  - 
III клас небезпеки 2  - 
IV клас небезпеки 1  х 

Таблиця 2 – Оцінка сумарної дії шкідливих чинників парів МОР 
Сумарний 

рейтинговий бал, 
балів 

Ступінь впливу 
МОР 

Умовне 
позначення 

Результат 
оцінки 

10–12  Гіпер ГВ - 
7–9  Сильний СВ - 
4–6  Помірний ПВ х 
1–3  Слабкий СлВ - 
0  Без дії БД - 

Встановлення вентиляційної системи сприяє підтриманню 

в приміщеннях нормальних умов повітряного середовища, що 

відповідають санітарно-гігієнічним та технологічним вимогам. 

Встановлення вентиляційної системи сприяє підтриманню 

в приміщеннях нормальних умов повітряного середовища, що 

відповідають санітарно-гігієнічним та технологічним вимогам. 

Для підвищення ефективності уловлювання мастил слід 

також рекомендувати встановлення двоступеневого тумано-

уловлювача (рис. 3), в якому перший ступінь складається з 

тонких волокон, а другий ступінь сітчастий бризкоуловлювач 

служить для уловлювання укрупнених рідких частинок.  

 
1 – розмотувач; 2 – робочі кліті; 3 – витяжні зонти в міжклітьових 

проміжках; 4 – витяжний зонт над моталкою; 5 – вентилятори; 6 – 

повітропровід 

Рисунок 2  – Вентиляційна система безперервного листового стану 

холодного прокату 
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1 – волокнистий фільтр; 2 – сітчастий фільтр; 3 – вентилятор; 4 – 

трубопровід видалення очищеного повітря 

Рисунок 3 – Двоступеневий тумано–уловлювач 

Таким чином, для зниження впливу парів мастил в 

прокатному виробництві рекомендовано встановити: 

– вентиляційну систему безперервного листового стану холод-

ного прокату, яка сприяє збільшенню кратності повітряобміну  до 

меж 10-25; 

– двоступеневий тумано–уловлювач, застосування якого 

забезпечить зниження концентрації парів до 0,9 мг/м3 (при 

гранично допустимій величині концентрації 5 мг/м3). 
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Анотація: Доповідь присвячена удосконаленню віброзбудника 

прямолінійних коливань мехатронної вібраційної насіннє-

очисної машини. Віброзбудник служить привідним механізмом 

робочих органів машини і від його роботи залежить 

ефективність всієї машини. Для зміни амплітуди коливань 
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робочих органів, одного з головних параметрів роботи, без 

зупинки і переналадки машини можна закріпити дебаланси 

рухомо, притискаючи до валу силою пружини. 

Ключові слова: очистка насіння, віброзбудник, дебаланс, 

амплітуда 

Ключовою проблемою розвитку сільського господарства 

країни є збільшення виробництва зерна. Основним шляхом 

нарощування виробництва зерна вважається підвищення 

врожайності зернових культур, яке в значній мірі залежить від 

якості посівного матеріалу. 

Наявність в посівному матеріалі насіння бур’янів приводить 

не тільки до зниження урожайності сільськогосподарських 

культур, але і погіршує якість продукції, збільшує витрати на її 

виробництво, ускладнює обробіток ґрунту та проведення інших 

робіт у землеробстві, спричиняє поширення хвороб та шкідників 

культурних рослин [1]. 

Ефективність підготовки якісного насіннєвого матеріалу 

за існуючими технологічними схемами з використанням 

відомих очисних машин не завжди повністю задовольняє 

існуючим вимогам [2, 3]. 

Одним з основних методів боротьби з бур’янами є 

післязбиральне очищення врожаю. Проблемою при цьому є те, 

що насіння бур’янів внаслідок щорічного очищення на одних і 

тих же робочих органах насіннєочисних машин, за довгі роки 

пристосувалось до таких умов, і за даними ознаками розділен-

ня майже не відрізняється від насіння основної культури. 

Зважаючи на це, є вкрай необхідною розробка нових робочих 

органів насіннєочисних машин, робота яких базувалася б на 

інших ознаках поділу компонентів насіннєвих сумішей. 

Особливу актуальність мають робочі органи насіннєочисних 

машин, які використовують поєднання декількох ознак 

розділення. 

Мехатронна вібраційна насіннєочисна машина (рис. 1) 

призначена для сепарування важко-роздільних сумішей насіння і 

домішок. 
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Рисунок 1 - Мехатронна вібраційна насіннєочисна машина 

При виконанні технологічного процесу сепарації різних 

насіннєвих сумішей найчастіше приходиться змінювати 

наступні параметри:  

– частоту коливань (змінюється частотним перетворювачем); 

– поздовжній кут нахилу сепаруючих пластин (змінюється 

включенням електродомкрата для всіх сепаруючих пластин 

одночасно); 

– подачу насіння (змінюється частотою обертання 

крилаток і установкою різних по товщині і формі крилаток); 

– режим руху насіннєвої суміші по сепаруючим пластинам 

(змінюється амплітудою і частотою коливань; відстанню між 

сепаруючими пластинами). 

Так, для зміни амплітуди коливань використовується 

універсальний віброзбудник прямолінійних коливань (рис. 2) 

двохвального типу з ремінною зубчастою передачею дає 

можливість отримати ударний режим руху насіння по робочим 

органах машини.  

Частота коливань регулюється шляхом зміни частоти 

обертання ведучого вала, амплітуда коливань шляхом установки 
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дебалансів різної маси і зміною радіуса їх обертання. 

Використання двостороннього зубчастого ременя дає можливість 

отримання низького рівня шуму і усуває необхідність 

використання масла для змащування зубчастих коліс в корпусі 

віброзбудника [5]. 

 
Рисунок 2 – Універсальний віброзбудник [4] 

Характер зміни амплітуди коливань від кутової швидкості 

для цього віброзбудника 𝐴 =  𝑓(𝜔). Так, що амплітуда коливань 

регулюється тільки поступово під час зупинки зміною статичного 

моменту за рахунок маси дебалансу, радіуса центру мас або 

одночасною зміною обох параметрів. При цьому необхідно 

відзначити, що маса коливальної частини машини помітний 

вплив на амплітуду коливань не робить. Тому перспективним є 

розробка віброзбудника в якому дебаланси закріплені рухомо і 

притискаються до валу силою пружини (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Саморегулюємий універсальний віброзбудник 

mr 0

m*

mr 0

m*
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Збільшення частоти обертання призводить до збільшення 

відцентрової сили дебаланса, яка стає більше пружної сили 

пружини і дебаланс починає переміщуватися, збільшуючи 

радіус обертання. При цьому збільшується амплітуда коливань 

робочих органів. 

Таким чином, під час роботи машин може змінитися стан 

(вологість, подача, співвідношення компонентів, крупність 

насіння і т. ін.) оброблюваної суміші однієї і тієї ж культури. З 

метою забезпечення ефективного режиму сепарації буде 

потрібна зміна амплітуди коливань робочих органів. Така 

конструкція вібратора дозволяє вирішити цю проблему, 

змінюючи амплітуду від частоти коливань з будь-якого закону 

на ходу без зупинки машини. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и последствия 

загрязнения воздушной и морскойсреды тяжелыми металлами, 

образующимися в процессе сгорания нефтяного топлива в 

судовых двигателях и котлах. Оценено количество металлов, 

выбрасываемых в окружающуюсреду с судов.  

Ключевые слова: мазут, отработанные газы, зола, тяжелые 

металлы, суда. 

В век глобализации экономики огромное значение приобрела 

транспортировка грузов по всему земному шару. 90% перевозок 

осуществляется морским транспортом. На начало 2019 года 

морские перевозки осуществляли более 90000 судов. На 

транспорт приходится 27% мирового энергопотребления. Доля 

нефти в энергопотреблении транспортом превышает 90%, на 

природный газ приходится 4%, на электроэнергию 1%, все виды 

биотоплив составляют 2%. Транспорт определяет мировой спрос 

на нефть, занимая почти две трети в ее конечном потреблении.  

В результате сжигания нефтяного топлива в атмосферу 

выбрасывается огромное количество отработанных газов. 

Помимо основных газовых компонентов в выбросах 

содержится зола, имеющая сложный состав и содержащая 

тяжелые металлы, наносящие серъезный вред окружающей 

среде и здоровью человека. 

Нефть представляет собой смесь углеводородов, главным 

компонентом которых являются углерод 83-87% и водород 11-

15%. Наряду с углеродом и водородом во всех нефтях 

присутствуют сера, азот, кислород, вода, минеральные и 
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механические примеси, более шестидесяти микроэлементов, в 

том числе и тяжелые металлы. В золе, после сжигания нефти, 

обнаружено более 25 элементов: Fe, Mn, Cr, Co, Ni, V, Mo, Cu, Zn, 

Pb, Hg, Cd  и другие. Состав золы различных нефтей может 

значительно отличаться. Процентная концентрация металлов 

колеблется в широких пределах от 10-1 (V, Na) до 10-7  (Ti, Au) %. 

Количество микроэлементов в нефти зависит от месторождений и 

глубин залегания и находится в интервале 0,02 – 0,03% по массе. 

Металлы находятся в связанном состоянии в виде солей, взвесей 

горных пород, металлорганических соединений, хелатных 

комплексов, полиароматических асфальтеновых структур [1, 

с.91]. Содержание металлов в нефтях по различным данным 

приведено в таблице 1. 

Таблица.1-  Содержание некоторых металлов в нефтях различных 

месторождений. 
Металл Ед. изм. Содержание Литература 
Hg (ртуть) ррм* 0,7 – 3,4 [2, с.27] 
Hg г/т 0,7 [4, с.19] 
Pb (свинец) ррм 0,5 – 3,3 [2, с.27] 
Pb г/т 2 - 4 [3, с.164] 
Ni (никель) г/т 1 - 10 [3, с.164] 
Ni г/т 170 [4, с.19] 
V (ванадий) г/т 250 [4, с.19] 
Cu (медь) г/т 40 [4, с.19] 
Cr (хром) г/т 8,0 [4, с.19] 
As (мышьяк) г/т 2,0 [4, с.19] 

*  ррм  -  мг/дм3 

В процессе переработки нефть проходит стадию 

электрообессоливания, на которой снижается содержание воды 

до 0,1 - 0,2% и солей  не более 3 - 5 мг/дм3. Эта стадия очистки 

снижает содержание в нефти металлов, находящихся в виде 

водорастворимых солей. Затем смесь углеводородов разгоняют в 

атмосферновакуумной трубчатой печи на отдельные фракции в 

зависимости от температуры кипения. Бензин, керосин, дизельное 

топливо отгоняются, мазут является высококипящим 

компонентом (от 350 0С) и при перегонке остается в кубе. В 

мазуте, с повышением вязкости, зольность увеличивается в 2 – 4 
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раза [5], что связано с отбором легких малозольных фракций.  

Об увеличении содержания металлов в остаточных 

фракциях перегонки можно судить по данным [6, с.140], 

полученным для ванадия и никеля. Содержание ванадия в 

вакуумных дистиллятах прямой перегонки «советских» нефтей 

находится в пределах от 6·10-5 до 1·10-4 % (масс.), никеля от 

3·10-5 до 6·10-5 % (масс.). В мазутах содержание этих металлов 

резко увеличивается до 1·10-4 - 12·10-3% (масс.) для ванадия и 

до 3·10-3 - 42·10-3 % (масс.) для никеля. Еще большее содержа-

ние металлов можно ожидать в гудроне, превращенном в 

процессе висбрейкинга в топочный мазут. 

Содержание металлов в дистиллятных и остаточных 

топливах отражает такой показатель как зольность в % по массе.  

В  таблице 2 представлены данные [7, с.35] по количеству 

золы в мазутах, полученных из нефтей Венесуэлы, Ирана, 

Ирака, Саудовской Аравии. 

Таблица.2- Содержание золы в мазутах из нефтей некоторых 

месторождений 
Происхождение 
мазутов 

Выход 
мазута на 
нефть, % 

Зола % СодержаниеV, % 
в золе 

Венесуэла 58,0 0,115 40,7 
Иран 45,0 0,0503 13,3 
Ирак 32,5 0,0168 57,5 
Саудовск. Аравия 17,8 0,0148 15,3 
Ирак 45,8 0,0303 17,4 

Хотя данная выборка и не является всеобъемлющей, она 

позволяет предположить, что в среднем 40% нефти это мазут, 

зольность мазутов и состав золы определяются месторож-

дением нефти.  

Цель исследования – оценить количество золы, выбрасывае-

мой вместе с отработанными газами судов и систематизировать 

методы снижения попадания золы в окружающую среду. 

Стандарты на топливо не требуют конкретизировать 

металлы, входящие в состав золы. По показателю зольности 

можно судить лишь об их общем количестве. (Данные 

представлены в таблице 3). 
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Таблица.3- Содержание золы в судовых дистиллятных и остаточних 

топливах 

Топливо 
Зольность, %, 

не более* 
Стандарт 

Мазут топочныймалозольный 40 0,04 
ГОСТ 10585-
2013 

Мазут топочныймалозольный 100 0,05 
ГОСТ 10585-
2013 

Мазут флотський зольный Ф5 0,05 
ГОСТ 10585-
2013 

Мазут топочныйзольный 40 0,12 
ГОСТ 10585-
2013 

Мазут топочныйзольный 100 0,14 
ГОСТ 10585-
2013 

Топливасудовыеостаточные   
RMA 10 0,04 ISO 8217-2017 
RM 30 - 180 0,07 ISO 8217-2017 
RMG 180 -700 0,1 ISO 8217-2017 
RMК 380 -700 0,15 ISO 8217-2017 
Топливасудовыедистиллятные 0,01 ISO 8217-2017 
Топливодизельное 0,01 ГОСТ 305-2013 

Топливодизельное ЕВРО 0,01 
ГОСТ 32511-
2013 

*Зольность определяется согласно ГОСТ 1461-75 Нефть и 

нефтепродукты. Метод определениязольности; ISO 6245-2001 

Нефтепрдукты. Определение золы.  

 

Однако, некоторые предприятия производят дальнейший 

развернутый анализ золы на содержание тяжелых металлов [8, 

с.210]. В таблице 4 приведены данные такого анализа. 

 

Таблица.4- Содержание тяжелых металлов в золе мазутов 

мазутохранилища завода Уралмаш [8, с.210] 
Зола мазута Тяжелые металлы, мг/кг  

Cu Zn Pb Cr Ni Co V  Mn 

Проба №1 50  300 20  5000 10  20  1000 5000 

Проба №2 30  500 10  3000 10  20  1000 1000 

 

Сопоставив данные таблиц 1 - 4 можно сделать вывод, что 

вместе с золой, образующейся при сгорании топлива в котлах и 

дизельних установках судов в окружающую воздушную, а 

затем и водную среду поступают тяжелые металлы. (К 

тяжелым металлам принято относить металлы с атомной 

массой более 50 г/моль или плотностью более 8 г/см3).                                                                                                                         
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Воспользовавшись данными работы [9, с.113] (таблица 5) 

попытаемся оценить количество металлов, выброшенных в 

окружающую среду вместе с отработанными газами судового 

главного двигателя MAN 6S60MC максимальной мощностью 

11327 кВт при частоте вращения 97 мин-1. На момент испыта-

ний [9, с.113] двигатель работал на мазуте, соответствующем 

RMG 380 по ISO 8217-2005. 

 

Таблица.5-  Замеры отработанных газов ГД MAN 6S60MC [9,с.113] 

Мощность ГД 
% 

MCR 
85 75 50 25 

кВт 9553 8460 5638 2968 
Частота 
вращения ГД 

мин -1 97 93 81 65 

Замеренный 
расход топлива 

кг/ч 1918,8 1730,5 1199,9 649,2 

Расход воздуха кг/ч 96546 81970,49 53699,22 33305,31 
Поток 
выпускных 
газов 

кг/ч 98464,77 83700,96 54899,15 33954,51 

Максимально 
возможное  ко-
личество золы*  

кг/ч 1,9188 1,7305 1.1999 0,6492 

*Наши вычисления  

 

В настоящее время содержание золы в топливе RMG 380 в 

соответствии с ISO 8217 - 2010 составляет не более 0,1 % 

(масс.) (см. табл. 3). Тогда можно вычислить максимально 

возможное количество золы, образующееся при сгорании 

топлива при работе двигателя MAN 6S60MC  на различных 

нагрузках (наши вычисления в табл. 5).  

Согласно обзору морского транспорта [10. с.38] на 1 

января 2019 года грузовыми перевозками занято 94169 судов 

общим дедвейтом более 1,9 млрд. рег.тонн. Для того чтобы 

оценить количество золы, выбрасываемое в атмосферу этими 

судами, нами была предпринята попытка оценить общее 

количество топлива, используемое в судовых дизелях.  

Средняя мощность рассчитывалась по формуле [11, с.326]: 

N = D·α,                                              (1) 
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где N – средняя мощность, кВт/ч; 

D – средний дедвейт, т; 

α – для танкеров была взята 0,2; для контейнеровозов 1,15; для 

балкеров 0,2;для судов, перевозящих генеральные грузы 0,5; 

для прочих судов 1,0. 

Для подсчетов общего количества используемого 

судовыми дизелями мазута был принят подход ИМО для 

оценки выбросов углекислого газа, изложенный в Резолюции 

Комитета Защиты Морской Среды (КЗМС) MEPC.245(66) 2014 

года [12, с.29]. Было принято допущение, что главный и 

вспомогательный двигатели работают на остаточном топливе. 

Тогда общий расход топлива определялся по формуле (2) для 

каждого типа судов.  

G = [(Pме ·SFCME) + (PAE  ·SFCAE)] · n ·10-6· 24 ,  т/сутки,    (2) 

где Pме - расчетная мощность главного двигателя, равная 75 % 

от его средней мощности (0.75 ·N), кВт; 

PAE - расчетная мощность вспомогательных двигателей (0.025 

·N +250), кВт; 

SFCME (190 г/кВч), SFCAE  (215 г/кВч), - удельный эффективный 

расход топлива главными и вспомогательными двигателями;  

n – число судов определенного типа. 

Данные расчетов представлены в таблице 6. 

 

Таблица.6-  Оценка количества топлива, ежегодно используемого 

морскими транспортными судами 

Типы 
судов 

До
ля 
% 

Всег
о 

судо
в 

Общи
й 

дедве
йт, 

тыс.т. 

Сред
-ний 
дед- 
вейт,

т 

Сред
-няя 
мощ

н 
кВт 

Расход 
топлив

а, 
т/сутк

и 

Расход 
топлива
*, т/год 

Нефтяные 
танкеры 

29,2 27497 561079 20405 4081 285055 52165065 

Балкеры 42,5 40022 818612 20454 4090 632564 138531516 

Контейнер
овозы 

13,1 12336 252825 20495 23569 2042131 447226689 

Суда для 
генеральн
ых грузов 

3,9 3673 74458 20272 10136 136866 29973654 
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Прочие 
суда 

11,3 10641 217028 20395 20395 783942 171683298 

Всего 100 94169 1924002 - - 3879558 839580222 

*При расчете годичного расхода топлива процент ходового времени 

для танкеров принимался 0,5, для прочих судов 0,6 [11, с.370]. 

 

Если зольность судового мазута согласно ISO 8217-2017 

максимальна и составляет 0,1 %, коэффициент преобразования 

расхода топлива в количество золы равен 0,001. Таким образом, 

количество ежегодно выбрасываемой судами золы можно 

оценить как  839580,2 т/год.  Надо принять во внимание, что 

расчет не включает расходы мазута судовыми котлами. 

Образующиеся в процессе  сгорания топлив оксиды 

металлов (зола) соединяются с сажей (продуктом неполного 

сгорания ароматических соединений) и образуют так 

называемые твердые частицы. Эти частицы рассеиваются в 

атмосфере и со временем оседают на поверхности воды. 

Тяжелые металлы, находящиеся в золе,  представляют 

большуюо пасность для человека. В организм могут поступать 

при вдыхании воздуха, содержащего отработанные газы 

двигателей, дымовые газы котлов, газы, образовавшиеся при 

сжигании мусора, содержащего микропримеси тяжелых 

металлов.  

Тяжелые металлы, выброшеные в атмосферу, оседают в 

воду и по пищевой цепочке растения → животные (рыба) → 

человек попадают в организм человека. Там они 

концентрируются в клетках и вызывают негативный ответ. 

Для обитателей моря (морских экосистем) наиболее 

опасны соединения свинца, ртути и кадмия. Ядовитые 

соединения этих металлов приведены в таблице 7 [13, с.143]. 

 

Таблица.7-Ядовитые соединения ртути, свинца и кадмия с указаним 

растворимости в воде 

Элеме
нт 

Соединения 
Растворимо
сть в воде, 
%, (20 0С) 

Действия 

 
Ртуть 

Hg 

Хлорид ртути (I) 
каломель Hg2Cl2 

2,3·10 -4 
Незначи
тельно 
ядовит 

 
Пары и 

соединения 
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Ртуть 

Hg 

Оксид ртути (II) 
HgО 

5·10-3 (25 
0С) 

Ядовит ртути 
чрезвычайно 

ядовиты, 
накапливаются 

в организме. 

Сульфид ртути 
(II) киноварь HgS 

1,25·10-

6(180С) 
 

Хлорид  ртути 
(II) сулема HgCl2 

6 
Очень 
ядовит 

Бромид ртути (II) 
HgBr2 

0,62·10-

3(250С) 
 

Иодид ртути (II) 
HgI2 

6·10-3 (25 
0С) 

 

 
Кадм

ий 
Cd 

Оксид кадмия 
CdО 

 Ядовит 
Накапливается в 

организме. 
Поражает 
нервную 
систему 

Нарушает 
фосфатно-

кальциевый 
обмен 

Вызывает  
анемию 

Гидроксид 
кадмия Cd(ОН)2 

2,6·10-2  

Сульфид кадмия 
CdS 

1,3·10-2 (18 
0С) 

 

Хлорид кадмия 
CdCl2 

52,5 Ядовит 

 
 
 
 
Свине
ц Pb 

Гидроксид 
свинца (II) 

Pb(OH)2 

4,8·10-

6моль/л 
 

 
 
 
 
 

Соединения 
свинца ядовиты. 

Вызывают 
тяжелые 

хронические 
отравления. 

Фторид свинца 
(II) PbF2 

6,5·10-2  

Хлорид свинца 
(II) PbCl2 

0,97  

Бромид свинца 
(II) PbBr2 

0,85  

Иодид свинца 
(II) PbI2 

9·10-2  

Сульфат свинца 
(II)  PbSO4 

4,21·10-3  

Свинецорганическ
ие соединения  

Pb(CH3)4,Pb(C2H5)4 

 
- 

Очень 
ядовиты 

 

Когда речь идет о предотвращении загрязнения воздуха с 

судов, ограничивается содержание в отработанных газах оксидов 

азота, серы (МК МАРПОЛ 73/78), угарного газа. Выбросы золы 

ограничиваются содержанием металлов в топливе (зольность) и 

не нормируются выбросы золы, твердых частиц, тяжелых 

металлов в отработанных газах дизелей и дымовых газах котлов. 

Совершенствование конструкции двигателя и эксплуатационные 

факторы, направленные на улучшение процессов сгорания 

топлива, снижают выбросы угарного газа и продуктов неполного 

сгорания, способствуют снижению содержания оксидов азота в 
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отработанных газах, но они не способны повлиять на образование 

в процессе сжигания топлива золы.  

Отсутствие контроля выбросов тяжелых металлов с судов 

ставит под вопрос их экологическую эффективность. Можно 

предложить два пути сокращения выбросов тяжелых металлов 

с судов. Первый направлен на изменение характеристик 

топлива. Снизить загрязнение природной среды оксидами 

металлов возможно путем снижения зольности нефтяных 

топлив – переход на малозольные мазуты в качестве топлив 

судовых дизелей и котлов. Хорошие результаты может дать 

использование топлив, не содержащих металлов, например,  

природного газа, биоспиртов, безуглеродных топлив.  

Второй путь решения проблемы может быть направлен на 

очистку отработанных газов. Частично снижает содержание 

золы использование системы очистки отработанных газов 

(СООГ). Скруберы СООГ направлены в первую очередь на 

снижение содержания оксидов серы, но попутно используемая 

в них вода или щелочной раствор увлекают и твердые частицы, 

содержащие неорганические примеси. Снижают концентрацию 

золы и используемые в системах селективного каталити-

ческого восстановления оксидов азота фильтры. Однако, на 

сегодняшний день, всего 362 судна используют в качестве 

топлива сжиженный природный газ и еще 135 строятся, и всего 

1000 судов оборудованы системой СООГ, что чуть более 

одного процента всех судов, находящихся в эксплуатации. 

Понятно, что проблема загрязнения воздушной и морской 

среды золой и содержащимися в ней тяжелыми металлами с 

судов не решена и не решается. 

Загрязнение моря тяжелыми металлами происходит не 

только вследствие выбросов в атмосферу при сжигании 

нефтяного топлива судовыми энергетическими установками. 

Большое количество тяжелых металлов поступает в воду при 

эксплуатации нефтяных терминалов.  

Если нефть попадает в воду, содержащиеся в ней 

соединения металлов экстрагируются и загрязняют морскую 
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среду, включая донные осадки [14].(См. Таблицу 8). 

 

Таблица.8- Содержание тяжелых металлов в морских донных осадках 

Черного моря у побережья Грузии[14] вблизи нефтеперегрузочного 

терминала. 
Глубина 

измере-

ний 

Содержание загрязнителей 

НУ,мг/кг* Fe, 

% 

Pb, 

% 

Cd, 

% 

Cr, 

% 

Ni,мг/кг Mn, 

% 

18 м - 5,3 12,8 0,17 283 83,3 0,12 

30 м 30,3 4,05 13,5 0,25 100 55,0 0,14 

35 м 97,8 4,50 31,3 0,26 127 65,0 0,16 

* ПДК – предельно допустимая концентрация нефтяных углеводоро-

дов для рыбохозяйственных водоемов 0,05мг/л. 

 

Из таблицы 8[14, с.840] видно что, чем выше содержание 

нефти в воде, тем большее количество металлов, в том числе 

свинца и кадмия, концентрируется  в донных прибрежных 

отложениях. 

Экологическим бедствием являются разливы нефти, в 

результате которых тяжелые металлы экстрагируются в воду, и 

термические методы ликвидации разливов, сопровождающиеся 

загрязнением атмосферы.  

Выводы. Одним из путей загрязнения морской среды 

тяжелыми металлами является сжигание мазутов судовыми 

энергетическими установками. Несмотря на то, чтотяжелые 

металлы ядовиты для человека и морской биоты, серъезных 

попыток оценить ихколичество, попадающее в окружающую 

среду при эксплуатации морского транспорта, и принять меры 

по снижению выбросов на сегодняшний день не предпри-

нимается. Повысить экологическую безопасность судов 

возможно при переходе на более экологичные виды топлив и 

очисткой отработанных газовдвигателей и дымовых газов 

котлов. 
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Дане дослідження виконано в рамках пошуку оптимальної 

конструкції випромінюючого генератора КВЧ діапазону для 
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застосування його в електронних пристроях медико-

біологічного призначення. В якості генератора запропоновано 

електронний пристрій, в якому для збудження електро-

магнітних коливань в надширокій полосі частот застосовується 

імпульсний розряд в циліндричному хвилеводі, який наванта-

жений на стержневу діелектричну антену.  

Крім того, принципово важливим є отримання низької 

енергії випромінювання, яка повинна бути співрозмірна енергії 

теплових флуктуацій та мати спектр по типу флікер-шуму, який 

відтворює діапазон випромінювання живих клітин при 

спектральній щільності потужності шуму не вище 

 10−16Вт/см2×Гц. 

В роботі запропоновано розрахунково-експериментальний 

підхід визначення параметрів генератора іскрового розряду КВЧ 

діапазону з урахуванням різних впливаючих факторів. Для 

розрахункового визначення спектральної щільності випромі-

нювання в біологічно значимому інтервалі частот 50…60ГГц 

використана модель збудження діелектричної стержневої антени 

прямокутним імпульсним струмом. Спрощена структура цього 

імпульсу представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Модель збудження антени прямокутним імпульсним 

струмом 

Тривалість імпульсу 𝜏 = 1 мкс, що відповідає часу активної 

частини імпульсного розряду, яка визначена експериментально 

[1]. Частота повторень розряду складає 30…50 Гц. При 

імпульсній потужності 1 кВт середня потужність розряду складає 

близько 20…50 мВт, що підтверджує параметри роботи вихідних 

кіл розрядного ланцюга. Спектральний аналіз отриманих енерге-
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тичних характеристик запропонованої моделі показав, що при 

оптимальних умовах збудження стержневої діелектричної антени 

отримані характеристики на частоті 60…70 ГГц складають: ін.-

тенсивність випромінювання - ~10−15 Вт

см2, а спектральна щільні-

сть потужності випромінювання 10-27 Вт

см2Гц
. Дана оцінка характер-

ризує лінійну (детерміновану) компоненту випромінювання. 

Проведено також  оцінку енергетичних параметрів впливу на 

моделі збудження антени тепловим випромінюванням плазми 

імпульсного періодичного газового розряду. Явища, які 

виникають під час іскрового розряду визначають загальний 

енергетичний стан середовища. Інтегральною характеристикою 

такого стану може бути кількість тепла, яке виділяється в області 

розряду, внаслідок чого виникає теплове випромінювання. 

Фізична суть цього випромінювання заключається в перетворенні 

внутрішньої теплової енергії випромінюючого тіла в енергію 

електромагнітного поля, яка поширюється за межі випроміню-

ючого тіла [2].  Виходячи з цього сумарну спектральну щільність 

власного та відбитого випромінювання плазмового шнура 

іскрового розряду можна записати у вигляді:  

( )2 2

2 2 
=  +  =

 
заг O К

k
R T T T

, 
К OT T T=  +  

де ρ — коефіцієнт відбиття ;   - довжина хвилі; k  - постійна 

Планка;  

ТО — радіояркісна температура відображеного випромінювання;  

ТК — удавана температура випромінювання; α - постійна 

величина, що приймає значення в інтервалі 0,8…1,4. 

Прийнявши, що ТК має величину близько 30…300 К, тоді 

спектральна щільність власного відбитого теплового 

випромінювання плазмового шнура іскрового розряду на 

частоті 60 ГГц складає 10-20…10-29 Вт

см2 [3]. 

Слід відмітити, що потужність випромінювання залежить не 

тільки від ТК, але від площі випромінюючого об'єкта, його форми, 
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жорсткості поверхні та інших факторів, тоді вираз для потужності 

випромінювання може бути записано в наступному вигляді: 

 

39 2

2

2
10−

   


випр К Ц ср К ЦP kT S f f T S f  

где SЦ – площа плазмового циліндру; fср – середнє значення 

частоти; k   - постійна Больцмана; Δf – полоса частот, в якій 

розглядається випромінююча потужність.  

З урахуванням біологічної значимості випромінювання 

вибираємо основні парами: fср=65 ГГц;  полоса частот 60…70 Ггц; 

довжина плазмового циліндра - 1…2 мм; діаметр каналу пробою - 

0,01…1 мм. Звідси кількісна оцінка складає: 10-17…10-14  Вт. 

Отримана оцінка в повній мірі відповідає критерію випромі-

нювання наднизької потужності у радіочастотного діапазоні. Для 

перевірки отриманих оцінок були проведені експериментальні 

дослідження струмів, які протікають в ланцюзі електродів 

імпульсного іскрового розряду. Основними технічними 

параметрами випромінювання бли вибрані: значення величини 

струму, тривалість і крутизна імпульсного розрядного струму.  

Дослідження проводилось на розробленому макеті 

імпульсного генератора іскрових розрядів, який побудовано на 

принципі умноження і накопичення напруги від джерела з 

послідуючим розрядом в імпульсному розряднику, який по суті 

і є моделлю широкосмугового іскрового генератора електро-

магнітних коливань радіочастотного діапазону. Розроблено 

стенд і методики вимірювання, які  дозволили визначити 

динамічні параметри і характеристики імпульсних процесів 

розряду з наступною комп’ютерною обробкою даних для двох 

варіантів дослідження. Перший варіант дослідження імпульс-

ного струму проводився при розряді в короткозамкнутому 

хвилеводі  для 3х значень накопичувальної системи і різних 

значеннях відстаней між електродами. Другий варіант 

досліджень проводився з урахуванням кінцевого наванта-
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ження, тобто відкритий кінець коаксіального хвилеводу 

навантажувався на діелектричну антену. 

З аналізу кривих (рис.2) видно, що іскровий розряд має 

характер затухаючих коливань з періодом, який визначається 

індуктивністю і межвитковою ємністю високовольтної катушки в 

схемі формування імпульсної напруги. Збільшення енергії 

розряду не змінює крутизни фронтів імпульсу. Енергія розряду 

впливає на амплітудне значення струму і період. Тобто, 

збільшення періоду коливань процесу є наслідком незмінності 

крутизни фронтів імпульсу. Дослідження залежності параметрів 

іскрового розряду від між електродної відстані показали, що 

форма періодичних послідовностей імпульсної напруги має 

розбіжності, які пов’язані з нестабільністю імпульсів тактового 

генератора та ключа управління розрядом накопичувального 

конденсатора в розрядному ланцюзі. 

Із аналізу імпульсу (рис. 3) струму видно, що присутні три 

характерних області: 1 – один або багаторазовий пробій; 2 – 

інтервал затухаючих періодичних або аперіодичних коливань 

струму, переважно без іскрового пробою; 3 – перехідні 

процеси в ланцюгах електричної схеми. Встановлено, що 

електричні параметри схеми формування імпульсної напруги і 

конструкція розрядника визначають тривалість характерних 

областей і огибаючу процесу затухання.  

Отримані результати дали змогу провести кількісний розра-

хунок енергетичних і спектральних характеристик збуджуючих 

коливань з урахуванням конструктивних властивостей пристрою 

випромінювання на моделі збудження короткозамкнутого 

прямокутного хвилеводу струмом імпульсного розряду. За 

результатами числового розрахунку рівнянь Максвела з 

однорідними граничними умовами для тангенційних компонент 

електричного поля і нормальних компонент магнітного поля на 

стінках хвилеводу отримано спектральну щільність випроміню-

вання в діапазоні 40…160 ГГц (рис. 4) для дискретного набору 51 

гармоніки з використанням експериментально отриманих часових 

залежностей I(t). 
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Рисунок 2 – Імпульс напруги на 

резисторі іскрового розряду для 

трьох значень накопичувальної 

ємності  (1 – 0,5 мкФ, 2 – 0,75 

мкФ, 3 – 1,5 мкФ) 

 
Рисунок 3 – Форма струму в 

розрядному ланцюзі 

випромінювача 

 

Спектральна щільність випромінювання в середині дослід-

жуваного діапазону має величину 10-27 Вт/ см2Гц, що кількісно 

узгоджується з оцінкою даного параметру отриманого при моде-

люванні струму збудження послідовністю прямокутних 

імпульсів. 

 
Рисунок 4 − Спектральна щільність потужності випромінювання 

короткозамкнутого прямокутного хвильоводу з розмірами 1.8 мм на 

3.6 мм 

Все це підтверджує, що іскровий розряд може бути 

використаним в якості джерела формування електромагнітного 
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випромінювання слабкої інтенсивності і має вигляд сигналу за 

типом «флікер-шум», відтворюючий спектри випромінювання 

живих клітин. 
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В останні роки збільшився інтерес світової спільноти до 

екологічних проблем, в тому числі до осушки, очистки та 

утилізації попутного нафтового газу (ПНГ). Спалювання в 

факелах попутного нафтового газу завдає серйозної шкоди 

навколишньому середовищу в районах нафтовидобутку, 

населення піддається впливу шкідливих продуктів згоряння, а 

наслідки забруднення усуваються важко. 

Крім того, неефективне спалювання ПНГ несе в собі ряд 

економічних чинників: безповоротні втрати цінної хімічної і 

енергетичної сировини (етану, пропану, бутану, метану); 

скорочення частки доданої вартості продукції і, в довгостро-

ковій перспективі, зниження комерційної ефективності та 

стійкості бізнесу. Непопулярність утилізації ПНГ пов'язана з 

рядом причин, в тому числі через відсутність ринкових 

стимулів впроваджувати ресурсозберігаючі технологій в 

процеси видобутку і переробки нафти і попутного газу. 

У квітні 2015 року генеральний секретар ООН Пан Гі Мун і 
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Президент Світового банку Джим Ен Кім оголосили про початок 

реалізації спільної ініціативи «Повне припинення регулярного 

факельного спалювання ПНГ до 2030 року» (Zero Routine Flaring 

by 2030 Initiative), метою якої є припинення непродуктивного 

спалювання ПНГ. Ініціатива об'єднує уряди, нафтові компанії і 

організації розвитку, які визнають, що ситуація з факельним 

спалюванням ПНГ нераціональна з точки зору природокористуван-

ня і охорони навколишнього середовища, і які згодні співпрацю-

вати, щоб припинити практику регулярного факельного 

спалювання ПНГ не пізніше 2030 року. 

В ході багаторічних досліджень, проведених фахівцями 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) c 

використанням ресурсів, наданих NASA, було встановлено, що 

обсяг непродуктивно спалюваного ПНГ колосальний – 

приблизно 3,5% від світового обсягу видобутку природного 

газу (приблизно 140 млрд м3), а кількість що утворюється при 

цьому двоокису вуглецю CO2 становить приблизно 10% від 

обсягу викидів країн Євросоюзу. 

При видобутку нафти на родовищі зі свердловини надходить 

не чиста продукція, а суміш нафти, газу та пластової рідини. В 

першу чергу із суміші видаляють воду, вміст якої може становити 

більше 90%. Видобута нафта на промислі має газовий фактор 

різної величини. 

Основними компонентами нафтових газів є метан і його 

гомологи: етан, пропан, бутан і невуглеводні включення: 

сірководень, вуглекислий газ, азот і інертні гази. За нормальних 

умов вуглеводні до пропану включно знаходяться в газоподіб-

ному стані, решта вуглеводні С5+ рідкі, входять до складу газових 

бензинів. Нафтові гази істотно відрізняються за складом від 

природних газів, які на 90 % складаються з метану. Вміст метану 

в них по родовищах варіюється в широких межах: від 15 до 85 %. 

Склад вуглеводневої частини попутних нафтових газів (далі 

ПНГ) тісно пов’язаний зі складом видобутої нафти. Легкі 

метанові нафти супроводжуються газами, що містять від 20 до 80 

% гомологів метану, важкі нафти мають переважно метановий 
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склад. Глибина залягання вуглеводнів так само значно впливає на 

газонасиченість нафти. Газові фактори по нафтових родовищах 

варіюються в широких межах і можуть досягати до 600 м3 /т [4]. 

Для відділення попутного нафтового газу від нафти нафтова 

суміш проходить два або три послідовні ступені сепарації. 

При вході на перший ступень сепарації нафта має тиск близь-

ко 8 атм. (за рахунок природного пластового тиску, який може бути 

збільшено газліфтними методами – нагнітанням сумішей в пласт, 

або за рахунок тиску, що створюється свердловинними насосами). 

На кожній ступені сепарації в результаті руху нафтової 

суміші під власним тиском відбувається виділення частини 

попутного нафтового газу та падіння тиску суміші. На 

першому ступені сепарації виділення ПНГ становить 60–70% 

від усього об’єму ПНГ ( тиск 6–8 атм. і вміст С1 , С2 – до 80%, 

С3+ – 20%) , на другому ступені сепарації виділений попутний 

нафтовий газ становить 20 – 30% від усього об’єму ПНГ (тиск 

3–4 атм. і вміст С1, С2 – 60– 70%, С3+ – 30– 40%, на третьому 

ступені – виділяється всього 5–10% ПНГ при тиску  0,2– 0,3 

атм. і вміст С3+ –  від 1000 –1500 до 2000–2500 г/м3.  

 Як правило, на нафтопромислі відбирають попутній нафтовий 

газ першого і другого ступеня сепарації і подають в газопровід газ 

при тиску близько 5 атм. з вмістом С3 + 300–350 г/м3. У разі великої 

відстані від промислу до заводу, попутній нафтовий газ необхідно 

додатково стискати для подачі по трубопроводу, але це –  енерго-

ємний процес і, отже, вимагає значних фінансових витрат. ПНГ 

третього ступеня сепарації необхідно стискати в будь-якому 

випадку хоча б до 5 атм. (незалежно від відстані до заводу). 

Якість газу має відповідати вимогам Кодексу газотрансп-

ортної системи України, відповідним умовам безпеки транспорту 

та використання споживачами. Виконання цих умов вимагає 

певної підготовки газу. Підготовка ПНГ до магістрального 

транспорту нічим не відрізняється від підготовки газу будь-якого 

походження і зводиться до очищення газу від супутніх компо-

нентів –  сірководню, кисню, вуглекислого газу, окису вуглецю, 

важких вуглеводнів, вологи, твердих домішок (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Технологічні процеси підготовки попутного 

нафтового газу до транспортування 

 

Для підготовки газу та вилучення вуглеводневих компонент-

тів С3+ у світовій практиці застосовуються чотири основні техно-

логії: низькотемпературна сепарація (НТС) важких вуглеводневих 

компонентів; низькотемпературна конденсація (НТК) важких 

вуглеводневих компонентів; абсорбційне відбензинювання газів, 

включаючи низькотемпературну абсорбцію (НТА); адсорбційна 

відбензинювання газів. Вибір методу визначається виходом видо-

бутих компонентів з вихідного газу і допустимими технологічни-

ми параметрами таблиця 1. 
 

Таблиця 1 – Вибір методів підготовки ПНГ в залежності від 

необхідних параметрів процесу 

 
Метод 

відбензиню-
вання 

Вихід,% 

С6+  С5+ бутан пропан етан 

Високий 
перепад 

тиску 

Турбогенератор 99+ 99+ 99+ 95+ 95+ 
3s–сепаратор, 
вихрова труба 

99+ 95+ 90+ 50+ 
 

Дросель 99+ 85+ 70+ 35+ 
Мембрани 25+ 25+ 25+ 25+ 

Низький 
перепад 

тиску 

Адсорбер 99+ 98+ 20+  

Абсорбер 99+ 99+ 99+ 80+ 20+ 

Перепад 
тиску 

відсутній 

Холодильні 
машини 

99+ 99+ 99+ 95+ 90+ 

 

Багато з них служать стандартними рішеннями для 

застосування на газопереробних заводах. Деякі, такі як абсорбція 

методи, майже не знаходять застосування. Інші, такі як 3S–

Підготовка попутного нафтового газу 

Попередження утворення і 
ліквідації гідратів

Видалення вологи
Очищення від механічних 

домішок

Очищення від сірководню, 
кисню, окису вуглецю
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сепарація або турбодетандер, є специфічними і застосовуються 

тільки в певних умовах (при високому перепаді тиску). 

Таким чином, одна з основних причин спалювання газу у 

факелах – це дуже високі витрати на спорудження об’єктів з його 

збору, підготовки до використання і відсутність в Україні дієвої но-

рмативно-правової бази, що регулює його видобуток і утилізацію. 

На ринку України нафтовидобувні компанії, заощаджують 

кошти, газ спалюють, або закачують в пласт, або переробляють 

на місці ( ще раз зазначимо, що з точки зору вмісту сировини 

для нафтохімії цей газ є найціннішим). 
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Typically, when learning new material, you need to write down 

the basic concepts and theses in order to further repeat the material, 
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and for better memorization. However, simple summaries may be too 

voluminous, they may not be very convenient to search for material on 

a particular topic, and may not always be easy to understand the 

connection between different topics, so there is a problem of 

organizing the display of knowledge in a way that is convenient for 

learning new material, or repetition of the basic theses already studied. 

The display method should be informative, flexible in construction, 

show links between the facts, but not overloaded with data. Mindmaps 

are perfectly suited to meet these goals. 

Mindmaps  - diagrams that show the relationship between 

concepts (ideas), consists of nodes and lines with superscriptions 

between them. Such maps group facts and ideas around a central 

concept, consist of words and pictures, and visually organize 

complex information. They can be used to build ontologies, as well 

as to formalize knowledge. Maps - a graphical tool used to organize 

knowledge of a particular subject area, is a tree structure that 

reflects semantic or other connections between segments of 

information. [1] On such maps, each part (idea, concept) is 

connected to the other, with the help of such connections it is easy 

to understand its relation to the main idea, or its role in the system 

as a whole. Mindmaps help develop logical thinking and better 

understand information as they show how individual ideas are 

formed as a whole. [2] 

The main reason for the effectiveness of maps is that they 

mimic the way our brain organizes and stores information. We 

think of not numbered lists, but of ideas that are interconnected in 

different ways, which is why concept maps are better suited to 

learning than ordinary notes. Using this kind of notes, different 

parts of the brain are activated,parts that are responsible for creative 

and analytical thinking work together to improve material 

comprehension and memory. If you use different colors and non-

trivial patterns when building maps, it helps to generate positive 

emotions and makes learning easier. 

Conceptual maps are used for: 

• taking notes and summarizing key points 
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• assistance in creating a shared vision and understanding in 

sharing knowledge 

• deepening the understanding of the individual elements of the 

system and the relationship between them 

• when explaining complex ideas to experts 

• software design 

• structuring and visualization of knowledge 

• assessment of students' understanding of the objects being 

studied 

Usually when studying some material with the help of mindmaps 

the student has to build maps for himself, this helps to better 

understand the different parts of the subject area and their interaction. 

However, for beginners, building effective concept maps can be a 

difficult task, so it makes sense to have a methodology in which 

concept maps are built by a teacher who understands the subject area 

well and has experience with maps. These maps help you navigate the 

course material more quickly, and can also serve as an effective basis 

for repeating a course you have already completed. 

A significant advantage of concept maps is the possibility of 

their semi-automatic generation. An expert in designing a training 

course can identify key concepts that will build the map, it will 

greatly simplify the understanding of the complex ideas outlined in 

the material, as well as simplify the memorization of the material, 

because the scheme with key theses is better than just text 

educational material. Building a concept map should pay attention 

not only to ideas, but also to establishing the correct connections 

between them, since they reflect the interaction of different 

elements of the system with each other. 

Consequently, concept maps serve as a tool for learning and 

learning new knowledge, their range of applications is quite wide, 

and formal writing simplifies their construction, so they can be 

effectively used in the learning process. Understanding the links 

between different ideas and concepts is a very important part of the 

learning process, so concept maps are better than ordinary abstracts 

for learning new material.Literature: 
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Натурні випробування дослідних зразків глушників, скон-

струйованих з урахуванням методик, викладених в [1], [2] і [3], 

показують що: 

- збільшення обсягу глушника підвищує ефективність 

шумозаглушення; 

- збільшення діаметра глушника краще збільшення його 

довжини; 

- ефективне глушіння досягається застосуванням 

перфорованих складових частин (труб і перегородок); 

- зі збільшенням площі перфорації і довжини шляху, що 

проходить вихлопними газами, ефективність глушника зростає; 

- для зниження низькочастотних складових шуму вихлопу 

ДВС слід збільшувати обсяг глушника; 

- для зниження середньо- і високочастотних складових шуму 

необхідно збільшувати площу перфорації в глушнику; 

- поворот потоку газів перед виходом з глушника збільшує 

його ефективність; 
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- поворот потоку газів в глушнику більше 360  недоцільний. 

Під трьома ступенями глушіння прийнято трьохкамерний 

глушник з трьома різноманітними способами глушіння: 

перфорація труб які з’єднують камери,звукопоглинаючий 

наповнювач, зміна потоку. 

Запропоновано схему експериментального розбірного 

глушника зображену на рисунку 1 з трьома камерами глушіння.  
 

 
Рисунок 1 – Пропонована схема глушника 

Глушник складається з трьох камер розділених між собою 

перегородками. 

Вхід потоку відбувається в 2 камеру де половина потоку 

через отвори в перегородці потрапляє в 3 камеру інша частина 
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потоку потрапляє через перфоровану трубу до 1 камери. Потік в 1 

камеру потрапляє через перфорацію труби отвори якої складають 

25% від площини камери, торець труби заварений.  

Також підчас дослідження в 1 та 2 камеру почергово 

поміщався металевий наповнювач у вигляді металевої стружки-

сітки (рисунок 2). 

Результати досліджень  визначення рівнів шуму показано на 

рисунку 3 та 4. 

 
а) 

 
б) 

а) металевий заповнювач в 2 камері, б) металевий заповнювач в 1 камері. 

Рисунок 2– Металевий наповнювач у вигляді металевої стружки-

сітки в 1 та 2 камерах. 

 

 
Рисунок 4 – Результати вимірювання із вдосконаленим глушником та 

наповнювачем в 1 камері 
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Рисунок 5 – Результати вимірювання із вдосконаленим глушником та 

наповнювачем в 2 камері 
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Анотація. Теорія нерівностей відіграє в математиці велику роль, 

а деякі її сучасні галузі, такі як лінійне і нелінійне програмування, 

теорія ігор, дослідження ігор тощо повністю ґрунтуються на 

цій теорії. Розглянуто застосування визначеного інтеграла при 

доведенні нерівностей.   

Ключові слова: математика, інтеграл, нерівність, проміжок, 

функція. 

Як відомо ще з курсу шкільної математики, що інтеграли 

застосовуються для обчислення площ та об’ємів фігур, до 

розв’язування деяких фізичних задач. 

Проте  інтегральне числення можна застосовувати при 

розв’язуванні інших задач, у тому числі й таких, які 

розв’язуються методами, не застосовуючи поняття інтеграла.  

З означення інтеграла випливає, що для невід’ємної і 

неперервної на проміжку  ;a b  функції ( )f x  справджується 

нерівність ( ) 0

x

a

f t dt 
 для всіх  ;x a b .  

На основі цього  справедлива наступна теорема: 

Якщо функції f і g неперервні на проміжку   ;a b  і для 

всіх   ;x a b ( ) ( )f x g x  , то при всіх x  з проміжку   ;a b  

( ) ( ) .

x x

a a

f t dt g t dt 
 

Розглянемо приклади  задач із застосуванням цієї теореми. 



303 

Задача 1. Довести, що для всіх додатних значень x справедлива 

нерівність 

 1 .xe x +                                                   (1) 

Розв’язання. При 0x   маємо очевидну нерівність 1.xe   

Функції ( ) xf x e=  і ( ) 1g x = задовольняють на проміжку 

 0; умови сформульованого вище твердження. Тому для 

довільного 0x    

    

0 0

1

x x
te dt dt  

, 

звідки 1xe x−  . 

Зауважимо, що нерівність (1) справджується й при 

від’ємних  значеннях x. 

Застосувавши той самий метод до нерівності (1), дістанемо 

   

0 0

(1 )

x x
te dt t dt + 

, 

або 

    
2

1
2

x x
e x−  + , 

тобто 
2

1
2

x x
e x + + . 

Міркуючи аналогічно, маємо:  

2 3

1 ,
2 6

x x x
e x + + +

2 3 4

1
2 6 24

x x x x
e x + + + +  і т.д. 

Зауважимо, що ці нерівності можна довести і методами 

диференціального числення.  
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Задача 2. Довести, що для кожного n N : 

 
3 3 3

1 1 1 3
...

21 2 n
+ + +  .                              (2) 

Розв’язання. Для 1n =  нерівність очевидна. Для 1n   

використаємо відому нерівність:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1
1 1

bn n

k k k k k k
k ka

f x x x f x dx f x x x− − −
= =

−   − 
,   (3) 

яка доводиться на основі геометричної інтерпретації 

визначеного інтеграла. Покладемо в (3)  

( ) ( )
3

1
, 1, , 1,..., .kf x a b n x k k n

x
= = = = =  При 0x   

функція ( )f x   додатна, неперервна й спадна, тому 

( ) ( ) ( )( )

( )( )

3 3 3 3 3 3

3 3 2 2
2 1

1 1 1 1 1 1
... 1 2 1 3 2 ... 1

1 2 2 3

1 1 3 1 3
1 1 1 1 .

1 2 22 2

nn

k

n n
n n

ndx
k k

k x x n=

+ + + = + − + − + + − − =

= + − −  + = + = − 
−

 

 

Що й потрібно було довести. 
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With each passing day the amount of information for training 

increases and the learning process becomes more and more remote, 

making it difficult to quickly and qualitatively assess the quality of 

the acquired knowledge. One of the most common forms of 

distance learning is computer-based testing. The lifecycle of test 

tasks in the Web-based education system includes such stages as 

preparation, submission, and assessment. As a rule, the stage of 

preparation of test tasks remains poorly automated and requires the 

direct work of the teacher [1]. 

Among the known tools for automatic generation of test tasks 

are the methods of parameterized tests and the use of semantic 

networks. The main disadvantages of these approaches are the 

creation of tasks with low pedagogical value, the lack of analysis of 

the complexity of the tasks. Therefore, there is a problem with 

software development aimed at solving this problem. 

The purpose of the work is to develop a method of automated 

formation of test tasks for educational materials on the basis of 

conceptual-thesis model of formalization of didactic text. 

The concept model assumes a clear link between semantic data 

and educational text. This gives the opportunity to manage the learning 

process and the process of knowledge control and adaptation. 
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In this case, we have information about the concepts and their 

location in the training material. The number of semantic units 

pertaining to the concept is easily calculated for each training fragment. 

Generation of tests is based on semantic data of conceptual and 

knowledge base. The simplest scheme without taking into account 

additional characteristics (classification and level of importance of 

concepts and theses) is as follows: 

• Random choice of the thesis, which will be the control of 

knowledge, from the outlined circle of semantic data for a given 

section of educational material - a control thesis; 

• Definition of the concept to which the control thesis applies - 

the control concept; 

• Random sampling. alternative theses from the entire field of 

theses of the course (discipline or subject area) that do not relate to 

the control concept. 

• Building a task according to the control concept, control 

thesis, alternative theses. [2] 

The method developed must guarantee the following conditions: 

1. Lexical comprehensibility of test tasks 

2. Ability to build tests of different types 

3. Flexible testing depending on purpose and strategy 

Therefore, automated construction of test tasks based on the 

conceptual-thesis model of formalization of didactic text will allow 

to generate test tasks of different complexity and to analyze the 

quality of mastering the knowledge of students in different sections. 

With the development of flexible testing, it will be possible to 

choose a new testing strategy and purpose for each section based on 

the test results. 
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При створенні безконтактного енергоживлення імплан-

татів штучних органів важливим компонентом потрібно 

врахувати теплове навантаження,  як локальне так и загальне. 

Організм людини здатний адаптуватися до різних впливів, як  

зовнішніх так і внутрішніх у тому числі завдяки теплорегулю-

ванню. 

Тепловий баланс досягається координацією процесів, 

спрямованих на вироблення тепла в організмі (теплопродукції) 

і його виведення — тепловіддачу. Він здійснюється апаратом 

хімічної і фізичної терморегуляції людини, а також шляхом 

пристосувальних дій людини, спрямованих на створення 

оптимального мікроклімату, і використання одягу 

(«поведінкова» терморегуляція). [1] 

dQБіохімічні процеси  + dQтеплопровідність   +  dQвипромінювання – 

 – dQ випаровування + dQконвекція  + dQтепломасоперенос  = 0,  
(4.2) 
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де dQ – зміна енергетичної складової теплового стану організму. 

Знак + вказує на можливість як притоку так і втрат енергії, що 

суттєво залежить від різниці температур зовнішнього середовища 

і внутрішньої гомеостатичної температури. [2] 

Теплоутворення —теплопродукція людини) - вироблення 

теплоти в організмі в результаті енергетичних перетворень в 

живих клітинах; вона пов'язана з безперервно відбувається 

біохімічним синтезом білків та інших органічних сполук, з 

осмотичної роботою (перенесенням іонів), з механічною 

роботою м'язів (серцевого м'яза, гладких м'язів різних органів, 

скелетної мускулатури). В організмі людини, що знаходиться в 

стані відносного фізичного спокою, 50% теплоти утворюється 

в органах черевної порожнини (головним чином в печінці), 

20% в скелетних м'язах і центральній нервовій системі, 10% — 

при роботі органів дихання і кровообігу. При виконанні 

фізичної роботи, а також при вираженому охолодженні 

людини в спокої (тремтіння) значно збільшується частка 

утворення теплоти в скелетних м'язах. Частина енергії, що 

утворюється в організмі при виконанні фізичної роботи, 

витрачається на зовнішню роботу [3]. Основна ж її частина 

переходить в теплову  (теплопродукцію). 

Витрата енергії в стані повного спокою (при розслабленні 

м'язів, відсутності зовнішніх подразників, натщесерце, в 

комфортних мікрокліматичних умовах), тобто в умовах, що 

забезпечують мінімальну активність механізмів терморегу-

ляції, прийнято називати основним обміном. Він характеризує, 

то мінімальна кількість енергії, яке необхідно для підтримки 

основних життєвих процесів. 

Загальна формула рівняння теплового балансу має  вигляд: 

1

1

( )
N

ij j i i

i

σ t t P
+

=

 − = ,                                            (1) 

де ijσ - теплова провідність від j тіла до i (середовища), 
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,i jt  -температура j та i тіла, P - тепловий потік переносимий 

від i до j тіла 

Організм людини здатний адаптуватись до додаткового 

теплового навантаження викликаного роботою електромеханіч-

них та радіоелектронних вузлів імплантатів по типу «Апарат 

«Штучне серце». [4] 

Розташування в організмі імплантату і його робота 

призводить до виникнення додаткового фактору впливу на 

тепловий баланс. Для оціночних розрахунків використаємо 

спрощену просторову модель області розташування імплан-

татів АШС у вигляді циліндру, як показано на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Спрощена модель області розташування АШС 

 

Нижче приведне схема розташування приймальної та 

передаючої  котушок живлення рис. 2. 
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Рис. 2.- Схема розташування котушок у тілі людини. 

Первина  (передаюча) котушка живлення  розташовано з 

зовнішньої чатсини у зоні  черевної порожнині міцьно  закріплена 

завдяки поясу та максимально еонтактує зі шкіриним покривом 

людини. У свою чергу вторинна (приймальна) котушка розташо-

вана у підшкірній частині людини  також додатково закріплена  у 

жировій тканині. Заввдяки виводам вдбувається  передача 

електроживлення  до елементів імплантатнта розташовпаних у 

черевній порожнині. 

Висновки 

Проведенні розрахунки додаткового теплонавантаження 

області розташування АШС показали, що перегрів на 1◦С буде 

досягнутий за умови  повної теплоізоляції області,  в серед-

ньому за термін 86,82 годин, що доводить, можливість    не 

критичного перегріву організма імплантами, але це лише 

локальний перегрів внутрішньоїї складової блоку безконтакт-

ного енергоживлення іплантантів зі значною енергопотребою,  

а перегрів у  слоях тканини  при максимальній потужності  

буде складати  0.01К. 
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Організм людини здатний адаптуватись до додаткового 

теплового навантаження викликаного роботою електромеха-

нічних та радіоелектронних вузлів імплантатів по типу 

«Апарат «Штучне серце»». Доказом цього є довготермінова 

експлуатація АШС з черезшкірним контактним електрожив-

ленням. 
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