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Моторні асиметрії як складова індивідуальних виявів латерального профілю 

визначають особливості індивіда та впливають на різні складові здоров’я, 
насамперед фізичну та психічну. Мануальна асиметрія, яка у свою чергу 
проявляється домінуванням правої чи лівої руки у виконанні певних завдань, є 
найбільш значимою серед моторних асиметрій, що пов’язано з перевагою ручної 
праці у побутовій діяльності людини. Це зумовлює актуальність дослідження питань 
оптимізації умов середовища відповідно до проявів домінування півкуль у людини, 
що особливо важливо у період формування та значних розумових і фізичних 
навантажень, тобто у підлітковому та юнацькому віці. Враховуючи перевагу 
навчальної діяльності у відповідний період життя людини, критичними для цієї 
категорії учнів є аспекти оптимізації саме умов навчання, які, поза сумнівом, є 
провідними та визначальними у даній концепції. 

Асиметрії рук у контексті навчальної діяльності зумовлюють низку показників, 
що взаємопов’язані між собою та відповідно корелюють, формуючи зовнішнє та 
внутрішнє сприйняття світу індивідом та індивідуальні особливості вищої нервової 
діяльності. Для більш детального аналізу варто розглянути найбільш значимі та 
поширені аспекти впливу умов середовища на прояви моторних асиметрій та 
особливості процесів життєдіяльності. 

Показники, на які впливає оптимізація умов навчання з урахуванням 
індивідуальних моторних асиметрій є досить різноманітними та взаємозалежними, 
тому вважаємо доцільним класифікувати їх за відповідною складовою здоров’я, на 
яку вони найбільше впливають. Так, до показників фізичної складової здоров’я 
можемо віднести правильність тримання ручки та осанки, положення руки на 
письмовому столі. Уміння правильно тримати ручку як одна з базових 
компетентностей для учнів початкової школи зумовлює каліграфічність почерку, на 
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яку також впливає відповідне положення руки на парті, що може бути як 
сприятливим та комфортним для процесу навчання, так і перешкоджаючим і 
незручним, що відповідно впливає на інші показники. У свою чергу правильність 
осанки є одним із основних та найбільш визначальних зовнішніх та внутрішніх 
показників стану здоров’я і особливо важлива у період формування опорно-
рухового апарату людини, що також впливає, наприклад, на кровопостачання 
систем організму. У разі відсутності оптимізації умов навчання з урахуванням 
індивідуальних проявів домінування рук у школярів, підвищується ризик порушень 
постави, погіршення зору та негативні зміни інших показників здоров’я. 

Стан психічної складової здоров’я також залежить як загалом від фізичної 
складової, так і конкретно від відповідності умов навчального середовища до 
індивідуальних моторних асиметрій. Дискомфорт під час навчання, спричинений 
відсутністю елементарних пристосувань середовища до даних особливостей та 
потреб учнів може ускладнювати процес навчання для школярів, що штучно 
збільшує як фізичне навантаження на організм, так і підвищує загальне емоційне та 
психічне виснаження. Такі показники як стресостійкість, втомлюваність, 
працездатність чи концентрація уваги визначають для школярів швидкість 
засвоєння матеріалу, відповідне ставлення до навчання і його успішність, що 
безпосередньо впливають як на загальний емоційний стан, так і на стосунки та 
становище у колективі, що можна вважати важливим критерієм соціального 
благополуччя.  

Також окремим аспектом впливу латеральних асиметрій на психічну складову 
здоров’я є власне психічні асиметрії, тобто відмінності сприйняття певних явищ та 
світу у людей з різним домінуванням півкуль, які на даний час потребують більш 
детального дослідження та розробки відповідних підходів та рекомендацій для 
людей з кожної з категорій. Укладання принципів увідповіднення умов навчання до 
індивідуальних потреб учнів, серед яких і їх моторні особливості та інші прояви 
латеральних асиметрій мозку, є широким полем для подальших студій, оскільки в 
їх актуальності та багатоаспектності переконувати не доводиться.  

У зв’язку з вищезазначеним можна стверджувати, що проблема оптимізації 
умов навчання є перспективним напрямком дослідження у багатьох галузях науки 
та активного практичного впровадження у навчальних закладах, що сприятиме 
підвищення результатів навчальних досягнень учнів, збільшення їх продуктивності 
та покращення загального стану здоров’я нового покоління, що є одним із основних 
завдань сучасних досліджень в цілому. 

 
Список використаних джерел: 

1. Громко Є. А. (2019) Функціональна асиметрія мозку людини: сучасні напрямки і перспективи досліджень. 
Крок у науку: Збірка статей V Всеукраїнської наукової шкільної конференції (с. 354 - 358.) 20-21 березня, 
2019, Дніпро, Україна: Акцент ПП.  

2. Акімова Л. Н. (2015) Діагностика індивідуального профілю латеральної організації індивіда: методичні 
вказівки. Вилучено із http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/imem/Akim_u.pdf 
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Відомо, що особливості малювання картин відображають психічний стан 

художника. Наприклад, Огюст-Амбруаз Тардье включив в роботу «Медико-правові 
дослідження про божевілля» репродукції малюнків пацієнтів, як один з юридично 
прийнятних критеріїв для встановлення діагнозу психічного захворювання [1]. 
Нещодавно Forsythe et al. повідомили, що фрактальний аналіз картин може 
виявляти типові зміни в структурі твору художника; зміни, які можуть бути ранніми 
показниками початку неврологічного погіршення [2]. Використання глибоких 
нейронних мереж для класифікації зображень почалося порівняно недавно і вже 
показало свою ефективність [3, 4]. В нашій роботі ми поставили за мету оцінити, чи 
можуть глибокі нейронні мережі служити потенційним підходом до ранньої 
діагностики психічних відхилень, пов’язаних із шизофренією, та допомогти 
медичному психологу у його професійній психокорекцій ній діяльності, в тому числі, 
тренінговій. 

Для перевірки  такого припущення  було створено базу даних із 730 картин 
людей з психічними розладами, використавши дані проектів "INYE" та "ShizArt", а 
також картини з колекцій окремих художників, що містяться у вільному доступі в 
Інтернеті, та 800 картин художників різних стилів без серйозних порушень психіки, 
таких як: Альбрехт Дюрер, Клод Моне, Іван Шишкін, П’єр-Огюст Ренуар, Франц 
Марк, Піт Мондріан , Віктор Васнєцов, Рене Магріт, Василь Суріков, Джоан Міро, 
Жорж Брек, Марсель Янко, Пол Клі, Фернан Легер, Моріс де Вламінк, Кес Ван 
Донгін, Рой Ліхтенштейн, Кіт Херінг, Тамара Лемпіцька, Роман Тиртов, Бриджіт 
Райлі, Віктор Васарелий , Альфонс Муха, Густав Клімт, Гвідо Рені, Дієго Веласкес, 
Тарас Шевченко. Нейронна мережа була навчена на зібраному наборі даних  
(рис. 1). Ми використали трансферне навчання конволюційної нейронної мережі 
ResNet-50 з fastАI [5]. В результаті була досягнута точність класифікації 82%. 

Після навчання глибинної нейромережі на певному наборі даних було 
проаналізовано колекції картин пацієнтів із шизофренією та іншими психічними 
розладами. Для кожного художника ймовірність виникнення психічного 
захворювання  була розрахована як результат кількості картин, класифікованих як 
намальовані психічно хворою людиною щодо загальної кількості картин у 
випадковій вибірці картин цього художника. Картини художників, які страждають на 
психічні розлади, класифікували з вірогідністю захворювання в межах від 45 до 
100%. Наприклад: Брайан Чарнлі - 90%, Олександр Лобанов - 80%, Алоїз Корбаз - 
100%, Нік Блінько - 70%, Олексій Чернишов - 100%, Йошитоші - 100%.  

https://doi.org/10.36074/07.08.2020.v2.01
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Рис. 1. Схема поетапного аналізу набору даних 

 
Комп’ютерна технологія глибинних нейронних мереж була також використана 

для класифікації картин 150 відомих художників різних жанрів із Всесвітньої колекції 
живопису [5]. Ймовірність захворювання вище 50 % була показана у роботах 
художників Михала Вребеля (ймовірність наявності психічної хвороби -71%) та Ван 
Гога (63 %), які страждали на шизофренію. Цікаво, що аналіз картин Вільяма 
Блейка, хворого на біполярний розлад, показав ймовірність захворювання 50 %. 
Класифікатор раніше не навчався за картинами Вільяма Блейка і визначив його 
психічний розлад з імовірністю, 50%.  Для інших художників з цієї колекції 
ймовірність захворювання становила від 0 до 40%. Виняток із цієї серії став 
результат класифікації творів художника Іва Тангі, для яких така ймовірність 
становила 56 %. У біографічних даних немає згадок про його психічні 
захворювання, хоча деякі дослідження його творчості згадують депресію та 
вживання алкоголю та наркотиків, що могло вплинути на стиль його картин [6].  

Висновок. Запропонований підхід із застосуванням комп’ютерної технології 
глибинних нейронних мереж дає можливість визначити наявність психічного 
захворювання за творами  живопису  із 80 % точністю. За результатами зазначеної 
діагностичної технології, клінічним психологом проведений тренінг, спрямований на 
підвищення  стресостійкості, зміцнення структури Я, підвищення самооцінки   
респондентів, у яких було   виявлено психотичні тенденції  їх  психічної діяльності. 

Комп’ютерна технологія глибинних нейронних мереж може мати широке 
застосування у діагностиці різних психічних параметрів, властивостей, 
характеристик особистості і та її психіки. 

 

Список використаних джерел: 
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2. Forsythe, A., Williams, T., & Reilly, R. G. (2017). What paint can tell us: A fractal analysis of neurological changes 

in seven artists? Neuropsychology, 31(1): 1-10. doi: 10.1037/neu0000303 
3. David, O. E., & Netanyahu, N. S. (2016). DeepPainter: Painter Classification Using Deep Convolutional 

Autoencoders. Artificial Neural Networks and Machine Learning – ICANN 2016, 20-28. doi:10.1007/978-3-319-
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using unsupervised feature learning. Journal of Cultural Heritage, 31, 13-23. doi:10.1016/j.culher.2017.11.008 

5. World Painting Collection Retrieved from https://yadi.sk/d/eGd7zyqQVePjX 
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Реклама це не тільки невід’ємна частина щоденного соціокультурного фону 

сучасної людини, а ще й певна система комунікації між соціумом і індивідом, що  
суттєво впливає на психічні процеси учасників цієї комунікації. У цій сфері все більш 
важливою стає роль практичного психолога, як інструменту регуляції рекламної 
діяльності.  

Але недостатньо вивченим є питання про те, якими спеціальними здібностями 
повинен володіти психолог, щоб успішно виконувати професійну діяльність в сфері 
надання рекламних послуг.  

Необхідними компетенціями в цій області стають: психологічні особливості 
рекламної діяльності; психологічні механізми впливу в рекламі; особливості впливу 
реклами на психічні процеси особистості.  

Так, в книзі «Шлях до покупця» в 1923 році К. Фрідлендер писав: «Кінцевою 
метою всякої реклами є дія на свідомість людини в такому ступені, щоб спонукати 
його до здійснення відомого вчинку, що здебільшого полягає в покупці даного 
товару. Таким чином, реклама найтіснішим чином пов’язана з пізнавальною 
діяльністю тих, до кого вона звернена, і тому її основи значною мірою лежать в 
даних науки, яка досліджує і встановлює закони людського пізнання і розумової 
діяльності. Ця наука – психологія» [1] 

Психологічні дослідження в рекламі припускають вивчення психічних процесів 
не тільки споживача, що сприймає рекламу, а і рекламіста, який її робить. 

Психолог може стати тією ланкою, що  підвищує ефективність комунікації між 
споживачем і виконавцем реклами. 

Реклама або рекламна діяльність – це вид діяльності людини, групи осіб або 
організацій, основна ціль яких полягає в наданні особливої ціннісної значущості 
об'єктам або інформації, наприклад, в порівнянні з аналогічними. Рекламна 
діяльність – це складна багаторівнева система комунікацій, що створює 
універсальний системний механізм регуляції соціально-економічних відносин в 
суспільстві. 

В США засновником психології реклами вважають психолога-функціоналіста 
У. Скотта. В 1903 році він опублікував роботу «Теорія і практика реклами» а в 1908 
році була видана книга під назвою «Психологія реклами». Після цього на 
книжковому ринку країни стали часто з’являтися видання, присвячені різним 
психологічним проблемам дослідження реклами. 

Французький фахівець в області реклами А. Дейян запропонував систему 
понять для проведення ефективних рекламних кампаній, заснованих на 
комунікаціях. Відповідно до цієї системи вчинити купівлю для людини – це значить 
ідентифікувати її з власною особою; розказати про себе іншим, дати їм можливість 
судити про себе. На думку автора, люди купують товари з урахуванням того, що 
інші можуть подумати або сказати про них на підставі оцінки вибору купленої речі, 
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тому грамотні рекламісти вчать людину мріяти і не прагнуть розказати про товар те, 
що його відрізняє від сотень  аналогічних речей [2]. 

Якщо проаналізувати рекламну діяльність не окремої особи, а організації, 
наприклад виробничої або комерційної структури, і розглянути її як суб’єкта 
рекламної діяльності, то і тут ми знайдемо явище орієнтації на оцінку споживачів і 
суспільства в цілому. Така орієнтація на соціальні оцінки найбільш виразно 
виявляється, наприклад, при аналізі заходів «паблік рілейшнз». 

Якщо традиційна комерційна реклама впливає, перш за все, на мотивацію 
людини, на ухвалення рішення, то заходи PR так само, як і пропаганда, орієнтовані 
на роботу з інформацією і процесом формування думок.  

В заходах PR, на відміну від комерційної реклами та інших видів 
маркетингових комунікацій, практично ніколи не використовуються методи прямого 
впливу, сугестії. PR-заходи спрямовані на створення таких явищ як рекламний міф, 
стереотип, імідж. 

Професор О. Феофанов вважав, що імідж для реклами – це основний засіб 
психологічної обробки споживачів, маніпулювання їх свідомістю. 

Оперуючи «іміджами», сучасна реклама дійсно творить дива. Вона 
перетворює маловідомий товар в символ престижу, а в передвиборній кампанії 
може зобразити нащадка «баронів-грабіжників», що успішно продовжує справу 
батька, зворушливим другом бідняків, перетворити компанію «Дюпон», яка 
виготовляє напалм, в компанію, що робить «за допомогою хімії кращі речі для 
кращого життя». 

Реклама створює ілюзію перетворення одних речей в інші. На будь-яку річ, 
будь-яку особу, будь-яке явище вона може вдягнути будь-яку маску, зроблену за 
замовленням бізнесу [3]. 

Звичайно, реклама може просто інформувати або переконувати, говорити про 
користь, вигоду або унікальність товару, або, наприклад, про рішення проблем 
споживача, поліпшенні якості його життя тощо. Але у будь-якому випадку 
комерційно найефективнішою виявиться та реклама, яка буде звернена до 
першооснов особи споживача, його фундаментальних мотивів, базових афектів.  

Професіонали в галузі суспільних зв’язків, серед яких багато професійних 
психологів, можуть працювати в наступних сферах: 

 консультації, засновані на розумінні людської поведінки;  

 аналіз можливих тенденцій і прогноз їх наслідків;  

 вивчення громадської думки, очікувань і поглядів суспільства з подальшим 
виробленням рекомендацій для здійснення необхідних заходів;  

 встановлення і підтримка взаємного спілкування, заснованого на 
достовірності і повноті інформації;  

 запобігання конфліктів і непорозумінь;  

 сприяння встановленню взаємоповаги і соціальної відповідальності;  

 гармонізація особистих і суспільних інтересів;  

 залучення кваліфікованого персоналу і зниження текучості кадрів;  

 розширення ринку товарів і послуг;  

 формування корпоративної індивідуальності.  
Отже, практична діяльність психолога з підвищення дієвості реклами охоплює 

широкий спектр заходів впливу на споживачів товарів. 
Для планування та здійснення рекламної кампанії часто вдаються до послуг 

рекламних агентств, які володіють значними професійними та творчими ресурсами 
в організації цієї діяльності. Психолог-консультант є учасником командної роботи. 

Сучасна конкуренція все в більшій мірі стає змаганням не самих фірм-
виробників товарів чи послуг, а конкуренцією між маркетинговими діловими 
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мережами, в які входять самі компанії, споживачі, посередники, постачальники, 
організації по дослідженням, рекламні агенції [4]. 

Основними формами роботи психолога-консультанта можуть бути: 
інформаційні повідомлення, міні-лекції, тренінги, консультації, безпосередня участь 
в рекламному проекті тощо 

Отже, психолог-консультант в сфері реклами повинен сприяти підвищенню 
рівня професійних, творчих здібностей та сприяти особистісному зростанню 
працівників рекламних агентств, допомагати в розробці рекламних проектів; 
надавати консультації, засновані на розумінні людської поведінки; вивчати 
громадську думку, очікування і погляди суспільства з подальшим виробленням 
рекомендацій для здійснення необхідних заходів; впровадження заходів із 
встановлення і підтримки міжособового спілкування, заснованого на достовірності і 
повноті інформації; запобігати конфліктам і непорозумінням; сприяти встановленню 
взаємоповаги і соціальної відповідальності; гармонізувати особисті і суспільні 
інтереси працівників рекламних агентств; поліпшувати доброзичливі відносини з 
персоналом, постачальниками і покупцями; залучати кваліфікований персонал і 
знижувати рух кадрів; формувати корпоративну індивідуальність, захищати право 
споживача на етичне і психологічно безпечне рекламне середовище. 
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У сучасній науковій літературі дослідження шляху життєвого самоздійснення 
людини та вплив на нього соціального оточення посідає одне з головних місць та є 
предметним колом пошукувань філософії, соціальної психології і психології 
особистості, антропології, соціології та ін. Виявом психічної рівноваги і здоров’я є 
спроможність особистості до адаптації в складних умовах довколишньої дійсності, 
здатність уживатися в соціальному оточенні й активно оприявнювати свій 
внутрішній світ. Психологічні труднощі у налаштуванні власної свідомості до 
обрання наскрізного життєвого шляху виникають тоді, коли особистість не здатна 
пристосуватися до мінливості подій, в які вона залучена і є активним творцем-
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учасником. Людина з моменту народження знаходиться в постійній взаємодії зі 
своїм життєвим світом, при засвоєнні закономірностей і принципів функціонування 
якого набуває власної непересічності, обрамляється особистісними рисами-
якостями і воліє осягти сенс свого існування. Унікальні властивості особистості та 
індивідуальний сенс причетності до буття є не стільки передумовами, скільки 
продуктами (наслідками) вчинків людини, котра вибудовує свій життєвий шлях. 

Філософське розуміння єства (існування сущого) було з прадавніх часів 
основним визначенням буття, до якого дотичне життя. Тілесна організація 
біологічної істоти окреслює перманентну жагу до самозбереження, матеріальної 
підтримки функціоналу біосистеми, моральні виміри активності (розумні прагнення) 
тлумачились як прагнення до блага і щастя, духовна іпостась відзначалась 
відмежуванням від буденного – всі ці формовияви життя неодмінно опинялися в 
центрі уваги наукової (метафізичної в тому числі) думки різних епох наших предків.  

Життєвий шлях − це автентична, неординарна програма-дійство 
самоздійснення особистості, кожна подія котрої постає наслідком синергійного 
поєднання персональних рис-якостей (надбань внутрішнього світу) особистості й 
умов довколишньої дійсності (соціальних і природних). Він синергійно суміщає 
природне й динамічне, суспільне й індивідуальне. Видатний вітчизняний психолог 
Б.Г. Ананьєв стверджує, що «життєвий шлях людини – це історія її формування і 
розвитку у певному суспільстві як сучасника певної доби і ровесника конкретного 
покоління» [1, с. 104–105]. Наявність безлічі каузальних траєкторій особистісної 
самореалізації породжує феномен багатовимірності життя, вони можуть бути 
відносно незалежними одна від одної, але врешті-решт всі важливі події 
виявляються взаємопов’язаними, утворюючи унікальне плетиво екзистенції 
конкретної людини [4]. 

Соціальне програмування є важливим аспектом досліджень соціальної 
психології, що об’єднує різноманітні процеси життєдіяльності суспільства в 
економічній, політичній, освітній, культурній і побутовій сферах. Соціальне 
програмування визначає стратегічну лінію соціалізації особистості, опрацювання 
нею громадських наративів, запитів, вимог, долучення до життя громади на правах 
рівноправного учасника.  

Життєвий шлях особистості – це процес соціально-психологічного 
конструювання людського життєпростору як дороговказа розвитку особистості, що 
зумовлений її активністю та опосередкований впливом довколишнього загалу, 
«здійснюється за допомогою часової організації свідомісних упредметнень: 
планування, самоздійснення і безпосереднього прожиття» [2, с. 25]. Концепція 
життєвого шляху була створена в рамках гуманістичної психології, ключові ідеї якої 
охоплюють три основні обшири. По-перше, вибір траєкторії життя суб’єкта 
життєдіяльності узгоджується з запитами соціального контексту, громадськими 
наративами. По-друге, життєвий шлях утримується багатофазною подієвою 
організацією, постання котрої підпорядковується певним закономірностям. По-
третє, наскрізний вектор людського спрямування детермінується прагненням 
особистості до самоздійснення, або ж визначається розвитком особистості як 
суб’єкта екзистенційного творення [4]. 

Засновками виникнення наукового інтересу до вивчення життєвого шляху 
людини постали пошукування соціально-гуманітарної царини, що  слугувалася 
здобутками некласичних теорій соціалізації особистості, а її повномасштабного 
становлення у вичерпності формовиявів людського буття. Аналіз новітньої 
соціально-психологічної літератури дозволяє висновувати, що більшість сучасних 
науковців-психологів вважають універсальним принципом розвитку всіх форм 
активності ускладнення природних регуляційних (психічних) функцій організму. 
Саме з постанням і функціонуванням процесів саморегуляції, на думку 
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Д.О.Леонтьєва, найдоцільніше пов’язувати розвиток особистісного потенціалу, 
інтегральної системної характеристики, що є основоположною у спроможності 
особистості зберігати стабільність ціннісних і смислових орієнтирів та ефективність 
діяльності-вчинення на тлі викликів довколишнього середовища [3]. 

 Отже, наміри людини і зустрічні вимоги життя часто утворюють протиріччя 
між тим, чого насправді прагне людина, і тим, які можливості надає їй саме життя. 
Тому друга ознака «справжньої» стратегії життя – це вирішення протиріч між 
зовнішніми чинниками і внутрішніми прагненнями, що дозволяє досягти певній особі 
автентичних цілей і реалізації унікальних планів життєутвердження. Стиль і способи 
вирішення протиріч, бажання їх розв’язувати (або ж учинку чи ухилення) є 
особливими життєвими рисами-якостями особистості, що формуютьсяу процесі 
долучення до буття і є доповненнями її природних здібностей і характеру, 
визначаючи тим самим людську унікальність, неповторність, оригінальність. 
 

Список використаних джерел: 
1. Ананьев, Б. Г. (1968). Человек как предмет познания. Ленинград: Изд-во ЛГУ. 
2. Ежов, О.Н. (2005). Парадигма жизненного пути в зарубежной социологии. Журнал социологии и социальной 

антропологи, Том 8. № 3. Режим доступа: http://www.jourssa.ru/2005/3/ 2aEjov.pdf 
3. Леонтьев, Д. А. (2003). Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности: изд. 2-

е, испр. Москва: Смысл. 
4. Панок, В.Г. (2014). Життєвий шлях особистості як категорія прикладної психології. Збірник наукових праць. 

Психологiчнi науки, Випуск 2. 12 (103). 

 
 
 

DOI 10.36074/07.08.2020.v2.02 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОФИЛАКТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Кернас Андрей Вячеславович 
кандидат психологических наук, с.н.с., руководитель отдела  

Естественных наук и психологической гармонизации развития личности 
Научно-технический центр Академии связи Украины, Украина 

 

Легкая Марина Витальевна 
магистрант кафедры прикладной психологии, факультета психологии  

Харьковский национальный 
университет им. В.Н.Каразина, Украина 

 
Как известно, процесс профессионального развития личности направлен на 

достижение успешности и результативности выполняемой профессиональной 
деятельности, а также самоактуализацию и стремление к постоянному 
самосовершенствованию на избранном поприще. 

В то же время для нас представляется вполне очевидными и те огромные 
риски, которым подвергаются те специалисты, чья деятельность сопряжена с 
целым рядом специфических особенностей, присущих тому или иному виду 
профессиональной деятельности. 

Как известно, любая профессиональная деятельность накладывает свой 
психологический отпечаток на личность человека, по-своему «деформируя» ее. 
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Такая «деформация» может стать предпосылкой как для формирования 
профессионала высокого класса, так и для развития профессиональных 
деструкций. Профессиональные деструкции – это постепенно накопившиеся 
изменения сложившейся структуры деятельности и личности, негативно 
сказывающиеся на продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками 
этого процесса, а также на развитии самой личности. Преодоление 
профессиональных деструкций сопровождается психической напряженностью, 
психологическим дискомфортом, кризисными явлениями. Одним из проявлений 
профессиональных деструкций личности является феномен эмоционального 
выгорания [5]. 

Медицинские работники попадают в группу повышенного риска возникновения 
психологических проблем из-за высоких требований к их профессиональной 
деятельности. Медицинские работники сообщают о высоком уровне 
эмоционального выгорания и сталкиваются со стрессом большой нагрузки, 
связанной, в первую очередь, с ответственностью перед пациентом. Поэтому 
профессиональная медицина особенно подходит для изучения факторов, 
связанных с профессиональным стрессом [7]. 

На основании проведенного нами анализа научной и научно-методической 
литературы мы можем констатировать следующее. 

Впервые синдром эмоционального выгорания описал американский психиатр 
Х.Фрейденберг в 1974 году. Термин был введён с целью характеристики 
психологического состояния здоровых людей, чья профессиональная 
деятельность неразрывно связана с интенсивным и тесным общением с 
человеком, постоянным напряжением эмоциональной сферы [5]. 

Стресс медицинских работников вызван рядом специфических особенностей 
их профессии. 

Во-первых, это огромная ответственность за жизнь и здоровье пациентов, 
которая тяжким грузом ложится на их плечи. 

Во-вторых, длительное нахождение в «поле» отрицательных эмоций – 
страдания, боли, отчаяния, раздражения и т. д., которые так или иначе по 
механизму эмоционального заражения передаются и на медицинский персонал. 

В-третьих – это неравномерный режим работы с ночными и суточными 
дежурствами, что нарушает естественные биоритмы труда и отдыха и негативно 
влияет на адаптационные способности организма. 

В-четвертых (что характерно для постсоветского пространства), заработная 
плата врачей и среднего медицинского персонала явно не соответствует степени 
их социальной ответственности, что вызывает чувство неудовлетворенности своей 
профессией и связанные с этим фактом личностные стрессы.  

Симптомы «стресса медработников» не отличаются строгой специфичностью 
и могут варьировать в широком диапазоне – от легких реакций типа 
раздражительности, повышенной утомляемости и т.д. до невротических и даже 
психосоматических расстройств у самих врачей. При этом большое значение 
играют тип ВНД и черты личности, например, у меланхолика больше шансов 
впадать в уныние и беспокойство по поводу работы, а у холерика выше 
вероятность возникновения агрессивного стиля общения с пациентами [6]. 

Деформация врача может привести к тому, что для него пациент становится 
кем-то усредненным. При этом у многих врачей замечена специфическая 
«отстраненность» от переживаний и страданий больного при выполнении ими 
необходимых, но болезненных лечебных процедур. Кроме того, поскольку больной 
как пациент всецело в руках врача, который несет за него ответственность, то, 
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стремясь обезопасить себя, врач может направлять пациента на все новые 
анализы и исследования, создавая тем самым иллюзию добросовестности. 

Для врача особенно существенно выслушать пациента и, создав себе 
представление о реальной опасности заболевания для больного, успокоить его, 
понизить его тревожность, отвлечь от концентрации внимания на своих 
переживаниях и внушить уверенность в благоприятном исходе лечения. Только в 
этих условиях он может проводить плодотворное лечение. Одним из продуктивных 
приемов отвлечения внимания и убеждения больного, что опасность невелика, 
является мягкий и доброжелательный юмор. В медицинской практике нередко 
нужно экстренно снять перевозбуждение не только у больного, но и у бригады во 
время ответственной хирургической операции. Поэтому умение пошутить в 
критический момент операции является частью полезной профессиональной 
экипировки хирурга, позволяющей разрядить напряженное состояние персонала и 
довести операцию до благополучного конца. Однако привычка разряжать 
напряженность подобным образом толкает иногда хирургов и на специфические 
шутки в малоподходящих ситуациях (например, на спектакле в театре), что может 
осложнить взаимоотношения с людьми [3]. 

В то же время считаем необходимым отметить, что эмоция может вредить 
целостности личности, даже когда она способствует самоутверждению. Если 
человек чрезмерно увлечен своим стремлением к идеалу, его будет пугать все, что 
этому угрожает, он будет воспринимать как неудачу каждое незначительное 
отступление. Он будет то опаслив, то агрессивен, станет беспокоиться, 
раздражаться и растрачивать энергию на эмоции, никак не приближающие к его 
цели. В подобных случаях «Я» оказывается в центре внимания, и конечным 
результатом становится не самоутверждение, а самовосхваление. И только если 
идеальное «Я» будет таким, каким оно должно быть, если оно будет влиять на 
личность как мотив, а не как голый проект, эмоция избавится от чрезмерной 
сосредоточенности на себе и станет фактором интеграции, а не разрушения 
личности [1]. 

Согласно модели Дж.Гринберга, профессиональное выгорание представляет 
собой пятиступенчатый прогрессирующий процесс, состоящий из следующих 
этапов: 

1) медовый месяц (удовольствие от работы есть, но в связи с 
продолжительными рабочими стрессами энергичность и чувство удовлетворения 
начинают уменьшаться); 

2) недостаток топлива (появляются первые признаки физиологических 
нарушений (проблемы со сном, усталость), снижается интерес к содержанию труда 
и/или к работе, может проявляться отстраненность от своих обязанностей); 

3) хронические симптомы (измождение, подверженность заболеваниям, 
раздражительность или чувство подавленности, ощущение постоянной нехватки 
времени); 

4) кризис (развитие хронических заболеваний, потеря работоспособности, 
неудовлетворенность качеством жизни); 

5) пробивание стены (дальнейшее развитие заболеваний) [5]. 
Медицина является той сферой деятельности человека, где преобладают 

негативные эмоциональные состояния. Больные ждут от медицинского персонала 
сочувствия, заботливости, что требует проявления эмпатийности. Поэтому 
считается, что в медицину, как и в другие социономические профессии, должны 
идти люди с высоким уровнем эмпатии. Полагают, что высокая эмпатийность врача 
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помогает лучше прочувствовать состояние пациента. Наряду с этим врача 
характеризует способность легко преодолевать неприятные впечатления. \ 

Нельзя не учитывать и того, что медицинские работники, постоянно 
сталкивающиеся со страданиями людей, вынуждены воздвигать своеобразный 
барьер психологической защиты, становиться менее эмпатичными, иначе им 
грозят эмоциональное перегорание и даже невротические срывы. Кстати, показано, 
что у двух третей врачей и медицинских сестер реанимационного отделения 
наблюдается эмоциональное истощение как один из симптомов эмоционального 
выгорания. В другой работе выявлено, что эмоциональное выгорание сильнее 
выражено у врачей-кардиологов, чем у врачей-онкологов и стоматологов. Это 
объясняется тем, что кардиологи чаще находятся в экстремальных ситуациях. 

Отсюда требования, предъявляемые к эмоциональной сфере медицинских 
работников, довольно противоречивые. Наряду с эмпатичностью медики должны 
быть и эмоционально устойчивыми. Как чрезмерная эмоциональность, так и 
эмоциональная заторможенность могут быть препятствием для осуществления 
четких и быстрых действий [4]. 

Таким образом, на основании проведенного нами теоретического анализа 
литературы мы предлагаем варианты решения проблемы средствами 
разработанной нами программы комплексного поэтапного воздействия. 

1 этап. Проведение комплексных психодиагностических процедур, 
направленных на выявление фактических показателей, свидетельствующих об 
изменениях в эмоциональной сфере медицинских работников с использованием 
следующих методик: Опросник «Синдром выгорания» А.Рукавишникова, Опросник 
на выгорание К.Маслоча С.Джексона (MBI вариант, адаптированный 
Н.Е.Водопьяновой Е.Старченковой, предназначается для медицинских 
работников),  Методика «Диагностики уровня эмпатии» И.М.Юсупова, Методика 
«Диагностика уровня эмпатии» В.В.Бойко, Методика диагностики 
профессионального выгорания (сгорания) В.В.Бойко. На наш взгляд, 
психодиагностические процедуры, направленные на сбор и анализ фактических 
данных, должны применяться с интервалом дважды в течение одного 
календарного месяца, первый раз в начале месяца и второй раз – в конце месяца. 
Таким образом можно будет четко отслеживать малейшие тенденции в изменениях 
эмоциональной сферы медицинских работников, определив наиболее 
подверженных и уязвимых к воздействию негативных факторов профессиональной 
деятельности и выделив их в отдельную группу лиц наибольшего риска. 

2 этап. Проведение семинарских занятий, направленных на передачу 
медицинским работникам информации о существовании проблемы 
эмоционального выгорания и реальных рисках подвергнуться данному 
заболеванию. А также формирование навыков самодиагностики своего общего 
психоэмоционального состояния на основе знания симптомокомплекса, 
характерного для эмоционального выгорания. 

3 этап. Создание предпосылок для формирования положительного 
эмоционального климата в рабочем коллективе. Для выполнения данной задачи 
мы рекомендуем проведение совместного досуга в нерабочее время. В частности, 
организацию корпоративных развлекательных и культурных мероприятий с 
участием членов семей медицинских работников. К примеру – коллективное 
посещение театров, кинопремьер, выездов для отдыха не природу. Участие в 
организованных медицинским руководством семейных викторинах. При этом 
должно строго соблюдаться требование не общаться между собой на 
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профессиональные темы. Таким образом создаются предпосылки для 
налаживания доброжелательных, дружеских взаимоотношений. 

4 этап. Поощрение религиозной веры. Представления современной 
психологии о роли высших идеалов и ценностей в модели мира обнажают 
упрощенность заключений об основополагающем значении науки в жизни 
человека. Обсуждая конкретные достижения науки, обычно упускают из виду, что 
для каждого отдельного человека наиболее важными из научных воззрений 
являются не те, что вскрывают механизмы реальных процессов мироздания или 
касаются обычных повседневных забот и основных средств существования, а те, 
которые находятся на вершине иерархической структуры системы его ценностей 
— религиозно-философские представления высшего порядка, те, ради которых он 
живет и за которые может умереть. Они касаются цели и смысла его жизни, веры в 
Бога, роли человеческой психики в космической системе. Сделавшись 
социальными нормами, подобные представления определяют культурный смысл 
ценностей, понимание морали, существа социальной справедливости [2]. Таким 
образом, для нас является очевидной целесообразность поощрения религиозно-
философских убеждений сотрудников со стороны руководства медицинским 
учреждением. Мы бы рекомендовали выделить отдельное помещение на 
территории медицинского учреждения под каплицу, куда в любое время мог бы 
прийти медицинский сотрудник или пациент, и помолиться. 

5 этап. Занятия физической культурой и спортом. Физкультура и спорт -  эта 
сфера деятельности вызывает чувство благополучия в основном благодаря 
физиологическим эффектам, подобным выделению эндорфина и других 
нейромедиаторов и последующей релаксации. Кроме того, возникает целый ряд 
психологических эффектов, таких как регулирование активации, временный отход 
от определенного режима активности и чувство самоуважения в результате 
достигнутых успехов. Спорт способен также вызывать чувство эйфории в самые 
ответственные моменты выступлений, когда к спортсмену приходит чувство 
необычной силы и контроля; он перестает обращать внимание на то, что делается 
вокруг него, а его тело как бы приобретает способность действовать 
самостоятельно [1]. Таким образом мы рекомендуем всяческое стимулирование и 
поощрение занятий физической культурой и спортом. Это может выражаться в 
инициативе руководства по формированию спортивных команд из числа 
медицинских работников, приобретению корпоративных абонементов на 
посещение бассейнов и фитнес-залов, выделении отдельного помещения для 
занятий спортом сотрудников в нерабочее время. 

6 этап. Обучение методам эмоциональной регуляции и саморегуляции. В 
частности, проведение с психологом групповых занятий аутотренинга, 
гетеротренинга, нервно-мышечного расслабления с последующим закреплением 
навыков, необходимых для проведения самостоятельной работы – саморегуляции. 
Рекомендуем также прослушивание аудиозаписей пения птиц, звуков дождя и т.д. 

7 этап. Самовнушение с использованием аудиозаписи, состоящей из 
словесной формулы самопрограммирования из 5-7 положительных утверждений – 
мантры успешного медика. При составлении данных положительных утверждений 
необходимо избегать слов «нет», «невозможно», «никогда».  

Пример мантры успешного медика приводится нами ниже. 
1. Я медик и горжусь тем, что моя работа заключается в помощи людям 
2. Я давал клятву Гиппократа и всегда буду верен ей 
3. Я люблю свою работу 
4. Я работаю на благо общества 
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5. Я стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы помочь человеку, 
нуждающемуся в мой помощи 

6. Лечить людей – мое призвание 
7. Я безмерно счастлив, когда благодаря моей помощи люди избавляются от 

беспокоящих их проблем. 
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Анотація. Розглянуто явище лихослів'я у підлітків середнього шкільного віку як прояву 
вербальної агресії чи девіантної поведінки, на фоні кризи перехідного віку. Зосереджено 
увагу на тому, що при розгляді чинників феномену лихослів’я дослідники звертають 
увагу на його багатогранність та неоднозначність, складність категоризації, на те, 
що воно містить в собі чималу кількість різнорідних компонентів. Аналізуються 
результати теоретичного дослідження сутності поняття «лихослів’я», його 
характерні ознаки у дітей пубертатного віку та наслідки вживання грубої лайки на 
адресата та інвектанта. 

 

 
   Мова як і психологія є культурним артефактом, для осягнення якого ми мусимо 

зрозуміти, культуру, яка є тими знаннями і явними практиками соціальних ролей, 
цінностей і способів життя, які поділяє спільнота. Зміни у культурі тягнуть за собою 
мовні зміни. Культура мови як дотримання усталених лінгвістичних норм усного й 
писемного мовлення, є явищем усвідомленим та цілеспрямованим. Наскільки 
майстерно індивід використовує лінгво-виражальні засоби залежить від мети й 
обставин його спілкування. А власне сама культура мовлення у суспільстві – це 
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яскравий показник стану його моральності, духовності й культури взагалі. Отже, 
людське мовлення є суспільно спричиненим феноменом, яким неможливо 
оволодіти та користуватися поза соціумом.  

  Психолого-педагогічні аспекти зазначеної проблеми розглядалися у працях 
вітчизняних науковців: В. Татенка, Н. Токаревої, А. Шиделко, Л. Широкорадюк, та 
інших фахівців. Серед зарубіжних дослідників слід відмітити праці, В. Жельвіса, 
І. Кона, Д. Фельдштейна та І. Фурманова, які займалися дослідженнями в області 
вікової і педагогічної психології з проблем онтогенезу психічного й особистісного 
розвитку. Однак проведений аналіз літератури та сучасного стану форм 
міжособистісного спілкування підлітків показав, що дана проблема є 
міждисциплінарною та недостатньо дослідженою. У зарубіжній та вітчизняній науці 
лихослів’я розглядається у контексті агресії, зокрема, вербальної. Як психологічній 
феномен, нецензурна лексика не отримала чіткої класифікації, уявлення про 
обсценізми та їх природу залишаються недостатньо з’ясованими [2]. На думку 
В.О. Татенка, лихослів’я за своєю психологічною природою – це викривлена 
вербальна форма протесту людини, насамперед, проти неможливості бути собою, 
бути автором, повноцінним суб’єктом свого життя, вільним від зовнішніх 
детермінацій і обмежень [1]. Інша дослідниця цієї проблеми, Шиделко А.В. вважає, 
що «використання лайки не притаманне людині як її природна ознака, і є 
індивідуальною формою вияву її негативного, а часто й агресивного ставлення до 
інших і себе за невмінням зробити це у культурний цивілізований спосіб. Авторка 
вважає, що лихослів’я – це прояв девіантної поведінки, яка виражена у вживанні 
слів (ненормативної лексики), котрі порушують норми стилю спілкування 
визначеного соціумом, і в подальшому призводить до моральної деградації людини 
у духовному, психологічному і соціальному вимірі. Л. А. Широкорадюк, одна із 
сучасних українських дослідниць проблеми бруднослів’я серед підлітків, з-за 
допомогою якісного аналізу з’ясувала, що учні цей термін розуміють достатньо 
широко, не лише як лайку. У їхньому розумінні лихослів’я — це вияв агресії. Тобто, 
перш за все, до уваги беруться агресивні можливості лихослів’я. Поза тим, 
досліджувані зазначили, що, лихословлячи, люди виявляють свій рівень культури 
[2]. Деякі необдумані вчинки на фоні загострення акцентуацій характеру [3] та 
загальної недорозвинутості особистої відповідальності за них можуть зумовлювати 
прояви ненормативної (девіантної) поведінки у цьому віковому періоді. Лихослів’я є 
одним з явищ, яке супроводжує різні девіантні дії, але, на нашу думку, саме по собі, 
воно не може бути єдиною ознакою аномальної поведінки, а тільки її компонентом. 
Оскільки не завжди девіантний чи делінквентний вчинок супроводжується 
лихослів’ям. Отже, прояви вживання підлітками нецензурної лайки не завжди 
можуть розглядатись як девіантна поведінка (вербальна агресія), скоріше, це є 
реакцією на певні ендо- або екзогенні подразники. Узагальнюючи результати 
теоретичного аналізу феномену “лихослів’я в учнів середнього шкільного віку”, 
можна виокремити наступні положення, які виступили теоретичним підґрунтям 
нашого емпіричного дослідження.  

    Лихослів’я – це один з елементів прояву девіантної поведінки, що 
характеризується вживанням лихих, грубих та непристойних слів, які порушують 
етичні норми стилю спілкування визначеного соціумом, і в подальшому, може 
призводити до моральної деградації інвектанта у духовному, психологічному і 
соціальному вимірі, а також психологічно травмувати адресата інвективи. Вплив 
вербального насильства є недооціненим. Груба лайка - це не тільки свідчення 
низького рівня культури чи малого словникового запасу.  Вона здатна спричиняти у 
респондентів стресові стани: тривогу, фрустрацію, агресію у відповідь, зниження 
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самооцінки та, навіть, депресію [4]. Лихослів’я як соціокультурне явище притаманне 
всім народам та всім віковим категоріям. Серед психологів та психолігвістів не існує 
одностайності щодо єдиної класифікації нецензурної лайки за змістом, адресатом 
чи ступенем впливу, проте, ми виділили два типи лихослів’я за критерієм 
психологічної шкоди, яку може наносити інвектива: агресивне та неагресивне 
лихослів’я.  

   Лихослів’я може бути не лише проявом вербальної агресії чи девіації, але й 
ознакою асертивної поведінки чи елементом деформованої саморегуляції: 
захисним механізмом підліткової психіки. Це може бути пов’язано з мотивом 
вживання лихих слів або типом чинників (ендогенних чи екзогенних), які діють на 
підлітка.  До лихослів’я вдаються не тільки важковиховувані та девіантні підлітки. 
Нецензурну лайку використовують у спілкуванні за-для емоційної розрядки чи 
мовної агресії діти різного культурного, інтелектуального та рівня вихованості [3].  

   Не залежно від об’єктивних причини явища лихослів’я: загострення соціально-
культурних проблем суспільства; підвищений рівень агресивності соціальної 
поведінки; наслідування дітьми деструктивної поведінки батьків у процесі 
ідентифікації із близькими людьми; самоствердження підлітків серед однолітків; 
спрощення, примітивізація мовлення, тощо, - ми виділили чотири типи. Зокрема, 
спираючись на попередні дослідження, проведені такими сучасними вченими як 
Л.А. Широкорадюк, В. А. Татенко, Н. М. Токарева, провідними чинниками лихослів’я 
ми вважаємо: медико-біологічні; психофізіологічні; індивідуально-психологічні та 
соціально-педагогічні. 
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У науковій літературі [6; 7] доводиться, що соціальна робота має 

рефлексивний характер. Це означає, що під час здіснення інтервенцій соціальні 

працівники мають усвідомлювати, як саме їхні власні цінності, судження щодо 

розподілу влади, а також теоретичні та практичні знання беруться до уваги при 

https://doi.org/10.36074/07.08.2020.v2.04
https://orcid.org/0000-0001-5677-1785


  

Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття ♦ Том 2 

 
24 

аналізі проблем клієнтів, визначенні шляхів утручання в ситуацію та оцінювані 

результатів діяльності [8]. Не оминає рефлексивність і дослідження, де її 

розглядають у контексті нерозривного взаємозв'язку між теорією та практикою. 

Ця розвідка має на меті охарактеризувати специфіку застосування 

рефлексивності у дослідженнях із соціальної роботи. Вона побудована на 

тематичному аналізі джерел, знайдених у базі GoogleAcdemia за пошуковим 

запитом «reflective social work research». 

Насамперед варто зазначити, що поняття рефлексії традиційно визначається 

як здатність особистості осмислювати життєві процеси, саму себе та свою 

діяльність. Рефлексивність – як процес рефлексії, процес осмислення – у 

соціальній роботі може стосуватись як певної соціальної ситуації, так і особистих, 

професійних і навіть суспільних рішень [3].  

Рефлексивні дослідження набули значного поширення у закордонній практиці 

соціальної роботи в останні два десятиліття. Аналіз літератури із методології 

проведення таких досліджень [2; 4; 6; 9] та статей [1; 5], де викладено результати 

досліджень, дає підстави для виокремлення наступних тем, що стосуються 

рефлексивних досліджень: 

1) теоретичні витоки рефлексивних досліджень у соціальній роботі (вони 

стосуються як теорій із споріднених дисциплін – соціології, психології, так і власних 

сучасних теорій соціальної роботи); 

2) призначення, мета рефлексивних досліджень (спрямування на суспільні 

зміни, на зміну практики у соціальних закладах, на самовираження професіоналів, 

дослідників); 

3) суб’єкти рефлективності – самі дослідники чи респонденти (соціальні 

працівники, інші фахівці, клієнти тощо, яких дослідники спонукають до того, щоб 

провести серйозну внутрішню роботу над осмисленням певних ситуацій); 

4) етичні аспекти рефлексивних досліджень (дотримання принципу «Не 

зашкодь при осмисленні власного досвіду, зокрема, негативного досвіду, помилок, 

наслідків власних дій тощо); 

5) часові параметри рефлексії (які саме ситуації та дії осмислюються – ті, що 

наявні у момент дослідження, певний уже пережитий досвід та уроки з нього чи ті 

дії та почуття, які можуть виникнути у певній ситуації, рішення, які будуть 

прийматися у якийсь заданій, гіпотетичній ситуації);  

6) методологія досліджень (одні науковці вважають, що рефлексивні 

дослідження передбачають використання проективних, асоціативних методик, 

наприклад «Незавершених речень», інші – що ключовим інструментом є 

рефлексивні щоденники, проте більшість науковців сходиться на тому, що у 

рефлексивних дослідженнях можна використовувати будь-які методи збору 

інформації, які дають змогу респондентам осмислювати почуття, власні думки та 

поведінку, зокрема, вивчати власні помилки, але найчастіше це методи в рамках 

наративної парадигми досліджень у соціальній роботі);  

6) епістеміологічна позиція (теоретична рамка, конкретна концепція, довкола 

якої дослідники структурують отриману під час рефлексивних досліджень 

інформацію, при цьому часто такі дослідження починаються з вивчення практики чи 

інтервенції соціальної роботи, а не з студіювання відповідної літератури). 

На рис. 1 представлено узагальнення ключових ідей проаналізованої наукової 

літератури з питань рефлексивних досліджень у соціальній роботі.  
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Проведений аналіз дає підстави для твердження, що рефлексивні 
дослідження у соціальній роботі являють собою інтеграцію дослідницької 
рефлексивності та рефлексивної практики соціальної роботи, іманентний зв’язок 
між дією, навчанням з досвіду та структурованим самоаналізом думок, почуттів та 
дій у певних реальних чи гіпотетичних ситуаціях як клієнтів, професіоналів, так і 
самих дослідників. 

 
Список використаних джерел: 

1. Ярошенко, А. (2019). Соціальна робота і вивчення гендерних питань у просторі рефлексивних практик. Збірник 
наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна", 18, 160-165. 

2. Bott, E. (2010). Favourites and others: Reflexivity and the shaping of subjectivities and data in qualitative research. 
Qualitative Research, 10, 159–173. 

3. Brookfield, S. (2009). The concept of critical reflection: Promises and contradictions. European Journal of Social 
Work, 12, 293–305. 

4. Dahlberg, H., Dahlberg, K. (2020). Open and Reflective Lifeworld Research: A Third Way. Qualitative 
Inquiry, 26(5), 458–464.  



  

Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття ♦ Том 2 

 
26 

5. Gonçalves, M., Matos, M. (2020). Lifetime Victimization: Identifying Frequency and Emotional (Dis)Adjustment 
Among Portuguese and Immigrant Women. Victims & Offenders, 15:6, 771-792. 

6. Gould, N., Baldwin, M., eds. (2016). Social Work, Critical Reflection and the Learning Organization. Routledge. 
7. Ruch, G. (2002). From triangle to spiral: Reflective practice in social work education, practice and research. Social 

Work Education, 21:2, 199-216. 
8. Ryding, J., Sorbring, E., Wernersson, I. (2018). The Understanding and Use of Reflection in Family Support Social 

Work. Journal of Social Service Research, 44:4, 494-508.  
9. Saldana, J., Omasta, M. (2018). Qualitative research: Analyzing life. Los Angeles: Sage. 

 
 
 

ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В 
ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ 

 
Лазаренко Ольга Анатоліївна 

магістрант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 
Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна 

 

Науковий керівник: Веретенко Тетяна Григорівна 
ORCID ID: 0000-0002-7184-3764 

кандидат педагогічних наук, професор, 
професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна. 
 

 В 21 столітті відбувається значний стрибок у розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій, що обумовлює перетворення соціальної реальності та 
призводить до значних змін в користуванні Інтернет-мережею. Нові технології 
дозволяють учням швидко знаходити навчально-пізнавальну інформацію.  
Інтернет-мережа містить ризики: - спричинення негативних наслідків для 
користувачів; - загрози психосоціальному стану; - сприяє Інтернет-залежності.  
 Небезпеки, які постають перед дітьми при підключенні до Інтернет-мережі, є 
серйозними. Але недоцільно повністю заборонити дітям вихід в Інтернет, оскільки 
Всесвітня мережа стає важливою частиною багатьох аспектів повсякденного життя. 
Тому при роботі в мережі важливо бути обережними та використовувати засоби 
безпеки. 
 У дітей молодшого шкільного віку відбувається процес адаптації до 
соціальних умов та до шкільного життя. У цьому віці закладаються та формуються 
вміння вчитись, соціальна пристосованість. Тому, на думку багатьох сучасних 
вчених, період молодшого шкільного віку надзвичайно важливий у формуванні та 
закріпленні основних тенденцій безпечної поведінки дітей.  Дітям молодшого 
шкільного віку часто стають агресивні хобі і спалахи вербальної агресії. Дуже 
важливо направити їх на правильне сприйняття і використання своїх ресурсів. 
Безпосередньо враховуючи розвиток інтернет сервісів виникає необхідність вже з 
першого класу пояснювати про безпечну поведінку в Інтернет-мережі.  
 Проявляється агресія по відношенню до слабких учнів в формі насмішок, 
тиску, образ, бійок, булінгу, кібрбулінгу. Ініціаторами агресії є не окремі особистості, 
а угрупування дітей, їх поведінка стає більш організованою.  Окрім цього, діти все 
частіше намагаються вирішити проблеми в своєму колі.   Знання правил безпечної 
поведінки в Інтнрнет-мережі забезпечить школярам захищеність їх інтересів. 
 У філософській, педагогічній, психологічній та соціологічній літературі 
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Інтернет-мережа розглядається як соціальне явище (С. Михайлов), фактор 
формування інформаційного суспільства (О. Путилова), субкультура віртуального 
простору (І. Смірнова), засіб масової комунікації (О. Шеремет), спосіб організації 
діяльності молоді (Л. Жук). У наукових напрацюваннях вітчизняних та зарубіжних 
науковців розглядаються питання поведінки та діяльності підлітків в умовах 
Інтернет-спільнот (І. Василенко, Р. Гумінський, В. Кулакова, І. Остапенко, 
В. Фатурова); психологічних особливостей Інтернет-залежних підлітків (Т. Наумова, 
В. Посохова); впливу Інтернет-середовища на індивідуально-психологічні якості 
користувачів (І. Романов) та формування їхньої поведінки (А. Жичкіна, Д. Матвієнко, 
М. Раянов, М. Снітко, І. Шевченко); профілактики адиктивної поведінки підлітків в 
Інтернет-мережі (Т. Вакулич, Н. Сергєєва).  
 На думку вітчизняного науковця М. Снітко, в міжнародній практиці 
формування безпечної поведінки школярів в Інтернет-мережі переважно 
здійснюється шляхом координації роботи веб-сайтів та їх змістового наповнення, 
створення єдиної мережі “гарячих ліній”, боротьби з незаконним контентом та 
спамом, інформування користувачів інтернетом про особливості діяльності та 
ризики в Інтернет-мережі, надання допомоги підліткам та їх батькам у випадках 
потрапляння у ризики в Інтернет-мережі [1, с.14].  
 Для подолання данної проблеми найбільш прийнятними і близькими для 
дітей перших класів є казки, мультфільми та комп’ютерні ігри. Саме тому необхідна 
профілактика і від залежності в Інтернет-мережі.  
 Для мінімізації негативного впливу Інтернету для учнів початкової школи № 
332, у процесі виконання магістерського дослідження випробували казкотерапію з 
учнями 1х класів “Казка про золоті правила безпечної поведінки в Інтернет-мережі”. 
Казкотерапія не займає багато часу, розрахована на 15 хвилин. Основною метою її 
є розширення й поглиблення знань про безпечний Інтернет, формування стійкої 
мотивації до безпечної поведінки в Інтернет-мережі. Учасниками стали 5 перших 
класів 97 учнів. Для моніторингу ефективності на початку і наприкінці циклу 
тренінгових занять учасникам були запропоновані тести. Завдяки цьому ми мали 
змогу перевірити які знання, уміння та навички були ними здобуті, а також 
простежити динаміку зміни світоглядної позиції учнів перших класів початкової 
школи № 332.  
 У наших тестах ми задали учням запитання про Інтентернет-мережу        “Чи 
знаєте ви …?” (рис.1): 

1) … як відрізнити достовірні факти від недостовірних? 
2) … як запобігти отриманню шкідливій та небезпечній інформації? 
3) … як розпізнати ознаки зловживання довірливістю? 
4) … як зробити більш безпечним своє спілкування в Інтернет-мережі? 
5) … що в Інтернет-мережі образливі дії щодо своїх друзів караються законом? 

 
Рис 1. Відповіді на запитання до казкотерапії  
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 Проводячи дослідження після казкотерапії ми бачимо значне поліпшення 
обізнаності шодо безпечного викокористання Інтернет-мережі. Результат 
дослідження (рис. 2).  

 
Рис 2. Відповіді на запитання після казкотерапії 

 
 Висновки. Порівнюючи результати обох тестів, можемо прослідкувати як 
кардинально змінились відповіді учнів після проходження казкотерапії. В ході 
тестування розробленої тренінгової програми ми змогли поінформувати учнів 
початкової школи № 332 про поняття Інтернет-залежності, сприяти розширенню та 
накопиченню знань про культуру безпечної поведінки в Інтернет-мережі. 
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Правильний вибір професії значною мірою гарантує молоді ефективне 
використання її сил і знань. Складність ситуації вибору професії полягає в тому, 
що існує велика кількість професій із широким спектром характеристик. Тому 
випускники загальноосвітніх навчальних закладів потребують підтримки і 
кваліфікованої допомоги у власному професійному виборі. Важливу роль у цьому 
процесі відіграє профорієнтаційна робота, яка допомагає молодій людині 
реалізуватися. 

Актуальність статті. В умовах карантину, у зв’язку з епідеміологічною 
ситуацією в країні, людина обмежена у діях, до яких вона звикла у повсякденному 
житті, тому і профорієнтаційна робота дещо ускладнилась, так як немає можливості 
безпосереднього і живого спілкування з випускниками та їх батьками. На вибір учнів 
мають вплив не лише особисті зустрічі та думка батьків, а й інформаційна 
обізнаність майбутніх здобувачів освіти. Наразі, через карантин, батьки і діти 
опинились у полоні своїх комфортних домівок. Та чи є це приводом до припинення 
профорієнтаційної роботи? Вважаю, що ні. 

Метою статті є профорієнтаційна діяльність колективу Коледжу 
Подільського державного аграрно-технічного університету, організація роботи з 
учнівською молоддю, підготовка до свідомого професійного самовизначення, 
становлення особистості, узгодження інтересів особи і суспільства у виборі сфери 
професійної діяльності та фаховий відбір майбутніх кадрів для аграрної галузі в 
умовах карантину. 

Виклад матеріалу. У час бурхливого розвитку науки, техніки і необмеженого 
доступу до Інтернету, є можливість розвиватися дистанційно, збільшувати кругозір, 
розширювати світогляд, вдосконалюватися і підвищувати свою кваліфікацію.  

Через дистанційне навчання, яке проходить у навчальних закладах, людина 
може визначити власні психологічні схильності, здібності й професійні інтереси – 
важливі чинники для ґрунтовного вибору майбутньої професії. [1] Але, на жаль, 
рекламувати свій навчальний заклад в умовах карантину не так і легко. Ніякий 
Інтернет не замінить можливість тет-а-тет зустрітись із випускниками шкіл, 
подискутувати, надати необхідну інформацію, розповісти про переваги вступної 
кампанії чи запросити до омріяного закладу освіти. Проте, у нових обставинах для 
кожного відкриваються двері щодо реалізації відкладених замислів, зокрема 
з’являється час обміркувати і спланувати життя, скажімо, на найближчі чотири роки.  
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Головними завданнями профорієнтаційної роботи є надання абітурієнтам 
практичних порад і рекомендацій із особистісного розвитку, вдалого професійного 
шляху, правильного вибору спеціальності, що забезпечать їм у майбутньому 
успішне працевлаштування. 

У Коледжі ПДАТУ профорієнтаційна робота проводиться упродовж усього 
навчального року. Але під час карантину усі науково-педагогічні працівники закладу 
перейшли на інші умови праці – на дистанційну форму організації освітнього 
процесу та дистанційну профорієнтаційну роботу зі вступниками 2020 року. Проте, 
дещо змінився її формат. Викладачі, співробітники щотижня у соціальних мережах 
Facebook, Instagram, у групах «Громада міста і Кам’янець-Подільського району» 
розсилають інформативні презентаційні слайди про спеціальності, робітничі 
професії, переваги вступу до навчального закладу, умови прийому і перелік 
необхідних документів. Окрім того, подано оголошення про набір абітурієнтів до 
Коледжу ПДАТУ до редакції газет «Край Кам’янецький», «Подолянин», «Ключ». 
Педагогічні працівники завжди підтримують зв’язок зі школами міста та району, 
через електронні адреси й контактні телефони надсилають рекламні матеріали для 
потенційних абітурієнтів (фільми про навчальний заклад, презентаційні слайди, 
пам'ятки, флаєра), які презентують коледж в цілому та відділення зокрема.  

Обов'язком кожного викладача є докласти максимум зусиль, щоб 
проінформувати учнівську молодь щодо умов прийому до коледжу. Із цією метою 
на сайті закладу, у рубриці «Абітурієнту» розміщена інформація про особливості 
підготовки фахівців за спеціальностями, можливості професійної реалізації 
випускників, умови вступу. У коледжі запроваджені «телефони довіри», за якими 
звертаються абітурієнти, батьки та зацікавлені особи щодо вступу у навчальний 
заклад.  

Щоб не порушувати карантинних вимог, викладачі й куратори академічних груп 
продовжують профорієнтаційну роботу: проводять зустрічі- онлайн, нещодавно 
відбулася відеоконференція в ZOOM на тему «Зберігаючи та плекаючи сторічні 
традиції, примножуємо інновації сьогодення», запрошують на віртуальний День 
відкритих дверей «Стань нашою командою». Під час проведення майбутні 
абітурієнти, батьки ознайомлюються зі спеціальностями аграрної галузі, з 
навчальною базою та практичним центром. На платформі ZOOM відбулося онлайн-
спілкування з відповідальним секретарем приймальної комісії на тему «Абітурієнт – 
коледж – студент 2020». Усі бажаючі вступити до Коледжу ПДАТУ дізналися про 
особливості та переваги навчання, розмаїття спеціальностей та перспективи 
працевлаштування після закінчення закладу та почули думку студентів про коледж.  

Тому власними силами, не сподіваючись на диво, ми, учасники освітнього 
процесу, проводимо цілу низку різноманітних профорієнтаційних заходів із 
учнівською молоддю міста, району, які допомагають абітурієнтам зорієнтуватися у 
широкому та цікавому світі професій, а також націлити їх на свідомий вибір 
професійної діяльності відповідно до своїх бажань, нахилів і здібностей.  

Сучасні ЗМІ – найбільш доступне і важливе джерело інформації, через яке 
здійснюється формування громадської й особистої думки з актуальних питань 
сьогодення. Логічно – пропагування закладу освіти з метою залучення абітурієнтів 
– на основних шпальтах ЗМІ. [2]. Завдяки сучасним комунікаційним системам 
встановлюються контакти та здійснюється обмін інформацією із потенційними 
вступниками, визначеними ще у докарантинний період. Враховуючи доступність 
ЗМІ широкому загалу абітурієнтів та їх батьків, рекламні матеріали, що презентують 
навчальний заклад, будуть публікуватися щотижня протягом липня – серпня 2020 
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року. Одночасно буде оприлюднена інформація про зміни вступної кампанії, які 
залежать від поширення в Україні коронавірусу COVID-19 та терміну карантину. 

Висновки. У багатьох залишається скептичне ставлення до профорієнтаційної 
роботи в умовах карантину. Але скільки людей, стільки й думок. А поки, я з 
впевненістю можу сказати, що онлайн-зустрічі через Інтернет з майбутніми 
студентами мають бути ефективними, зручними, дієвими та результативними. 
Молодь сьогодні зростає у цифровому світі і для них цілком природним є цифрове 
середовище, яке вони використовують для отримання та обміну інформацією. Це 
прекрасна можливість рухатись вперед і підкорювати нові вершини, для цього є 
наявні всі інтелектуальні й технічні можливості.  

 
Список використаних джерел: 

1. Волобуєва, Т. (2011). Підготовка педагога до профорієнтаційної роботи як підсистема неперервної 
педагогічної освіти. Освіта України, (2), 7-11.  

2. Харитонова, С. (2012). Профорієнтація та психологія професійного вибору. Портал професійного 
консультування, (15), 19-33.  

  



  

Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття ♦ Том 2 

 
32 

СЕКЦІЯ X. 
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

 
 

MEMORY TECHNIQUES IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION 
 

Monastyrska O.I.   
PhD., associate professor 

National University «Odessa Maritime Academy», Ukraine 
 

Rekonvald N.V.  
PhD., associate professor 

 Odessa I.I. Mechnikov National University, Ukraine 
 

Memory is learning that has persisted over time – information that has been stored 
and, in many cases can be recalled. Memories are typically accessed in three different 
ways – through recall, recognition and relearning (Nelson, 1985). Recall is how you reach 
back into your mind and bring up information, recognition is about identifying old 
information when presented with it, whereas relearning is refreshing or reinforcing old 
information. 

In the late 1960s American psychologists R. Atkinson and R. Shiffrin broke the 
process of memory-formation down into three stages: first it is encoded into the brain, 
then stored for future use, and then eventually retrieved (Atkinson, Sheffrin, 1968). By 
Atkinson and Shiffrin’s model, we first record things we want to remember as an 
immediate, but fleeing, sensory memory. Then we can successfully shuffle them into our 
short-term memory, where we probably encode it through rehearsal. This information is 
known to stay in a person’s memory for under thirty seconds without a lot of rehearsal. 
After this one’s memories either decay, or get transferred into long-term memory. Long-
term memory resembles a durable and spacious storage unit, holding all of a person’s 
knowledge, their skills and experience.  

Later generations of psychologists revisited the whole idea of short-term memory 
and updated it to the more comprehensive concept of working memory. Now it is seen 
as conscious, active processing of incoming auditory and visual-spatial information, and 
of information retrieved from long-term memory. Working memory involves all the ways 
that we take short-term information and stash it in our long-term stores. We think of it as 
involving both explicit and implicit processes. When information is stored actively and 
consciously, it is an explicit process, it is memory of facts and experiences that one can 
consciously know and “declare” (Weseley, McEntarffer, 2018). We make the most of this 
aspect of working memory when we study; through this type of memory one captures 
what one thinks they are going to need. Our memory often transfers information we are 
not aware of to long-term storage. This process is called “implicit memory” which can be 
defined as retention independent of conscious recollection. This kind of automated 
processing is hard to suspend, it is seen as non-conscious encoding of incidental 
information, such as space, time, and frequency, and of well-learned information such as 
word meanings. 

There are also different kinds of long-term memory. For instance, procedural 
memory refers to how we remember to do things – like writing or crocheting. It is effortful 
to learn at first, but eventually you can do it without thinking about it. Long-term memory 
can also be episodic, that is tied to a particular event from one’s life; and semantic that 
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refers to our knowledge of facts and concepts about the world (Weseley, McEntarffer, 
2018). The latter is dominant in retaining the information by activating one’s deep 
processing (which encodes semantically, based on actual meaning associated with the 
word). And thus, it plays a vital role in second language acquisition, as our memories are 
essential tools for learning a new language. 

In this paper we would like to focus on active recall method which proves to be very 
efficient in second language acquisition. Active recall is a process of retrieving 
information from memory by either testing, quizzing or challenging ourselves. It involves 
a lot of spaced repetition rather than cramming revision techniques. Spaced repetition is 
“a centuries-old psychological technique for efficient memorization and practice of skills 
where instead of attempting to memorize by ‘cramming’, memorization can be done far 
more efficiently by instead spacing out each review, with increasing durations as one 
learns the item, with the scheduling done by software” (Branwen, 2016). And while 
cramming strategies are not ideal for retaining information in long-term memory, the idea 
behind spaced repetition is that instead of cramming all the vocabulary units we want our 
students to remember into one day, we need to get them to spread their revision over 
time. A system of flashcards with descriptive sentences (added to a picture when 
possible) makes the vocabulary easy to recall. With the current lockdown situation, a lot 
of classroom activity has shifted online to such cloud-based video conferencing services 
as Zoom, Google Meet, Skype, etc. So probably we can add online active recall and 
spaced repetition to regular guided revision strategies. For this, a number of online 
platforms can be used, such as Duolingo (duolingo.com), Mnemosyne (mnemosyne-
proj.org), Synap (synap.ac) which are popular flashcard alternatives. And while they 
mostly offer premade decks, other apps, such Anki (ankiweb.net), Quizlet (quizlet.com) 
or Brainscape (brainscape.com) offer software incorporated flashcards which students 
can make themselves. We would like to comment on the most popular flashcard app – 
Anki that has a lot more features and is easier to use than any other flashcard program. 
Moreover, it is also called “intelligent flashcards” because it has a feature where as 
students go through their cards they will be able to tell the program how well they knew 
the information on each card, and then based on students’ feedback Anki will reprioritize 
their cards. All the decks can be synched throughout all the user’s devices. Students can 
embed audio clips, images, videos and scientific markup on their decks, with precise 
control over how it is shown. For difficult cases one can add mnemonic devices on their 
cards. 

 As consistency is key in learning a foreign language, active recall method alongside 
with spaced repetition can really contribute to efficient memorization. 
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Since independence, the Ministry of Education and Science has paid a lot of 

attention to reforming the system of teacher training to accommodate the needs of 
society. It envisaged coordinated efforts for improvement of the quality of teacher training 
in Ukraine [1]. Teacher training institutions of Ukraine comprise Pedagogical Colleges, 
Pedagogical Universities and Classic Universities.  

Pedagogical Colleges provide training programs for teachers within preschool 
education, primary school education, music, arts, technology, physical training and 
vocational education. Being the primary stage of the specialists training for their 
professional activities, they have been paid much attention along with other aspects of 
training the specialists in various fields [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18], and still need some further study. 

The Community Institution of Lviv Regional Council “Sambir Pedagogical College 
named after Ivan Fylypchak” features great pedagogical staff, proper training and 
appropriate facilities, well developed according to the modern requirements of 
educational and methodological support for specialists training. 

This educational institution has long traditions in teachers training. In 1939-40, a 
pedagogical school was opened in the premises of the Polish Women’s Gymnasium 
named after M. Konopnitska. In October 1939, 60 students were enrolled. In 1939-40 – 
120 students studied at the pedagogical school, and in 1940-1941 – the number of 
students was 180. 

In the autumn of 1944, the pedagogical school was renamed to the pedagogical 
vocational school. Until May 21, 1959, it was submitted to the Drohobych Department of 
Public Education, and from May 21, 1959 until today – to the Main Department of 
Education and Science of the Lviv Regional State Administration. The pedagogical 
vocational school trained primary school teachers. The training lasted 4 years. In 1947-
48, the academic building comprised 11 rooms, and since 1956-57, it included 15 
classrooms, 6 studies, a library, a workshop, 5 service rooms, and a small gym. Training 
sessions took place in one shift. The school had a dormitory, which occupied six rooms 
with a total area of 135 square meters. The educational institution had a school plot, 
where students conducted their practice related to botany and agriculture. During 1949, 
chemical and music classrooms were formed [19]. 

On March 15, 1999, the Cabinet of Ministers of Ukraine, by Resolution № 382, 
named Sambir Pedagogical Vocational School after Ivan Fylypchak. In the 1990s, 49 
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Ukrainians from Romania attended the school. 
By the Decree № 29 of the Lviv Regional Council of July 11, 2002 “On 

reorganization of Brody and Sambir pedagogical vocational schools into pedagogical 
colleges”, Sambir Pedagogical Vocational School named after Ivan Fylypchak was 
reorganized into Sambir State Pedagogical College named after Ivan Fylypchak. 

Summing up, it should be noted that Sambir State Pedagogical College named after 
Ivan Fylypchak effectively trains pedagogical staff. Over the years, the educational 
institution has graduated more than 10 thousand highly qualified teachers of various 
specialties. 
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ESP teaching focuses on practical, professionally oriented methods and 

applications. This process also includes basic knowledge of language nature, basic 
teaching methods and forms. A creative blend of traditional teaching methods and 
cutting-edge technologies, including the use of virtual environment to encourage student 
motivation, becomes a priority among the most effective ESP teaching methods. The 
description of studying this problem is investigated in the works of B.S. Hutauruk, 
L. Klobuchar, S. McPheat, B. Paltridge, M. Shea, J.C. Richards, N. Roberts, 
B. Tomlinson, C. Whittaker and others. 

In teaching ESP, there are a lot of shortcomings in students’ training. Authors 
propose a lot of different general language tips for learning English. Envisaging their 
research works we see that the main ways of improving learning and teaching skills are 
always working out. It is important to use rational and dynamic organization of classes, 
strengthen the communicative training orientation. The communication process is 
composed of several stages, each of which offers potential barriers to successful 
communication. Sean McPheat notes that this communication process involves such 
multiple parts and stages as source, message, encoding, channel, decoding, receiver, 
feedback, context etc. [2].  

Also teachers should eliminate mechanical training and formal implementation of 
exercises, organize work on lexical and grammatical material, taking into account the 
differential approach to it, that is, depending on whether it will be used productively or 
receptively. They must make greater reliance on systematization and generalization of 
linguistic material that contributes to its solid assimilation, development of students’ ability 
to understand unfamiliar phenomena about the newly studied material, the use of 
individual and collective forms of work, the normalization of students’ academic load, the 
consistent implementation of principles of differential and individual approach to students, 
the correct organization of independent work of students and the purposeful management 
of it. Such paths lead to better results in students’ preparation. The communicative 
technique should be also widely implemented in classes, active non-standard methods 
and forms of work should be used for better conscious learning of material. It is advisable 
to use such forms of work as individual, pair, group and team work (internal / external 
circles), brain storm, jigsaw reading, exchange thoughts (think-pair-share), pair-
interviews, and others) practically. According to Claire Whittaker, the use of blended 
learning is very effective in learning a foreign language because it refers to the 
combination of face-to-face teaching with computer technology (online and offline 
activities/materials) [2]. 

The constant use and application of innovative forms of students knowledge control 
are important and productive. It is efficient for ESP teachers to use test tasks (to choose 
the correct answers), problem situations (for creation of problematic situations), question-
replicas (to identify causal relationships), situational tasks (to determine the answer 
according to a certain situation), reproductive issues (definition of practical value), 
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interactive tasks in quiz and gaming. Therefore, the combination of traditional foreign 
language teaching methods with innovative is really effective and helps students to 
become more motivated in learning ESP. 
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Анотація. У статті розглядається викладання інженерної графіки з використанням 
сучасних інформаційних технологій на кафедрі конструювання, технічної естетики і 
дизайну. Викладачами, які читають цю дисципліну, якісно змінені лекційні заняття 
завдяки наповненню їх новим вмістом і компонентами з використанням мультимедійних 
технологій. В робочу програму дисципліни «Інженерна графіка» і в навчальні плани для 
підготовки бакалаврів рекомендується збільшити кількість навчальних годин, що 
відводяться для цієї дисципліни на освоєння здобувачами 3D моделювання з 
застосуванням сучасних САПР, що забезпечить необхідні навички, що відображають 
вимоги ринку праці. 

 
 
Сьогодні все більш потрібними стають компетентні фахівці, здатні швидко 

адаптуватися в нових динамічних соціально-економічних умовах. Роботодавці все 
частіше зацікавлені не стільки в кваліфікації співробітників, скільки в їх 
компетентності, здатності працювати в групі, ініціативності, вмінні успішно 
справлятися з різними життєвими і професійними ситуаціями. В умовах нового 
підходу в межах кожної дисципліни здійснюється комплексне освоєння умінь і знань 
в рамках формування компетенцій, які забезпечують необхідні навички, що 
відображають вимоги ринку праці. 

Рівень розвитку суспільства, його інформаційно-технологічна база, розвиток 
комп'ютерної техніки, вимоги до якості освіти та конкурентоспроможності 
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випускників дали поштовх пошуку і розвитку нових технологій у викладанні 
графічних дисциплін. 

Кафедра конструювання, технічної естетики і дизайну Національного 
технічного університету «Дніпровська політехніка» веде підготовку майбутніх 
інженерів всіх технічних спеціальностей з дисциплін, які є основою інженерної 
технічної освіти. До цих дисциплін відносяться: «Нарисна геометрія», «Інженерна 
графіка», «Машинобудівне креслення», «Комп'ютерна графіка» або «Прикладна 
комп'ютерна графіка» [1]. У деяких освітніх програмах, в зв'язку зі збільшенням часу 
на самостійну підготовку студентів і необхідністю отримання здобувачамі вищої 
освіти певної кількості ктедітов (ЄКТС), ряд цих дисциплін об'єднали в одну 
дисципліну - «Інженерна графіка». 

Дисципліна «Інженерна графіка» в системі технічної освіти входить в ряд 
базових загальноосвітніх дисциплін [2]. Вона відноситься до дисциплін 
професійного циклу, яка надає здобувачам вищої освіти необхідний обсяг знань, на 
базі яких можливо успішне вивчення інших технічних дисциплін. Таким чином, при 
складанні робочої програми дисципліни необхідно показувати застосування 
досліджуваних знань для виконання певних практичних дій, для вирішення 
проблем, що виникають в процесі вивчення інших дисциплін, а також проблем, які 
можуть виникнути в професійній діяльності. Графічна підготовка є безперервною 
для технічних спеціальностей протягом усього періоду навчання, а не обмежується 
вивченням «Інженерної графіки». 

Щоб підготувати студента до інженерно-конструкторської діяльності, 
необхідно приділяти особливу увагу розвитку технічних здібностей, просторового 
мислення та уяви. Підвищені вимоги до випускників технічних вузів обумовлюють 
використання у викладанні новітніх програм проектування. На сучасному етапі 
розвитку суспільства рішення задач інженерної діяльності пов'язані із 
застосуванням систем автоматизованого проектування (САПР) [3]. 

Також, в даний час, питання про застосування на заняттях сучасних 
комп'ютерних технологій, вже не ставиться. Використання комп'ютера на заняттях 
значно полегшує роботу викладача, економить час, в тому числі і за рахунок 
скорочення роботи крейдою на дошці. Це особливо важливо при читанні лекцій 
дисципліни «Інженерна графіка», тому що потрібно демонстрація значної кількості 
складних графічних зображень. Використовуючи комп'ютер і мультимедійну 
установку, викладач демонструє протягом заняття велику кількість креслень, які 
добре бачить вся аудиторія і може продемонструвати послідовність їх побудови, а 
також повторити своє пояснення, якщо виникають питання. Це було б важко, якщо 
як раніше, використовували крейду і дошку. 

Раніше багато лекцій представляли собою диктування викладача, під час 
якого єдине завдання здобувача вищої освіти - встигнути законспектувати 
висловлюваний матеріал. Вони не встигали все записувати й ілюстративний 
матеріал виходив неякісним, а такий конспект надалі був не затребуваний. 

На даний момент викладачі, котрі читають дисципліну «Інженерна графіка» 
якісно змінили лекційні заняття, наповнили їх новим змістом і компонентами, 
використовуючи мультимедійні технології. Об'єднавши в єдине ціле текстовий і 
графічний супровід (креслення, схеми, малюнки і т.д.) з анімацією, комп'ютерним 
моделюванням, що дозволяє поєднати технічні можливості комп'ютерної техніки в 
представленні навчального матеріалу зі спілкуванням лектора з аудиторією. 

Сучасні здобувачі вищої освіти з великим задоволенням сприймають подання 
матеріалу на новому рівні. Мультимедійне забезпечення лекцій не тільки дає 
можливість урізноманітнити ілюстративний матеріал, але, завдяки використанню 
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нових технологій, які змінили традиційну форму навчання, робить лекцію більш 
привабливою, дозволяє здобувачам вищої освіти уявити і зрозуміти складний 
теоретичний матеріал. Лекції проходять більш різноманітно, в процесі навчання 
збільшується міцність засвоєння знань та наочність. Заняття сприяють всебічному 
розвитку особистості майбутніх інженерів, збільшенню пізнавального інтересу при 
вивченні предмету, активності на заняттях та підвищенню зацікавленості 
здобувачамі вищої освіти в освоєнні дисципліни. 

Викладачами кафедри конструювання, технічної естетики і дизайну, в 
сучасних умовах все ширше використовується впровадження інформаційних 
технологій в навчальний процес. Причому комп'ютер ми розглядаємо як 
креслярський інструмент, у якого є великі можливості допомогти майбутньому 
інженеру подолати труднощі засвоєння розділів з інженерної графіки. Пріоритетним 
напрямком в науково-методичній роботі кафедри є удосконалення навчального 
процесу на базі нових освітніх технологій, що передбачають підвищення 
ефективності самостійної роботи студентів. 

Для практичної реалізації цих цілей на кафедрі використовуються аудиторії 
оснащені сучасними комп'ютерами з ліцензійними програмними продуктами та 
мультимедійними проекторами. 

Серед відомих систем автоматизованого проектування, найбільшого 
поширення набули такі програмні продукти, як Аскон із програмою Компас та 
Autodesk з програмами AutoCAD, Inventor, Fusion 360. На кафедрі конструювання, 
технічної естетики і дизайну є можливість працювати з будь-яким з цих програмних 
продуктів. Здобувачі мають можливість ознайомитися з перевагами кожної з цих 
програм, і самостійно оцінити особливості роботи в кожній з них і надалі вибрати 
для своєї професійної діяльності програмний продукт, який найкращим способом 
допоможе вирішувати поставлені завдання. 

Робочі програми дисципліни «Інженерна графіка» складені у відповідності зі 
Стандартами вищої освіти України: першого (бакалаврського) рівня, які затверджені 
і введені в дію відповідними наказами Міністерства освіти і науки України та 
відповідно затвердженим освітньо-професійним програмам для бакалаврів 
технічних спеціальностей. Для забезпечення формування у майбутніх фахівців 
відповідних умінь та навичок в освітньо-професійних програмах передбачено 
вивчення дисципліни «Інженерна графіка». 

Робочі програми складені таким чином, що вивчення дисципліни починається 
з лекцій по вивченню нарисної геометрії, як фундаментальної науки, потім 
інженерної графіки, яка включає в себе проекційне і технічне креслення, стандарти 
оформлення креслень та комп'ютерної графіки. 

Лекції з нарисної геометрії включають складову геометричної підготовки 
майбутнього фахівця, так як вона допомагає розвивати просторове мислення. А 
потім здобувачами вищої освіти вивчаються комп'ютерні технології створення 
креслення після освоєння методів нарисної геометрії. Спочатку рішення позиційних 
і метричних задач, а потім перехід до сучасних інформаційних технологій 
креслення. Тому робоча програма включає у собі рішення графічних завдань 
традиційним способом з урахуванням вивчення комп'ютерних технологій, як 
єдиного цілого. 

Метою дисципліни «Інженерна графіка» є формування компетентностей щодо 
засобів зображення просторових форм на площині з використанням графічних 
зображень та комп’ютерних технологій, що є основою виконання технічного 
креслення. Це є необхідним для майбутніх фахівців, виробничі функції яких 
пов’язані зі складанням конструкторської документації, яка повинна відповідати 
потребам виробництва на якому вони працюють. 

Очікувані дисциплінарні результати навчання за цією дисципліною наступні: 
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- розробляти технічну документацію, яка базується на вмінні виконувати ескізи 
і кресленики деталей, читати та деталювати складальні креслення;  

- вміти використовувати технічну документацію для розв'язання технічних 
задач з відображенням геометричних об’єктів на площині; 

- вміти користуватися засобами сучасних інформаційних технологій для 
розробки документації певного виробництва; 

- застосовувати засоби інформаційних технологій, сучасні графічні системи, 
методи і прийоми моделювання при вирішенні задач виробництва; 

- виконувати геометричні побудови, креслення конструкцій і виробів, 
складальні креслення тощо; 

- оформляти конструкторську, технологічну та іншу технічну документацію 
відповідно до нормативної бази; 

- створювати, редагувати і оформлювати креслення та 3D моделі з 
використанням комп'ютерних систем автоматизованого проектування (САПР); 

- будувати 3D моделі виробничого обладнання та устаткування. 
Для досягнення цих результатів передбачено опанування теоретичних основ 

креслення, правил оформлення креслеників, проекціювання прямої та взаємного 
положення точки та прямої, двох прямих; проекційного креслення; видів, розрізів, 
перерізів; проекціювання площини, способів завдання площини на комплексному 
кресленику; взаємного положення точки та площини, прямої та площини, двох 
площин; умовного позначення та зображення різі; правила виконання ескізів та 
робочих креслень, складального креслення тощо. 

Також передбачено опанування сучасних інформаційних технологій, а також 
видів, принципів та можливостей їх роботи; методи і прийоми моделювання в 
рамках графічних САПР; основні методи і прийоми 3D моделювання, редагування 
моделі, простановка розмірів і позначень на тривимірній моделі, асоціативний 
кресленик; планування побудови тривимірної моделі, параметричного 
моделювання; основ рендерингу, художньо-естетичної обробки 3D моделей та 
отримання фотореалістичного зображення виробу. 

Важливим є достатній обсяг лабораторних занять для закріплення навичок з 
роботи в таких програмних продуктах, як Аскон із програмою Компас та Autodesk з 
програмами AutoCAD, Inventor, Fusion 360. 

Достатній обсяг лабораторних занять дозоляє сформувати навички із 
застосування команд графічних примітивів і редагування, виконання спряжень 
геометричних об’єктів; виконання креслень трьох виглядів деталі за двома 
заданими, а також виконання самостійного завдання з креслення компонентів 
відповідного обладнання. Також формуються навички зі створення, редагування і 
оформлення 2D кресленика; побудови 3D моделі деталі; створення асоціативного 
кресленика в автоматичному режимі з 3D моделі складної деталі; побудови 3D 
моделі обладнання; отримання фотореалістичного зображення виробу а також 
подальшої візуалізації відповідного обладнання. 

Ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними методами і прийомами 
візуального моделювання сучасного обладнання, використовуючи сучасні системи 
автоматичного проектування дозволяє оперативно вирішувати завдання з 
проектування виробничого обладнання. Також у здобувачів освіти розвивається 
просторове уявлення і конструктивно-геометричне мислення, здібності до аналізу 
та синтезу просторових форм на основі графічних моделей виробничого 
обладнання, практично реалізованих у вигляді креслень технічних об'єктів, а також 
формування знань, умінь і навичок, необхідних для виконання креслень різного 
призначення обладнання, складання конструкторської та технічної документації із 
застосуванням програмних і технічних засобів комп’ютерної графіки. 
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З появою сучасних програмних продуктів змінився і підхід до проектування 
виробів. Традиційно інженер працював у двовимірному просторі і змушений був 
втілювати свої ідеї в пласких кресленнях, зараз у нього з'явилася можливість 
використовувати тривимірний простір. Таким засобом конструювання виробів йде 
не від креслення до тривимірної моделі виробу, а навпаки – від просторової моделі 
до автоматично згенерованих креслень. 

Таким чином, слід особливу увагу приділити питанню навчання здобувачів 
тривимірному моделюванню, так як тривимірна модель стає головним носієм 
інформації про геометрію виробу. Перехід на проектування з використанням 3D 
моделювання дозволяє якісно поліпшити рівень підготовки фахівця та забезпечує 
необхідні компетентності, щодо навичок використання інформаційних і 
комунікаційних технологій.  

Слід відмітити, що 3D технології на базі сучасної комп'ютерної техніки та 
програмного забезпечення активно входять в практику проектування і дозволяють 
за тривимірними моделями отримати робочі креслення, легко вносити зміни в 
проекти і скорочувати терміни проектування. За 3D технологією спочатку 
створюється просторова твердотільна модель об'єкту. Це може бути модель деталі 
будь-якого обладнання. Потім в автоматичному режимі отримують проекції даної 
моделі – види, розрізи і перетини тощо. 

Користувач повинен лише визначити, які саме зображення мусить містити 
креслення, і застосувати відповідні команди. Найочевидніша відмінність 
твердотільного моделювання від двовимірного креслення – це створення точної 
тривимірної комп'ютерної моделі виробу. У тривимірну модель зручно вносити 
зміни, а креслення після цього не треба формувати заново – досить викликати 
команду їх поновлення. 

Відзначимо, що у викладанні дисципліни «Інженерна графіка» 
використовуються сучасні інформаційні технології й у здобувача є можливість 
вибору програмного продукту в якому він бажає працювати та який стане в нагоді 
йому для подальшої професійної діяльності. 

Таким чином, сучасний навчальний процес спрямований на формування у 
здобувачів вищої освіти не тільки графічної грамоти, а й освоєння сучасних 
інформаційних технологій. Що активізує їхнє мислення, розвиває інтерес до 
предмету, залучає в пізнавальний пошук, розвиває індивідуальні здібності та вміння 
самостійно знаходити і переробляти інформацію. 

Сьогодні перспектива успішного застосування сучасних інформаційних 
технологій в освіті сприяє вдосконаленню програмного і методичного забезпечення 
та підвищенню кваліфікації викладацького складу. 

Висновки. На підставі вищевикладеного робимо наступний висновок, що в 
навчальних планах для підготовки бакалаврів технічних спеціальностей доцільно 
перерозподілити навчальні години між базовими загальноосвітніми дисциплінами, 
а саме, збільшити кількість навчальних годин, що відводяться для дисципліни 
«Інженерна графіка» на освоєння здобувачами вищої освіти 3D моделювання з 
застосуванням сучасних САПР, на базі яких можливо успішне вивчення інших 
технічних дисциплін. 
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 Актуальність Перманентне сьогодення вимагає від освіти 
конкурентоспроможну молодь, яка здатна до змін та готова навчатися протягом 
життя. Школа повинна забезпечити  учнів такими навичками та вміннями, які, зможе 
розширити у процесі самоосвіти протягом життя. Одними із таких умінь та навичок 
виступають дослідницькі уміння. Період 70-х років ХХ століття, відзначився 
бурхливим розвитком методів навчання, серед них проблемний, дослідницький.  
Передумовами їх розвитку виступали XXIV (30.03–09.04.1971) та XXV (24.02–
05.03.1976) з'їзди КПРС. На останньому з них, зазначалося, що молодь повинна 
бути організована до самостійного пошуку доказів, для розв’язання проблем. Це у 
свою чергу, вимагало розгляд умов розумового розвитку учнів, забезпечення у них 
творчого мислення.   

Виклад дослідження Проблемний метод використовувався при вивченні 
складних тем, як відзначав В. М. Кожин (1977), це вимагало активної роботи учня, 
вироблення у нього дослідницьких способів добування знань і вмінь (Кожин, 1977: 
68). Тому важливо, щоб учні у процесі навчання займалися не лише вирішуванням 
готових завдань, але навчалися самостійно аналізувати або ж за допомогою 
вчителя, ставити та формулювати проблеми. Активізація навчально-пізнавального 
процесу і розвиток розумових здібностей сприяли вирішенню завдань навчально-
дослідницького характеру. Слід зазначити, що завдання, які виступали  для учнів як 
нові,  несли пізнавальне значення, тоді як для науки результати були вже відомими. 
Пізнавальний процес здійснювався через самостійну діяльність. Дуже важливою 
умовою формування пізнавальної самостійності на творчому рівні є розв'язування 
учнями проблемних задач пізнавального і практичного характеру. Пізнавальна 
самостійність творчого характеру формується при навчанні не готових знань і 
способів діяльності (репродуктивних завдань), а шляхом розв’язання проблем 
науковими методами із застосуванням творчої діяльності (Лернер, 1974: 28).  

Проблема повинна будуватися, вказував І. Я. Лернер, відповідно різним 
етапам навчання відповідають різні рівні складності. Під час проведення ним 
досліджень, відзначено, що творчі прагнення людини проявляються як у 
постановці, так і під час розв'язку проблеми, проблемних задач. Вчений зазначав, 
що у практиці навчання 70-х років система таких задач була відсутня. В учнів 
формувалися різні пошуки підходів до розв'язування проблемних задач. Цікаво, що 
«…кращі розв'язки належали у більшості випадків учням, знання яких в середньому 
оцінювалися четвіркою» (Лернер, 1974: 29). Вчений, проводив дослідження 
експериментального характеру, в якому додав проблемні пізнавальні задачі, яких 
до 1970 року школярі не розв'язували. Експеримент тривав протягом декількох років 
із застосуванням системи пізнавальних задач. Висновок: зв'язок між правильним 
розв'язком і ступенем розвитку пізнавальної самостійності, можливо тільки за 

https://doi.org/10.36074/07.08.2020.v2.08


 

7 серпня 2020 рік ♦ Черкаси, Україна ♦ МЦНД 
. 

 
43 

наявності мисленнєвої діяльності учнів, під час пошуку шляхів розв'язку та доказів 
(Лернер, 1974: 31). 

У 70-ті роки основна увага була приділена спостереженням, практичним 
роботам у класі і на навчально-дослідній ділянці. Вчені намагалися визначати 
рівень самостійності не лише для учнів старшої та середньої шкіл, але й для 
молодших школярів.  Л. М. Стасенко вважала, що поняття курсу біології середньої 
школи повинні закладатися вже у початкових класах під час вивчення живої 
природи. (Стасенко, 1976: 49). У ході виконання самостійних робіт учні набували 
умінь і навичок спостереження, постановки простих дослідів, що розвивають 
спостережливість та мислення. Цю діяльність вчитель організовував у процесі 
практичної роботи учнів у класі, при виконанні домашніх завдань, під час роботи з 
книгою, поясненні нового матеріалу. Вивчаючи біологію учні набували ряд 
необхідних практичних умінь та навичок у виконанні самостійного спостереження і 
дослідів, збирання гербаріїв рослин і виготовлення колекцій, засвоювали способи 
обробки добривами ґрунту, вирощуванням культурних рослин, навичок догляду за 
домашніми тваринами. На думку автора, для успішного виконання самостійних 
робіт із живими об'єктами учням молодших класів необхідно формувати уміння, які 
б сприяли: визначенню кольорів, смаку, дотику, слухання і розпізнавання звуків. 
Користування відчуттями повинно вміло відображатися у мові, все це сприяло  б 
цілісному і всебічному сприйняттю природних об'єктів і явищ  (Стасенко, 1976: 50). 
Важливим моментом виступало виконання самостійних робіт, які були направлені 
на удосконалення зорових, слухових і інших відчуттів і уявлень. 

Розвиток сенсорних процесів у дітей молодшого шкільного віку 
прослідковувався під час виконання завдань за схемою. Роботи носили 
дослідницький характер. Учні вивчали зовнішню будову птахів; встановлювали 
зв'язки між будовою органів і функціями; вивчали поведінку; голоси птахів; вчились 
спостерігати; слухати; порівнювати; виокремлювати головні ознаки; пояснювати 
факти; встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; вчились фіксувати 
спостереження; проявляли турботу про зимуючих птахів. У ІІІ класі більшість 
самостійних робіт, згідно досліджень Л. М. Стасенко виконувались за 
індивідуальним письмовим завданням. Залежно від ступеня підготовленості учнів 
до проведення самостійної роботи змінювався й характер керівництва: від 
фронтального виконання робіт до робіт за різними типами інструкцій (Стасенко, 
1976: 53). 

Самостійна робота учнів впливала позитивно на засвоєння знань про живу 
природу, за умови якщо учні знайомилися з фактами і прагнули пояснити, 
встановити причинно-наслідкові зв'язки.  Л.М. Стасенко вказувала, що якщо учень 
навчився встановлювати взаємозв'язки на основі знань та спостережень, це 
забезпечувало засвоєння матеріалу, сприяло формуванню матеріалістичного 
світогляду учнів. Визначено ступінь впливу самостійної роботи на засвоєння знань 
за двома показниками: правильність знань  (розуміння та використання матеріалу 
при виконанні самостійної роботи);  повнота знань (визначає відношення об'єму 
засвоєних учнем знань до об'єму повідомлених йому відомостей, але важливо 
врахувати відношення дітей до оволодіння знаннями в процесі самостійної роботи) 
(Стасенко, 1976: 54). 

Робота з підручником виступала як невід’ємна частина самостійної роботи. 
За дослідженням Л. О. Концевої учні   використовують наступні самостійні прийоми: 
читання, переказ, відповіді на запитання, зазубрювання виділеного тексту, поділ 
тексту на частини, складання плану, самоперевірка, аналіз, класифікація матеріалу 
за значенням, виділення незрозумілого, розуміння структури тексту (Концева, 1978: 
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73). Залежно від класу змінюються застосування прийомів, що пов’язано зі 
складністю матеріалу. Учні зможуть працювати з текстом, якщо викладений 
матеріал буде сприяти самостійному засвоєнню знань (Концева, 1978: 75). 
Самостійне оволодівання знаннями має на меті формувати прийоми розумової 
діяльності під час розв’язування задач, а тому в учнів здійснюються мисленнєві 
операції під час роботи з підручником. 

Висновок Період 70-х років ХХ ст. став періодом пошуку методів навчання 
та розширеного застосування самостійних робіт на уроках. Самостійні роботи 
вчителі продовжували застосовувати на уроках у різних ступенях освіти. Завдання, 
які пропонувалися учням характеризувалися пізнавальною самостійністю, та 
залежали від етапів навчання та складності запропонованих проблемних завдань. 
Визначено чіткий перелік умінь, що формуються під час самостійних робіт. 
Корективи в освіту були внесені після XXV з’їзду, коли пріоритетним напрямом  
визначилося самостійне добування знань. Психологи зосереджують увагу на 
розвитку розумових здібностей, мисленнєвих операціях, формується т.з. 
пізнавальна самостійність творчого характеру. На сучасному розвитку освіти Г. В. 
Ягенська, виокремила види дослідницьких умінь з урахуванням різних ієрархічних 
рівнів, згідно аналізу змісту програмового матеріалу шкільного курсу біології: базові, 
тактичні, стратегічні (Ягенська, 2012: 6). Отже, у період 70-х років, ми 
прослідковуємо чітко сформувалися операційні уміння (порівнювати, аналізувати, 
корегувати твердження, класифікувати, встановлювати причинно-наслідкові 
зв’язки, визначати зв'язок будови і функцій, доводити та аргументувати, технічні 
уміння). Тактичні та стратегічні ще у процесі розвитку, оскільки в літературі, 
відбувалася суперечка, наскільки контроль вчителя може визначати ступінь 
самостійності. 

Перспектива подальшого дослідження вивчити  вплив самостійної роботи на 
формування дослідницьких умінь у період радянської школи 80-ті роки ХХст. 
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Професійна діяльність працівників поліції здійснюється, як правило, за умов 

різноманітних соціальних конфліктів, коли є напруженими емоції всіх учасників 
конфлікту, і через їхні емоційні сфери здійснюється взаємний негативний 
психологічний вплив, внаслідок якого можуть постраждати люди.   За таких умов 
працівники поліції повинні не тільки забезпечити виконання закону і безпеку людей, 
а й не допустити цього негативного психологічного впливу «агресивного» 
соціального середовища на власну професійну діяльність і власну особистість. Це 
є можливим за умов сформованості у правоохоронців здатності розуміти емоційні 
стани і реакції людей, уміння управляти конфліктом та обирати у конфлікті 
оптимальний стиль поведінки, уміння управляти своїми емоціями й емоціями інших 
людей, тобто у працівників поліції має бути сформована емоційна компетентність, 
основою якої є емоційний інтелект.  

Тому до числа професійно значущих якостей особистості офіцерів поліції 
мають бути віднесені, зокрема, психологічна й емоційна стійкість, стресостійкість,  
здатність раціонально поводитись в конфліктних ситуаціях, здатність тримати під 
контролем і управляти власними емоціями й емоціями інших людей, а до 
професійних знань мають входити і знання про емоційну сферу людини, про вплив 
емоцій на поведінку людини у конфліктних  і особливо – в екстремальних ситуаціях.   

Різні проблеми щодо формування компетентності розглядали М.Васильєва, 
Т.Лебединець, А.Маркова, Л.Петровська, Л.Пляка, Л.Пуховська, І.Свєточева, 
С.Сисоєва, А.Хуторськой та інші. Деякі питання професійної компетентності 
працівників поліції розглядали О.Бандурка, Н.Кулик, В.Тюріна, П.Червоний та інші. 
Концепції емоційного інтелекту розробляли як зарубіжні (Д.Гоулмен, Р.Купер, 
Є.Ільїн, М.Фетиський), так й українські (Г.Березюк, Є.Носенко, О.Філатова та інші) 
дослідники.  

Але, не зважаючи на ґрунтовність означених досліджень, ряд питань, зокрема, 
щодо формування емоційного інтелекту правоохоронців та його впливу на 
формування емоційної та професійної компетентностей працівників поліції, 
потребує додаткового вивчення. 

Мета нашої роботи полягає в тому, щоб уточнити сутність поняття «емоційний 
інтелект» і визначити його вплив на розвиток емоційної та професійної 
компетентностей курсантів як майбутніх офіцерів поліції і на ефективність їхньої 
професійної діяльності. 

Емоційний інтелект (EQ) трактується як здатність людини розуміти, 
аналізувати і контролювати власні почуття й емоції, а також уміти відчувати, 
розуміти настрій оточуючих; як здатність розуміти, приймати й управляти 
емоційними станами і почуттями, як власними, так само й інших людей [2], як 
здатність індивіда диференціювати негативні й позитивні почуття, а також знання 
про те, як змінити свій емоційний стан з негативного на позитивний. Крім того, емоції 
пов’язані з процесом мислення, тому певні емоції позитивно впливають на 
продуктивність мислення і спрямовувати увагу на конкретні завдання, на 
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правильність приймання рішень та їх реалізацію, забезпечуючи високу якість й 
ефективність виконання службової діяльності [2]. Як правило,  професійна 
діяльність правоохоронців потребує уміння управляти не тільки власними 
емоціями, а й контролювати й управляти емоціями й емоційними станами інших 
людей (управління натовпом під час масових заходів, ведення переговорів, 
рятування та звільнення заручників, попередження та припинення паніки і таке 
інше). Тому емоційний інтелект треба розглядати як одну з основ емоційної й 
професійної компетентностей працівника поліції. 

У структурі емоційного інтелекту виділяють два аспекти: міжособистісний 
(включає емпатію, антиципацію, толерантність, комунікабельність, відкритість, 
діалогічність) та внутрішньоособистісний (містить такі компоненти: самоконтроль, 
самооцінка, розуміння власних почуттів, впевненість у собі, відповідальність, 
терпимість, мотивація досягнення, оптимізм, гнучкість [1]. Так, під час роботи з 
населенням у складних ситуаціях (вирішення соціальних конфліктів, рятувальних 
дій, надання допомоги) емоційний інтелект проявляється через спілкування, 
потребує сформованості емпатії і  забезпечується самоконтролем, який полягає в 
умінні «дозувати» емоції. Розвиненість означених  якостей особистості значною 
мірою детермінує успішність діяльності працівників поліції, ефективність виконання 
ними професійних обов’язків.  

Висновок. Одним з педагогічних завдань, що стоять перед сучасними 
закладами вищої освіти МВС України, є формування і розвиток у курсантів як 
майбутніх офіцерів поліції емоційного інтелекту й емоційної компетентності. 

Перспективним уявляється розробка методик формування та діагностування 
емоційного інтелекту. 
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Як відомо, робота куратора академічної групи в закладі вищої освіти є 

найважливішим чинником формування особистості студентів. Крім того, вона 
сприяє швидшій їх адаптації до навчання в університеті. Ряд вчених у своїх працях 
активно розробляли питання виховного впливу куратора: Л. Байкова, І. Бех, 
О. Божко, З. Бондаренко, Л. Бєлова, О. Білик, Н. Волкова, О. Гречаник, В. Гузаіров, 
Л. Зуєва, О. Кондратюк, Л. Москальова, С. Поляков, Г. Троцко, М. Удовенко, 
М. Фіцула та ін. Видано багато посібників в допомогу куратору [1, 2, 3], які дають 
конкретні рекомендації для реалізації. Однак введення карантину в усіх закладах 
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освіти України в зв'язку з пандемією COVID-19 (лист МОН України №1/9-154 від 
11.03.2020 р.) перевело роботу куратора в дистанційний формат, що одразу 
викликало певні складності. 

Метою нашого дослідження було: оцінити ефективність засобів дистанційної 
комунікації для роботи куратора з академічною групою під час карантину. 

Дослідження проводилося зі студентами академічної групи за номером 12 
факультету фізичного виховання Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка (НУЧК). В цій групі навчаються студенти першого 
курсу спеціальності 017 Фізична культура і спорт, які вступили до університету в 
2019 р. Протягом першого семестру кураторська робота в їхній групі здійснювалася 
здебільшого традиційно. Натомість майже весь другий семестр куратор спілкувався 
з групою в дистанційному форматі. 

Досить значну роль, зокрема під час проведення кураторських годин, зіграв 
сервіс для відеоконференцій Zoom. Його суттєвою перевагою є можливість для 
куратора побачити студентів в реальних умовах їхнього життя, а недоліком – 
необхідність стійкого Інтернет-з’єднання, що часто унеможливлювало участь в 
онлайн-заходах студентів, які проживають в сільській місцевості. 

В забезпеченні щоденної комунікації найпершу роль зіграли месенджери 
(Telegram та Viber). На початковому етапі формування академічної групи вони вже 
грали визначальну роль, бо дозволяли куратору, маючи лише список номерів 
телефонів своїх студентів, ще до першого вересня сформувати з них у месенджері 
групу та надалі через неї постійно підтримувати зв’язок. Після початку карантину 
наявність такого контакту стала ще більш важливою, особливо тоді, коли необхідно 
було донести студентам інформацію про несподівані зміни в розкладі занять, 
передати корисні послання або зразки для виконання навчальних завдань тощо.  

Соціальні мережі, зокрема Facebook та Instagram, зіграли роль у забезпеченні 
згуртування колективу. Залучивши ще й університетську та факультетську групи, в 
цих мережах студенти ділилися фотографіями, ставили вподобайки та активно 
комунікували, що зменшувало напругу від постійного перебування вдома. 

Класичний телефонний дзвінок, як засіб роботи куратора, все частіше 
використовувався лише тоді, коли необхідно було зв’язатися зі старшим поколінням 
– батьками студентів. Вони останнім часом досить часто є в месенджерах, але не 
завжди беруть участь в соціальних мережах і все ще найбільш оперативно реагують 
саме на телефонний дзвінок. 

Перспективним вбачається також використання TikTok – сервісу для 
створення, перегляду та розповсюдження коротких відеороликів. Він не надто 
зручний для організації комікування, однак користується популярністю в молоді, тож 
підійде для здійснення профорієнтації, полегшить підготовку різноманітних заходів 
та сприятиме тімбілдінгу. 

Для оцінки результативності дистанційної роботи куратора з використанням 
описаних вище засобів дистанційної комунікації наприкінці семестру проводилося 
анкетне опитування студентів. Результати його показали, що більшість студентів 
групи позитивно оцінили таку організацію спілкування з куратором. Рівень загальної 
успішності студентів під час складання підсумкових форм контролю, що оцінювався 
за відсотком студентів, які одержуватимуть стипендію в наступному семестрі, 
виявився на рівні попередньої сесії. Це свідчить про однакову ефективність 
традиційної та дистанційної кураторської роботи в цьому напрямку. 

Таким чином, застосування сучасних засобів дистанційної комунікації 
дозволило реалізувати виховну роботу куратора навіть в умовах карантину. 
Частину цих засобів доцільно використовувати і в традиційній роботі куратора, бо 
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вони значно полегшують її, одночасно посилюючи згуртованість студентського 
колективу. 
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Весілля в середовищі українців являло собою справжню урочисту драму, що 

супроводжувалася музикою, співами, танцями, іграми, набуваючи характеру 
народного свята. Це одно з тих явищ національної культури, яке найбільшою мірою 
зберегло архаїчний колорит світоглядних уявлень, етичних норм, народної моралі 
та звичаєвого права. [2] 

У цілому українське весілля поділяється на три цикли: передвесільний, власне 
весільний і післявесільний. у свою чергу кожен з цих циклів складався з низки 
обрядів. Передвесільна обрядовість включала сватання, умовини, оглядини, 
заручини, бгання короваю і дівич-вечір. Власне весілля складалося із запросин, 
обдарування, посаду молодих, розплітання коси, розподілу короваю, перевезення 
посагу, перезви, рядження. Післявесільний цикл присвячується вшануванню батьків 
молодими, прилученню невістки до родини чоловіка. Це обряди хлібин, свашин та 
гостин. [1] 

У наш час обов’язковим етапом укладання шлюбу є державна фіксація шлюбу 
в міських районних відділах РАГСу. Також молоді вважають за потрібне вінчатися у 
церкві. В РАГСі і на вінчанні присутні запрошені гості і батьки молодих. 

У одяганні молодих беруть участь батьки, дружба і дружка. Офіційно 
виступають в РАГСі дружба з дружкою в ролі свідків. Крім букетиків на грудях у 
дружби і дружки доповнює ще стрічка з написом «Почесний свідок». 

У весільному поїзді окремо є автомобіль для молодих і свідків, окремий 
автомобіль для батьків і автобус для гостей. 

Батьки благословляють молодого: коли він їде за молодою, коли молоді 
виходять з дому молодої. Обсипають молодих грішми, цукерками. Зберігся і 
елемент власне весільного обряду, викуп нареченої. 

Не зберігся звичай викупляти придане молодої і обряд розплітання коси 
молодої. 

Зберігся елемент обряду відвідування померлих батьків на кладовищі. Молоді 
можуть побувати там напередодні весілля, перед РАГСом або після вінчання. 

Обряд зустрічі молодих батьками зберігся. Сьогодні частіше весілля гуляють у 
кафе і ресторанах, але зустріч батьками молодих хлібом-сіллю на порозі зберігся. 
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Батьки вітають молодих до них приєднуються і всі запрошені гості. Обряд 
обдаровування молодих подарунками зберігся. 

Отже, у власне весільній обрядовості збереглися всі елементи, якими є 
побажання молодим щасливого та благополучного сімейного життя. 

Зміни у післявесільному етапі весільної обрядовості 
На досліджуваній території зберігся весільний обряд як поправини. Поправини 

розпочинались зразу на другий день після весілля. Переважно це був понеділок. 
Гості приходять до дому молодих і переодягаються в циган чи переодягаються в 
молодих все це супроводжувалося танцями і співами. Дружба прибиває різку на 
хату в молодої. Якщо в сім’ї крім молодої є ще старша чи молодша сестра, то 
дружби садили в балію, обливали її водою і просили за неї горілку у батька дівчини. 

Отже, післявесільний етап весільної обрядовості на даній території зберігся 
без змін. 
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Швидкість процесів виробництва та обігу інформації разом з постійним 
науково-технічним прогресом становлять характерні риси сучасного суспільства. Ці 
явища ставлять перед освітою справжні виклики, з точки зору надання необхідних 
інструментів, щоб учні мали необхідні навички та компетентності для відбору 
інформації, вирішення проблем і прийняття рішень. 

Нові технології перетворили наше суспільство, спосіб життя та мислення. Ці 
зміни вплинули на способи подання контенту в різних засобах масової інформації, 
які згодом переносяться у повсякденне аудиторне середовище, намагаючись 
оптимізувати навчальні процеси. Перед освітянською системою постало завдання 
розробити інструменти, що полегшують процеси розуміння в аудиторіях 
навчальних закладів, в умовах неймовірно швидкого зростання кількості і щільності 
інформації, яка поширюється в усіх сферах життя суспільства і у всіх областях 
знань [6; 18]. 

У цих інформаційних просторах найбільш радикальні трансформації відбулися 
ще у 1980-х роках, коли технології мали сильний вплив на графічну пресу, що 
дозволило розпочати процес комп'ютеризації і, отже, використовувати нові 
візуальні ресурси. Зрозумівши, що друк зображення має цілу низку очевидних 
переваг, шляхом впровадження інфографіки графічні медіа створили нові 
інструменти для залучення аудиторії, що характеризуються швидким та 
фрагментарним читанням [1; 37]. 

Відповідно до оксфордського словника Oxford English Dictionary інфографіка – 
це візуальне представлення інформації або даних [4]. Інформаційна графіка 
допомагає структурувати великі обсяги інформації, а також більш наочно показує 
співвідношення предметів за різними параметрами і демонструє тенденції. І якщо 
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раніше було прийнято просто малювати нескладні схеми і креслити таблиці, то 
останнім часом завдяки ще більшому розвитку комп’ютерних технологій 
інфографіка перетворилася на ціле мистецтво. Застосовувати її можна де завгодно: 
в журналістиці, в статистичному звіті, зокрема і для навчання. 

Сучасні дослідження засвідчують, що головні ресурси інтелекту пов'язані з 
організацією активної взаємодії правої та лівої півкуль мозку. Створення 
навчального комплексу, спрямованого на відпрацювання цієї взаємодії, забезпечує 
нову, більш високу якість освіти. Інфографічні об'єкти, включені в навчально-
методичний комплекс, стимулюють одночасну роботу лівої та правої півкуль, 
доповнюючи образні враження логікою й абстрактною моделлю об'єкта, процесу, 
явища, тобто, роблячи сприйняття більш об'ємним і всебічним, мислення – 
глибоким і розвиненим, а навчання – цікавим і результативним [1; 42]. 

Сьогодні існує безліч веб-сторінок для автоматичного проектування 
інфографіки. Але якщо вчитель хоче створити свою інфографіку, в будь-якому 
випадку, варто було б знати, на які типи вона поділяється і які особливості має. 

Одними з найбільш відомих типів інфографіки є: 
1) графіки, таблиці тощо, що потребують мінімальних графічних зусиль і 

мінімального планування, головними критеріями яких стають правильно задані 
параметри і критерії аналізу, а також достовірність і повнота інформації. 
Дизайнерська робота зводиться до стандартного виконання та затрат часу; 

2) інфографічні розповіді, які являють собою складні інформаційні пакети. Такі 
матеріали можуть бути використані в комплексі з друкованими пакетами документів 
і самостійно. Основним критерієм стає художність виконання; 

3) інфографіка-порівняння. Застосовується тоді, коли вихідні дані – прості (з 
точки зору своєї структури), належать до одного типу, і наше завдання – порівняти 
їх між собою, наочно зобразивши їхнє співвідношення. 

Варто згадати, що зіставлення і вибір – дві найбільш часто виконанні над будь-
якими даними дії, тому цей тип інфографіки є одним з найбільш розповсюдженних.  

Багато викладачів прагнуть відобразити на одній інфографіці якомога більше 
даних і різноманітної інформації, вважаючи, що тільки так можна зробити 
зображення цікавим і корисним. Насправді досить навіть зовсім невеликої кількості 
цифр або фактів, щоб готову картинку хотілося розглядати і обговорювати 
нескінченно довго; 

4) інфографіка-сценарій. Це інфографіка, яка описує певний процес, дію, що 
розвертається в часі. 

Головна небезпека для такої інфографіки – це поява на зображенні великих 
блоків тексту для пояснення тих моментів, які складно розповісти виключно 
графічними символами. Головне не забувати, що сам зміст цього типу інфографіки 
полягає в тому, щоб візуалізувати процеси і розповісти історію не абзацами тексту, 
а в альтернативній формі. Буває що «дизайнер» інфографіки боїться, що одними 
іконками та стрілочками не вдасться донести до учнів повної картини складного і 
часто дуже важливого для нього процесу і бажає до кожного пункту приписати 
пояснювальний абзац. Іноді без великого шматка тексту і справді не обійтися. Але 
все ж таки варто шукати такі прийоми і методи, які допоможуть не перетворити 
інфографіку в простий ілюстрований лонгрид. 

Наприклад, великі блоки тексту можна розділити на багато малих, 
перетворюючи довге оповідання в набір окремих послідовних кроків і візуалізувати 
їх окремо. Можна міняти формулювання і замінювати слова символами. Головне 
пам'ятати, що будь-який контент потрібно переробляти, адаптувати і 
допрацьовувати, перш ніж можна буде знайти оптимальне рішення для візуалізації; 

5) інфографіка-схема. Це інфографіка, яка розповідає про внутрішній устрій, 
характеристику і специфіку чого-небудь. Такі матеріали можна використовувати для 
пояснення будь-яких навчальних предметів і тем; 
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6) інфографіка – колаж. В більшості випадків такий тип інфографіки 
застосовують тоді, коли в одній інфографіці треба об’єднати декілька 
вищезгаданих, коли потрібно зобразити різноманітні фрагменти інформації, 
об'єднані якоюсь спільною темою, але абсолютно різні за структурою і типами 
даних.  

Головна небезпека при створенні такої інфографіки – це перетворити її в 
графічно-текстове нагромадження, яке зовсім не хочеться починати читати.  

Також, створюючи інфографіку, треба розуміти, що за кожним кольором, 
кожним зображенням ховається психологічний компонент, який може зробити 
зображення успішним або повністю зруйнувати його. Тому, щоб розробити хорошу 
інфографіку для викладання, слід враховувати наступне: 

1) колір фону: щоб привернути увагу учня, слід використовувати правильні 
кольори та комбінації, варто забути про насичені кольори. Краще використовувати 
пастельні відтінки або знизити насиченість сильніших. За такої умови вчитель 
зможе привернути увагу учня, а читання і засвоєння інформації буде легким і 
швидким; 

2) колір тексту: без сумніву, темні відтінки – найкращий вибір. Для створення 
контрасту краще застосувати жирний текст, підкреслення або курсив;  

3) типографія: краще уникати використання готичних символів. Інші шрифти 
сприймаються простіше. Для заголовків і пояснення можна використовувати різні 
стилі; 

4) візуальні елементи – це те, що робить інфографіку захопливою та 
запам’ятовуваною. Кольорові ілюстрації допомагають запам'ятовувати інформацію 
швидше, ніж чорно-білі. Крім того, ілюстрації необхідно розміщувати безпосередньо 
біля тексту, на який вони посилаються. Найкращі приклади інфографіки 
підтримують однаковий баланс між текстом та візуальними елементами; 

5) текст повинен бути коротким і надавати читачеві все пояснення, необхідне 
для розуміння; 

6) забагато вільного простору може зробити інфографіку не надто цікавою. 
Створюючи інфографіку, що поєднує розважальну функцію з навчальною, слід 
переконатися у дотриманні найкращих практик її дизайнування. 

Отже, інфографіка дозволяє студентам краще зрозуміти схематично той 
матеріал, який викладається на заняттях. Окрім цього, ці навчальні ресурси 
служать гарною підтримкою і фасилітаторами для вчителів. Сучасні тенденції 
використання інфографіки в навчальних виданнях полягають у застосуванні 
широкого спектру різноманітних видів інфографічних зображень. За допомогою 
інфографіки можна вивчити будь-які предмети і теми. Найдієвіші приклади 
інфографіки влучно поєднують текст, зображення та дані, що виконують функцію 
інформування та залучення. 
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Анотація. У статті проаналізовано мету, завдання дослідно-експериментальної 
роботи щодо формування готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 
до педагогічної взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо переміщених осі; розкрито 
компоненти, показники та критерії готовності майбутніх вихователів ЗДО до 
педагогічної взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо переміщених осіб.   

 
 

Сучасне суспільство висуває нові вимоги й виклики до вищої освіти, пов’язані 
з суспільно-політичними реаліями сьогодення, зокрема військовими діями на 
території України. Однією з вагомих проблем є вимушене внутрішнє переміщення 
людей, що зумовлює потребу зміни професійної підготовки фахівців у вищих 
навчальних закладах. Серед них виокремлюємо майбутніх вихователів ЗДО, які 
працюватимуть з внутрішньо переміщеними дітьми у майбутній професійній 
діяльності. 

Важливою складовою дослідження стану готовності майбутніх вихователів 
закладів дошкільної освіти до педагогічної взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо 
переміщених осіб постає визначення критеріїв, показників та компонентів готовності 
до здійснення відповідної діяльності, оскільки без їх виокремлення неможливо 
виконати всі інші завдання експериментальної роботи.   

Ефективність формування готовності майбутніх вихователів до педагогічної 
взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо переміщених осіб значною мірою залежить від 
визначення її критеріїв та показників. Перш ніж їх обґрунтувати окреслимо мету 
дослідно-експериментальної роботи, яка була спрямована на перевірку 
ефективності формування готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної 
освіти до педагогічної взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо переміщених осіб.  

Організація експериментального дослідження здійснювалася трьома етапами, 
а саме: констатувальним, формувальним та контрольним. Вище зазначені етапи 
взаємозв’язані між собою та підпорядковані спільній меті дослідження, але 
водночас, кожний із них має власні завдання, зміст і результати. 

На підставі мети дослідно-експериментальної роботи були сформульовані 
основні завдання, одне з яких полягає у визначенні експериментальної бази, 
критеріїв та показників рівнів сформованості готовності майбутніх вихователів 
закладів дошкільної освіти до педагогічної взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо 
переміщених осіб.  

Під час виокремлення критеріїв і показників спиралися на праці вчених 
В. Белікова, Л. Бєкірової, Л. Виготського, О. Діденка, Н. Павленко, Г. Пономарьова, 
С. Рубінштейна, Т. Сердюк, В. Сластьніна, А. Смолкіна й ін., в яких описана 
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продуктивна теорія діяльності та виділено рівні оволодіння людиною діяльністю. 
Проаналізувавши різні точки зору цих науковців, виокремлюємо такі визначення: 
«критерії – це якості, властивості, ознаки об’єкту, що вивчається, які розкривають 
його стан, рівень розвитку та функціонування»; показники – це «кількісні або якісні 
характеристики сформованості кожної якості, ознаки, властивості об’єкту, що 
досліджується, тобто, міра сформованості певного критерію» [1; 3; 4].  

Розв’язок багатьох педагогічних проблем супроводжується вибором науковця 
провідного критерію виміру - просування особистості на більш високий рівень 
оволодіння діяльністю. Означений підхід є найбільш показовим, оскільки дозволяє 
оцінити ефективність дослідно-експериментальної роботи цього дослідження з 
точки зору динаміки сформованості готовності майбутніх вихователів закладів 
дошкільної освіти до педагогічної взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо переміщених 
осіб: переходу від одного рівня до іншого, якісно відмінного, із стійкішими та 
вираженими характеристиками. Механізм оцінки рівня сформованості готовності 
майбутніх вихователів ЗДО до педагогічної взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо 
переміщених осіб апробувався в констатувальному експерименті та 
використовувався у формувальному.  

Психолого-педагогічні дослідження вчених дозволили виділити в структурі 
готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до педагогічної 
взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо переміщених осіб компоненти та визначити 
критерії їх сформованості:  

1) Мотиваційно-ціннісний компонент (спрямованість мотивації майбутніх 
педагогів закладів дошкільної освіти; наявність мотиваційної готовності до 
педагогічної взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо переміщених осіб; прагнення до 
саморозвитку, самовдосконалення в педагогічній діяльності). 

2) Когнітивний (володіння  знаннями про педагогічну взаємодію з сім’ями дітей 
внутрішньо переміщених осіб, а також про зміст, структуру та методику означеної 
взаємодії). 

3) Діяльнісний (володіння проектувальними, організаційно-педагогічними, 
операційно-технічними та рефлексивно-оцінними вміннями). 

До кожного критерію нами розроблені наступні показники. Зокрема, 
мотиваційно-ціннісний компонент включає:  

 професійну мотивацію - провідний вид мотивації;  

 готовність майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до педагогічної 
взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо переміщених осіб;  

 виражене прагнення до саморозвитку. 
Складовими когнітивного компонента є:  

 наявність базових і необхідних знань про педагогічну взаємодію з сім’ями 
дітей внутрішньо переміщених осіб;  

 знання про зміст, структуру, методику педагогічної взаємодії з означеною 
категорією сімей. 

Показниками діяльнісного компонента є оволодіння:  

 проектувальними вміннями:  

 моделювання та конструювання системи з педагогічної взаємодії з сім’ями 
дітей внутрішньо переміщених осіб;  

 формулювання цілей і завдань освітньої роботи з педагогічної взаємодії з 
сім’ями дітей внутрішньо переміщених осіб;  

 відбирання форм, методів, технологій відповідно до завдань, вікових та 
індивідуальних можливостей дітей;  

 організаційно-педагогічними вміннями:  
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 організація діяльності дітей на усіх етапах педагогічної взаємодії;  

 організація фронтальних, підгрупових та індивідуальних форм роботи з 
дошкільнятами; 

 організація спілкування і співпраці дітей під час педагогічної взаємодії з 
сім’ями дітей внутрішньо переміщених осіб;  

 операційно-технічними вміннями:  

 розроблення, модернізація і використання педагогічної взаємодії з сім’ями 
дітей внутрішньо переміщених осіб;  

 створення інтерактивних ігор, кейсів, проблемних ситуацій, казусів, 
електронних дидактичних посібників для дітей дошкільного віку;  

 розроблення методичної продукції (технологічних карт, конспектів заняття) у 
межах педагогічної взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо переміщених осіб;  

 використання інформаційного устаткування і програмного забезпечення під 
час організації роботи з дошкільнятами;  

 рефлексивно-оцінними вміннями:  
- аналіз своєї діяльності та діяльності вихованців на всіх етапах педагогічної 

взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо переміщених осіб;  
- проведення педагогічного моніторингу ефективності такої взаємодії.  
Під час визначення рівня сформованості готовності майбутніх педагогів до 

взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо переміщених осіб використовувався метод 
кількісного оброблення результатів діагностики, який дозволяє відносно міри 
сформованості рівня готовності майбутніх вихователів визначити кількісний 
показник (високий, середній і низький).  

Переклад показників високого, середнього і низького рівня сформованості 
кожного з компонентів готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 
до педагогічної взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо переміщених осіб здійснювався 
шляхом привласнення кожному з рівнів таких балів (високий – 3 бали; середній – 2 
бали; низький – 1 бал) і співвідношенням сумарної кількості набраних балів із 
кожного з компонентів (мотиваційно-ціннісного, когнітивного, діяльнісного) з 
кількісними показниками рівнів сформованості (достатній 9-8 балів; допустимий 7-5 
балів; недостатній 4-3 бали) 

Вивчення сформованості компонентів готовності майбутніх вихователів 
закладів дошкільної освіти до педагогічної взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо 
переміщених осіб супроводжувалось використанням низки діагностичних методів у 
вигляді тестових методик та опитувачів, проведення самооцінки майбутніх 
вихователів певних показників своєї діяльності.  

Дослідження сформованості мотиваційно-ціннісного компонента готовності 
майбутніх вихователів ЗДО до педагогічної взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо 
переміщених осіб здійснюється з використанням діагностичних методик, 
спрямованих на вивчення різних сторін їхньої мотивації. Для визначення 
спрямованості мотивації вихователів використовувався опитувач «Мотиваційний 
профіль» Ш. Річі та П. Мартіна [5]  

Мотиваційна готовність майбутніх педагогів ЗДО визначається методикою 
самоаналізу, модифікованою автором на основі діагностики А. Майєра.  

Третій критерій мотиваційно-ціннісного компонента: прагнення майбутніх 
вихователів закладів дошкільної освіти до самореалізації та саморозвитку в 
педагогічній діяльності досліджується за допомогою тесту «Діагноста рівня 
саморозвитку і професійно-педагогічної діяльності» Л. Бережнової [2]. Однозначно 
вибрані відповіді дозволяють визначити рівень прагнення до саморозвитку, 
самооцінку своїх якостей, що сприяють саморозвитку.  
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Діагностика когнітивного компонента готовності майбутніх вихователів 
закладів дошкільної освіти до педагогічної взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо 
переміщених осіб здійснюється за допомогою авторської методики «Педагогічна 
взаємодія з сім’ями дітей внутрішньо переміщених осіб». Вона містить питання, що 
дозволяють визначити знання майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 
про педагогічну взаємодію з сім’ями дітей внутрішньо переміщених осіб, суть 
педагогічного процесу, уявлення вихователів про структуру технологій та 
особливості використання їх у закладах дошкільної освіти.  

Діяльнісний компонент є не менш важливим у структурі готовності майбутніх 
вихователів закладів дошкільної освіти до педагогічної взаємодії з сім’ями дітей 
внутрішньо переміщених осіб. В основу діагностики закладений модифікований 
автором варіант методики самоаналізу С. Лебєдєвої, Л. Манєвцової «Аналіз 
сформованості діяльнісного компонента готовності майбутніх вихователів закладів 
дошкільної освіти до педагогічної взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо переміщених 
осіб». У методиці самоаналізу виділяється група умінь: проектувальні, 
організаційно-педагогічні, операційно-технічні, рефлексивно-оцінні, володіння 
якими дозволить педагогу забезпечити ефективну організацію та регуляцію 
освітнього процесу з дошкільнятами.  

Висновок. Отже, нами визначено цілі та завдання експериментальної роботи, 
критерії, показники, методики діагностики готовності майбутніх вихователів 
закладів дошкільної освіти до педагогічної взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо 
переміщених осіб, а також рівні розвитку цієї готовності. Методика формування 
готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до педагогічної 
взаємодії з сім’ями дітей внутрішньо переміщених осіб під час неформального 
(внутріфірмового) навчання, а також аналіз та інтерпретація одержаних результатів 
будуть представлені в подальших дослідженнях.  
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Ефективність формування продуктивної граматичної компетентності 
майбутніх учителів у процесі навчання англійської мови після німецької залежить 
від організації та забезпечення контролю результатів навчальної діяльності 
студентів з опанування граматикою англійської мови. Проблемою нашого 
дослідження є організація контролю рівня сформованості граматичних навичок у 
говорінні та письмі при навчанні англійської мови як другої іноземної мови. 

Питаннями особливостей формування граматичної компетентності займалися 
О. І. Вовк, Л. К. Орловська, Ю. І. Пассов, Н. К. Скляренко. Проблема комплексного 
контролю рівня сформованості англомовної граматичної компетентності майбутніх 
філологів з врахуванням комунікативно-орієнтованого підходу висвітлена у 
дослідженні В. В. Осідак [5]. 

Спираючись на визначення контролю запропоноване Е. Г. Азімовим та 
А. М. Щукіним [1], трактуємо контроль як процес визначення рівня граматичних 
знань та навичок, якого студенти досягли під час певного етапу оволодіння 
граматичним матеріалом та застосування цього матеріалу.  

Згідно з твердженням В. В. Осідак, контроль рівня сформованості граматичної 
компетентності дозволяє отримати кількісні показники якості процесу навчання 
граматики, визначити ефективні методи та засоби навчання граматики, 
активізувати граматичні знання та навички у іншомовному спілкуванні, виявити 
недоліки у процесі оволодіння граматикою англійської мови, а також передбачати 
шляхи успішного оволодіння граматичними знаннями та навичками [5]. 

У методиці навчання іноземних мов за етапами у процесі навчання виділяють 
попередній, поточний, рубіжний або модульний, семестровий та підсумковий 
контроль [2; 3]. За спрямованістю розрізняють контроль, який здійснюється 
викладачем, та контроль з боку студента, який у свою чергу передбачає 
самоконтроль та взаємоконтроль [3]. 

Контроль може реалізуватися у таких формах: індивідуальний контроль, 
фронтальний контроль, груповий та парний контроль. За способом оформлення 
відповіді розрізняють усний та письмовий контроль. Контроль із залученням рідної 
мови визначають як двомовний, а також, як одномовний, коли використовується 
лише іноземна мова [2]. 

Проаналізувавши види та форми контролю, вважаємо, що попередній 
контроль може застосовуватися з метою визначення вихідного рівня сформованості 
граматичної компетентності студентів. Таким чином реалізується діагностична 
функція контролю, що дозволить викладачеві підібрати відповідні методи навчання 
та запропонувати студентам ефективні стратегії опанування граматикою. Засобом 
реалізації такого контролю може бути тестування з метою визначення рівня 
володіння граматикою.  

Поточний контроль, як стверджує В. В. Осідак, займає провідне місце в системі 
контролю [5]. Завдяки поточному контролю відбувається коригування роботи 
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студента щодо опанування граматичними операціями, які є складовими 
граматичної навички. Цей вид контролю слід планувати як складову заняття, 
виконується він безпосередньо викладачем [5]. Проте, може виконуватись і 
студентом як «поточний самоконтроль» [3]. Поточний контроль формування 
продуктивних граматичних навичок може реалізовуватися в усному та писемному 
мовленні. Він може здійснюватися фронтально, у роботі в групах та індивідуально. 
Наприклад, поточний контроль відбувається у роботі у парах на занятті під час 
представлення студентами діалогів відповідно до запропонованих комунікативних 
ситуацій, коли перевіряється уміння студентів оперувати певною граматичною 
структурою у репліках. Прикладом індивідуальної форми контролю є перевірка 
вживання граматичних структур у монологічному мовленні студентів. 

Письмовий контроль з відстроченим контролем з боку викладача, що 
передбачає написання листа чи твору згідно з взірцем, також може здійснюватися 
індивідуально або у групах. Фронтальний письмовий контроль відбувається при 
написанні студентами контрольних та тестових завдань. Тести з граматики 
англійської мови дозволяють виміряти «здатність студентів розпізнавати і вживати 
саме ту граматичну структуру, яка чітко й економно передає зміст ситуації мовлення 
під час розв’язання типових комунікативних/тестових завдань у тестових та 
позатестових ситуаціях» [4]. Завдання, що передбачають завершення речень, 
трансформацію, перефразування речень, переклад, перевіряють продуктивні 
граматичні навички у письмі. 

Для реалізації самооцінювання та розвитку самоконтролю студентів щодо 
відпрацювання певних граматичних структур підходить використання коротких 
тестів для самостійного опрацювання, які студент може виконати онлайн. Такі тести 
можна розробити, наприклад, за допомогою сервісу Google Forms. При виконанні 
цих тестів студент відразу бачить свою оцінку та може скористатися ключами-
відповідями для самоперевірки. Вважаємо, що такі тести повинні тренувати 
виконання завдань, які у подальшому будуть передбачені у модульному або 
підсумковому контролі. 

Модульний та підсумковий контроль передбачають виконання спеціальних 
контрольних завдань, найчастіше у формі тестування і передбачають контроль 
засвоєння певного обсягу програмного матеріалу. 

Отже, належно організований поточний, модульний та підсумковий контроль 
дозволить викладачеві ефективно управляти навчальною діяльність з формування 
продуктивної граматичної компетентності студентів та сприятиме успішному 
засвоєнню студентами граматики англійської мови як другої іноземної мови. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у дослідженні особливостей 
функціонування контролю рівня сформованості продуктивної граматичної 
компетентності майбутніх учителів у процесі самостійної роботи з опанування 
граматикою англійської мови як другої іноземної мови.   
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Актуалізація зростання професійно-педагогічної компетентності викладачів 
закладів вищої освіти (ЗВО) та післядипломної педагогічної освіти (ППО) викликана 
як глобалізаційними процесами у світі, так і реформуванням системи освіти в 
Україні. Так, Типова освітня програма організації і проведення підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників закладами ППО та підрозділами ЗВО у профілі 
базових компетентностей тренерів і вчителів початкових класів включає такі: 
андрагогічну, професійно-педагогічну, соціально-громадянську, загально-
культурну, мовно-комунікативну, психолого-фасилітативну, підприємницьку та 
інформаційно-цифрову.  

У контексті нашого дослідження детальніше проаналізуємо саме 
громадянську компетентність здобувачів освіти та викладацького персоналу 
аграрних ЗВО, оскільки події на сході держави свідчать про недостатню її 
сформованість у мешканців означених територій. І причинами, на нашу думку, є не 
лише історично зумовлені погляди й переконання українців згаданої частини країни 
й побутування думки про так зване «населення Донбасу» зі своєю сформованою 
унікальною культурою, навіть вищою, на їхню точку зору, від представників решти 
нації. Суть відсутності системи формування справжньої громадянської 
компетентності, а відтак і патріотизму, у тридцятирічній діяльності профільного 
міністерства полягає в тому, що дошкільна, повна загальна середня, позашкільна, 
спеціалізована, професійна (професійно-технічна, фахова передвища, вища 
освіта) дистанціювалися від виховної функції, звівши освітній процес лише до 
навчання та, відповідно, «озброєння» здобувачів певною кількістю знань, умінь, 
навичок, компетентностей, підготовки вузькоспеціалізованих фахівців для галузей 
економіки. Виховна частина виявилася подекуди частково зреалізованою, однак, як 
засвідчує реальність, частіше не здійсненою. Тож маємо цілі покоління «українців 
без України», меркантильних замовників і споживачів життєвих послуг, виконавців 
з утраченим розумінням Вітчизни.  

Систематизація поглядів науковців на проблему формулювання дефініцій 
терміна «громадянська компетентність» подана в таблиці 1 «Громадянська 
компетентність». 

Таблиця 1 
Громадянська компетентність  

Тлумачення поняття «громадянська компетентність» 

громадянська компетентність є інтегративною характеристикою особистості, яка 
включає й певний рівень психологічної готовності до здійснення суспільного життя – 
громадянськості (Пометун, 2005, с. 22); 

громадянська компетентність майбутнього вчителя є складним інтегрованим 
утворенням у цілісній структурі особистості фахівця, яка визначає його громадянську й 
життєву позицію, соціальну зрілість і водночас є компонентом його професійної 
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культури та професійної компетентності, результатом оволодіння педагогічною 
професією, що проявляється у готовності до ефективного розв‘язання завдань 
громадянської освіти у процесі професійної діяльності на основі сформованих знань, 
умінь, навичок, ціннісних орієнтацій, професійно важливих якостей і здібностей 
(Михайліченко, 2016, с. 371) 

громадянська компетентність викладача – це сформоване уміння розвивати в 
здобувачів освіти здатність бути громадянином із базовим рівнем демократичної, 
громадянської культури, усвідомлення цінності свободи, прав людини, відповідальності, 
готовності орієнтуватися в проблемах сучасного суспільної політики в Україні та брати 
компетентну участь у громадському житті, приймати рішення й нести за них 
відповідальність (Толочко, 2019, с. 498) 

громадянська компетентність студентської молоді – особистісна властивість, що 
відтворює рівень кваліфікованості (здатності, підготовленості), ерудованості та 
конгруентної вправності особистості у здійсненні громадського і суспільного життя згідно 
із правовими і моральними нормами сучасного людині громадянського суспільства… 
суспільно-практична за змістом і спрямуванням, проте соціально-психологічна за 
механізмами і формами прояву (Борець, 2016, с. 8) 

інтегративна якість особистості, що дозволяє їй усвідомлено, відповідально і ефективно 
користуватися громадянськими правами і свободами, виконувати обов’язки 
громадянина, займати активну громадянську позицію, поділяти цінності демократичного 
суспільства, бути патріотом своєї Батьківщини, шанобливо ставитися до народів і 
культур інших країн (Степанова, 2014, с. 11) 

 
Як бачимо, наведені дефініції визначають основні особливості громадянської 

компетентності, а саме: інтегративність, сформована активна життєва позиція, 
приналежність до професійної культури та наявність базового рівня демократичної 
культури, розуміння проблем сучасної політики, здатність приймати рішення й 
нести за них відповідальність, знання громадянських прав і свобод та здатність 
ними користуватися, дотримання правових і моральних норм сучасного 
громадянського суспільства, патріотизм і водночас шанобливе ставлення до 
народів і культур інших країн. 

Інтегративність громадянської компетентності викликана 
міждисциплінарністю знань та інтерпретацією складних і неоднозначних відомостей 
з історії, філософії, релігієзнавства, соціології, етнографії, психології тощо. 

Взаємозумовленість громадянської компетентності викладацького персоналу 
ЗВО та здобувачів освіти сприяє формуванню фахівців аграрної галузі як людей 
нової формації, здатних усвідомлено сприймати, використовувати та 
інтерпретувати інформацію, розвивати вміння адаптовуватися до швидкозмінних 
умов життя суспільства, самовизначатися в сучасних соціальних умовах, 
взаємодіяти з представниками різних культур, релігій, незалежно від раси, 
сексуальної орієнтації, етнічного походження, політичної філософії чи інституційної 
приналежності.  

Однак, кореляція громадянської компетентності здобувачів освіти та 
викладацького персоналу аграрних ЗВО виявляє важливість обопільного рівня 
їхнього громадянства, патріотизму й відчуття обов’язку не тільки перед власним 
народом, у тому числі попередниками й нащадками, а й державою та світом у 
цілому.  

А отже, існує беззаперечний взаємозв’язок, бо тільки викладачі-патріоти здатні 
сформувати студентів-патріотів, фахівців із належною громадянською 
компетентністю, здатних у межах територіальних громад утілювати принципи 
демократизму і людиноцентризму, верховенства права, прозорості і публічності 
прийняття та виконання управлінських рішень, свободи й гуманізму, виховання 
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патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-
культурного надбання і традицій; формування усвідомленої потреби в 
дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення; 
формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі 
та гідності, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за 
будь-якими ознаками; формування громадянської культури та культури демократії; 
культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до 
довкілля тощо. 
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Досліджувана нами територія – це село Іванівці Волочиського району 

Хмельницької області. Варто зазначити, що жителі села розповідали, що сама 
назва села походить від імені пана, який там мав землю і називався Януш. Тому 
до Другої світової війни дане село називалось Янушівці, а вже після війни — 
Іванівці. 

Говірка села Іванівці входить в склад подільського говору та є частиною 
південно-західного діалекту.  

Подільський говір, незважаючи на досить стрімкий розвиток самої 
діалектології у останні роки, все ж залишався мало вивченим в побуті  української 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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мови, а лексика Західного Поділля, у яке входить  Волочиський район була ще 
недостатньо вивчена. [1] 

Згідно із циклічності процесу життєдіяльності суспільства  складались певні 
типи свят і обрядів. Основні із них: родинні і календарні. Родинна обрядовість 
охоплювала такі перехідні чи етапні моменти у житті людини, а календарна же  – 
в житті природи чи сфері трудової діяльності людей, яка, зазвичай, 
підпорядковувалась сільськогосподарському трудовому календарю. І кожне 
традиційне свято та зокрема обряд досить тісно пов’язувались із народними 
віруваннями і повір’ями. [2] 

З пробудженням самої природи від зимового сну починався цикл весняних 
свят, які супроводжувалися піснями та іграми.  

У весняний цикл свят входили такі свята, як Вербна неділя та Зелені свята 
(Трійця), які символізували пробудження землі від довготривалого сну. 

Основним святом весняного циклу був Великдень – одне з найбільших 
християнських свят, що органічно поєднував язичницькі ритуали і церковні 
обряди, а завершувався даний обрядовий цикл Вознесінням Господнім на 
сороковий день після Великодня, щорічно в четвер. [3] 

Аналіз обрядовості південно-західного говору на прикладі весняного циклу 
свят, показав різний ступінь збереження обрядів. Лексика на позначення 
календарної обрядовості весняного циклу на матеріалі діалектних текстів із села 
Іванівці ще не була добре вивчена загалом. Саме тому вся актуальність даного 
дослідження виводиться з того, щоб показати лексику на різних мовних  формах.  

Кожна нація  та народ мають свої закріплені звичаї та унікальні обряди, які 
протягом багатьох років формувалися на території даної місцевості.  

Святкування календарних обрядів, це передусім, певне поєднання 
фольклору та релігійних вірувань даного народу.  

Лексика на позначення календарної обрядовості весняного циклу, 
зафіксована у обстеженому селі Іванівці, свідчить про багатство як духовної так 
і матеріальної культури представників говірок.  

Як показав аналіз обрядової лексики, більшість назв мають прозору 
мотивацію, тобто їхні значення можна встановити на основі її звукової форми. 
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Домашнє читання як самостійний аспект у системі навчання іноземних мов 

поєднує в собі всі види комунікативної компетенції [1] і всі види мовленнєвої 
діяльності. Тому з методичної точки зору важливо знати, як саме вони поєднуються 
і як це поєднання оптимізувати. Зокрема, стосовно поєднання видів мовленнєвої 
діяльності варто зазначити наступне: 

- дії, повязані з власне читанням, домінують у домашній частині роботи, 
переважаючи письмо, яке тут також присутнє: поряд, наприклад, з читанням 
заданого тексту «про себе», читанням вголос певних фрагментів або всього тексту 
для підтримки правильної вимови і темпу озвучування змісту, читанням зі 
словником, безперекладним читанням дома, відбувається запис нової лексики, 
виконуються певні письмові вправи тощо. В аудиторній (тренувально-контрольній) 
частині роботи над матеріалом домашнього читання письмо фігурує лише 
епізодично; 

- аудіювання в домашній частині роботи над матеріалом домашнього читання 
практично відсутнє, але може бути використана можливо наявна аудіокнига чи 
відеофільм твору, обраного як матеріал для домашнього читання; 

- говоріння в домашній частині роботи над текстом, зазвичай, не планується. 
Але цей вид мовленнєвої діяльності можна передбачати для домашньої роботи, 
наприклад, у формі пробного тренувального переказу прочитаного. В аудиторній 
частині говоріння має домінувати над рештою видів мовленнєвої діяльності. 

Домашня й аудиторна робота вимагають орієнтовно однакових затрат часу і 
навчальних зусиль. Оптимальним поєднанням усіх видів комунікативної 
компетенції і всіх видів мовленнєвої діяльності, з одного боку, та домашньої й 
аудиторної роботи, з другого боку, створюються сприятливі умови для того, щоб 
через аспект «домашнє читання» могло відбуватися значне просування студентів в 
опануванні тієї іноземної мови, яку вони вивчають. Темп і якість цього просування 
значною мірою залежить від тієї технології організації домашнього читання, яку 
використовує викладач.  

За традиційної технології при контрольному опитуванні в аудиторії студенти 
почергово відповідають викладачеві, а решта студентів мовчать, очікуючи своєї 
черги. Від цього контроль прочитаного вдома матеріалу має фрагментарний 
характер, а головне, на таку репродуктивну роботу витрачається значно більше 
часу, ніж на розвиток продуктивних мовленнєвих умінь. Крім того, студенти, знаючи, 
що мовленнєва робота кожного з них займе на занятті лише лічені хвилини, не 
прагнуть до інтенсивності своєї домашньої роботи, бо не бажають даремно 
витрачати значну частину того часу, який у них зарезервований для самостійної 
роботи над усіма дисциплінами. Разом з тим, результат читання прямо залежить 
від інтенсивності роботи над ним. 

Результат домашнього читання значною мірою залежить також від його 
екстенсивності, тобто від загального обсягу прочитаного текстового матеріалу. 

https://doi.org/10.36074/07.08.2020.v2.11
https://orcid.org/0000-0003-4831-9240


 

7 серпня 2020 рік ♦ Черкаси, Україна ♦ МЦНД 
. 

 
63 

Надто великий обсяг порції тексту для домашнього опрацювання загострює 
проблему дефіциту часу, і тому студент намагається обмежитися, наприклад, лише 
перекладом цього матеріалу. В таких умовах неможливо ефективно розвивати 
мовні і мовленнєві навички й уміння з іноземної мови. 

Наведені критичні міркування ведуть до усвідомлення необхідності 
оптимізаційного підходу до організації і виконання роботи над матеріалом 
домашнього читання. Як відомо, оптимізація якого завгодно педагогічного процесу, 
у тому числі і навчання домашнього читання, повинна відбуватися за двома 
взаємоповʼязаними основними критеріями: 1) досягнення максимально можливого 
результату і 2) мінімально необхідні витрати часу, засобів і зусиль [3]. Спробуємо 
скористатися цими двома критеріями для обгрунтування дещо іншої технології 
організації і проведення домашнього читання, ніж вище проаналізована традиційна. 

Щодо критерію витрат часу, то ці витрати визначаються нерегламентованими 
витратами на домашню самостійну роботу студента над черговою порцією 
текстового матеріалу для читання і регламентованими витратами часу на 
аудиторну фазу роботи над цим же матеріалом. При цьому загалом в домашній і 
аудиторній роботі має відбутися не лише навчання специфічних навичок і умінь 
читання, а й решти видів мовленнєвої діяльності на підставі принципу 
взаємоповʼязаного розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності. 

Під витратами засобів навчання мається на увазі, насамперед, обсяг чергової 
порції текстового матеріалу для домашнього читання. Цей обсяг залежить від виду 
читання, який планує викладач для опрацювання даного матеріалу. Зокрема, якщо 
поставлено завдання щодо розвитку усного мовлення на основі матеріалу 
домашнього читання, то перевагу логічно надати читанню з повним розумінням 
змісту прочитаного. В таких випадках обсяг текстового матеріалу варто обирати 
відносно невеликий – орієнтовно 2-3 сторінки (150-180 речень). 

В цілому, обʼєктивно оптимізувати який завгодно процес можна лише тоді, коли 
відомі конкретні кількісні показники чи параметри цього процесу, а сам цей процес 
та його окремі процедури детально описані на зразок опису всіх окремих кроків, які 
складають певну технологію. У нашому досвіді такий опис технології навчальної 
роботи над матеріалом кожної порції текстового матеріалу для домашнього 
читання налічує зазвичай шість послідовних, взаємоповʼязаних методичних дій. 
Перші три з них виконуються вдома, решта – в аудиторії: 

1) побіжне оглядове читання порції тексту з письмовою фіксацією нових слів і 
виразів та їх значень; 

2) вивчальне читання порції тексту з письмовою фіксацією ключових для змісту 
слів і виразів без наведення їх перекладних еквівалентів; 

3) пробний переказ порції тексту за ключовими словами і виразами з 
епізодичними зверненнями до прочитаного текстового матеріалу; 

4) зʼясування за допомогою викладача проблемних місць у тексті і незнайомих 
слів і виразів, не знайдених студентами у словниках; 

5) робота в парах: взаємний тренувальний переказ з коментуванням 
прочитаного вдома тексту, користуючись за необхідності ключовими словами і 
виразами. Після завершення тренувального переказу обома партнерами, студенти 
автоматично переходять до повторного переказу, поки викладач не зупинить цю 
парну роботу для переходу до наступного виду роботи: 

6) завершується заняття з домашнього читання, побудованого за технологією, 
яку ми пропонуємо, своєрідним узагальнюючим контролем, а саме, переказом 
тексту студентами «за ланцюжком»: кожний названий викладачем студент 
промовляє з місця кілька фраз послідовного переказу-коментаря своїми словами, 
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не користуючись вже ні ключовими словами, ні текстом. Викладач при цьому 
стимулює студентів висловлювати їх власні враження, думки, доповнення, 
припущення, висновки тощо. Таким чином, викладач отримує зворотній звʼязок 
щодо результатів організації і проведення домашнього читання, а також щодо 
результатів навчальної діяльності студентів за описаною технологією. 

Перша основна мета цієї технології полягає в інтенсифікації розвитку усного 
мовлення на матеріалі домашнього читання. Другою основною метою є 
накопичення нового лексичного матеріалу та розширення активного, пасивного і 
потенційного словникового запасу. Ці цілі повністю відповідають сучасним 
уявленням про те, що систематичне і планомірне домашнє читання є вагомим 
джерелом і засобом збільшення лексичного запасу і розвитку усного мовлення 
студентів [2]. При переважанні парної усної роботи, завдяки одночасному 
тривалому усному тренуванню всієї групи, повторюваність лексики значно вища, 
ніж при індивідуальних опитуваннях, а тому більше лексики, використовуваної при 
інтенсивному тренуванні в парах переходить із пасивного словника в активний. 

Важливе значення має і третя (супутня) мета – корекція мовлення, оскільки в 
робочих парах той партнер, котрий слухає, фактично виконує делеговану йому 
викладачем функцію «вчитель», тобто виправляє помилки партнера і допомагає 
йому правильно формулювати складні висловлювання. 

На контрольній роботі з аспекту «домашнє читання» кожний студент отримує 
за випадковим вибором одну з раніше опрацьованих вдома і в аудиторії порцій 
текстового матеріалу домашнього читання. Підготувавшись за визначений час, 
студент виконує монологічне висловлювання за ключовими словами і виразами цієї 
порції. Визначений наперед мінімально необхідний обсяг (наприклад, 15 чи 20 
речень) дозволяється перевищувати. Під час відповіді студента викладач фіксує 
кількість безпомилково сформульованих речень. Обсяг кожного з цих речень має 
бути не меншим ніж 5 слів, причому загалом у відповіді має бути не менше чверті 
складних речень. 

При наявності помилок у фразі (після її викладу студентом) викладач коротко 
називає кількість цих помилок, наприклад, «Одна помилка!» чи, відповідно, «Дві 
помилки!», і студент повинен негайно виправити цю фразу. Якщо це йому не 
вдається, викладач сам вимовляє правильний варіант, але ця фраза студентові не 
зараховується і він має продовжити відповідь наступною фразою. Темп мовлення 
не фіксується і не оцінюється, зате досягнення визначеного мінімального обсягу 
відповіді оцінюється максимальною кількістю балів, відведених на контроль аспекту 
«домашнє читання». При недосягненні мінімального обсягу відповіді оцінка 
пропорційно знижується. Таким чином, основними параметрами оцінювання 
результатів домашнього читання є обсяг висловлювання і його правильність. 

Для прикладу наведемо дані останньої усної модульної контрольної роботи 
2019-2020 навчального року в одній із груп третього курсу (німецька мова як друга 
іноземна). Всі 14 студентів групи перевищили мінімальний обсяг висловлювання, 
визначений на рівні 15 фраз, а саме: 18 фраз (1 студент), 20 (2), 21 (1), 23 (2), 25 
(1), 27 (2), 30 (1), 32 (1), 34 (1), 43 (1), 47 (1). 

Аналогічним чином і за такими ж основними вимогами відбувається контроль 
аспекту «домашнє читання» під час іспиту. Проте є і деякі технологічні відмінності. 
Готуючи відповідь на завдання білета, повʼязане з домашнім читанням, студент не 
має права користуватися тими ключовими словами і виразами, які він записав до 
відповідної порції домашнього читання раніше, а повинен визначити і записати 
ключові слова і вирази заново під час підготовки до відповіді на іспиті. Мінімальний 
обсяг висловлювання теж дещо інщий – на 5 фраз більший (20 фраз). В тій же групі 
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третього курсу на іспиті літньої сесії 2019-2020 навчального року цей обсяг був 
перевищений більшістю з 14 студентів: 18 (2 студенти), 20 (1), 21 (1), 22 (2), 24 (2), 
25 (2), 31 (1), 38 (1), 43 (1), 50 (1). 

Зауважимо, що можливість користуватися ключовою лексикою грунтується на 
максимально можливому полегшенні труднощів вибору предмета висловлювання і 
на спрямуванні заощаджених при цьому зусиль студента на подолання труднощів 
вибору засобів висловлювання. Завдяки реалізації цього підходу створюються 
оптимальні умови для збільшення загального обсягу і поліпшення мовної 
коректності індивідуальних висловлювань у порівнянні з традиційною організацією 
домашнього читання. 

Наведені результати свідчать про те, що робота викладача з використанням 
запропонованої технології організації домашнього читання дозволяє створити таке 
становище, коли навіть ті студенти, які мають найнижчий у групі рівень підготовки з 
другої іноземної мови, реально виходять на повне або майже повне досягнення 
запланованих параметрів навчального процесу з домашнього читання. В той же час 
студенти з найвищим рівнем підготовки охоче користуються можливістю значно 
перевищити ці параметри, і, таким чином, також успішно вичерпують свою власну 
«зону найближчого розвитку (термін Л. В. Виготського). 

Список використаних джерел: 
1. Левицька, Л., (2014). Домашнє читання як складовий компонент навчання іноземної мови в середній школі. 

Молодь і ринок, (11), 90-95. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_11_20 
2. Тітаренко, І. С., (2012). Домашнє читання як засіб навчання іноземної мови студентів немовних 

спеціальностей. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні 
науки, (15 (1)), 156-161. Вилучено з http://nbov.gov.ua/UJRN/vlup_2012_15%281%29_24 

3. Шипилина, Л. А., (2019). Проблема оптимизации в диссертациях по педагогике: истоки и современное 
состояние. Вестник Томского государственного университета, (449), 185-196 
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Сучасна школа має готувати учнів для життя в інформаційному суспільстві, де 

стрімкого розвиваються наука та техніка. Еволюція сучасного суспільства та 
виробничих процесів зумовила виникнення нового класу машин – роботів та нового 
наукового напрямку – робототехніки. Розвиток цього напряму в рамках освітнього 
процесу відбувається в галузях інформатики, фізики, математики та інформаційно-
комунікаційних засобів. Для того, щоб не загубитись у всіх цих технологіях потрібно 
мати необхідні знання та навички користування робототехнічними засобами [1].  

Робототехніка – актуальна галузь науки, яка широко впроваджується у  життя. 
Одна з найважливіших задач сучасного навчального процесу: навчити дітей 
користуватись роботизованими системами та механізмами, вміти застосовувати 
отримані знання у житті. Тому в наш час організація занять з робототехніки у школі 
стає все більш значимим та актуальним. 

Так як технології розвиваються дуже швидко, для того, щоб бути обізнаними 
актуальними знаннями потрібно навчатись з дитинства. Тому актуальними є 
проблеми розробки та впровадження методик вивчення та використання 
навчальних роботів в освітній процес шкіл, середніх спеціальних навчальних 
закладів, вищої школи [2].  

Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності навчання учнів основам 
робототехніки на прикладі системи Arduino [2]. В Україні широко пропагується та 
розвивається робототехнічне конструювання. Вивчення учнями основ 
робототехніки та технічного конструювання сприяють формуванню знань з 
графічного програмування, умінь проектування моделей роботів та їх 
використання, побудови та програмної реалізації алгоритмів, формуються уміння 
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використовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного 
розв’язання нетипових завдань щодо отримання, подання та обробки інформації 
через фізичні пристрої. Метою роботи секцій робототехніки є розвиток здібностей 
слухачів секцій здобувати знання та набувати навички для подальшого їх 
застосування в сучасному виробництві, новітніх технологіях, раціоналізаторстві та 
винахідництві, радіотехнічному конструюванні, основах робототехніки, розв’язанні 
важливих екологічних проблем. Робота секцій робототехніки регламентується 
програмами [3]. Кожна навчальна програма має таку структуру: - пояснювальна 
записка; - навчально-тематичний план; - зміст програми; - прогнозований результат; 
- орієнтований перелік обладнання для організації занять; - список літератури. 

На початковому рівні учні ознайомлюються з елементами конструктора, 
принципами дії та застосування простих механізмів, середовищем програмування; 
складають моделі за схемою та найпростіші  творчі моделі, програмують моделі за 
зразком для виконання певних дій. Учні отримують практичні навички при роботі з 
такими фізичними величинами, як швидкість, сила, час, відстань, маса, розмірність 
фізичних величин та способи їх вимірювання [4].  

Вихованці ознайомлюються із поняттями пневматики, принципами роботи 
пневматичних пристроїв. На практичних заняттях конструюють моделі за 
визначеною схемою та умовами, досліджують та тестують ці моделі, створюють та 
захищають найпростіші проекти. Для ефективної роботи секції учні мають бути 
забезпечені спеціальним обладнанням, у тому числі: зарядним пристроєм для 
акумуляторів, навчальними наборами, давачами, виконавчими механізмами, 
рухомими платформами тощо [4].  

Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться 
індивідуальна робота з обдарованими учнями, в тому числі при підготовці до 
виставок, конкурсів та інших масових заходів.  

Так у Баранівському ліцеї №2 ім. О. Сябрук  гуртківці робототехніки на базі 
Arduino Uno створили автоматичний електронний дзвінок для полегшення роботи 
працівникам школи. 

Вивчивши конструкції різних промислових автоматичних електронних 
дзвінків для школи, гуртківці  ліцею «Юний винахідник» використали в своєму 
пристрої годинник реального часу, який дозволяє синхронізувати пристрої та 
одноканальний модуль реле. 

 

       
годинник реального часу                    одноканальний модуль реле 

 
Дзвінок лунає завжди вчасно, без затримок та пропусків; сповіщення про 

початок/кінець заняття відбуватиметься одночасно, як у середині, так і зовні 
закладу; черговому вчителю не потрібно слідкувати за розкладом дзвінків, тим 
самим відволікаючись від основних функцій; виключені помилкові дзвінки; не 
відволікати техперсонал та чергових викладачів для контролю розкладу дзвінків; 
при необхідності, корективи у розклад можуть бути внесені зміною констант 
(безпосередньо чи дистанційно) у пам’яті Arduino Uno. 
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Виконання цієї розробки удосконалило навички роботи з пристроями на основі 
Arduino, сприяло формування охайності, старанності, навичок творчості, 
посидючості та терпіння, розвило уяву, мислення, фантазію. 

Заняття гуртка, присвячені створенню електронного дзвінка, відбувалися 
протягом 5-ти тижнів. На цих заняттях проводився розгляд зразка різних шкільних 
дзвінків, технології створення подібних пристроїв. 

Головною метою занять гуртка з робототехніки була мета сформувати у  учнів 
здатність до творчості [1].  Під час самостійної роботи гуртківців керівники стежать 
за виконанням завдання, допомагають у разі потреби тим дітям, у яких з’являються 
труднощі, слідкують за правильною організацією робочих місць, вносять свої 
корективи, дають поради. Нагадують про охайність під час виконання роботи. 

Після виконання робіт у групах проводиться демонстрація та захист  проектів. 
Кожна група учнів демонструє свої проекти, обговорює кожен елемент свого 
пристрою і доводить свою думку, щодо актуальності даного пристрою. Керівник дає 
словесну оцінку створенню автоматичного електронного дзвінка, вказує на недоліки 
та помилки.  

Висновок. Заняття гуртка з робототехніки, де учням даються широкі 
можливості для прояву творчості, позитивно вплинуло на успішність учнів, в них 
з’явилося бажання відвідувати школу та більш якісно готуватися до шкільних 
предметів. Адже для того, щоб створити проект за допомогою робототехнічних 
засобів, необхідні глибокі знання з таких предметів, як математика, фізика, біологія, 
англійська мова і, звісно ж, інформатика. 
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Сьогодні ми живемо в епоху суттєвих змін, які стосуються кожного, і 
насамперед, учителя, адже від його професійної компетентності та від 
особистісного розвитку залежить становлення кожної людини, якій потрібно 
самореалізуватися, стати конкурентоздатною та успішною. Вже на початку ХХІ ст. 
вся світова спільнота усвідомила, що вчительство – це не тільки «змінна величина», 
яка необхідна для успішного реформування освітніх систем, але й «найбільш 
визначний носій змін» у реалізації реформ, «суб’єкт і об’єкт реформацій», і це 
робить професійний розвиток вчителів «зоною виклику» [1].  

Все вищезазначене висуває нові вимоги до особистості вчителя, зумовлює 
пошук нових стратегій його професійного становлення. «Професію вчителя Іван 
Павло II назвав релігійним покликанням [2]. Якщо не «вистачить власної мотивації, 
то вчительське покликання «відірветься від кореня» [2]. Пріоритетами для 
сучасного вчителя мають стати самоосвіта, саморозвиток, мобільність, 
креативність, духовне зростання.  

У контексті реформ Нової української школи вчитель постає як провайдер, 
суб’єкт і об’єкт реформацій, лідер громади, активний агент сучасних змін. 
Розробляючи майбутню педагогічну стратегію, учитель повинен чітко уявляти 
«портрет» особистості учня, який буде «вимальовувати» за допомогою 
різноманітних фарб і їх поєднань. Також обов’язково має враховувати, що згідно з 
документами про Нову українську школу на першій сходинці навчання учня 
відбувається формування суто предметних компетентностей (засобами 
навчальних предметів), на наступній – міжпредметних компетентностей, а далі – 
ключових компетентностей. Визначальними у всіх компетентностях є вміння читати 
з розумінням, висловлювати власну думку, критично й системно мислити, здатність 
логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно 
керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, здатність співпрацювати 
з іншими людьми [3].  

Відтак головним вважаємо вияв у педагога ключових компетенцій, що 
відображаються в інтелектуальній, комунікативній, інформаційній, суспільно-
політичній та особистісній сферах. Освітній процес у закладі вищої педагогічної 
освіти у зв’язку з цим повинен спрямовуватися на організацію і проведення 
фестивалів творчих уроків, виставок, круглих столів, проведення інформаційно-
просвітницької роботи, студентських олімпіад, конкурсів, свят / тижнів з української 
мови та з ін. дисциплін, пізнавальних віртуальних екскурсій для вдосконалення 
професійної компетентності, сприяння розвитку обдарованої молоді.  

Для впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування освіти, зокрема Нової української школи, сучасному вчителеві слід 

https://orcid.org/0000-0002-7323-0590


  

Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття ♦ Том 2 

 
70 

змінити деякі стереотипні підходи, навчитися працювати з новітніми засобами 
зв’язку, брати активну участь в освітніх проектах, проходити навчання з 
громадською спілкою «Освіторія», міжнародним фондом «Відродження», студією 
онлайн-освіти EdEra і т. ін. [4].   

Отже, вчитель ХХІ ст. має вирізнятися цифровою грамотністю, креативністю, 
мобільністю, інноваційним мисленням. Професійна компетентність є важливим 
компонентом особистості педагога, завдяки якому він здатний якнайкраще 
мотивувати учня, налаштувати його на співпрацю, пробудити в його душі порив до 
творчості й ініціативності. Сучасні освітні стратегії слід спрямовувати на 
самореалізацію творчого потенціалу особистості, набуття нею конкурентоздатності 
та мобільності в соціумі, намагання забезпечити високу якість і ефективність своєї 
діяльності, здатність ставити цілі й вирішувати завдання в певних умовах. Украй 
необхідним це стає під час організації освітнього процесу під час пандемій, інших 
природних і соціальних катаклізмів.  
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Мотуз Тетяна Володимирівна 

канд. пед. наук, доцент кафедри загальної, спеціальної педагогіки 
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради, Україна 
 

 В умовах реформування системи загальної середньої освіти в Україні 
проблема професійного розвитку вчителя початкових класів є однією з ключових. 
Постійний професійний розвиток вчителя, потреба в самоосвіті та 
самовдосконаленню є запорукою ефективної організації та здійснення освітнього 
процесу. Процес професійного розвитку вчителя пов’язуємо з розвитком його 
професійної компетентності.  

Поділяючи думку В. Гриньової, зазначимо, що професійна компетентність це 

– «якісна характеристика рівня оволодіння особистістю своєю професійною 

діяльністю, яка передбачає: усвідомлення своїх спонукань до цієї діяльності 
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http://lib.iitta.gov.ua/6046/1/%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_2011_-_%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81.97-106.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/6046/1/%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_2011_-_%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81.97-106.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/ua/ntmd/konferentsiy/2-mizhnarodna-internet-konferentsiya-2014/section-4-5-6/1283-
https://www.cuspu.edu.ua/ua/ntmd/konferentsiy/2-mizhnarodna-internet-konferentsiya-2014/section-4-5-6/1283-
http://gapon.te.ua/informatsiina-platforma/materialy-monu/item/1235-metodychni-rekomendatsii-monu-pro-vykladannia-ukrainskoi-movy-i-literatury-u-511-klasakh-u-zakladakh-zahalnoi-serednoi-osvity-u-2019-2020-navchalnomu-rotsi
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(потреб, інтересів, прагнень, ціннісних орієнтацій, мотивів діяльності, уявлень про 

свої соціальні ролі); оцінювання своїх особистісних властивостей та якостей як 

спеціаліста (професійних знань, умінь, навичок, професійно значущих якостей), 

регулювання на цій основі свого професійного становлення» (Гриньова, 2004). 

Професійний розвиток вчителя – це безперервний процес розвитку та 

удосконалення його професійної компетентності у відповідності до соціально 

зумовлених вимог до рівня підготовки (компетенцій).   

Професійна компетентність фахівця, зокрема вчителя початкових класів, 

формується у процесі професійної підготовки у закладі вищої освіти, а потім 

розвивається і підвищується протягом усього періоду педагогічної діяльності. 

Мотивація і здатність до постійного розвитку професійної компетентності має 

велике значення в умовах реформування системи загальної середньої освіти, 

оскільки новий державний стандарт початкової освіти, новий професійний стандарт 

«вчитель початкових класів»  вимагають оволодіння вчителем новими 

компетенціями і систематичний розвиток власної професійної компетентності.  

Одним з головних принципів Нової української школи проголошено 

вмотивованого вчителя, а завданнями держави визнано сприяння професійному 

зростанню й розвитку вчителя та підвищення його соціального статусу. Одночасно 

з визнанням необхідності сприяння професійному розвитку, держава ставить нові 

вимоги до рівня професійної компетентності вчителя. Зауважимо, що в контексті 

реформи перш за все нові вимоги стосуються вчителів початкових класів (Мотуз, 

2020). 

Так, перелік професійних компетентностей, якими має володіти вчитель 

початкових класів, наведено у Професійному стандарті «Вчитель початкових 

класів». Згідно з ключовими положеннями Концепції нової української школи у 

Професійному стандарті наведено перелік трудових функцій, які виконує вчитель 

початкових класів, а також відповідні цим функціям професійні компетентності. 

Наведемо узагальнений перелік професійних компетентностей за Професійним 

стандартом: здатність планувати та здійснювати освітній процес; здатність 

підтримувати навчання, виховання і розвиток учнів; здатність до створення 

освітнього середовища; здатність до рефлексії та професійного саморозвитку; 

здатність до проведення педагогічних досліджень; здатність до надання методичної 

допомоги колегам; здатність до узагальнення власного педагогічного досвіду та 

його презентація педагогічній спільноті; здатність до оцінювання результатів роботи 

вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти (Мотуз, 2020). 

Зазначимо, що частину з наведених компетентностей вчителі здобувають під 

час навчання у педагогічних закладах, а частину – мають здобути упродовж 

професійної діяльності. Наприклад, здатність до надання методичної допомоги 

колегам, до узагальнення власного педагогічного досвіду й презентація його 

формуються в результаті набуття досвіду педагогічної діяльності.  

Розвиток професійної компетентності пов’язуємо з розвитком творчої 

індивідуальності вчителя, формування здатності сприймати педагогічні інновації, 

здатності адаптуватися в мінливої педагогічному середовищі. Особливу роль в 

процесі професійного розвитку й самовдосконалення педагога становить його 

інноваційна діяльність. У зв’язку з цим формування готовності педагога до 

інноваційної діяльності вважаємо найважливішою умовою його професійного 

розвитку. 

Основні види та форми професійного розвитку сучасного вчителя початкових 

класів у контексті освітньої євроінтеграції наведено на рис.1. 
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Для забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців в закладах 

професійної (професійно-технічноЇ) освіти (ЗП(ПТ)О) необхідно розуміти 
психологічну сутність специфіки професійного теоретичного та практичного 
навчання, взаємозв`язок окремих видів педагогічної діяльності, щоб отримати 
можливість конкретизації освітнього процесу. 

Освітньою метою психології професійної школи є засвоєння психологічних 
особливостей здобувачів освіти, закономірностей  становлення особистості не 
лише в юнацькому віці, особливостей взаємовідносин та відношення до оволодіння 
професією настільки повно і точно, щоб в подальшій  педагогічній діяльності 
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постійно враховувати ці аспекти. [2, 182] Знання  вікових та індивідуальних 
особливостей психіки здобувачів освіти, їх направленості  та відношення до 
навчання в ЗП(ПТ)О, сильних та слабких психічних властивостей та станів  сприяє 
успішному вирішенню педагогічних проблем на кожному занятті. 

В системі професійної освіти вивчення  психологічних основ має важливе 
значення для вдосконалення систем, форм, методів підготовки кваліфікованих 
робітників; для визначення, розвитку загальних, професійних компетенцій; для 
підвищення педагогічної майстерності викладачів та майстрів виробничого 
навчання. Теорія та практика повинні бути тісно пов`язані як в педагогічному 
процесі освіти, так і в психологічному для цілісного формування особистості. 

Психолого-педагогічні аспекти професійної освіти необхідно розглядати  як 
цілісну систему до складу якої повинні входити методологічні установи сумісних 
наукових систем: методики, соціології, філософії. 

Одним із психолого-педагогічних аспектів професійної освіти в сфері 
обслуговування населення є діяльно-творча функція, яка сприяє розвитку якостей 
здобувача освіти як організатора, так і виконавця. Згідно неї, психолого-педагогічна 
підготовка спеціаліста потребує досягнення органічної єдності теорії та практики, 
навчання та виховання, викладання спеціальних і загальноосвітніх дисциплін; 
усвідомлення кожним учнем професійних перспектив; розвиток особистісних, 
інтелектуальних, культурних, духовно – моральних якостей. 

Складовим аспектом розвитку виробництва є формування результативно  
діючої системи підготовки спеціалістів в ЗП(ПТ)О. В зв`язку з цим організація 
освітнього процесу в підготовці спеціалістів, формування їх професійних та ділових 
якостей, висувається в якості ведучої задачі, як програми подальшого розвитку 
промисловості чи сфери обслуговування, так і становлення освытньо-педагогічної 
системи. 

Результативним напрямком підвищення якості професійної освіти  є створення  
психолого-педагогічних умов, серед яких здобувач освіти може зайняти активну 
особистісну позицію, в повній мірі розкритися не тільки як об`єкт виховання, але і як 
суб`єкт, здібний до творчого самовдосконалення. Цьому сприяє використання 
психолого-педагогічних тренінгів, моделювання виробничих ситуацій. 

Одним із  аспектів підготовки майбутніх фахівців  в ЗП(ПТ)О у будь – якій галузі 
сучасного виробництва є так званий «фактор людини». Особливо велике значення 
психологічні фактори набувають при виробничому навчанні  через недостатню 
соціальну адаптованість і професійну майстерність здобувачів освіти.[3, 175] 

 
Згідно результатів проведення оцінки конституційних факторів особистості за 

Кеттеллом [4, 307],  для  вивчення впливу психічних якостей здобувачів освіти  на 
ефективність професійного навчання,  було зроблено висновки: здобувачів освіти, 
які ефективно навчаються, відрізняють висока емоційна витривалість, стриманість 
та впевненість у собі. Ці риси набувають певного змісту у зіставленні зі структурою 
втрат робочого часу, де значне місце посідають міжособистісні конфлікти, які 
визначаються властивостями емоційної сфери. Таким чином, стан емоційної сфери 
є визначальною професійно значущою властивістю. Безумовно, треба доповнити 
характеристиками уваги, латентного часу реакції та координації рухів. Професійно 
значущими рисами особистості є, крім сенсомоторних показників, емоційна 
витривалість, стриманість та впевненість у собі, що створює базу для 
удосконалення програм профвідбору за фахом. 

Для психологічної готовності здобувачів освіти ЗП(ПТ)О  до трудової 
діяльності на виробництві ефективним є включення їх до складу робочих колективів 
високого рівня розвитку під час виробничої практики. Експериментально 
підтверджено положення про те, що включення здобувачів освіти в соціально-
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економічну діяльність промислових підприємств, крім покращення професійної 
підготовки, сприяє адаптації у виробничому колективі ще до вступу в самостійну 
трудову діяльність; активізації розвитку психічних функцій; формуванню соціальних 
якостей необхідних молодому фахівцю. 

Реалії сьогодення диктують нові підходи до формування освітнього процесу в 
ЗП(ПТ)О. Особливістю інформаційно - освітнього середовище є напрямок на 
засвоєння здобувачами освіти професії, порядок роботи в якій визначається 
вимогами, що висуваються спеціалістам на сучасному виробництві. 
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У зв’язку з реформуванням сфери освіти та реалізацією Концепції нової 
української школи в Україні сучасні заклади загальної середньої освіти (далі – 
ЗЗСО) вступають в новий етап розвитку, з посиленими демократичними процесами 
та з урахуванням підвищення ролі суспільства і громади у прийнятті управлінських 
рішень.  Тільки гнучкі цілеспрямовані ефективні управлінські процеси, з 
обов’язковим аспектом партнерської державно-громадської взаємодії 
забезпечуватиме інтенсивний розвиток та якість освіти, конкурентоспроможність 
освітньої установи. 

У сучасних умовах ринкової економіки життєздатними виявляються тільки 
конкурентоспроможні освітні установи, що загострює проблему позиціонування 
закладу загальної середньої освіти на регіональному ринку освітніх послуг. 

Процес позиціонування ЗЗСО орієнтовано на відчуття споживача. У 
зазначеному контексті значно актуалізується використання нетрадиційних 
інструментів маркетингу. Споживачі, за умов конкуренції, з-поміж багатьох 
ідентичних освітніх закладів (продуктів) обере той, про який складеться найкраще 
враження. Саме створення подібного роду вражень на основі емоційних цінностей 
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та враховуючи базові потреби споживачів і є, на нашу думку, необхідною умовою 
ефективного процесу позиціонування ЗЗСО на регіональному ринку послуг.  

В основу нашої моделі управління процесом позиціонування ЗЗСО закладено 
сильну діючу унікальну позицію, яка формується на емоційних (національно-
патріотичних) цінностях та дозволить освітній організації диференціюватись від 
конкурентів (рис.1). 

 
Рис. 1. Схематичне зображення позиції ЗЗСО, яка формується на емоційних 

(національно-патріотичних) цінностях (авторська розробка). 
 
З метою обґрунтування наших ідей звертаємось до концепції Нової української 

школи (далі – НУШ): «Найосвіченіша людина може стати найгіршим злочинцем, 
якщо не розуміє і не поділяє загальнолюдських цінностей. НУШ буде формувати 
ціннісні ставлення і судження, які слугують базою для щасливого особистого життя 
та успішної взаємодії з суспільством. Виховний процес буде невід’ємною складовою 
всього освітнього процесу і орієнтуватиметься на загальнолюдські цінності, 
зокрема морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до 
життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичні (свобода, демократія, 
культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе 
ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність). НУШ буде 
плекати українську ідентичність». 

На рисунку 2 представлена формула НУШ, невід’ємним елементом якої є 
виховання на цінностях [1].  

Також, у концепції НУШ зазначається: «Випускники НУШ – освічені українці, 
всебічно розвинені, відповідальні громадяни та патріоти, здатні до ризику та 
інновацій, - ось хто поведе українську економіку вперед у ХХІ столітті. Випускник 
НУШ – Особистість, Патріот, Інноватор» [1]. 
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Рис. 2. Формула НУШ (взято з [1]) 

 

 
Рис. 3. Випускник НУШ (взято з [1]). 

 
Таким чином, створення куреня в закладі загальної середньої освіти 

відповідає  одному з загальнодержавних напрямів у сфері освіти та виховання та є 
однією з практичних форм реалізації завдань щодо  визначальних у сфері освіти 
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нормативно-правових актів. Курінь є базовою організаційною одиницею 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 року № 
845 «Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання» 
Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра "Сокіл" ("Джура")  є 
системною формою національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 
важливим засобом громадянської освіти, формування національно-патріотичної 
свідомості відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності Стратегії 
національно-патріотичного виховання, затвердженої  Указом Президента України 
від 18 травня 2019 р. № 286 [2].  

Згідно з пунктом 7.2 Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-
патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 жовтня 2018 року № 845, створення за методикою пластової 
(скаутської) гурткової системи, тобто через взаємодію роїв  під керівництвом ради 
ройових та опікою виховника,   самоврядних осередків – куренів є одним з головних 
управлінських завдань сучасного закладу загальної середньої освіти [3]. Таким 
чином, створення куреня у ЗЗСО стає сильною діючою унікальною позицією 
процесу позиціонування на регіональному ринку освітніх послуг зазначеної 
освітньої установи.  

Діяльність куреня спрямовано на індивідуальний розвиток особистості 
самовиховання учасника зазначеної гри та його успішну самореалізацію в команді 
через участь у колективних діях [4]. 

Започаткування нового куреня може відбуватись у формі створення 
пластового гуртка або сумівського рою із подальшим розгортанням його в курінь. 
Після створення куреня Український державний центр національно-патріотичного 
виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді (м. Київ) проводить реєстрацію 
куреня відповідно до Порядку реєстрації куренів Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), затвердженого Головним штабом 
Гри. 

Ціннісні орієнтації гри «Сокіл» («Джура») представлено на рисунку 4. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4. Виховні цінності Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура») (взято з  [4]). 
  

Вважаємо, управлінська проблема щодо позиціонування ЗЗСО на 
регіональному ринку освітніх послуг на основі емоційних (національно-
патріотичних) цінностей  потребує подальшого дослідження та розвитку, зокрема, 
розробки методичного інструментарію для реалізації відповідних стратегій. 

Виховні цінності Всеукраїнської дитячо-юнацької  

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

 

Головні обов’язки і Обітниця учасника Всеукраїнської дитячо-юнацької  

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»): 

- бути вірним Богові та Україні; 

- робити добре діло (служіння ближньому); 

- дотримуватись у житті кодексу лицарської честі (закону джур). 

 

Ключові риси кодексу лицарської честі: мудрість, шляхетність, відвага. 
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http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200367.html
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Idioms are phrases or expressions that are commonly used in everyday 

conversation by native speakers of English. Their meaning is not predictable from the 
constituent elements put together in an unusual way to mean something completely 
different. Idioms are often metaphorical and make the language more colourful. People 
use them to express something more brightly and often more briefly.  

Idiomatic expressions serve as an image or mental picture. They are also a vision 
into the cultural background of a language and an amazing way of joining new place as 
a local. Travel is something that gives a lot inspiration, and allows us to learn about the 
world and ourselves. Learning the most well-known travel idioms will help to make your 
English sound more fluent and natural. 

Notwithstanding great attention being paid to numerous issues of tourism, leisure 
and sport [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12], along with many aspects of English learning 
[13; 14; 15; 16], there is a need of a more thorough focus on English travel idioms, thus 
becoming the aim of the survey. 

According to comparative analysis of the printed and internet resources [17; 18; 19], 
the most well-known English travel idioms appear to be the following: 

̶ as old as the hills – very old indeed; 
̶ at the cross-roads – at a point in life when important decisions have to be made; 
̶ at the end of the road – towards the end of one’s life; 
̶ a backseat driver – a passenger in a car who gives unwanted advice to the driver; 
̶ to beat a path to a place – to visit in large numbers;  
̶ to cross someone’s path – to thwart someone; to meet someone accidentally; 
̶ a fifth wheel – a person who finds himself in a situation where his presence is 

unnecessary and as a result he feels useless; 
̶ a ghost town – a town that is no longer inhabited; 
̶ to go downhill – to suffer a decline in one’s health or fortunes; 
̶ to have itchy feet – to find it difficult to stay in one place and likes to travel and 
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discover new places; 
̶ highways and byways – to take large and small roads to visit every part of the 

country; 
̶ in the same boat – to be in the same unpleasant or difficult situation; 
̶ to live out of a suitcase – to travel a lot, moving from place to place, and is therefore 

restricted to the contents of their suitcase; 
̶ the man in the street – the ordinary, typical man or woman; 
̶ middle of the road – anything moderate, unadventurous or inoffensive that avoids 

extremes and appeals to the majority of people; 
̶ to miss the bus – to lose an opportunity; 
̶ no way – out of the question, impossible; 
̶ on the home stretch – to approach the end of something; 
̶ to put the cart before the horse – to do things in the wrong order; 
̶ to take to the streets – to demonstrate against authority; 
̶ a way of life – a set of principles according to which one lives; 
̶ wheels fall off – a situation gets out of control and everything starts to go wrong; 
Summing up, idioms are really common English expressions that can be used in 

formal and informal situations. They are quite challenging to learn because the meaning 
of the whole idiom has its own unique meaning that does not often relate to the literal 
meaning of the individual words. There are lots of English idioms, but using the most well-
known ones will help you sound more interesting and natural while speaking English all 
over the world. 
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 На протяжении последних десятилетий становятся актуальными 
исследования исторического характера, которые позволяют увидеть механизм 
развития смысловой стороны лексем языка, изменение их форм и в целом 
функционирование этих единиц в определенный период их развития. Особый 
интерес для исследователей представляют глаголы аудиовизуального восприятия, 
являющиеся одними из наиболее архаичных реалий человеческого бытия [1; 2; 3; 
4; 5]. Глаголы этой группы отражают определенные этапы познавательной 
деятельности человека, которая, как известно, происходит в форме восприятий, 
ощущений и т. д. 
 В нашем исследовании представлен анализ функционирования лексем 
sehan и hōren в древневерхненемецком (двн.) и средневерхненемецком (свн.) 
языке. Одновременно рассматриваются также синонимичные им слова двн. ougen, 
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schowen, свн. schouwen, erkennen, vernemen и др. Материалом для данного 
наблюдения послужили литературные двн. и свн. памятники, объем которых 
составляет соответственно 80 тыс. и 70 тыс. словоупотреблений, были 
использованы также лексикографические источники. 
 На основе анализа двн. текстов нами выделены семь значений двн. глагола 
sehan: 1) ‘воспринимать глазами (кого-либо, что-либо)’, 2) ‘направлять взгляд (на 
кого-либо, что-либо)’, 3) ‘способность зрительного восприятия’, 4) употребление 
глагола в значении указательного местоимения, 5) в значении ‘узнавать’, 6) ‘верить 
в кого-либо, что-либо’ 7) и в узком значении ‘обратить внимание на кого-либо, что-
либо’, а также четыре значения глагола аудитивного восприятия hōren: 1) 
‘воспринимать на слух (кого-либо, что-либо)’, 2) ‘слушаться, повиноваться (кому-
либо, чему-либо)’, 3) употребление глагола в качестве указательной частицы и 4) в 
значении ‘способность к слуховому восприятию’. 
 В текстах свн. языка рассматриваемые глаголы расширили свое 
функционирование за счет более частого употребления абстрактных значений, в 
частности, sehan чаще имел значения ‘узнавать кого-либо, что-либо’, ‘обращать 
внимание на кого-либо, что-либо’, глагол свн. hören расширил свое употребление 
в свн. текстах в значениях ‘слушаться, повиноваться кому-либо’, ‘узнавать кого-
либо, что-либо’. 

В общем следует отметить высокую частоту реализации в двн. текстах 
лексемы sehan в 63,4% случаев в значении ‘видеть кого-либо, что-либо’ и hōren в 
57,8% ситуаций в значении ‘слушать кого-либо, что-либо’. Большая 
функциональная нагрузка рассматриваемых лексем в указанном значении 
свидетельствует о большой древности последних [ср. 6; 7]. Следовательно, можно 
допустить, что развитие древней семантики глагола sehan шло в направлении: 
‘направлять глаза’ → ‘смотреть, видеть’ и hōren представляется как ‘воспринимать 
органом слуха’ → ‘слушать’. Таким образом, каждый из глаголов в момент своего 
зарождения имел две семы: ‘глаза’ + ‘направлять’ и соответственно ‘уши’ + 
‘направлять’. Интересно отметить, что такое раздельное употребление со 
значением ‘смотреть’ и ‘слушать’ встречается в двн. текстах. Так, например, 
сочетание kineicta ora досл. ‘прислонил ухо’ употребляется в значении ‘слушал’. 

Анализ материала позволяет предположить, что в основе мотивации 
отмеченных глаголов находятся семы ‘глаза’ и ‘уши’. Первая подтверждается 
германской формой, выведенной из корня ие. *sekwa- ‘смотреть’, а также хеттской 
sak(u)wa, которая имеет значение ‘глаза’ [10, 404]. В двн. языке реализуется форма 
ougen ‘глаза’, которая имела глагольное значение ‘представить что-либо на 
обозрение’, т. е. ‘дать возможность увидеть что-либо, показывать что-либо’. 
Семантика sehan и ougen позволяет предположить их общие истоки. 

Относительно глагола свн. hören следует отметить более архаичную форму 
ие. *kwes-, которая развилась затем в *ōus ‘ухо’ (в двн. ōra, hōra) [9, 477]. В двн. 
текстах встречаются также выражения подобные diu touben oren er intsloz ‘глухим 
открыл он уши’, т. е. ‘глухие услышали’. 

Сравнение реконструированных форм со значением ‘видеть’ и ‘слышать’ 
позволяет предположить их общие индоевропейские истоки. Об их общности 
свидетельствует то, что в древних текстах они могут выступать синонимично (ср. 
перевод авторами форм gehortet, hœret на современный немецкий язык в значении 
sehen [11, 87, 894]. 

С другой стороны, двн. sehаn и hōren имеют общий пракорень в виде ие. *kwe, 
который может быть соотнесен с родственным ие. *kwa- со значением ‘человек’ [8, 
143]. Следовательно, *kwa мог обозначать синкретично ‘человек’ и ‘органы 
человека’, в данном случае ‘органы слуха и зрения’. 
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Анализ показал также, что в двн. время в семантике слов sehan и hōren 
происходило структурирование образов видения и слышания, и эта детализация 
требовала для своего выражения употребление других форм, которые и стали 
выступать в качестве синонимов к исходным sehan и hōren, имеющим более 
широкое понятийное поле. К ним необходимо отнести двн. ougen, schowen, 
irkennen, virnemen, свн. schouwen, erkennen, vernemen, warten, kiesen, achten,  
warnemen. 

Языковые факты двн. и свн. периодов в целом свидетельствуют, что в ходе 
исторического развития языка сокращается употребительность глаголов в прямых 
значениях, и расширяются его лексико-семантические варианты в переносном 
значении, что приводит к существенной перестройке функциональной нагрузки 
рассмотренных лексем. 
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Анотація. Проблема пасивного стану в англійській мові привертає увагу лінгвістів на 
протязі довгого періоду часу. Об’єктом дослідження є одиниці різних рівнів мови, які 
використовуються для передачі значення пасивності в англійській мові. Мета роботи 
полягає в структуруванні функціонально семантичного поля пасивності в англійській 
мові, в вивченні пасивних конструкцій, а також у виявленні функцій пасиву в текстах 
різних типів дискурсу. 

 

https://doi.org/10.36074/07.08.2020.v2.16
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Проблема пасивного застави в англійській мові привертає увагу лінгвістів 
протягом довгого періоду часу. Різні аспекти цієї категорії досить добре вивчені, 
проте багато моментів, як і раніше залишаються предметом наукової дискусії. 
Складність розкриття значення пасиву складається в неоднорідності його 
семантики, для розуміння якого необхідний облік різних мовних рівнів. Мовні засоби 
різних рівнів, які виражають одне значення, пов’язани певними відносинами, 
завдяки яким утворюються функціонально-семантичні поля [1]. 

В цілому категорія пасивності в англійській мові має вельми своєрідний 
характер, як в структурному, так і в змістовному плані, а також в плані становлення 
і розвитку цієї категорії в мові. Ця категорія представлена різноманітними засобами 
вираження різних мовних рівнів, широко поширена і, незважаючи на вивченість 
багатьох її аспектів, продовжує викликати інтерес дослідників [2]. 

В цьому дослідженні ми проаналізували особливості вживання пасивних 
конструкцій в текстах різних типів дискурсу. При аналізі текстів наукового дискурсу, 
матеріалом для дослідження слугували наукові статті, навчальна література та 
монографії (2130 сторінок). Дослідження текстів політичного дискурсу проводилося 
на прикладі промов сучасних американських та англійських політиків (1083 
сторінок). Крім того, ми проаналізували художні твори англійських та американських 
письменників. 

Матеріалом для нашого дослідження послужили речення з категоріальними та 
некатегоріальними пасивними конструкціями, відібрані шляхом суцільної вибірки з 
художніх творів англомовних авторів кінця XX – початку XXI ст. (Сер Теренс Девід 
Джон Пратчетт, Джон Рональд Руел Толкін, Джоан Роулінг, Крістофер Паоліні, 
Стефані Маєр, Мег Кебот). 

Відомо, що основне завдання текстів наукового дискурсу засновано на 
строгому, чіткому та логічно побудованому викладі певних наукових фактів або 
характеристик, таким чином, основна їх функція – це повідомлення інформації, а 
також доказ її істинності. Невірно думати, що мова науки суха та невиразна, її 
виразність та краса полягає в стислості і точності вираження думки при 
максимальній інформативній насиченості слова, в енергії думки. 

Важливою характеристикою текстів політичного дискурсу вважається 
прагнення до стандартизації, тобто в таких текстах можуть часто повторюватися 
одні й ті ж структури. Основна функція політичного дискурсу інформаційна, тому що 
діловий стиль використовується для повідомлення, інформування в офіційній 
обстановці. Характерними рисами текстів художнього дискурсу вважаються 
образність та виразність, які є спрямованими на пробудження естетичних почуттів 
читача. Такі тексти впливають на уяву та почуття читача, передають думки і почуття 
автора. 

Як показав аналіз, пасивні конструкції вживаються в усіх досліджуваних 
текстах різних дискурсів сучасної англійської мови, проте, в кожному з них є свої 
особливості. В ході дослідження ми проаналізували частотність категоріальних та 
некатегоріальних засобів вираження пасивності в текстах різних типів дискурсів. 
Розглянемо особливості вживання категоріальних засобів вираження пасивності в 
текстах трьох типів дискурсу сучасної англійської мови. 

Дослідження показало, що прямі пасивні конструкції є найбільш частотними та 
складають 55.3% від загальної кількості прикладів категоріальних засобів 
вираження пасивності в текстах художнього дискурсу, 40% – в науковому дискурсі 
та 61.3% – в політичному дискурсі. Крім того, важливо відзначити, що інші 
категоріальні пасивні конструкції мають приблизно однакову частотність вживання 
в трьох типах дискурсу, проте деякі відмінності все ж є, наприклад, непряма пасивна 
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конструкція зустрічається в художньому дискурсі – 10.8%, в науковому дискурсі – 
17.7%, а в політичному дискурсі – 13.1% від загального числа прикладів 
категоріальних засобів вираження пасивності. Частотність вживання 
прийменникових пасивних конструкцій в текстах трьох досліджуваних дискурсів 
відрізняється незначно, а саме 8.7% – в художньому, 4.4% – в науковому та 3% від 
загальної кількості прикладів категоріальних пасивних конструкції в політичному 
функціональному стилі. Суб’єктно-предикативні пасивні конструкції зустрічаються в 
22.3% прикладів в художньому дискурсі, і трохи частіше в текстах наукового та 
політичного дискурсів, а точніше в 27.6% речень в науковому та в 17% – в 
політичному. Частотність вживання безособових пасивних конструкцій в текстах 
художнього дискурсу незначна, лише 2.7% від загального числа прикладів 
категоріальних засобів вираження пасивності, і трохи вище в текстах інших 
дискурсів, а саме 10.1% – в науковому та 5.4% – в політичному (див. табл. 1). 

На підставі даних цієї таблиці, можна з упевненістю сказати, що всі типи 
категоріальних пасивних конструкцій вживаються в текстах трьох досліджуваних 
дискурсів, однак є деяка різниця в частотності. 

Досліджуючи частотність вживання некатегоріальні дієслівних засобів 
вираження пасивності в трьох типах дискурсу сучасної англійської мови, ми 
виявили, що дієслівні фінітні конструкції займають лідируючі позиції. Таким чином, 
їх частотність в текстах художнього дискурсу становить 59.1% від загального числа 
некатегоріальних дієслівних конструкцій, в науковому дискурсі – 55.4% та в 
політичному – 61.5%. 

Таблиця 1 
Частотність вживання категоріальних пасивних 

 конструкцій в текстах різних дискурсів 
тексти 
різних 

дискурсів 
(к-ть 

стор.) 

тип / 
частотність 

прямі 
пасивні 

кон-
струкції 

непрямі 
пасивні 

кон-
струкції 

приймен-
никові 

пасивні 
кон-

струкції 

суб’ектноп
редікатів-
ні пасивні 

кон-
струкції 

безосо-
бисті 

пасивні 
кон-

струкції 

всього 

художній 
3415 

абсолютна 1737 340 275 703 85 3140 

відносна 55.3% 10.8% 8.7% 22.3% 2.7 100% 

научний 
2130 

абсолютна 2176 963 243 1500 550 5432 

відносна 40% 17.7% 4.4% 27.6% 10.1% 100% 

політич 
ний 1083 

абсолютна 10965 2343 539 3055 981 17883 

відносна 61.3% 13.1% 3% 17% 5.4% 100% 

Авторська розробка 

 
Інфінітівні конструкції зустрічаються в 23.2% від загальної кількості прикладів 

некатегоріальних дієслівних конструкцій в художньому дискурсі, в 28.9% – в 
науковому дискурсі та в 28.6% в політичному дискурсі, що говорить про незначну 
різницю в частотності вживання зазначених конструкцій в досліджуваних типах 
дискурсу. Герундіальні конструкції вживаються рідше за інших некатегоріальних 
дієслівних конструкцій в зазначених типах дискурсу: 17.6% – в художньому, 15.6% 
– в науковому та 9.8% – в політичному. 

У таблиці 2 наведено дані про частотності вживання некатегоріальних 
дієслівних засобів вираження пасивності в трьох типах дискурсу сучасної 
англійської мови. 

Отже, дослідження частотності вживання некатегоріальних дієслівних засобів 
вираження пасивності в текстах трьох типів дискурсу показало, що їх кількісна 
різниця незначна. Далі аналізу піддалася частотність вживання некатегоріальних 
недієслівних засобів вираження пасивності в текстах трьох типів дискурсу сучасної 
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англійської мови. Найвищою частотністю вживання в досліджуваних типах дискурсу 
мають дієслівні похідні конструкції: 44.8% від загального числа прикладів 
некатегоріальних недієслівних засобів вираження пасивності вживаються в 
художньому дискурсі, 62.2% – в науковому та 40% – в політичному. 

Таблиця 2 
Частотність вживання некатегоріальних засобів вираження пасивності  

в текстах різних дискурсів 
тексти 
різних 

дискурсів 
(кількість 
сторінок) 

тип / 
частотність 

дієслівні 
фінітні 

конструкції 

інфінітивні 
конструкції 

герундіальні 
конструкції 

 
всього 

художній 
3415 

абсолютна 1011 398 301 1710 
відносна 59.1% 23.2% 17.6% 100% 

научний 
2130 

абсолютна 451 235 127 813 
відносна 55.4% 28.9% 15.6% 100% 

політичний 
1083 

абсолютна 609 283 97 989 
відносна 61.5% 28.6% 9.8% 100% 

Авторська розробка 

 
Номінативно-кваліфікативні конструкції зустрічаються в текстах художнього 

дискурсу в 20.8% від загальної кількості речень, в науковому – в 8.8% та в 
політичному – в 7.5%. Частотність вживання причастних конструкцій досить 
відрізняється у всіх типах дискурсу: 10.2% від загального числа прикладів 
некатегоріальних недієслівних засобів вираження пасивності в художньому 
дискурсі, в 0.1% – в науковому дискурсі та 0.1% – в політичному. 

Дієсловно-іменні конструкції зустрічаються в 5.5% прикладів від загального 
числа в текстах художнього дискурсу, в 1.7% – наукового та в 1.3% – політичного 
дискурсу. Помітна різниця в частотності вживання деперсоналізованних конструкцій 
спостерігається в текстах досліджуваних типах дискурсу, а саме 15.3% – в 
художньому дискурсі, 25.1% – в науковому та 36.3% –  в політичному. 
Прийменниково-іменні конструкції зустрічаються в 3.1% від загальної кількості 
прикладів некатегоріальних недієслівних засобів вираження пасивності в 
художньому дискурсі, в 1.8% – в науковому та в 14.5% – в політичному. 

У таблиці 3 наведено дані про частотності вживання некатегоріальних 
недієслівних засобів вираження пасивності в трьох типах дискурсу сучасної 
англійської мови. 

Таблиця 3 
Частотність вживання некатегоріальних недієслівних засобів вираження 

пасивності в текстах різних дискурсів 

тексти 
різних 

дискурсів 
(к-ть 

стор.) 

тип / 
частот-

ність 

діє-
слівні 

похідні 
констр

укції 

номіна
-тивно-
квалі-
фіка-
тивні 

констр 

при-
частні 

констру
кції 

дієслов-
но іменні 
конструк

ції 

деперсо-
налізо-

вані кон-
струкції 

прий-
менни-
ково- 
іменні 
кон-

струкції 

всього 

Художній 
3415 

абсолют 1792 831 410 221 613 125 3992 
відносна 44.8% 20.8% 10.2% 5.5% 15.3% 3.1% 100% 

Научний 
2130 

абсолют 2590 367 5 73 1047 78 4160 
відносна 62.2% 8.8% 0.1% 1.7% 25.1% 1.8% 100% 

політич 
ний 1083 

абсолют 1752 329 7 60 1589 634 4371 
відносна 40% 7.5% 0.1% 1.3% 36.3% 14.5% 100% 

Авторська розробка 

 
Отримані дані свідчать про те, що всі типи некатегоріальних недієслівних 

засобів вираження пасивності вживаються в трьох типах дискурсу сучасної 
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англійської мови. Очевидна різниця в частотності вживання зазначених конструкцій 
в досліджуваних типах дискурсу. 

В політичному дискурсі налічується найбільша кількість як категоріальних, так 
і некатегоріальних засобів вираження пасивності. Категоріальні засоби вираження 
пасиву, тобто морфологічний пасив займає лідируючу позицію по частотності 
вживання в текстах досліджуваних дискурсів. Необхідно підкреслити, що у всіх 
текстах пасивні конструкції реалізують різні функції.  
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Погляд на художній текст не лише як засіб передачі авторського замислу, але, 

перш за все, як на джерело інформації для читача є підґрунтям для визначення 
заголовку як однієї з сильних позицій художнього твору, адже він повідомляє у 
сконцентрованому вигляді інформацію про зміст тексту [1]. Мета даної розвідки – 
проаналізувати особливості функціонування заголовних слів в англомовному 
художньому творі на матеріалі оповідання М.Спарк “A Member of the Family”.  

Зазначене оповідання розпочинається розмовою головних героїв Річарда і 
його коханої Труді, в якій чоловік запрошує дівчину зустрітися з його матір'ю: "You 
must," said Richard, suddenly, one day in November, "come and meet my mother." 
Trudy, who had been waiting a long time for this invitation, after all was amazed. "I should 
like you," said Richard, "to meet my mother. She's looking forward to it." "Oh, does she 
know about me?" "Rather," Richard said. "Oh!" "No need to be nervous," Richard said. 
"She's awfully sweet." "Oh, I'm sure she is. Yes, of course, I'd love —" "Сome to tea on 
Sunday," he said” [2]. Цей момент сигналізує в даному випадку про закінчення 
стосунків, а не навпаки – про подальший їх розвиток, як пізніше виявить героїня. Усі 
звичайні сценарії любовних стосунків – зустрітися з матір'ю коханої людини і стати 
членом його сім'ї, мають абсолютно інший сенс в цій історії. Зустріч з матір'ю 
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означає розрив стосунків. Стати членом сім'ї означає для Труді більше не бачити 
Річарда, а натомість – обговорювати його кожен недільний вечір в компанії його 
матері і колишніх подружок. Заголовок "A Member of the Family" стає усе більш 
зловісним і набуває іншого семантичного й емоційного значення. Саме заголовними 
словами і завершується розповідь, на той час і Труді і читач усвідомлюють істинне 
значення цих слів. 

Розглядаючи функції цього заголовку нас передусім цікавила частота вживань 
заголовних слів у тексті, їх вживання в авторській мові і в мові персонажів, 
синтагматичні зв'язки, а саме той контекст, в якому вони вживаються, і слова які з 
ними сполучаються. Всього по матеріалах цього оповідання нами було зафіксовано 
5 випадків вживання заголовних слів A Member of the Family. Причому усі п'ять 
випадків вживання заголовних слів відповідають назві, тобто повторюються у 
повному складі. Таке досить частотне вживання заголовних слів можна пояснити 
тим, що вони входять до тематичної лексики розповіді, поступово набуваючи 
функцій ключових слів. Примітно, що 100% (5 слововживань тематичних слів) 
вживань заголовних слів припадає на мову персонажів у діалогах: "How long have 
you known Gwen?" "Several years," he said. "Gwen's all right, darling. A great friend of 
my mother, is Gwen. Quite a member of the family" [2].  

Також нами було виявлено що, заголовні слова в цьому тексті є рамковим 
знаком: у кінці оповідання автор повертає нас до заголовка. Але, перечитуючи його, 
ми сприймаємо все абсолютно інакше, ще й тому, що у кінці одне із заголовних слів 
вживається у множині: "Who are these women?" Trudy said, stopping in the street. "Oh, 
just old friends of Richard's." "Do they see him often?" "Not now. They've become 
members of the family" [2]. Як доповнення до цієї тези можна звернути увагу до слів, 
які супроводжують заголовок на протязі усієї розповіді. Це такі слова як “quite, to feel 
like, become”. На початку твору ми бачимо вживання слова quite: "How long have you 
known Gwen?" "Several years," he said. "Gwen's all right, darling. A great friend of my 
mother, is Gwen. Quite a member of the family" [2]. Воно повторюється двічі. Цим 
автор привертає увагу читача саме на заголовні слова, підвищуючи таким чином 
емоціональне відношення до них: "Lucy is a marvel in her way," Gwen said. "Oh, do 
you call her Lucy? You must know her awfully well." "I'm quite,'' said Gwen, "a member 
of the family in my way" [2]. 

Синтагматичні зв’язки заголовок має із словосполученням to feel like: Trudy 
vaguely copied her gesture. "Oh, yes," she said, "Mrs. Seeton." "Lucy. You must call me 
Lucy, now, you know. I want you and me to be friends. I want you to feel like a member 
of the family. Would you like to see the house?" [2]. І у кінці твору ми бачимо дієслово 
become: "Do they see him often?" "Not now. They've become members of the family" [2]. 
Саме ці слова посилюють заголовок і постійно повертають нас до нього, 
підтверджуючи те, що заголовок художнього твору є виразником категорії 
проспекції. 

Висновки. Заголовок, з якого читання почалося виявляється рамковим 
знаком, що вимагає повернення до себе. Цим заголовні слова ще раз зв'язують 
кінець і початок твору, тобто безпосередньо беруть участь в актуалізації категорії 
зв'язності. Проведений аналіз функцій заголовку досліджуваного твору показав, що 
він належіть до експліцитного типу зв’язків заголовку з текстом та має прогнозуючу 
функцію. 
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Тривалий час об’єктом лінгвістичних досліджень була мова як відносно 
стабільна система. Однак в умовах постійної модернізації та розвитку всього 
суспільства спостерігається поступовий перехід до уявлення про те, що в центрі 
лінгвістичного дослідження повинна знаходитися мовлення, тобто постійно зміннна 
система, мова в дії, в процесі мовної комунікації. Відповідно перед лінгвістами 
постало питання пошуку джерел, на базі яких можна було б проводити вивчення 
мови. Очевидним стало рішення проводити дослідження на зразках мови, 
письмовій або усній, в залежності від мети, що стоїть перед лінгвістом. Саме це і 
стало причиною виникнення в сучасній лінгвістиці такого поняття, як корпус, і цілого 
напряму – корпусної лінгвістики.  

В наш час існує велика кількість трактувань терміна «корпус». Лінгвісти 
проводять певну диференціацію між корпусом письмових текстів і корпусом усних 
текстів. Нами корпус трактується як звід письмових і / або усних текстів, доступних 
в комп’ютерній формі і забезпечених достатньою анотацією і документацією, що 
дозволяє використовувати дані як для внутрішнього, так і для зовнішнього 
користування. Одна з найважливіших властивостей корпусу – це його доступність 
для багатьох дослідників, що в даний час повністю змінила вимоги до наукових 
робіт різного роду: звернення до корпусу тієї чи іншої мови, мовної системи стає 
необхідною умовою отримання найбільш повної картини функціонування того чи 
іншого мовного явища.  

На сучасному етапі розвитку корпусної лінгвістики активно проводяться 
дослідження мови і мовлення на всіх рівнях: лексики, морфології, синтаксису, 
дискурсу в цілому, соціології, діалектології і т. ін. В тенденції до всебічного 
діалектологічного дослідження окремої мовної системи (наприклад, 
моногорікового) відзначаємо необхідність вивчення усної мови, що має 
супроводжуватися роботою над створенням відповідного корпусу – корпусу усних 
текстів окремої говірки, який в перспективі в масштабах української діалектології 
орієнтований на створення українського мультилінгвального корпусу такого типу. 

Протягом тривалого часу українське мовознавство в силу різних причин не 
мало своїх корпусів текстів, доступних для дослідників. Існували окремі лінгвістичні 
бази даних або просто записи [1], але вони не мали, по-перше, збалансованого 
характеру, мали лінгводидактичну, а не наукову спрямованість, а по-друге, не 
містили лематизації та розмітки, що ускладнювало роботу з ними, і нівелювало 
практичну значимість корпусних досліджень як таких.  

Корпус усних діалектних текстів, з одного боку, сприяє електронному 
опублікуванню матеріалів, зібраних під час польових експедицій, а з іншого – для 
проведення лінгвістичного опису – забезпечує дослідника репрезентативною (аж до 
генеральної сукупності) вибіркою, одиниці якої можуть бути проаналізовані за 
певними лінгвістичними характеристиками. 

https://doi.org/10.36074/07.08.2020.v2.17
https://orcid.org/0000-0002-4661-4302
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За визначенням О. Б. Сірук, «Корпусна методика дослідження діалектних 
текстів – застосування методів та інструментарію корпусної лінгвістики до царини 
текстової діалектології – є синтезом, взаємодоповнюючим поєднанням цих двох 
напрямків, яке забезпечує комплексність діалектологічного дослідження, його 
масштабність, частотну перевіреність і обґрунтованість висновків, їхню прозорість, 
а також швидкість отримання результатів» [5]. 

Корпуси, що містять зразки усного мовлення, становлять найбільший інтерес 
з точки зору використання їх матеріалів для лексикографічного опису сучасного 
стану говірки як системи мови. Нами укладено корпус усних текстів однієї говірки – 
центральноукраїнської говірки села Піщаний Брід Добровеличківського району 
Кіровоградської області степового говору південно-східного наріччя), що може 
забезпечити поповнення «Корпусу українських діалектних текстів» [5] – найповнішої 
бази для фундаментальних текстових досліджень, який «покликаний відновити 
семантичну безперервність дослідження говірок як елементів діалектної системи 
мови, доповнюючи текстовими даними, а також забезпечити дослідника базою 
(структурованим мовним матеріалом та комп’ютерним інструментарем) для 
багаторівневого аналізу діалектної мови, зокрема фонетичних, морфологічних, 
синтаксичних, семантичних, стильових рис на різних етапах її функціонування» [5].  

Перспектива інформаційного наповнення такого корпусу діалектними 
текстами, словами, по-перше, у відновленні семантичної безперервності 
дослідження говірки, по-друге, у створенні мільйонних збірок текстів навіть у межах 
однієї говірки.  

Корпус усних діалекних текстів покликаний забезпечити дослідника текстовим 
матеріалом та програмним інструментарієм для порівняння 1) діалектної мови з 
літературним ідіомом, 2) говорів та говірок між собою, а також 3) текстів однієї 
говірки аж до вивчення 4) ідіолектів окремих її носіїв. 

За традиціями «Корпусу українських діалектних текстів», укладання нами 
корпусу передбачає його підготовку у плані багаторівневої розмітки текстів, що 
забезпечує масштабність, частотну перевіреність і обґрунтованість висновків, їхню 
прозорість, а також швидкість отриманих результатів.  

Уведення до корпусу мовних даних говіркового масиву потребує знань 
лінгвістом-дослідником основ програмування й алгоритмізації тощо. Труднощі в 
залученні електронного інструментарію для діалектних досліджень створюють ряд 
чинників: з одного боку, сама специфіка матеріалу. Діалектна мова фіксується у 
вигляді відповідей на анкети, словників [2], [3], текстів (фоно- та писемного) (див.[4]) 
тощо. З іншого боку, психологічне тяжіння до традиції лексико- та фонографії 
української діалектології, яка толерантно поціновує рукописні матеріали, що в силу 
суспільно-історичних процесів так і не були видрукувані.  

Допоки проводиться робота над електронним опублікуванням матеріалів 
(аудіозаписи з транскрибованим відтворенням текстів), зібраних під час польових 
експедицій, у вигляді корпусу, матеріали усного мовлення вже слугують 
проведенню лінгвістичного опису говірки (дескрипції), забезпечуючи дослідника 
репрезентативною (аж до генеральної сукупності) вибіркою, одиниці якої можуть 
бути проаналізовані за певними лінгвістичними характеристиками.  

Використання даного матеріалу має за мету також отримання 
лексикографічної картини сучасного усного повсякденного мовлення. Вияв змін в 
усному мовленні різних сфер функціонування говірки спроможний відкрити нові 
горизонти для роботи лінгвістів з його дослідження. 

Корпус у поєднанні з іншими лінгвістичними програмними засобами може бути 
базою для створення різного типу вибірок, на основі яких можна укласти діалектні 
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комп’ютерні алфавітні, тезаурусні, гніздові, частотні словники та електронні 
картотеки, мережеві інформаційно-пошукові системи, а також зробити проекцію 
корпусних даних на лінгвістичні карти – від регіональних до загальноукраїнських, а 
в майбутньому – і до загальнослов’янських. 

Таким чином, корпус усних текстів є підґрунтям для комплексного дослідження 
говірок української мови на певному етапі їх розвитку, закономірностей 
функціонування мовних одиниць та особливостей усного діалектного мовлення. 
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Анотація. У статті з біографічної та історичної точок зору розглядається антропонім 
Домонтович, яке стало на початку ХХ ст. псевдонімом для двох українських 
письменників М. О. Злобинця і В. П. Петрова. Біографічний погляд дозволив з’ясувати 
час початку використання сучасниками псевдоніма безвідносно один від другого та 
підписані ним твори, визначити інші власні утаємничені наймення і засвідчити перевагу 
вживання письменниками псевдоніма Домонтович у художніх творах. Історичний підхід 
допоміг виявити носіїв прізвища Домонтович, які відомі з часів Великого князівства 
Литовського. Застосований підхід і аналіз прізвища Домонтович дозволив розглянути 
існуючи версії обрання псевдоніма; висловити впевненість, що М. О. Злобинець і 
В. П. Петров усвідомлювали його литовське походження і пов’язували з реальними 
носіями, які мали звитяги у минулому. В такому виборі відбилася героїчна складова різних 
за жанровою стилістикою письменників, але з однією чіткою громадянською позицією. 

 
 

Постановка проблеми. В українській літературі першої половини ХХ ст. 
з’явилися письменники М. О. Злобинець1 (1883–1937) і В. П. Петров (1894–1969), 
які обрали своїм псевдонімом прізвище Домонтович. Цей факт зафіксував лише 
укладач «Словника українських псевдонімів та криптонімів» О. І. Дей [8, c. 145]. До 

                                                            
1 Прізвище має різні варіанти написання див. Пономаренко М. Ф. Злобинець (Злобинців) Михайло Олександрович. УЛЕ. Т. 2: Д–К. К. : 
Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1990, 272–273; Муха А. І. Домонтович (справж. – Злобинцев, Злобинець, Злобинців; псевд. кобзарь 
Домонтович, Домонтович М.) Микола Васильович. УМЕ. Т. 1: А–Д. К. : Вид-во Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології НАН України, 2006, 641; Жеплинський Б. Домонтович Микола (Злобінцев). ЕСУ. Т. 8: Дл–Дя. К. : Ін-т енциклопедичних 
досліджень НАН України, 2008, 256. 

https://doi.org/10.36074/07.08.2020.v2.18
https://orcid.org/0000-0002-8911-5909
https://uk.wikipedia.org/wiki/1883
https://uk.wikipedia.org/wiki/1937
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деякої міри цю обставину можна пояснити тим, що обидві постаті після періоду 
забуття тільки повертаються в культурний простір України й відбувається 
концентрація на пошуку джерельної бази та осягнення доробку кожного з них. 

Продовжує залишатися недослідженим питання, чому сучасники, між якими 
була невелика різниця у віці, використали один і той самий антропонім та які 
особисті вподобання та життєві обставини щодо вибору та застосування 
псевдоніма рухали письменниками-початківцями. 

Дослідження вигаданого імені автора є актуальним не тільки для науковця, але 
й читача, оскільки вводить у творчу лабораторію, спонукає до розкриття 
прихованого змісту, характеризує його носія. 

Аналіз досліджень та публікацій. Науковці та популяризатори діяльності 
письменника, кобзаря й громадського діяча, незаконно репресованого радянською 
владою і реабілітованого у 1988 р., М. О. Злобинця вказують на його підписи з 
опертям на бібліографію, укладену В. Ю. Мішаловим [22]. 

О. З. Силка виявила різні підходи до питання про місце народження 
письменника [28, c. 157–158]. Якщо М. Ф. Пономаренко [26, c. 272–273] і укладачі 
видання «Реабілітовані історією» [18, c. 118] вважають м. Золотоношу, то 
Б. М. Жеплинський [17, c. 256] і Г. М. Голиш, Л. Г. Голиш, М. Ф. Пономаренко [7, 
c. 233] – с. Домонтове, нині с. Домантове Золотоніського району Черкаської області. 

О. З. Силка та Л. І. Синявська послуговуються не тільки архівними 
матеріалами, але й важливим джерелом для розуміння становлення особистості 
майбутнього письменника, яким є «усні перекази домонтовчан та золотонісців, які 
дійшли до нашого часу, містять відомості про те, що Михайло був позашлюбною 
дитиною О. Злобинця та однієї з його домашніх служниць (покоївки). Батько визнав 
сина, передав йому своє прізвище, але більше сином не займався. Усі турботи про 
виховання, навчання та освіту Михайла узяла на себе сестра його батька – Деркач. 
Вона проживала у с. Домантово Золотоніського повіту» [30, c. 130].  

На думку О. А. Шевченко, М. О. Злобинець використав прізвище відомого 
борця за права селян І. Домонтовича [36, с. 270], козака Слабинської сотні 
Чернігівського полку. 

Псевдонім Домонтович, який обрав В. П. Петров, не був обділений увагою 
багатьма науковцями, серед яких чільне місце займають літературознавці. 
С. Г. Матвієнко вважаючи, що тема псевдонімності була дуже важливою та цікавою 
для самого В. Петрова, навела інші його псевдоніми та криптонім В. Плят, В. Вер, 
В. П. [21, с. 14] безвідносно творів, які й досі залишаються розпорошеними по різних 
часописах. 

В. С. Брюховецький, розшукав й вперше опублікував твори, підписані такими 
псевдоніми та криптонім письменника, які не були часто вживаними: Борис Веріґо 
[1], Віктор Бер [6], В. Петренко [5], В. Пет-в [4], В. П. [3]. Вдалося встановити 
походження одного з них. Коли в 1902–1907 рр. В. П. Петров разом із батьком 
мешкав в Одесі, то в Новоросійському університеті на кафедрі фізіології працював 
відомий лікар Б. Ф. Веріґо, який був постійним автором одеських газет [2, с. 1162]. 

Невідомо, які ще псевдоніми використовував В. П. Петров, тому що на сьогодні 
не існує повного бібліографічного опису його праць2. Вперше художні твори 
В. П. Петрова були зібрані у тритомнику і оприлюднені у 1988–1989 рр. в Америці 
Ю. В. Шевельовим [15], згодом деякі з них перевидані в Україні [11; 14]. 
В. С. Брюховецький уклав три томи наукових розвідок В. П. Петрова з 
літературознавства, фольклористики, етнографії, археології, мовознавства, 

                                                            
2 У цій статті за браком місця не можемо подати всю відому нам бібліографію художніх та наукових праць В. П. Петрова, тому 
в тексті обмежуємося лише найбільш значущими. 
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етнології, історіософії, філософії та релігієзнавства, які не вичерпують усієї 
спадщини вченого [25]. 

Стосовно обрання В. П. Петровим псевдоніма для літературних творів існує 
декілька думок. Окрему статтю цій проблемі присвятив А. П. Непокупний, 
спираючись на дослідження К. Буги (1879–1924), вважаючи вирогідною основою 
псевдоніма литовський варіант імені Daumantas [24, с. 430]. Невідомо чи знав 
письменник литовську мову, але «у своїх наукових доповідях і публікаціях 60-х рр. 
настійно порушував проблему балтійських елементів у річкових назвах України» 
[24, с. 430]. Дослідник вказав на згадку про с. Домонтове у пам’ятках 1536 р. та носіїв 
імен Иванъ Домонтовецъ та Яцъко Домонътовецъ в «Реєстрі Війська Запорізького» 
[24, с. 431]. Ідею балтиста А. П. Непокупного про литовське коріння псевдоніма 
підтримав Р. М. Корогодський [20, с. 133]. 

Заперечував версію використання литовського антропоніма М. Н. Москаленко, 
вважаючи, «що життя набагато простіше: Домонтович – дівоче прізвище 
Олександри Михайлівни Коллонтай, відомої радянської і партійної діячки. Отож, 
коли Петров описує своїх сексуально небуденних героїнь, відчувається його добре 
знайомство з її творами» [23, c. 1265]. Цю точку зору не підтримав А. В. Портнов 
[27, c. 170]. 

Одна зі здогадок В. С. Брюховецького полягає в тому, що псевдонім міг 
з’явитися в результаті знайомства з Є. Ю. Перфецьким (1888–1947) в Холмі, а потім 
продовжитися в 1919–1921 рр. в Київському університеті, де В. П. Петров був 
залишений як стипендіат для підготовки до професури, а історик-славіст викладав 
і мав псевдонім Віктор Домонтович [2, c. 1162]. В. С. Брюховецький допускає 
вірогідність знайомства з повістю О. М. Домонтович «Жінка на переломі» [9], 
написану на тему, яка володіла на той час В. П. Петровим [2, c. 1162–1163].  

Мета статті. Проаналізувати початок літературної діяльності М. О. Злобинця і 
В. П. Петрова, встановити час появи вигаданого імені, з’ясувати мотиви, покладені 
обома письменниками в основу вибору. 

Виклад основного матеріалу. Для вирішення поставленої мети необхідно з 
біографічної та літературознавчої точок зору розглянути антропонім Домонтович, 
який став псевдонімом для двох українських письменників. 

Формування майбутніх письменників відбувалося у стінах alma mater – 
Київському університеті. Вони навчались із невеликою різницею в часі: 
М. О. Злобинець у 1904–1909 рр. студент фізико-математичного факультету, а 
В. П. Петров у 1913–1918 рр. – історико-філологічного. Формування особистостей 
продовжувалося у Михайла Злобинця після, ймовірно, Черкаської гімназії [30, 
c. 130], у Віктора Петрова після Холмської гімназії в час революційних змін та 
національного піднесення, в одному місті й одному навчальному закладі. Вочевидь, 
між собою ніколи не були знайомі. Припущення базується не тільки на відсутності 
такого факту в їхніх біографіях, але й на переконанні, що молоді, амбітні автори, 
намагаючись заявити про себе, не обрали б один і той самий псевдонім. 

Поетичний дебют М. О. Злобинця відбувся під час навчання, у 1905 р., на 
сторінках херсонського альманаху молодих українських письменників «Перша 
ластівка», укладачем якого став відомий поет М. Ф. Чернявський (1867–1938) [29, 
c. 45]. Початківець новим для себе ім’ям М. Домонтович підписав три думки 
«Минулася давнина, година кривавая…», «Повіяв низовий і море сонце пригріло…» 
та «Море» [16, c. 101–102]. 

Згодом М. О. Злобинець активно використовував псевдонім М. Домонтович і 
Домонтович у літературній3 та кобзарській діяльності, публікуючи тексти 

                                                            
3 Принагідно зазначимо, що вірші М. О. Злобинця друкувалися поряд із драматичними творами Лесі Українки. Див. Домонтович М. Саме 
страшне. Рідний край, 1914, (3), 7; Домонтович М. «Я хотів би, щоб згуки у мене лились…». Рідний край, 1914, (6), 13. 



  

Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття ♦ Том 2 

 
94 

українських народних пісень та ноти для кобзи та бандури [22, c. 163, 165]. 
Створивши у 1906 р. у Київському університеті студентський ансамбль із шести 
зрячих бандуристів [29, c. 45], виступав під сценічним ім’ям М. Домонтович. Про це 
свідчать два вірші, залишені у книзі відгуків музею Тараса Шевченка на Чернечій 
горі в Каневі 4 квітня 1906 р. «Прокидайся, батьку, годі тобі спати…» і 19 липня 1907 
р. «Батьку, небагато я прошу у тебе…» з підписами «Кобзар М. Домонтович», 
«Кобзар Домонтович» [30, c. 131]. Ансамбль виступав в Києві до 1909 р., коли 
М. О. Злобинець переїхав на педагогічну роботу до Золотоноші [28, c. 160–161], де 
став одним з керівників громадської організації «Золотоніська українська Громада», 
а в 1917 р. на її базі заснував золотоніське товариство «Просвіта». Публіцистичні 
та деякі художні твори підписував криптонімом М. Д. [28, c. 164, 165], власне 
прізвище поставив під публіцистичними творами «Автономія України», «Про 
землю» та на шкільному підручнику «Арифметика» [22, c. 164]. 

Огляд існуючих праць М. О. Злобинця засвідчує перевагу псевдоніма 
М. Домонтович та дозволяє говорити, що він був основним у його діяльності. 
Стосовно мотивації обрання псевдоніма, спираємося на біографічні дані. 
М. О. Злобинець був пов’язаний з козацьким краєм із народження, тому добре знав 
історію, пов’язану з Домантово, яке мало давню історію. Перша згадка про нього 
належить до 1535 р., засновниками вважаються від героїчних часів Великого 
князівства Литовського князі Домонти [19, c. 336]. Обрання у якості псевдоніма імені 
активної особистості І. М. Домонтовича (1612–1683), який належав до українського 
шляхетсько-козацького роду ХVII ст., є вірогідним. 

Його сучасник В. П. Петров дебютував із прозовим твором «Дівчина з 
ведмедиком» у 1928 р. [12]. На обкладинці книжки зазначено ім’я автора – Віктор 
Домонтович. Однак пізніше літератор підписувався В. Домонтович і заперечував, 
що ініціал у псевдонімі читається як Віктор: «Домонтович – не Віктор, він тільки В» 
[34, c. 547]. Другий твір за часом створення «Доктор Серафікус» опубліковано в 
Мюнхені у 1947 р., хоча, за свідченням автора, «написаний був в рр. 1928–1929 і 
мав з’явитися у видавництві “Сяйво” (П. І. Коменданта), але не з’явився, бо 
видавництво “Сяйво”, як приватне, було закрите» [13, c. 5]. Роман «Без ґрунту» 
друкувалася «спершу в журналі “Український засів” (Харків 1942–1943), чч. 2, 3 і 4, 
частинами. Після числа 4 журнал не виходив, і таким чином остання частина повісті 
тоді світу не побачила» [32, с. 475]. Окреме видання вийшло у 1948 р. у Реґенсбурзі 
[10]. 

Найраніше оповідання В. П. Петрова вийшло в світ, як він повідомляв, «в 
альманасі “МУР”, ч. 1, Новий Ульм 1946, з приміткою: Оповідання В. Домонтовича 
“Розмови Екегартові з Карлом Ґоцці” було написане р. 1925–1926. Воно було 
призначене для вміщення в збірнику прози неокласиків, проєктованому Павлом 
Филиповичем. У збірникові мали взяти участь неокласики і, поза їх копом, також 
А. Ніковський. Однак видання збірника лишилося нездійснене» [33, с. 500]. 

Що стосується інших художніх творів малої форми, підписаних псевдонімом 
В. Домонтович, то Ю. В. Шевельов вважав, що хронологічний принцип до них може 
бути застосований відносно, тому що В. П. Петров «був завжди аж надто 
лаконічний, коли треба було говорити про себе, не ставив дат під своїми поза тим 
дуже акуратно переписуваними рукописами» [31, с. 515]. 

Романи В. П. Петров писав в кінці двадцятих років, а оповідання, нариси, есеї 
в роки війни та повоєнної еміграції. Наукові праці, «Романи Куліша», «Аліна й 
Костомаров», «Напередодні» та кілька менших творів публікувалися під його 
справжнім прізвищем, філософські есеї під псевдонімом Віктор Бер, а під третім 
ім’ям – В. Домонтович те, що він уважав за белетристику [31, с. 513]. 

Зі спогадів Ю. В. Шевельова, стало відомо про антропонім Домонтович: 
«Петров казав, що знайшов це прізвище в українських документах литовського 
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періоду, і воно йому сподобалося, він не казав чому. <…> Петров ніколи не казав, 
що знає литовську мову, але міг докопатися до етимології цього імені. 
Незрозумілість первісного значення цього імені могла імпонувати Петрову. Він – як 
неокласикі взагалі – любив слова, закриті для загалу й пересічі, був белетрист…» 
[35, c. 148]. Висловимо припущення, що інтерес до литовської мови у В. П. Петрова 
міг зародитися під впливом професора Київського університету А. М. Лободи (1871–
1931), який народився і перші свої роки жив у м. Свенцянах в Литві. Дитячі враження 
з литовського містечка могли врізатися в пам’ять і прорости в численних розповідях 
потому. 

Ознайомлення з відомими дотепер публікаціями В. П. Петрова свідчить, що 
псевдонім В. Домонтович переважав в його художній творчості. Щодо обрання 
псевдоніма гадаємо, що В. П. Петров не скористався прізвищем сучасної 
письменниці О. М. Домонтович (в дівоцтві – Коллонтай), щоб не створювати 
прецедент повторюваності антропоніма в одному часовому вимірі. З цієї причини 
він не запозичив псевдонім Є. Ю. Перфецького. Будь-який письменник початківець 
прагне бути оригінальним як у вигаданому імені, так і в манері викладу. У наведеній 
низці думок для нас переважає вибудувана теорія А. П. Непокупного, оскільки 
литовський слід найімовірніше присутній в псевдонімі Домонтович. 

Отже, на початку літературної кар’єри і М. О. Злобинець, і В. П. Петров 
використали псевдонім не тільки з бажанням приховати власне ім’я (на той час один 
із них був студентом, а другий – науковим співробітником етнографічної комісії), але 
й слідували моді, яка була серед діячів української культури другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст. на вигадані імена. 

Висновки та пропозиції. Вперше в українській літературній біографістиці 
розглянуто використання поетом М. О. Злобинцем і прозаїком В. П. Петровим 
псевдоніма Домонтович. Його вживання незнайомими між собою представниками 
одного покоління було зумовлено прагненням приховати власне ім’я у час складних 
соціальних перетворень. В різносторонній діяльності М. О. Злобинця і В. П. Петрова 
псевдонім Домонтович не був єдиним, він лише позначав їх художні твори. 
Стосовно вибору письменниками цього псевдоніма, підтримуємо версії науковців, 
які базуються на литовському сліді. М. О. Злобинець обрав прізвище героя доби 
козаччини, а В. П. Петров віднайшов таке ж у документах литовського періоду. 
Утворене від давнього литовського імені Domantas, воно належало реальним 
особам, було алонімом, а у свідомості М. О. Злобинця і В. П. Петрова стало виявом 
гордості за власне походження та базові цінності, за які необхідно боротися. Такий 
погляд дозволяє наблизитися до розуміння ідеї, покладеної в основу вибору, і 
виступає об’єднувальним началом різних за творчою манерою письменників, 
оскільки їхні життєві шляхи не позбавляють сенсу таке міркування. 
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Способом будівництва мотивовані назви хат мазка, мазанка, яким Б. Грінченко 

дає пояснення “хата з обмазаними глиною плетеними простінками” [1, ІІ, с. 396], а 
“Словник української мови” – як “хата з глини, сирцевої цегли або хмизу, обмазаного 
глиною” [7, ІV, с. 594]. Семантика “проста звичайна хата” розкривається у 
фразеологізмі Своя мазанка ліпше чужої світлиці [3, с. 23].  

Мазанка – це традиційна хата, поширена на території степової та лісостепової 
України. Будівельна специфіка мазанки полягає в тому, що її стіни складаються з 
каркасу (тонкі гілки, хмиз або сирцева цегла), обмазаного глиною (звідси й назва), 
ззовні білені вапном. Технологія спорудження мазанок була започаткована 
щонайменше 6000 р. тому і поширилася по всіх районах  світу з теплим та помірним 
кліматом. Якщо припустити можливість поширення технології такого будівництва в 
Євразії та Африці з одного центру (можливо, Міжріччя), однаково доведеться 
визнати, що принаймні тубільцями доколумбової Америки вона була винайдена 
паралельно. Однією з найдавніших із наявних нині споруд такої конструкції є 
каркасний дерев’яний храм в Японії, збудований понад 1300 р. тому. Спільність 
будівництва найдавнішого житла у народів, генетичний зв’язок між якими на 
сучасному рівні не доведений, є аргументом на користь теорії моногенезу. 

У теорії архітектури у межах дерев’яного будівництва диференціюються дві 
принципово відмінні конструктивні системи: каркасна або фахверкова (хата) та 
зрубна (ізба), стіни якої складаються з колод, покладених одна на одну 
горизонтально [8, с. 5].  На українських теренах зруби з хвойних порід дерев були 
поширені в Карпатах і на Поліссі. Природні умови цих регіонів обумовили їхню 
ізоляцію, що сприяло консервації архаїчних форм господарства, побуту, 
архітектури й мистецтва. З ХVІІІ ст. замість дерева поступово починають 
використовувати цеглу, але у районах Карпат та на Волині панівне значення дерева 
в народній архітектурі збереглося до початку ХХ ст. [6, с. 101]. У лісостеповій зоні 
матеріалом для стін була глина, тому хати тут каркасні, фахверкові. Незалежно від 
матеріалу заповнення (дерево, хмиз, очерет, глина), каркасну стіну білять. У 
південних районах України, де дерево є привозним матеріалом, стіни переважно 
зводяться з глини та натурального каменю, що спричинило поширення монолітних 
конструкцій з глини, саману, цегли, каменю. Оспівана у фольклорі класична 
українська хата-мазанка – це конструкція з балок, обмазаних глиною, саманом і 
т. ін. Різновидом мазанки є каркасна т. зв. фахверкова конструкція (нім. Fach 
“клітина, панель, секція” та Werk “праця, споруда”) – тип будівельної конструкції, 
основою якої служать секції, розмежовані балками з деревини хвойних порід. 
Простір між балками заповнюється глиною, цеглою, деревиною, як у нашій мазанці. 
Фахверк відомий у Німеччині з XV ст., поширений в усій Європі. Повертаючись до 
ґенези та прабатьківщини слова хата, нагадаємо, що його ареалом є мовний 
обшир України, Білорусі, західнослов’янських народів, Німеччини, Франції, Британії 
та північної Європи – територія поширення фахверкових споруд, критих стріхою. 
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Найдавніші конструкції такого типу засвідчено на території України у поселеннях 
Трипільської культури.  

Способом будівництва обумовлена і назва ліплянка або ліпка, що тлумачиться 
як “мазанка, хата з глини, хмизу, обліпленого глиною” [1, ІІ, с. 369]. Б. Грінченко 
цитує наведений Я. Головацьким рядок з народної пісні “Одтвори, мати, ліп’янку, 
ведемо ті міщанку”, який пояснює у такий спосіб: “Міщанські доми – це були 
ліплянки з хворосту, оббивані глиною”, крім того, у пісні міститься іронічне 
протиставлення простої хати і гордовитої міщанки. Академічний словник української 
мови трактує назву ліплянка як діалектний синонім до назви мазанка [7, IV, с. 521]. 
У лемківських говірках  побутують назви ліп’я́нка, ліплянка “мазанка” [5, с. 187], (пор. 
п. lepianka “тс.”), та л’іпка, л’епка “житло, стіни якого зліплені з вальків – сирих 
шматків глини, змішаних з соломою” відзначено у східнополіських говірках [2, с. 15]. 

Різновидом саманної хати є топтанка. Назва мотивована тим, що при її 
будівництві в опалубку засипається глина, заливається вода, після чого одержану 
суміш утоптують, посипаючи зверху соломою. Форми топтанка, топчанка 
засвідчує Л. Дорошенко у східнополіському говорі [там само]. 

Отже, всі наведені українські архітектурні назви утворені за дериваційно-
метонімічною моделлю “д ія –  дім” [4, с. 162-163].  
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The topic of war and its nature firmly remains among top disputable topics within 

the international relations domain. One of the enduring questions yet to be answered is 
whether wars are a principally bad thing. While armed conflict, in the broadest sense, is 
generally associated with massive destructions and civilian casualty, there still appears 
to be much discussion on whether, under certain circumstances, wars can be justified. 
That is where various approaches emerge: while traditional just war theorists assert that 
just to resort to war is permissible exclusively in self-defence to counteract actual military 
threats, some scholars still disagree by claiming that there can never be fairly justifiable 
reasoning to initiate the war. Conversely, other opponents of just war tradition with a 
rather nationalist stance claim that in the conditions of modern times, in which political 
self-interests of separate nations play a central role, just war is outdated and unfeasible. 
Nevertheless, despite all the criticism, just war has made and continues to have a 
profound influence on global politics and transnational security. In fact, the so-called 
‘father of international law’ - Hugo Grotius who largely contributed to the development of 
world order, has shared basic principles of this doctrine. However, the vision of Grotius 
did not fully comply with the traditional theory of just war, which can be traced in such 
aspects as which purposes it may pursue, how it should be fought and who may wage it. 
By analysing these and some other points, this paper seeks identify the key divergence 
in judgements of Hugo Grotius and other thinkers of just war tradition, which in turn may 
help to delve deeper into the enduring question of war and its justifiability. 

Before proceeding to discuss whether a war may be justified and under which 
conditions, for a better understanding of the concept, it is first worth touching upon the 
definition of war. In the broad sense, war means rivalry of two or more contending political 
sides, characterized by substantial time frames and enormity of the conflict. Though, in 
the usage of political disciplines, scientists tend to identify war more specifically: mainly, 
as a state of declared and waged armed confrontation in compliance with publicly 
accepted formats. From that angle, wars are regarded as institutions acknowledged “in 
custom or in law” [1]. From this, it can already be traced that the contemporary society’s 
vision of war initially presumes that a war may occur at any point and as such the practical 
laws for its conduct are required. Yet, to generate such regulations effectively, as well as 
to set “predictive models of war”, the nature of war occurrence needs to be examined [2]. 
In that regard, the study of just war offers tangible benefits, covering not only potential 
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justifications for war, but also uses of force that are allowable to be enforced in the 
wartime.  

When talking about just war, one of the common definitions of this concept has been 
formulated by Eberle [3, p. 90] who stated that just war is “organized violence between 
bonded groups that are related in some respect that makes the violence between those 
groups just”. Two fundamental issues just war theory seeks to solve is under which 
circumstances it is legitimate to go into war and what it actually means to fight a war in a 
justly manner. According to traditional just war theory, first introduced by Aristotle under 
the context of Hellenic World, a declaration of war can only “be just” as a last resort, given 
that all other existing non-military alternatives have failed to work. Holding that view, 
Eberle [3, p. 2] maintained that any just war “must enjoy support of sufficient reasons; 
only certain kinds of reasons can provide required support”. As such, just war 
distinguishes several so-called ‘jus and bellum’ requirements, including the lack of any 
other viable options to resolve political struggle, reasonable chances of success and 
anticipated lead of post-war benefits on losses. Another crucial feature of just war theory 
is also that, to a considerable extent, it has been tied to religion. Christian tradition flows 
all through the works of St. Augustine who insisted that Christians’ “war-fighting duty 
should be as just as possible” and St. Aquinas who stressed that “in the nation’s interest” 
does not fall under just reasons and that only a properly instituted authority, namely a 
state, representing “peace for the sake of man’s true end - God”, is empowered to fight a 
war [4; 5]. 

Having lived through the times of heated political tensions all across Europe, Grotius 
took a deep interest in the nature of forced conflicts and the ways they can be regulated. 
Although initially his position has been largely influenced by just war tradition, the scholar 
sought to develop a more expansive and in-depth approach to understanding the reasons 
for war. Distinctively, his arguments were predominantly forwarded towards retaliatory 
actions rather than to the possibility of the former adoption of some preventative peaceful 
measures to resolve a conflict. Grotius believed that safeguarding national sovereignty 
along with the movement for people’s liberation, “when judicial settlement fails”, provide 
a reasonable justification for the conduct of war [6: II.1.2.1]. Mainly, the thinker recognized 
the following contexts for just war: in case of an actual and grave peril, as the realisation 
of rights to property restitution or as an imminent penalty. To put it differently, Grotius 
identified these cases as an ultimate means of self-defence sufficiently equitable to 
engage in war. However, in so doing, the scholar tried to stay rather cautious: while 
touching upon the requirements and conditions for just war, he avoided encouraging war 
as a whole. In that regard, Grotius attached considerable importance to the aspect of 
reasonable chances of success. He stressed that it is better not to initiate the war, not 
only when the exposure to defeat is greater than the likelihood of victory, but also when 
equality of arms between own forces and rivals are even. This idea can be fairly described 
as unprecedented for Grotius’s times and that is because other jurists and philosophers 
of just war did not grasp it as soon as Grotius did. The Roman theorist Marcus Tullius 
Cicero asserted that for war to be just it requires to have just reason, be publicly declared 
and fought decently. Similarly, in his Republic Plato perceived well-founded and justly 
use of military asserts as an essential component of the city’s approach to warfare. 
Although both of these early precursors to just war theory recognized that war is not just 
an act of violence, but a complex phenomenon that entails considerable risks “for any 
given society”, neither Cicero, nor Plato extended this thought as far as Grotius managed 
to. According to Plato, “in no instance, it is just to injure anybody”, basically meaning that 
the thinker does not allow for the possibility of such conditions, under which suffering of 
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anyone, could be justified. Such affirmations by Plato make his early concept of just war 
quite vague. 

In contrast, Grotius was “fully convinced… that there is a common law among 
nations, which is valid alike for war and in war”, which he aimed to investigate and 
formulate in his general theory of war – Jurisprudentia. The philosopher believed that 
such a document would help to mitigate the atrocities of wars, as well as to decrease 
their growing prevalence as an extreme measure of rivalry in the long run. The wars, he 
witnessed, have provided the initial impetus behind Grotius’s studies. Distinctively, wars 
of Grotius’s lifetime contradicted St. Augustine’s classical theory who considered the 
virtue of war from a Christian perspective. While Augustine assumed that basic ground 
for war is religion, meaning that all Christian folks are entitled to join their forces to 
mutually resist gentiles, Grotius already recognized that there existed no correct 
approach to wars. Instead, he believed that some loss-minimizing measures need to be 
taken. This vision formed the basis for Grotius’s De jure belli ac pacis (DIB), in which he 
formulated requirements for a war “to be just” by inquiring into the legislative framework 
of war and peace. Having himself witnessed unfavourable effects of continuous strife and 
conflicts, including those of the Thirty Years’ War, Grotius conceded that along with the 
right to resort to war, Christian folks nonetheless should confine the magnitude of warfare 
[6: III.1.2-4]. To that end, the scholar specified the basic norms for the justly use of force 
by accentuating that “in wars things which are necessary to attain the end in view are 
permissible” [6: III.1.2]. Accepting the position that war is not always avoidable, Grotius 
moved the focus from the development of measures for war prevention to those rather 
aimed at the curtailment of pernicious consequences and the duration of war at large. 
According to Grotius, “on whatever terms peace is made, it must be absolutely kept, from 
the sacredness of the faith pledged in the engagement, and every thing must be 
cautiously avoided, not only savouring of treachery, but that may tend to awaken and 
inflame animosity.” This, indeed, evidences Grotius’s fundamentalism in enhancing 
pillars for the implementation of peace processes within the context of ongoing wars. 

Distinctive about Grotius is also that he started classifying law into natural (jus 
naturale) and positive (jus voluntarium), which, for its part, as well was broken into human 
(jus humanum) and divine (jus divining). In that system the primary emphasis the legal 
scholar placed on human law that, in his understanding, already covered not only jus 
civile - civil rights, but also international law - jus gentium. Grotius’s efforts to structure 
the legal system as a coherent body not simply for one individual sector or a single state 
prompt modern science to consider him as the founder of contemporary international law. 
Indeed, the name of Grotius is widely associated with his self-defined great aim – justice 
among nations which he tried to step closer to by working in a variety of fields throughout 
his life [7]. Grotius believed that “the extensive divergence” exists not only among, but 
also within nations, and thus to be confronted, it requires the efforts of independent 
arbitrators [8]. Given that, it is fair to assert that Grotius has extended the notion of who 
may engage in the processes of war and peace. Unlike St. Aquinas, whose argument 
has been heavily based upon the premise that only “a properly instituted authority such 
as the state can wage war”, Grotius did not qualify “the centralized authority” as an 
ultimate “first” [9]. On the contrary, since that was the natural law that lied at the core of 
Grotius’s standpoint, his principles for war and peace are not limited exclusively to 
conflicts between centralized bodies. Instead, the scholar sought to scrutinise the 
application of arms in any given confrontation, including those that lack “a duly proper 
execution” or “a common superior to appeal to” [10; 11]. This evidences that Grotius did 
not only recognise the necessity to regulate the conduct of war in the international context 
but also recognised that tensions might occur within the state. 
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Unlike original just war theorists St. Aquinas and St. Augustine, a very special place 
- at the centre of his legal framework Grotius has given to the natural law. “Now the Law 
of Nature is so unalterable, that it cannot be changed even by God himself. For although 
the power of God is infinite, yet there are some things, to which it does not extend”, - he 
declared [6: I.1]. From the scholar’s standpoint, the compliance with laws of ‘real nature’ 
serves as an ultimate source for public law, which helps to enforce common legal 
standards for all humans [12; 13]. Correspondingly, in an international setting, Grotius 
insisted that law (jus gentium) is subject to broad and general harmonization between the 
nations. According to [14], with his treatise De Jure Belli ac Pacis - The Rights of War 
and Peace, Grotius appeared “to have been the first” who sought to reclassify the realm 
into somewhat like a holistic framework of natural jurisprudence. Although Grotius’s 
reasonings in many respects have been originally anchored in Roman law and Stoic’s 
ideas, the final output of thinker’s judgements - Grotius’s natural law doctrine can be 
reasonably described as an underlying societal value. What makes Grotius so 
outstanding from the philosophy of his predecessors, including the concept of higher law 
described by Cicero, is that he tried to refrain from referring to religion. When advocating 
natural law, Grotius did not appeal to Bible, instead, he argued that legacy, as it is, has 
arisen from “the nature of things” and was then uncovered by “human reason”, which, 
according to Grotius, amounts to a substantive source of juridical validity. If to accept that 
reasoning, it becomes clear why Grotius was so firmly concerned that natural law 
represents the most effective means of preventing the exacerbation and increase in wars 
across Europe. In contrast to thinkers of just war paradigm, Grotius did not place religion 
at the centre of his natural law formation. He pointed out that so as to attain peace, law 
should “be just” and constant for all folks irrespective of their religious affiliation. It is thus 
believed that Grotius was a pioneer in replicating the idea of natural law and natural rights 
all over Europe, including its northern parts which used to be ruled mostly by the 
Protestant states [15]. Meanwhile, Grotius did not fully omit the topic of Christianity. By 
adopting a number of religion-directed elements through his treatise, the scholar made it 
clear that secular law alone is not enough to tackle war recurrence in peace processes.  

To conclude, Grotius’s contribution to the study of war and peace, indeed, has been 
large and elaborate. On closer examination of the concepts described by Grotius, it 
becomes apparent that his suggestions of causes of war, as well as of conditions for 
peace differ from what the pure just war doctrine envisages. Seeking to incorporate the 
aspects of morality and legacy, Grotius’s reasonings behind the conduct of war ultimately 
stand out among the ideas of other philosophers and legal scholars. In contrast to early 
thinkers of just war, including Aristotle, Plato and Cicero, the scholar made it clear that 
war can actually be ‘just’ when, and only when, it is undertaken and fought rightly. Having 
moved focus from religious motives to 'just causes' such as self-defence, punishment 
and reparation of injury, unlike St. Augustine and St. Aquinas, in the centre of his 
paradigm, Grotius placed not religion, but the natural law, which, according to Grotius, 
exemplifies the core source of right. By outlining the key rules for war, the scholar devoted 
significant attention to the lack of restraints in terms of war-waging and its conduct. 
Finally, by applying norms for war and peace not only to centralized authorities such as 
states, Grotius has largely extended the concept of who may initiate and fight a just war, 
which can be reasonably identified as a major contribution both to the modern philosophy, 
law, international relations- and security sciences.  
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ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ  

СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 
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в.о. завідувача кафедри політології та міжнародних відносин, 
Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля», Україна 

 
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (далі – 

Сполучене Королівство) – впливова держава із вдало сформованим іміджем. 
Значна роль у створенні та підтриманні цього іміджу належить міжнародним PR-
кампаніям, зокрема, кампанії “GREAT”. 

Кампанії “GREAT” була запущена напередодні двох важливих для 
Сполученого Королівства подій, які були вдало використані піарниками, – 
Діамантовий ювілей Єлизавети ІІ (60-річчя сходження на престол) та літні 
Олімпійські й Параолімпійські Ігри у Лондоні у 2012 році. 

Метою цієї кампанії було визначено подальший економічний розвиток країни 
та створення нових робочих місць шляхом збільшення потоку туристів, залучення 
інвесторів та іноземних студентів тощо.  
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Сполучене Королівство позиціонує себе як держава:  

- із одними із найкращих у світі університетами; 

- де проводяться новітні дослідження та розвиваються технології; 

- де активно зростає бізнес; 

- яка є лідером у так званих креативних індустріях (музика, мода, дизайн, 
кіно). 

Слід наголосити, що кампанія “GREAT” – це спільні зусилля представників 
державного та приватного секторів. Більше ніж 700 відомих людей залучені до цієї 
кампанії. В цілому варто зазначити, що масштаби “GREAT” постійно розширюються: 
зараз йдеться про 145 країн та 300 міст [1]. 

Крім того, PR-кампанія “GREAT” є динамічною та адаптивною, підтвердженням 
чого виступає запуск в її рамках нової глобальної кампанії “Ready to trade”. 
Стартувала ця нова кампанія відразу після того, як Сполучене Королівство 
покинуло Європейський Союз. Її мета – розвиток зовнішньоторговельних відносин 
з партнерами за межами Європи, цільова аудиторія – 18 міст у 13 країнах [3]. 

У 2018 році у Сполученому Королівстві підвели проміжні підсумки проведення 
кампанії “GREAT”: економічний прибуток склав 3,4 млрд фунтів стерлінгів, що 
робить її найбільш успішною з усіх проведених раніше PR-кампаній. Вона отримала 
визнання серед експертів: 53 нагороди, висока оцінка Національної аудиторської 
служби. Бренд «GREAT» було оцінено експертами однієї з найбільш впливових 
консалтингових компаній світу Brand Finance у 271 млн фунтів стерлінгів. Як вже 
зазначалося вище, однією із причин такого успіху є те, що в рамках широкої кампанії 
“GREAT” проводяться більш вузькі кампанії, сфокусовані на різних сферах, 
починаючи від освіти та туризму і закінчуючи торгівлею та інвестиціями [2]. 

Отже, можливо констатувати, що Сполучене Королівство успішно 
використовує технології національного брендингу, позиціонуючи себе на 
міжнародній арені. Зараз ключовим складником цього процесу є PR-кампанія 
«GREAT».  
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СВОБОДИ СЛОВА 
ТА СВОБОДИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДІА В ЕСТОНІЇ 

 
Кокорєв Олексій Вікторович 
кандидат філософських наук, 

викладач Коледжу зв’язку та інформатизації 
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, Україна 

 
Можливість вільно реалізувати право на свободу слова й свободу діяльності 

медіа є фундаментальними передумовами подальшої еволюції ЄС та його держав-
учасниць. Відкрите дотримання своїх поглядів, можливість одержувати, передавати 
інформацію без втручання органів державної влади й незалежно від кордонів 
захищаються ст. 10 Європейської конвенції з прав людини. Не випадково у процесі 
розширення ЄС наявність гарантій свободи слова, свободи діяльності медіа є 
одними з найважливіших показників готовності країни-кандидата увійти до 
складу ЄС. 

Водночас, хоч свобода слова та свобода діяльності медіа належать до групи 
політичних критеріїв, які зобов’язані виконати країни-кандидати (Копенгагенські 
критерії), після набуття членства в ЄС окремі «молоді» демократії відступають від 
взятих на себе зобов’язань. В одних державах цей процес стрімкий і надзвичайно 
руйнівний (Угорщина, Польща, Румунія та ін.), в інших (як-от країни Балтії) – 
повільний і лише окреслюються контури мінливості медіапейзажу, зароджуються 
проблеми в площині свободи слова та, особливо, свободи діяльності медіа. Бачимо 
увиразнення т. зв. «копенгагенської дилеми»: суворість Копенгагенських критеріїв в 
процесі вступу до ЄС і відсутність ефективних інструментів ЄС для забезпечення 
дотримання верховенства права та інших засадничих принципів після приєднання 
країн-кандидатів. 

Естонія входить до тієї групи держав, де якість демократії наразі достатньо 
висока, однак намітилася стагнація в подальшому прогресі демократичних 
перетворень, а в окремих сферах уже зафіксований регрес. Хоч очевидні 
деструктивні зміни й не є стрімкими, однак вони є предметом занепокоєння 
демократичної спільноти, позаяк донедавна саме Естонія була послідовним 
лідером демократичних перетворень на посттоталітарних теренах Європи. 
Проблеми свободи слова та свободи діяльності медіа відіграють ключову роль у 
руйнівному процесі відступу від стандартів ліберальної демократії у напрямку 
консервативно-націоналістичних цінностей. 

Естонія як держава-учасниця ЄС закріпила гарантії свободи слова та свободи 
діяльності медіа у статтях 44-46 Конституції Естонської Республіки та ратифікувала 
засадничі міжнародні правозахисні акти. Політика цієї держави щодо 
функціонування ЗМІ з формальної точки зору відповідна медіаполітиці ЄС. Усі роки 
незалежності Естонія перебувала на стійких позиціях, що свобода слова та вільні 
медіа – неодмінні умови поступу демократичного соціуму. Водночас на шляху 
реалізації свободи слова, вільного вираження думок, свободи діяльності медіа в 
Естонії віднедавна виникли певні перепони. Найбільш очевидним з них, на нашу 
думку, є політичний курс керівних консервативно-націоналістичних політичних 
партій – Консервативної народної партії Естонії (EKRE) та партії «Вітчизна» 
(Isamaa). До цього новітнього чинника додається вже традиційний зовнішній чинник 
російської пропаганди, протидія якій теж проявляється в обмеженнях діяльності 
медіа (прикладом може слугувати введення Естонією санкції проти російського 
агентства Sputnik наприкінці 2019 року). 



  

Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття ♦ Том 2 

 
106 

До парламентських виборів у березні 2019 року інститути держави та інші 
áктори естонської політики не вдавалися до застосування щодо медіа важелів 
недемократичного тиску. Однак результати виборів, коли ультраправа партія EKRE 
майже втричі збільшила своє представництво в Рійґікоґу, змінили ситуацію. Саме з 
моменту включення партії EKRE до складу коаліційного уряду Естонії посилилася 
наступальна риторика влади щодо національних медіа. Невдовзі після оголошення 
результатів парламентських виборів 2019 року заступник голови4 EKRE М. Хельме 
(Martin Helme) звинуватив громадську теле-, радіомовну компанію ERR у 
безпідставній критиці партії EKRE та клопотався про покарання «упереджених» 
журналістів [3]. Такі дії можна позиціювати як прояв тиску на «четверту владу» 
Естонії. Європейська федерація журналістів (EFJ) озвучила занепокоєння 
«висхідним тиском на свободу преси та незалежних, критичних журналістів та 
журналістики в Естонії» [1]. Ця заява спричинена саме активним тиском EKRE на 
естонські незалежні медіа. 

Відтак, уже другий рік в Естонії спостерігається тиск на журналістів з боку 
провладних консервативно-націоналістичних сил і пов’язаних із ними власників 
медіа, зростає небезпека самоцензури журналістів. Це, в комплексі з низкою інших 
наявних дефектів демократії, становить загрозу праву громадян на отримання 
вірогідної інформації. Така ситуація позначилася на позиціях Естонії в Індексі 
свободи преси 2020 року, який визначає НУО «Репортери без кордонів» (RSF). У 
порівнянні з 2019 роком Естонія погіршила свої показники на три позиції (змістилася 
з 11-о на 14-е місце). Такий спад, найперше, спричинений словесним тиском членів 
EKRE на журналістів. 

До зниження позицій країни у згаданому рейтингу призвело передусім 
втручання власника найстарішого (функціонує з 1857 р.) щоденного видання Естонії 
«Postimees» в роботу журналістів, а також використання власником видання в 
інтересах просування свого консервативно-націоналістичного світогляду. Майже усі 
журналісти-розслідувачі, редактори бюро «Postimees» у 2018 – на початку 2020 рр. 
завершили співпрацю з виданням, висловивши у такий спосіб недовіру керівництву 
газети. Криза у виданні «Postimees» стала кульмінацією висхідних розбіжностей між 
журналістською спільнотою та керівництвом починаючи від 2015 р., коли естонський 
олігарх М. Ліннамяе (Margus Linnamäe), член партії «Вітчизна» (Isamaa), став 
єдиним власником газети. Коли в «Postimees» працювала група журналістів-
розслідувачів, це видання було зразком вільної преси, однак після парламентських 
виборів 2019 р. було зроблено спробу переформатування видання з «рупора» 
демократії у бізнес-проєкт, в якому власник впливає на журналістів. Ця ситуація 
згубно позначилася на якості публічної інформації в Естонії, де медіа і так є сильно 
поляризовані між державним теле-, радіомовленням та медіагрупою AS Ekspress 
Grupp. 

Після зміцнення позицій EKRE при владі, від журналістів вимагалося менш 
критичне висвітлення консервативно-націоналістичного курсу цієї партії, 
приділення більшої і схвальної уваги програмі нового уряду тощо. Відтак, невдовзі 
після завершення виборчої кампанії 2019 р. журналістка В. Кісслер (Vilja Kiisler) 
звільнилася з газети «Postimees» після висловлених їй тодішнім редактором 
видання П. Хельме5 (Peeter Helme) рекомендацій щодо критичного матеріалу про 
EKRE [2]. Такого роду тиск на журналістів з вимогою зробити виклад матеріалу 
більш нейтральним або ж відмовитися від критики урядової (коаліційної) політичної 

                                                            
4 З 04.07.2020 р. Мартін Хельме обіймає посаду голови EKRE. 
5 Петер Хельме перебуває у близьких родинних зв’яках з лідерами партії EKRE – Мартом та Мартіном Хельме. 
01.11.2019 р. він подав у відставку редактора «Postimees», мотивуючи це «інтересами видання». 
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партії, фактично можна розглядати як крок до цензури. Очевидно, за такої ситуації 
видання озвучуватиме думки вже не незалежних журналістів, а найнятих власником 
експертів, які висвітлюватимуть певні питання в дусі цінностей та інтересів 
замовника. В. Кісслер, яка однією з перших зупинила співпрацю з «Postimees», 
схарактеризувала цю ситуацію як «створення ідеологічного альтернативного змісту 
в епоху альтернативних фактів» [4]. Такий тиск на журналістів фактично став 
початком масштабної атаки консервативно-націоналістичних політичних сил та 
свободу слова і незалежність журналістів в Естонії. Звільнення журналістів газети 
«Postimees» стало виявом протесту естонських журналістів проти втручання 
зацікавлених акторів у їх діяльність. 

Ще одним естонським журналістом, який у 2019 році зазнав тиску через 
професійну діяльність, є оглядач-політолог радіостанції «Raadio 2», яка входить до 
державної телерадіомовної корпорації ERR А. Лоб’якас (Ahto Lobjakas). Його, як 
ведучого політичної програми «Про ситуацію у державі» («Olukorrast riigis»), було 
поставлено перед самостійним вибором: самоцензура або ж зміна місця праці. 
Причиною тиску на журналіста була гостра критика А. Лоб’якасом нової коаліції, 
сформованої після парламентських виборів 2019 року. Ця ситуація викликала 
активне обговорення на найвищому рівні держави. 

Ініціативами М. Ліннамае зроблено спробу перетворити видання «Postmees» 
в рупор консервативних, націоналістичних політичних сил. Курс видання увиразнює 
нинішнє гасло газети: «Ми виступаємо за збереження естонського народу, 
естонської мови та естонської культури на віки». 

Загалом медіа-пейзаж Естонії зберігає свою різноманітність, а свобода слова 
та свобода медіа в цілому є захищені відповідно до стандартів ЄС. Однак випадки 
політичного тиску на окремі медіа та журналістів, втручання власників в змістове 
наповнення ЗМІ, наростання концентрації та комерціалізації ринку медіа за ситуації, 
коли влада не проявляє достатньої політичної волі щодо запобігання таким 
деструктивним практикам, становлять реальну загрозу відходу від цих стандартів. 
Видається, «четверта влада» в Естонії починає підпадати під тиск комерційних 
структур, а автономія журналістів знижується. Право власності на медіа Естонії в 
руках представників великого бізнесу з консервативно-націоналістичним 
світоглядом може стати перешкодою свободі медіа. Це становить небезпеку для 
незалежної журналістики в умовах нестійкості ліберальної демократії, тенденції до 
поглиблення дефектів демократії в Естонії. 

Політичний тиск на медіа наразі є викликом для Естонії, якому вона має 
належно протидіяти на інституційному та ціннісному рівні, якщо ставить мету бути 
консолідованою демократією та відповідати стандартам ЄС, зокрема й в частині 
свободи слова та свободи діяльності медіа. 
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Treba napomenuti da se mehanizmi koordinacije često koriste u državnoj praksi 

hrvatskih dužnosnika, o čemu izvještavaju vlasti. 
Na primjer, povjerenik Stylianides zahvaljuje Hrvatskoj što je brzo reagirala na 

zahtjev Italije za pomoć u suzbijanju šumskih požara. Europska komisija pomogla je u 
pregovorima i mobiliziranju hitne pomoći za Italiju kroz Mehanizam civilne zaštite EU-a 
nakon zahtjeva za pomoć u suzbijanju divljih požara u zemlji. Komisija za koordinaciju 
intervencija u kriznim situacijama djeluje svakodnevno i pomno nadzire situaciju u Italiji i 
ostale prirodne katastrofe u Europi, uključujući poplave u sjevernoj i srednjoj Europi 
posljednjih dana. [1] 

Još jedan primjer: premijer Andrei Plenkovič odbacio je u nedjelju zahtjeve 
Sberbank-a da hrvatska vlada nacionalizira Agrokor i, prema tome, isplati dug ruskoj 
banci, rekavši da je zakon stupio na snagu i da se takve akcije mogu odvijati samo 
ograničeno razdoblje. Sberbank je od prvog dana jedan od stalnih, potpuno informiranih 
članova odbora privremenih zajmodavaca, rekao je Plenkovič novinarima. "Njihovi su 
predstavnici sudjelovali u pregovorima s bivšom upravom (Agrokorom) i vladom, kao i s 
koordinacijskim tijelom različitih banaka, koje su ključne vjerovnici. Dogovoreni su svi 
podaci i mislim da su njihovi odvjetnici itekako svjesni da je svrha uprave za izvanredne 
situacije bila u koordinaciji “[2]. 

Takav zanimljiv spomen koordinacije: hrvatska vlada je podnijela prijedlog zakona 
Saboru za finaliziranje Nacionalnog programa bezuvjetne sigurnosti kako bi se osigurali 
uvjeti za koordinirano i koordinirano upravljanje rizikom i odlučila premjestiti još 100 
osoba iz treće zemlje ili državljanstva koje ispunjavaju zakonske uvjete i može se priznati 
kao predmet zaštite prema međunarodnom pravu. U tom smislu moraju se osigurati uvjeti 
za koordinirano upravljanje rizikom kako bi se rizici uklonili ili smanjili na prihvatljivu 
razinu, rekao je, dodavši da je u nacrtu zakona definirane usluge koje uključuju sigurnosni 
sustav kod kuće. 

Međutim, postoje i značajni nedostaci. 
Nažalost, ne postoje norme koordinacije u onim aktima gdje se oni izričito 

zahtijevaju, na primjer, u takvim aktima kao što je Pravilnik o upisu u očevidnike koji 
obavljaju djelatnosti zaštite biljnih sorti od 13. svibnja 2011. godine (datum usvajanja: 13. 
svibnja 2011. godine; upis na snagu: 4. lipnja 2011.), Pravilnik o postupku ispitivanja 
distinktivnosti, ujednačenosti i stabilnosti novih biljnih sorti radi dodjele prava uzgajivača 
bilja i registracije sorti od 10. svibnja 2011. godine (datum usvajanja: 10. svibnja 2011. 
2011.; stupanje na snagu: 11. lipnja 2011.) i mnogi drugi. 

Dakle, državna tijela Republike Hrvatske pridaju veliku važnost problemu pravne 
koordinacije, ali sama pravna tehnologija koordinacije podliježe poboljšanju. Među 
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načinima poboljšanja njegove kvalitete i učinkovitosti primjećujemo potrebu reguliranja 
koordinacijskih postupaka, utvrđivanja odgovornosti za nepoštivanje dogovorenih odluka 
i općenito širenje sfere regulacije koordinacije.  
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Тривають процеси розбудови спільного європейського простору правосуддя. 

Згідно до змісту положень Угоди про Асоціацію України з Європейським Союзом 
та Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 
було погоджено орієнтири на досягнення верховенства права. Відповідно до статті 
51 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейським Союзом 
від 16 червня 1994 р. Україна взяла на себе зобов’язання вживати заходів для 
поступового приведення національного законодавства у відповідність із 
законодавством Європейського Союзу у сферах юстиції, свободи та безпеки 
держави на основі принципу поваги до прав людини та основоположних свобод. 

Інститут забезпечення позову за своєю правовою природою має достатньо 
важливе значення, адже саме він дає реальну можливість сторонам процесу бути 
впевненими у виконанні рішення суду та захищає майнові інтереси особи, що 
звернулася до суду з відповідною заявою. Спрямованням інституту забезпечення 
позову є забезпечення законних прав та інтересів осіб, які звертаються за судовим 
захистом, можливість реалізації ефективного захисту, або поновлення порушених 
чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або 
має намір звернутися до суду (ч. 2 ст. 149 ЦПК України). 

На вдосконалення правового регулювання забезпечення позову були 
спрямовані норми Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття 
таких активів» від 28.11.2019 р.; Закону України «Про внесення змін до 
Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо 
вдосконалення порядку розгляду судових справ» від 08.02.2020 р.; Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
механізмів регулювання банківської діяльності» від 23.05.2020 р., якими доповнено 
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перелік видів забезпечення позову накладенням арешту на активи, які є 
предметом спору, чи інші активи відповідача, які відповідають їх вартості, у 
справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави 
(п. 1-1 ч. 1 ст. 150 ЦПК України); запроваджено заборону забезпечувати позов 
шляхом припинення, відкладення, зупинення чи іншого втручання в проведення 
конкурсу, аукціону, торгів, тендера чи інших публічних конкурсних процедур, що 
проводяться від імені держави, державного органу, територіальної громади 
(органу місцевого самоврядування) або за участю призначеного державним 
органом суб’єкта у складі комісії, що проводить відповідну процедуру (ч. 11 ст. 150 
ЦПК України); передбачено виключну можливість встановлення судом обов’язку 
вчинити певні дії в порядку забезпечення позову, якщо спір виник із сімейних 
правовідносин; виключено з переліку способів забезпечення позовів передання 
речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам, які не мають інтересу в 
результаті вирішення спору; передбачено порядок застосовування заходів 
забезпечення позову, що не входять до переліку ч. 1 ст. 150 ЦПК України, лише у 
випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України (п. п. 3, 7, 10 ч. 1 ст. 150 ЦПК 
України); встановлено ряд заборон, зокрема, забезпечення позову шляхом 
накладення арешту на заробітну плату, пенсію та стипендію, допомогу по 
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, яка виплачується 
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною), 
вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, 
на допомогу, яка виплачується касами взаємодопомоги, благодійними 
організаціями, а також на вихідну допомогу, допомогу по безробіттю, на майно 
(активи) або грошові кошти неплатоспроможного банку та ін. (ч. ч. 4, 6, 7, 8, 9 ст. 
150 ЦПК України). 

Забезпечення позову – це види заходів, які вживаються судом за заявою 
особи, яка бере участь у справі, як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії 
розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи 
унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення 
порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він 
звернувся або має намір звернутися до суду (ч. ч. 1, 2 ст. 149 ЦПК України). 

Процесуальний інститут забезпечення позову спрямований, зокрема, на 
забезпечення виконання рішення суду у майбутньому, тому можна прослідкувати 
взаємозв’язок з інститутом виконання судових рішень та спільним спрямуванням 
обох процесуальних інститутів на досягнення завдання цивільного судочинства: 
справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ 
з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 
свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів 
держави (ч. 1 ст. 2 ЦПК України). За своєю правовою природою інститут 
забезпечення позову може бути віднесено до заходів попереджувального впливу, 
оскільки ним захищаються законні інтереси (права) позивача на той випадок, коли 
відповідач буде діяти недобросовісно або коли неприйняття заходів може 
призвести до невиконання судового рішення. Ще ширше спрямування інституту 
забезпечення позову пропонують  Г. З. Лазько, А. В. Ільченко, які вважають, що 
інститут забезпечення позову спрямований не лише на виконання рішення суду, а 
й на задоволення позову [1]. 

Натомість В. В. Корольов, виходячи з основної мети, з якою застосовуються 
заходи забезпечення позову - виконання майбутнього судового рішення, пропонує 
називати цей інститут цивільного процесу інститутом забезпечення виконання 
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судового рішення, з метою поширення цього інституту на всі види цивільного 
судочинства (наказне провадження, позовне провадження та окреме 
провадження) [2].  

Відповідно до п. п. 4, 5, 6 Постанови Пленуму Верховного Суду України за № 
9 від 22.12.2006 року «Про практику застосування судами цивільного 
процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову», при 
вирішенні питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не 
тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв’язку із 
застосуванням відповідних заходів. Розглядаючи заяву про забезпечення позову, 
суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх 
вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та 
існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення 
суду про задоволення позову; з’ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу 
відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить 
застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам [3].  

Приймаючи рішення про вжиття заходів забезпечення позову, суд повинен 
впевнитись в необхідності їх застосування в кожному конкретному випадку, так у 
Постанові  ВС від 21.11.2018 р. по справі № 752/6255/18; № 61-39768св18 
зазначено, що відсутність доказів щодо необхідності вжиття відповідних заходів 
забезпечення позову, а саме лише посилання в заяві на потенційну можливість 
ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного 
обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви [4].   

Надаючи правову оцінку належності обраного зацікавленою особою способу 
захисту, судам належить зважати й на його ефективність з погляду ст. 13 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує «право на 
ефективний засіб юридичного захисту», ефективність має проявлятися у 
забезпеченні поновлення порушеного права, а у разі неможливості такого 
поновлення – гарантувати особі можливість отримання нею відповідного 
відшкодування, [5] як справедливо відмічає К. Головко, інститут забезпечення 
позову є невід’ємним складником права на судовий захист, адже не завжди 
задоволення позовних вимог може вважатись реальним захистом порушених  
прав [6].   

Так як мета забезпечення позову є основним критерієм для суду (судді) щодо 
вжиття заходів захисту і охорони майнових інтересів позивача від можливих 
недобросовісних дій з боку відповідача, щоб забезпечити позивачу реальне та 
ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь 
позивача, зокрема, і з метою запобігання потенційним небезпекам у майбутньому 
при виконанні рішення, то можна відзначити що, досягнення мети забезпечення 
позову має реалізовуватися у гармонійному поєднанні з спрямованістю на 
досягнення ключових завдань судочинства - справедливого, неупередженого та 
своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту 
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, 
прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. 
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Постановка проблеми. У пілотному рішенні «Юрій Миколайович Іванов проти 

України» Європейський суд з прав людини нагадав про недопустимість ілюзорності 
права на суд. Йшлося про закінчення виконавчого провадження у зв’язку з 
неможливістю боржником (державним органом) виконати свої зобов’язання за 
рішенням суду через відсутність коштів на ці цілі. 

У цій справі було постановлено, що виявлені порушення є наслідком 
несумісної з положеннями Конвенції практики, яка полягає в систематичному 
невиконанні державою-відповідачем рішень національних судів, за виконання яких 
вона несе відповідальність і у зв’язку з якими сторони, права яких порушені, не 
мають ефективних засобів юридичного захисту. 

За сучасною ж практикою у разі невиконання боржником рішення, яке не може 
бути виконано без участі боржника, виконавець надсилає до органу досудового 
розслідування повідомлення про вчинення боржником кримінального 
правопорушення та виносить постанову про закінчення виконавчого провадження, 
як того вимагають положення частини третьої статті 63 Закону України «Про 
виконавче провадження». 

В Єдиному державному реєстрі судових рішень знаходиться безліч судових 
справ, у яких рішення ухвалюються на користь стягувача, та шляхом скасування 
постанов про закінчення виконавчих проваджень розгляд спору повертається на 
завершальну стадію судового провадження. 

Головною проблемою таких правовідносин є довготривалість процедури 
отримання коштів за судовим рішенням та безрезультатність позитивних (на 
перший погляд) судових рішень для стягувача, що і становить зміст неефективності 
юридичного захисту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню консультативної роботи 
адвоката присвячено безліч наукових досліджень. В аспектах виокремлення етапів 
та визначення місця консультативної роботи у діяльності адвоката проводили свої 
дослідження С. Я. Фурса, Л. А. Воскобітова, Я. П. Зейкан, О. Д. Святоцький, 
Д. П. Фіолевський, О. В. Бишевець та інші науковці. Натомість, тема 
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консультативної роботи адвоката в умовах специфічних правовідносин на стадії 
виконавчого провадження, на наш погляд, потребує окремого дослідження. 

Метою статті є пошук оптимізації консультативної роботи адвоката саме у 
подібних категоріях справ, коли успішний результат судового процесу жодним 
чином не покращує становища клієнта. 

Виклад основного матеріалу. 
На нашу думку, консультативна робота є ширшим поняттям, ніж 

консультування та консультації, що є її складовими, то від правильного визначення 
завдань буде залежати як можливість вибору клієнта із запропонованих варіантів 
розвитку подій найвигіднішого, так і можливість державних органів, що лімітовані 
бюджетними асигнуваннями, вчинити всіх можливих дій для виконання судового 
рішення. 

Адже розглядаючи відповідність права особи, яка звернулася за порадою, 
крізь призму чинного законодавства, адвокат повинен не лише роз’яснити їй норми 
матеріального права, під які підпадають ті обставини, про наявність яких клієнт 
розповів адвокату, але й попередити про можливість їх захисту як у судовому, так і 
в позасудовому порядках. 

З цією метою розглянемо практичну складову консультативної роботи на 
прикладі однієї справи за методом правового моделювання. 

У модельній справі стягувач ініціює виконавче провадження (боржник – 
пенсійний орган) про нарахування та виплату пенсії, яке спрогнозовано закінчується 
постановою державного виконавця через невиконання боржником рішення, яке не 
може бути виконано без участі боржника. Клієнт залучає до участі адвоката на 
стадії отримання виконавчого листа за рішенням суду у вигляді надання 
консультаційних послуг з питань строку пред’явлення виконавчого листа до 
виконання та конкретного органу, до якого слід подавати виконавчий документ. 

Проблематика такої виконавчої справи зумовлена відсутністю коштів у 
пенсійного органу для виконання рішення суду та обізнаності адвоката з 
результатом її вирішення. 

За положеннями статті 63 Закону України «Про  виконавче провадження» у 
разі невиконання без поважних причин боржником рішення виконавець виносить 
постанову про накладення на боржника штрафу. 

Крім того, частина 2 статті 75 Закону дозволяє у разі повторного невиконання 
рішення боржником без поважних причин накласти на боржника штраф у 
подвійному розмірі та вже після цього звернутися до органів досудового 
розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення. 

На практиці такі штрафи накладаються на керівників державних органів, які є 
посадовими особами, уповноваженими на розпорядження бюджетними коштами в 
межах бюджетних призначень. 

Цілком очевидним є те, що, незважаючи на персональну відповідальність, 
керівники державних органів позбавлені можливості спрямовувати кошти на 
видатки поза бюджетними призначеннями. 

Відтак проблематика позитивного результату вирішення справи обтяжена 
станом виконання рішень судів в Україні через фінансування держави на ці цілі, та 
в переважній більшості не залежить від добросовісності певних посадових осіб. 

З іншого боку, згідно пункту 52 рішення Європейського суду з прав людини у 
справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» відсутність у заявника можливості 
домогтися виконання судового рішення, винесеного на його користь, становить 
втручання у право на мирне володіння майном, як це передбачено пунктом 1 статті 
1 Першого протоколу. 
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Таким чином, незадовільний стан виконавчих проваджень, у яких боржником 
виступає держава Україна в особі своїх органів та порушення у зв’язку з цим 
положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також 
ілюзорність права на судовий захист для адвоката не є новелою у його роботі. 

Існування пілотного рішення у даній категорії справ носить констатуючий 
прогноз та жодним чином не сприятиме задоволенню потреб клієнта. 

З огляду на це, консультативна робота у змодельованій справі не може мати 
мети домогтися позитивного рішення шляхом подання заяви до Європейського суду 
з прав людини, а повинна переслідувати мету домогтися виконання рішення суду 
на національному рівні як кінцевій стадії вирішення проблеми. 

Тому у статті пропонується введення такого поняття у консультативну роботу 
адвоката як «превентивне консультування».  

Вказаний етап нерозривно пов’язаний з етапом прогнозування та є його 
невідворотнім наслідком. 

Оскільки змодельована у даній статті справа визначає досить короткий вид 
консультативної роботи нами моделюється ситуація, коли клієнту за результатами 
превентивної консультації пропонується консультативний супровід всього 
виконавчого провадження (нагадаємо, що клієнт звернувся виключно з питання 
пред’явлення виконавчого листа до виконання). 

За звичайних умов адвокат проводить опитування, встановлює на підставі 
поданих документів орган, до якого слід звернутися з заявою, та строки 
пред’явлення виконавчого листа до виконання. Можемо також прослідкувати, що 
етап вироблення правової позиції у цій справі є очевидно зайвим. 

Предметно така консультативна робота не буде являти собою різні види 
консультативних послуг, оскільки вона спрямована на досягнення єдиного 
результату – виконання рішення суду. У даному випадку матиме місце повторність 
консультувань, що, як ми уже зазначали, є складовими консультативної роботи. 

Таким чином, для професійного адвоката ми пропонуємо після традиційного 
етапу у консультативній роботі – аналізу зібраної інформації, розпочати етапи 
прогнозування та превентивного консультування. 

При цьому, нами розрізняється консультативний та правовий супроводи як за 
критерієм участі адвоката у безпосередніх відносинах з державною виконавчою 
службою, так і за самостійністю прийняття рішень клієнтом та економією коштів 
клієнта у випадку обмеження консультативним супроводом. 

В свою чергу, в умовах відсутності у змодельованій справі повного супроводу, 
адвокатам пропонується запровадити певну частину обов’язків і для клієнта. 

Так контроль за виконавчими діями, дотриманням строків їх проведення 
покладається на клієнта. Від адвоката необхідним є лише складення програми дій 
державного виконавця із зазначенням строків для їх вчинення. Так пропонується 
виготовлення, так званої, пам’ятки клієнта. 

Таким чином, клієнт здатен самостійно контролювати дотримання вказаної 
процедури та вимагати від державного виконавця своєчасності вчинення дій. 

Визначальним для даного спору є примус боржника до виконання лише 
частини рішення: здійснення перерахунку (нарахування) пенсійних виплат, що 
згідно відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень не становить 
проблематики у цій категорії справ. 

Отже, за умови ідеальної підготовки клієнта до самостійної роботи в межах 
превентивного консультування в якості підготовчої роботи до вирішення 
безпосередньої проблеми, як бачимо, бажаного результату з урахуванням 
законодавчо встановлених строків можливо досягти вже протягом місяця. 
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Завдяки переконанню клієнта на початку консультативної роботи у 
необхідності консультативного супроводу поза межами предмету звернення 
можемо розглядати спрощену конструкцію етапів консультативної діяльності в 
якості елементу підготовчих робіт до розв’язання безпосереднього конфлікту. 

Практичне значення запропонованого варіанту полягає не тільки у 
пришвидшенні розгляду справи, але і у звуженні для адвоката варіантів розвитку 
подій, які він повинен презентувати клієнту. Це має безпосередній вплив на якість 
наданих послуг. 

Таким чином, перше коло консультативної роботи за спрощеним варіантом 
завершується виконанням рішення суду по нарахуванню пенсійних виплат у 
місячний термін після звернення клієнта до адвоката без його фактичної участі у 
ході виконавчого провадження. 

На другому колі консультативної діяльності має місце застосування всіх її 
етапів. 

Також адвокатом здійснюється аналіз переваг та недоліків запропонованих 
варіантів. У обох випадках клієнт попереджається про можливість отримання 
компенсації втрати частини доходів, як єдиного варіанту запобігання інфляційних 
втрат у зв’язку з довготривалим процесом виконання державою взятих на себе 
зобов’язань в Україні. 

Висновки: 
Запропонований механізм консультативної роботи адвоката у виконавчому 

процесі на прикладі однієї справи в умовах невиконання державою взятих на себе 
зобов’язань дозволить відійти від класичної моделі етапів цієї роботи задля 
досягнення максимально ефективного результату у максимально короткі строки.  

Практика виконання судових рішень у подібних справах свідчить про бажання 
стягувачів мати відносини з органами примусового виконання рішень без 
посередницьких послуг адвокатів, що має наслідком багаторічну процедурну 
тяганину та невиконання судових рішень. 

Така категорія стягувачів саме через матеріальну вразливість не вбачає 
гострої необхідності у витрачанні коштів на послуги адвокатів. 

Тому може скластися ситуація, коли, з одного боку, нав’язування адвокатом 
правового супроводу за першим зверненням клієнта в результаті вироблення 
правової позиції у справі може спровокувати відмову від отримання послуг 
адвоката, а з іншого – обмеження адвокатом консультування виключно предметом 
звернення значно ускладнить роботу адвоката при повторному зверненні клієнта у 
випадку необхідності оскарження рішення про закінчення виконавчого провадження 
з примусового виконання рішення, яке неможливо виконати без участі боржника. 

Саме з метою уникнення таких ситуацій нами запропоновано використання у 
консультативній роботі адвоката превентивного консультування як проміжного 
етапу у консультативній діяльності між прогнозуванням та повторним 
інтерв’юванням в ході циклічної консультативної роботи. 
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Актуальність тематики зумовлена технічним прогресом, розвитком інтернет-

технологій, електронного урядування та викликами які постали перед Україною та 
світом у зв’язку із впровадженням карантинних заходів через пандемією 
коронавірусу COVID-19, на даний час першочерговим є забезпечення прав людини 
на доступ до реалізації конституційних гарантій, та удосконалення інституту 
виборчого законодавства в частині забезпечення відання голосу через засоби 
зв’язку.  

Виходячи з теорію та практики застосування законодавства України в частині 
реалізації принципу прямого виборчого права, варто зосередити увагу на одній з 
головних засад конституційно закріпленого принципу, а саме у Конституція України 
в ст. 71 можна виділити принцип – проведення виборів до органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування на основі прямого виборчого права [1]. 

При цьому слід відзначити що на погляд Б. Банашака, прямі вибори стали у 
ХХІ столітті невід’ємною рисою демократичних держав, а там, де надалі існують 
непрямі вибори, колегії виборщиків практично не приймають рішень, а лише 
ратифіковують раніше виражену у загальних виборах волю  
виборців» [2, с. 352]. 

Одним з принципів прямого волевиявлення громадянина є особисте 
голосування. У Виборчому кодексі України від 19 грудня 2019 року законодавець, 
виділив особисте голосування в окрему статтю «Особисте голосування» 
зазначивши, що «Кожен виборець голосує на виборах особисто. Голосування за 
інших осіб чи передання виборцем права голосу будь-якій іншій особі 
забороняється.» [3]. 

Варто зазначити, що важливим завданням по забезпеченню прав та свобод 
людини є надати можливість виборців на участь у виборчому процесі особисто або 
через певні канали зв’язку (електронною поштою, поштовим зв’язком), забезпечити 
кореспонденційне голосування. 

Практику застосування такого волевиявлення є поширеною у англо-
саксонській правовій сім’ї (США, Велика Британія). Як ми знаємо, Україна належить 
до правової традиції держав романо-германської сім’ї (Франція, Німеччина, 
Польща). 

У 2020 році ряд держав стикнулись з проблемою проведення чергових виборів 
через пандемією коронавірусу COVID-19 (президентські вибори у Польщі). Така 
проблема є актуальною і для України у 2020 році заплановано проведення місцеві 
вибори. 

Кореспонденційне голосування громадян, які мають право голосу, можна 
розглядати у двох площинах: загальне голосування та голосування громадян на 
вимогу. Загальне голосування на основі поштового зв’язку полягає в тому що 
виборець отримує можливість надіслати свій бюлетень для голосування через 
поштовий зв'язок замість прийти та віддати свій голос на виборчій дільниці у день 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20?find=1&text=%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20?find=1&text=%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w2_21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20?find=1&text=%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w2_22
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виборів. У Великій Британії голосуючи кореспонденційно можна отримати виборчі 
бюлетені ще на наступні вибори, аж до моменту відкликання такої згоди або тільки 
один бюлетень на одну виборчу компанію. Для зручності також можна замовити собі 
бюлетень у будь-яку країну світу [4]. 

Отже, для якісної реалізації можливостей та інструментарію інституту 
кореспонденційного голосування варто розв’язати ряд проблемних питань 
голосування за осіб які вже не проживають за даною адресою; вручення пакетів 
сусідам та родичам які особисто знайомі між собою; та активне отримання 
політично активних громадян виборчих пакетів у політично активних осіб під 
приводом допомоги та інші.   

Для України використання та налагодження виборчої системи потрібно таким 
чином щоб особа, яка виявить бажання віддати свій голос могла реалізувати своє 
право через інститут кореспонденційного голосування шляхом поштового зв’язку та 
електронної пошти є викликом майбутнього. Лише покращення матеріальної бази 
поштових відділень та надійний захист від несанкціонованого втручання може 
забезпечити належне волевиявлення громадян. 
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНІВ  
 

Ткаченко Павло Ігорович 
здобувач вищої освіти ІІ-го магістерського рівня спеціальності «Антикорупційна 

діяльність»1, член Всеукраїнської пенітенціарної асоціації, член асоціації правників 
України, член осередку молодих вчених  Дніпропетровської області 

1Академія управління персоналом, Україна 

 
 Військові злочини в Україні становлять собою достатньо загострену 

проблему вже багато річчя, де військовослужбовці в лавах Національної гвардії 
України, Збройних Сил України, Служби Безпеки України, Державної спеціальної 
служби транспорту України, Державної прикордонної служби України та інших 
військових формувань утворених у відповідності до закону, вчиняють злочини проти 
встановленого порядку несення або проходження військової служби.  У 
відповідності до кримінологічної характеристики та в кримінологічній теорії вчень 
щодо проблеми військової злочинності, в залежності від безпосереднього об’єкта 
серед військових злочинів виділяють наступні групи:  

 1. Злочини проти порядку підлеглості та військової гідності: непокора (ст. 402 
ККУ), невиконання наказу (ст. 403 ККУ), опір начальникові або примушування його 
до порушення службових обов’язків (ст. 404 ККУ), погроза або насильство щодо 
начальника (ст. 405 ККУ), порушення статутних правил взаємовідносин між 
військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (ст. 406 ККУ). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20
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 2. Злочини проти порядку проходження військової служби: самовільне 
залишення військової частини або місця служби (ст. 407 ККУ), дезертирство (ст. 408 
ККУ), ухилення від військової служби шляхом самоскалічення або іншим способом 
(ст. 409 ККУ). 

 3. Злочини проти порядку збереження та користування військовим майном: 
викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових 
припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та 
спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання службовим становищем (ст. 410 ККУ), умисне 
знищення або пошкодження військового майна (ст. 411 ККУ), необережне знищення 
або пошкодження військового майна (ст. 412 ККУ), втрата військового майна (ст. 
413 ККУ). 

 4. Злочини проти порядку експлуатації військової техніки: порушення правил 
поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять 
підвищену небезпеку для оточення (ст. 414 ККУ), порушення правил водіння або 
експлуатації машин (ст. 415 ККУ), порушення правил польотів або підготовки до них 
(ст. 416 ККУ), порушення правил кораблеводіння (ст. 417 ККУ). 

 5. Злочини проти порядку несення бойового чергування та інших спеціальних 
служб: порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання (ст. 418 
ККУ), порушення правил несення прикордонної служби (ст. 419 ККУ), порушення 
правил несення бойового чергування (ст. 420 ККУ), порушення статутних правил 
внутрішньої служби (ст. 421 ККУ). 

 6. Злочини у сфері охорони державної таємниці: розголошення відомостей 
військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів 
чи матеріалів, що містять такі відомості (ст. 422 КК). 

 7. Військові службові злочини: зловживання військовою службовою особою 
владою або службовим становищем (ст. 423 ККУ), перевищення військовою 
службовою особою влади чи службових повноважень (ст. 424 ККУ), недбале 
ставлення до військової служби (ст. 425 ККУ), бездіяльність військової влади (ст. 
426 ККУ). 

 8. Злочини проти порядку несення військової служби на полі бою та в районі 
бойових дій: здача або залишення ворогові засобів ведення війни (ст. 427 ККУ), 
залишення гинучого військового корабля (ст. 428 ККУ), самовільне залишення поля 
бою або відмова діяти зброєю (ст. 429 ККУ), добровільна здача в полон (ст. 430 
ККУ), злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні (ст. 431 ККУ), 
мародерство (ст. 432 ККУ). 

 9. Злочини, відповідальність за які передбачена міжнародними конвенціями 
та договорами: насильство над населенням у районі воєнних дій (ст. 433 ККУ), 
погане поводження з військовополоненими (ст. 434 ККУ), незаконне використання 
символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Хреста та 
зловживання ними (ст. 435 ККУ).  

 За для оптимального та доцільного відображення криміналістичної 
характеристики військової злочинності слід визначити групу військових злочинів 
котрі посідають провідне місце за поширенням скоєння в лавах військових 
формувань. Аналізуючи статистичні дані Офісу Генерального прокурора України, 
матеріали з Єдиного реєстру судових рішень та наукових досліджень в сфері 
кримінального права та кримінології щодо злочинів проти встановленого порядку 
несення або проходження військової служби, можливо виокремити наступні: ст. 405 
КК України (погроза або насильство щодо начальника), ст. 406 КК України 
(порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за 
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відсутності підлеглості), ст. 407 КК України (самовільне залишення військової 
частини або місця служби), ст. 408 КК України (дезертирство), ст. 409 КК України 
(ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом), ст. 
410 КК України (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, 
бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, 
військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння 
ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем), ст. 414 КК 
України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і 
предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення), ст. 418 КК України 
(порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання), ст. 425 КК 
України (недбале ставлення до військової служби).  

 Для розслідування типових військових злочинів, учинених на території 
проведення антитерористичної операції, а також на тимчасово окупованих 
територіях на перший план виходять саме соціальні та психологічні властивості 
особи злочинця, оскільки біологічні показники серед військовослужбовців такі як вік, 
стать, стан здоров’я є досить передбачуваними, – чоловіки віком від 18 до 40 років, 
які за станом здоров’я придатні до військової служби. Криміналістична 
характеристика особи, яка вчинила військовий злочин, повинна включати наступні 
дані: військове положення особи (служить за контрактом, проходить строкову 
службу чи мобілізований; рядовий, сержантський, старшинський чи офіцерський 
склад; посада тощо), сімейний стан, освіту, мотив й метy [1, с. 48].  

 Найчастіше вчиняють злочини військовослужбовці строкової служби 
Національної гвардії України, Збройних Сил України та Державної прикордонної 
служби України. За методом емпіричного дослідження та аналізування, злочини 
перераховані вище, особливо злочини пов’язані з самовільним залишенням 
військової частини вчиняються військовослужбовцями рядового та сержантського 
складу. Також, привласнення військового майна та злочини котрі пов’язані з 
військовим майном та його розкраданням або проведенням різних неправомірних, 
кримінально-караних діянь з цим вчиняються офіцерськими посадовими особами 
котрі мають на пряму відношення до матеріально-технічної бази забезпечення 
діяльності військової частини, батальйону або полку.  

 Злочинці, які скоюють дезертирство або самовільне залишення місця 
служби, непокору, найчастіше є неодруженими. Водночас серед 
військовослужбовців, які вчиняють привласнення (втрату військового майна), 
значну частину становлять одружені, мають на утриманні неповнолітніх дітей.  

 Мотиви непокори – різні (незадоволення службовою вимогливістю 
начальника, бажання задовольнити особисті потреби, лінь тощо). Винний може 
переслідувати мету змінити службову діяльність начальника, змусити його до 
неправомірних, вигідних для злочинця дій. Мотивами вчинення дезертирства та 
самовільного залишення місця служби найчастіше є проблеми в складних і 
стресових ситуаціях, необхідність соціальної підтримки (допомога своїй родині 
через скрутне фінансове положення, стан здоров’я рідних) [1, с. 48].  

 Основне місце та одне з провідних в криміналістичній характеристиці посідає 
спосіб вчинення злочину, котрий має достатньо інформативне забарвлення та є 
обставиною, що підлягає доказуванню.  

 Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових 
припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та 
спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання службовим становищем є достатньо небезпечним та 
ризиковим злочином у відношенні військової частини та гарнізону взагалі. Злочин, 
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передбачений статтею 410 КК України найчастіше вчиняється шляхом викрадення, 
привласнення, шахрайства, зловживання службовим становищем, значно рідше – 
шляхом вимагання, розбою. Для вчинення такого злочину можуть виготовлятися 
підробні документи або вноситися недостовірні відомості у звітну документацію. 
Тому слід відмітити, що дії злочинця щодо заволодіння військовим майном часто 
кваліфікуються за сукупністю злочинів, передбачених статтями 366, 263 КК України.  

 Втрата військового майна здійснюється шляхом порушення правил 
користування й зберігання предметами військового майна, що призводить до його 
зіпсування та втрати. Досить часто злочинці-військовослужбовці втрачають таке 
майно шляхом залишення без нагляду. При цьому необхідно зазначити, що 
найчастіше предметом злочинного посягання під час привласнення військового 
майна є паливно-мастильні матеріали, стрілецька зброя та набої, ручні гранати та 
гранатомети, вибухівка, запали та інші види боєприпасів і вибухових матеріалів, а 
також окремі деталі чи запчастини військової спеціальної техніки чи інвентарне 
спорядження, що мають матеріальну цінність. У свою чергу предметом злочину 
втрати військового майна здебільшого є стрілецька зброя із набоями, ручні гранати.  

 Також важливим елементом криміналістичної характеристики є саме 
обстановка вчинення кримінального діяння. Саме обстановка становить собою 
систему обраних злочинцем чи об’єктивно його оточуючих фізично-матеріальних та 
соціальних умов середовища, що характеризуються місцем, часом, умовами, що 
супроводжують військову службу (бойові дії, чергування на посту, передислокація, 
виконання наказу чи іншого завдання, військові навчання та інше), соціально-
побутовим та фінансовим становищем злочинця, психологічною обстановкою, та 
які детермінують злочинне діяння, і обумовлюють методику його розслідування.  

 Зазначимо, оскільки вчинення військових злочинів є тривалими у часі, то 
місце їхнього вчинення також може змінюватися. Наприклад, після самовільного 
залишення місця служби та дезертирства злочинці найчастіше перебувають за 
місцем свого проживання, родичів, знайомих і друзів, а також можуть знімати житло 
в переважно великих містах і займатися підробітками або вести дозвільний спосіб 
життя.  

 Після привласнення військового майна військовослужбовці найчастіше 
зберігають предмет злочинного посягання при собі, в місцях збереження особистих 
речей, котрі можуть періодично змінюватися, також можуть переміщати його 
особисто або за допомогою інших осіб та навіть можуть користуватися поштовими 
послугами. Отримувачами таких «посилок» здебільшого є члени сім’ї злочинця. На 
разі в ході популяризації в сфері поштових послуг «Нової Пошти» за діяльністю 
недоцільного та не ефективного впровадження концепції безпеки посилок, можливе 
саме використання останнього популярного та поширеного на Україні поштового 
сервісу, за для задоволення власних потреб та закінчення розпочатого військового 
злочину.  

 Для розслідування військових злочинів час та слід розглядати передусім з 
позиції моменту дії факторів, в яких вчинялися такі кримінальні правопорушення. 
Тобто необхідно враховувати, що злочин був вчинений під час відпустки, 
лікарняного, проведення дозвілля, що характерно для самовільного залишення 
місця служби та дезертирства, а також під час або після ведення бою, під час 
виконання службових чи функціональних обов’язків, виконання окремого наказу, 
зміни дислокації, облаштування бойових позицій та місця фактичного 
розташування підрозділу чи частини, бойових навчань тощо, що характерно для 
непокори, втрати та привласнення військового майна. Крім цього для розслідування 
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потрібно враховувати час перебування військовослужбовця на службі або в 
зазначених умовах [1, с. 50].  

 Важливу роль відіграє психологічна обстановка в лавах військового 
формування, а саме у військовій частині, в роті або взводі де саме 
військовослужбовець вчинив злочин. Саме психологічна обстановка можлива 
вплинути на протиправні діяння солдата в момент психологічної напруги його, як 
індивіда та особи. Деякі психіатричні аспекти також мають місце бути розглянутими 
в процесі експертно-криміналістичного дослідження проблеми військової 
злочинності. Психологічний мікроклімат у військовому середовищі впливає на 
формування мотивів вчинення солдатом злочину.  

 Наступним важливим складовим елементом криміналістичної 
характеристики військових злочинів є сліди їх вчинення. Носіями ідеальних слідів є 
сам підозрюваний та свідки, як правило це начальники та інші військовослужбовці 
одного підрозділу, а також особи, із якими взаємодіяв злочинець під час вчинення 
кримінального правопорушення, – його члени сім’ї, друзі й знайомі.  

 Матеріальними слідами вчинення військових злочинів найчастіше є сліди-
відображення (сліди пальців рук), сліди-речовини (біологічні сліди злочинця, 
залишки предмета злочинного посягання), предмети-речові докази (в тому числі 
предмет злочинного посягання та його частини, документи).  

 Вагоме значення для розслідування військових злочинів мають документи, 
де відображено дії військовослужбовця, що так чи інакше свідчать про вчинення 
злочину (письмова відмова (рапорт) виконувати розпорядження керівництва; акти 
комісії, де засвідчено факт непокори; журнали прибуття (вибуття) 
військовослужбовця з території частини, посту чи іншого місця служби; документи, 
які свідчать про лікарняний, відпустку, відрядження винного, інші).  

 Крім цього, про вчинення злочину можуть свідчити віртуальні сліди, які 
залишив підозрюваний. Дані сліди є результатом комунікації вказаних осіб через 
мережу, мобільний зв’язок та соціальні мережі. Найчастіше такі сліди залишаються 
на носіях електронної інформації як сервери. Вказані віртуальні сліди можуть 
містити інформацію про місце і час перебування злочинця.  

 На нашу думку «слідова картина» є однією з основних складових 
криміналістичної характеристики військових кримінальних правопорушень, оскільки 
в ній об’єднані такі елементи, як час, місце, умови вчинення злочину та матеріальні 
сліди. При розслідуванні неочевидних злочинів, коли не всі елементи 
криміналістичної характеристики відомі, комплекс слідів або навіть один слід може 
бути ключем до розслідування військових кримінальних правопорушень. Знання 
особливостей механізму слідоутворення і ймовірних місць їх знаходження має 
суттєве значення для розуміння процесів підготовки, вчинення та приховування 
військових правопорушень. Сліди надають доказову інформацію та інформацію, що 
вказує на джерела отримання доказів. Виявлення слідів дозволяє більш точно 
вирішувати питання про необхідність застосування технічних засобів, залучення 
спеціалістів, проведення оперативно-розшукових заходів, про можливість та 
необхідність використання окремих тактичних прийомів, про визначення 
першочергових слідчих розшукових дій [2, с. 268].  

 Отже, виходячи з вищевикладених матеріалів наукового дослідження із 
застосуванням емпіричних методів слід узагальнити теорію криміналістичної 
характеристики військових злочинів. Кожний злочин, як і будь яке явище об’єктивної 
дійсності, індивідуальний і не повторний, тому його розслідування відрізняється 
специфічними індивідуальними рисами. Однак розслідуючи військові злочини та 
з’ясовуючи їх обставини, нерідко зустрічаються схожі риси, ознаки та особливості, 
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котрі є притаманні саме окремій групі злочинів. Саме такі схожі ознаки є основою 
для визначення та розроблення типових прийомів досудового розслідування як в 
цілому, так і щодо подібних за криміналістичною характеристикою військових 
злочинів. Розслідування, запобігання, протидія та профілактика військових злочинів 
є однією з основних форм боротьби за зміцнення дисципліни та законності в лавах 
військових формувань. Таким чином, криміналістична характеристика військових 
злочинів є дієвим та ефективним інструментарієм у вигляді системного 
узагальнення даних науково-дослідної роботи щодо кожної окремої категорії 
військових злочинів. З огляду на це, криміналістична характеристика надає 
можливості більш чітко та доцільно застосувати необхідні низки та переліки 
можливих методів за для завершення поставленої перед слідством цілі. Проблема 
криміналістичного характеризування військової злочинності набула достатньої 
наукової розповсюдженості та є застосованою в навчальній та практичній діяльності 
але деякі проблемні аспекти й досі залишаються не розкритими, тому дана 
проблема постає достатній підґрунтям для подальших наукових розробок.  
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Вивчаючи законодавство України можна побачити, що дискримінацію почали 
активно викоріняти з нашої системи. Згідно статті 9 Закону України «Про засади 
запобігання та протидію дискримінації» (далі – Закон України) суб’єктами, 
наділеними повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації, є: 
Верховна Рада України; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 
Кабінет Міністрів України; інші державні органи, влади Автономної Республіки Крим, 
органи місцевого самоврядування; громадські організації, фізичні та юридичні 
особи. Серед повноважень цих суб’єктів можна виділити тотожні між собою: 
моніторинг за дотриманням антидискримінаційних принципів, контроль та розробка 
пропозиції для поліпшення законодавства. Слід зазначити, що ці поліпшення 
стосуються не закону загаданого вище,  Закон України з’явився в 2012 році та 
змінювався лише один раз в 2014 році. [1.] 
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Слід зазначити, що до повноважень Уповноваженого ВРУ з прав людини 
відноситься складання щорічної доповіді, яка звітує про виконання інших 
повноважень закріплених в Закон України серед яких: веде облік та узагальнює 
випадки дискримінації в різних сферах відносин; проводить моніторинг та 
узагальнює результати дотримання принципу недискримінації в різних сферах 
відносин. 

З річної доповіді за 2018 та 2019 роки можна порівняти такі статистичні данні: 
в 2019 році до Уповноваженого звернулись 21983 особи серед яких 2% депутатів, 
5% юридичних осіб 93% громадяни України, іноземці та обг; за даними 2018 року 
до Уповноваженого звернулись 25410 осіб серед яких 2% народні депутати України 
7% юридичні особи, 91% громадяни України,іноземці та ОБГ. Підсумовуючи, ми 
бачимо, що у порівнянні двох років фізичні особи звертаються за захистом особисто 
більше всього. [2.] 

Уповноважений ВРУ з прав люди є однією з ключових ланок захисту прав від 
дискримінації тому за для цього також висвітленні у доповіді данні «Заходи 
реагування на виявленні порушення прав і свобод люди і громадянина». Від імені 
Уповноваженого здійснюється запити та звернення до органів місцевого 
самоврядування, органів державної влади, підприємств, установ та організацій, а 
також конституційне подання.  [3.] 

Цей закон спрямований на запобігання та протидію, а що роботи тим у кого 
вже порушені права або свободи гарантуючі нам Конституцією? Розповсюдженим 
механізмом захисту серед демократичних країн Європи є суд, а також конституційна 
скарга та звернення до омбудсмена. Також на прикладі реформування Румунії після 
рішення Європейського суду прав людини, було сформований спеціалізований 
поліцейський підрозділ та ряд нормативно правових актів, яка полегшила 
переслідування расизму з елементами насилля. В Україні також за для протидії та 
запобігання існує санкції Кримінальному кодексі України «Порушення 
рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або 
ставлення до релігії». Узагальнивши данні з сайту Генеральної прокуратури України 
за наведеною статтею, було обліковано за 2019 рік 84 справи, 4 вручені підозри, а 
також усього 1 обвинувальний акт. [4.]   

Отже, більше ефективним засобом захисту порушених прав від дискримінації 
є звернення до Уповноваженого ВРУ з прав людини, а також його представників в 
регіонах. Також, підсумовуючи, можна сказати, що слід більше уваги приділяти 
змінам в національному законодавстві та формуванню нової нормативної бази. 
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            Відповідь на питання  хто такий приватний детектив залежить від контексту, 
в якому використовується термін. Найбільш поширене використання відноситься до 
людини, яка керує бізнесом, що проводить розслідування для клієнта за плату, або 
співробітник такої фірми. Інститут приватних детективів діяльність якого у більшості 
країн світу визнана на державному рівні, врегульована законом й успішно 
використовується для збільшення можливості громадян та юридичних осіб у захисті 
своїх законних прав та інтересів. Міжнародний досвід країн демократії засвідчує 
необхідність розроблення вітчизняної системи, яка дозволить функціонувати 
приватним детективним агентствам.  
             Приватна детективна діяльність в Україні законодавчо неврегульована. В 
законах немає прямої заборони на здійснення детективної діяльності, але й немає 
і законодавчого її регулювання. Проте їх виникнення і поширення на території 
України, навіть без належного правового регулювання, свідчить про об’єктивну 
затребуваність з боку суспільства у їх діяльності, але відсутність контролю та 
належного правового регулювання створює сприятливі передумови для здійснення 
правопорушення у даній сфері. Унормування детективної діяльності в Україні є 
необхідним не тільки з позиції визначення правового статусу приватного детектива, 
прав і повноважень, організаційно - правових форм їхньої діяльності але із позиції,  
того що приватна детективна діяльність тісно пов’язана із конституційними правами 
людини і громадянина[1]. 
           Тому актуальним питанням на сьогодні є дослідження можливості 
запровадження інституту приватної детективної діяльності в Україні.   На даний час 
питання легалізації приватної  Україні детективної діяльності в Україні обмежується 
не великою кількістю наукових праць. Актуальність питання законодавчого 
забезпечення приватної детективної діяльності підтверджується як результатами 
розгляду проектів законів уже поданих до Верховної Ради України так науковими 
роботами у даній галузі. Особливої  уваги потребує дослідження   можливості 
запровадження інституту приватної детективної діяльності в аспекті адаптації 
даного інституту в законодавство України [2]. 
Багата практика законотворчої діяльності у галузі приватних детективів вимагає 
грунтовного осмислення і виокремлення найбільш вдалих положень, які можуть 
бути використані у майбутньому законі. Впровадження в Україні інституту 
приватного детектива і подальша його правова регламентація є важливим кроком, 
який вимагає ретельного та всеосяжного дослідження усіх позитивних та негативних 
наслідків, що можуть виникнути при здійсненні  приватними детективами своєї 
професійної діяльності. 

Інститут приватних  детективів представляє собою важливий компонент 
систем правоохоронної діяльності у всьому світі. Досліджуючи питання діяльності 
приватних детективів  важливо враховувати певні аспекти приватної детективної 
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діяльності, а саме: еволюцію характеру роботи приватних детективів, а також 
питання етики і поведінки, законодавства і регулювання приватної детективної 
діяльності та соціальний вплив, пов'язаний з розширенням даного сектора 
діяльності [3]. 

  Актуальність дослідження інституту приватної детективної діяльності  
полягає в тому, що приватні детективи в багатьох країнах виконують важливу 
функцію по захисту прав громадян та попередження злочинності по аналогії із  
правоохоронними органи , яка не задовольняється належним чином державним 
сектором. Державне регулювання необхідно для зведення до мінімуму неетичної 
практики приватних детективів, а також можливість надати ліцензованим приватним 
детективам  особливі повноваження для доступу до інформації та отримання 
доказів для забезпечення охорони прав  своїх клієнтів [4]. 

   Противники інституту приватних детективів зазначали, що запровадження 
детективної діяльності в Україні призведе до порушення прав і свобод  громадян, 
зокрема права людини на невтручання в особисте життя та сімейне життя.   Для 
того, щоб приватна детективна діяльність узгоджувалася з недоторканністю 
приватного і  сімейного життя, вона підлягає належній правовій регламентації.   
Аналізуючи вище зазначене можна зробити висновок що закон який повинен буде 
регулювати приватну детективну діяльність в Україні повинен чітко окреслювати 
компетенцію приватних детективів при здійсненні професійної діяльності. 
Надзвичайно важливо не тільки легалізувати приватну детективну діяльність а й 
встановити належний контроль з боку держави, встановивши гарантії захисту 
конституційних прав та свобод. Легалізація приватної детективної діяльності в 
Україні на засадах суворого дотримання конституційних прав і свобод люди та 
громадянина дозволить розширити перелік послуг які можуть надаватися 
приватними детективами, наприклад з питань розшуку зниклого майна, виявлення 
порушень прав інтелектуальної власності, а саме незаконне використання товарних 
знаків. [5] 
Висновки. Підсумовуючи вище викладене можна сказати, що у багатьох країнах 
світу  приватна детективна діяльність ефективно доповнює діяльність 
правоохоронних органів та відіграє важливу роль у протидії злочинності, оскільки 
результати їх діяльності можуть бути використані як докази в суді при розгляді 
майже усіх категорій справ. При прийнятті Закону “Про приватну детективну 
діяльність”  слід звернути особливу увагу  на розроблення дієвих механізмів, які 
надавали б приватним детективам реальні можливості для збору різного роду 
інформації, забезпечували їм максимальне сприяння в її отриманні, а також 
гарантували їх особисту безпеку та встановлення конкретного переліку 
повноважень приватного детектива для недопущення порушення конституційних 
прав та свобод людини та громадянина при здійсненні професійної діяльності. 
Особливої уваги набуває потреба у запровадженні іноземного досвіду держав з його 
наступною адаптацією до національних, правових, суспільних, економічних реалій 
та з урахуванням перспектив подальшого розвитку в даній галузі. 
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Як випливає із Господарського кодексу України, підприємництвом є 
самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, 
що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення 
економічних і соціальних результатів та одержання прибутку [1]. Право людини і 
громадянина на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, є 
конституційним і закріплене у ст. 42 Основного Закону України [2]. 

Для забезпечення державою реалізації вказаного права потрібен чіткий і 
виважений стратегічний курс розвитку підприємницької діяльності. Одним із 
ключових документів, що мають визначати такий курс, є Національна стратегія у 
сфері прав людини, затверджена Указом Президента України від 25.08.2015 р. 
№ 501/2015 (далі – Стратегія). Станом на липень 2020 р. триває процес оновлення 
цієї Стратегії (для цього Міністерством юстиції України навіть створено спеціальну 
робочу групу) [3], з огляду на що актуальним і своєчасним стає обґрунтування 
відповідних пропозицій. 

«Створення умов для розвитку підприємницької діяльності» виділено в 
окремий напрям Стратегії. 

Стратегічною метою за цим напрямом є «забезпечення свободи 
підприємництва, створення умов для самозайнятості населення» [4]. По-перше, у 
такій редакції свобода позиціонується як самоціль, оскільки її нічим не обмежено. 
Загальним принципом регулювання і цивільних, і господарських відносин є свобода 
підприємницької діяльності, але в межах, визначених законом [1; 5]. По-друге, 
створення сприятливого для підприємництва середовища досягається не лише 
шляхом нарощування міри його свободи. В окремих випадках здійснення права на 
підприємницьку діяльність потребує домірного державного регулювання 
економічних процесів. Наприклад, для захисту економічної конкуренції та 
обмеження монополізму. По-третє, самозайнятими особами є не лише фізичні 
особи-підприємці, але й особи, які провадять незалежну професійну діяльність 
(наукову, художню, адвокатську та ін.) [6] і не мають статусу підприємця. Водночас 
у напрямі Стратегії, присвяченому створенню умов для розвитку підприємницької 
діяльності, доцільно зробити акцент на підвищенні саме підприємницької активності 
населення. 

З огляду на викладене, стратегічну мету цього напряму пропонується 
сформулювати так: «забезпечення сприятливих умов для підвищення 
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підприємницької активності населення і розвитку підприємництва». Перевагою 
наведеного варіанту мети є її логічність, повнота та узгодженість із чинним 
законодавством. 

Окремої уваги заслуговують очікувані результати за напрямом «Створення 
умов для розвитку підприємницької діяльності». 

Так, очікується, що внаслідок реалізації Стратегії буде «забезпечено 
ефективний захист права приватної власності» [4]. Таке формулювання є 
загальним і виходить за рамки питань забезпечення права на підприємницьку 
діяльність. У цьому разі доречно відобразити взаємозв’язок захисту права 
приватної власності зі згаданою діяльністю. Додатково відповідну частину Стратегії 
необхідно доповнити положенням стосовно протидії рейдерству, що є гострою для 
України проблемою здійснення права на підприємницьку діяльність. 

Отже, очікуваний результат, що розглядається, пропонується викласти у такій 
редакцій: «забезпечено ефективний захист права приватної власності як основи 
підприємництва, створено необхідні правові, організаційні та інші умови для 
протидії рейдерству». 

Як випливає з іншого очікуваного результату, має бути «забезпечено 
невтручання органів державної влади у підприємницьку діяльність, якщо вона 
здійснюється в межах закону» [4]. У цьому результаті слушно вказати й на 
невтручання у підприємницьку діяльність органів місцевого самоврядування, що 
узгодить його із загальними принципами господарювання [1] та принципами 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності [7]. 

Потребує корегування очікуваний результат «обмежено державний контроль 
за здійсненням підприємницької діяльності, в тому числі шляхом чіткого 
законодавчого визначення підстав та порядку такого контролю» [4]. Зокрема, 
доцільно виключити частину щодо обмеження державного контрою, адже само 
собою, без визначення цілей, критеріїв та інших сутнісних ознак, це не гарантує 
отримання позитивного соціально-економічного ефекту. Частину щодо підстав та 
порядку контролю необхідно залишити, але з уточненням, що вони мають 
визначатися на рівні закону як нормативно-правового акту вищої юридичної сили. 
Це відповідає принципу, закріпленому в ст. 3 Закону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [7]. 

Зважаючи на це, відзначений вище очікуваний результат пропонується 
викласти так: «підстави та порядок державного контролю за здійсненням 
підприємницької діяльності чітко визначені на рівні закону». 

Переліку очікуваних результатів, націлених на створення умов для розвитку 
підприємницької діяльності, бракує виокремлення пріоритетних для держави і 
суспільства видів такої діяльності. До них можна віднести екологічне 
підприємництво, яким, за визначенням А.Г. Бобкової, є інноваційна діяльність 
суб’єктів господарювання з виробництва продукції, виконання робіт і надання 
послуг екологічного призначення, спрямована на забезпечення екологічної безпеки, 
раціональне використання природних ресурсів, підвищення рівня охорони 
навколишнього середовища з метою отримання прибутку [8]. Екологічне 
підприємництво є господарською діяльністю, яка цілком узгоджується з принципами 
й цілями сталого розвитку, дозволяє одночасно вирішувати економічні, соціальні та 
екологічні завдання. У зв’язку з цим таке підприємництво потребує адекватної 
державної підтримки, зокрема шляхом застосування податкових, кредитних та 
інших стимулів. 

Висвітлені особливості екологічного підприємництва дозволяють 
сформулювати важливий очікуваний результат, яким пропонується доповнити 
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відповідний напрям Стратегії, а саме: «створено умови для розвитку екологічного 
підприємництва, здійснення якого сприяє охороні навколишнього природного 
середовища, забезпеченню екологічної безпеки та раціональному використанню 
природних ресурсів». 

Представлені в цій роботі пропозиції можуть бути корисними для 
вдосконалення напряму «Створення умов для розвитку підприємницької 
діяльності» Стратегії з метою підвищення рівня забезпечення права на відзначену 
діяльність. 
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The Western Ukrainian region was the first, in comparison with the Naddnipryansk 
Ukraine, where the Ukrainian women’s movement acquired organizational forms. For 
example, in 1893 the Women’s Club was established in Lviv, and the Club of Rusyns in 
Kolomyia. A year later, in the city of Gorodenets, women organized the “Women’s 
Society”, and the “Society of Russian Women” was founded in Bukovina. In 1896, the 
“Women’s Circle” was founded in the city of Ternopol. In 1901, the Women’s Reading 
Room association appeared in the city of Dalin. In 1903, the “Circle of Ukrainian Girls” 
appeared in Lviv. Also at that time, women's societies appeared in cities such as 
Berezhany and Rogatyn [3, 272].  

The aforementioned women’s societies were secular in nature and were considered 
the leading centers of intellectual life. Through their activities, they encouraged women 
to social life in the Western Ukrainian region. For example, they advocated access of 
women to higher education and political activity on a par with men, were imbued with the 
issue of their self-realization, seeking to expand the scope of the application of female 
labor in society [1, 264]. Moreover, they, like public organizations of the Naddnipryansk 
Ukraine, maintained schools, libraries, kindergartens, organized concerts, evenings and 
children’s events [7, 168]. That is, by their actions this type of women’s organizations 
demonstrated to the Western Ukrainian public a clear transition of the Ukrainian women’s 
movement in Western Ukraine from passive to active participation in the struggle for the 
expansion of women’s civil and political rights.  

As at the previous stage of its development, the Ukrainian women’s movement in 
Western Ukraine in the late nineteenth and early twentieth centuries was dominated by 
social and charitable societies. For example, during the indicated period, the Society for 
Guardianship of Servants and Workers, the Society for Guardianship of Children and 
Youth, the Society for Russian Burial, the Society of Vacation Homes, the Mariinsky 
Ladies Society, the Society of Orthodox Rusyns, as well as “myrrh-bearing”. These and 
other women’s organizations were religious and charitable. They were engaged in 
philanthropic and humanitarian activities, as well as in the spiritual and religious life of 
the female population of Western Ukraine [2]. It is necessary to pay attention to the fact 
that membership in this type of public organizations did not contribute to the destruction 

https://doi.org/10.36074/07.08.2020.v2.23
https://orcid.org/0000-0002-9974-7205


  

Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття ♦ Том 2 

 
130 

of traditional gender stereotypes in them and the formation of new views on the role of 
women in society [4, 77].  

Among the charitable organizations were those dealing with an important public 
problem at that time – trafficking in women and prostitution. For example, in Lviv, the 
“society of St. Raphael” [1, 265].  

One of the prominent roles in the history of the Western Ukrainian women’s 
movement of the early twentieth century belonged to the “Ukrainian Girls club”. We are 
talking about the first female students of Lviv University (since the end of the 19th century, 
women in Western Ukraine have gained access to higher education, in particular the right 
to study at Lviv University), namely: D. Shukhevych, S. Danilevich, N. Budzinovsky and 
A. Okhrimovich having received the support of the academic community of students and 
representatives of the older generation of the Russian-Ukrainian Radical Party. The 
appeal of the “Club of Ukrainian Girls” was published in 1900 in the press organ of student 
youth “Young Ukraine” [5, 19].  

If an intermediate line is drawn, it should be noted that both secular and religious 
charitable and educational women’s organizations were dominated by women from urban 
families of the liberal intelligentsia. In the late XIX – early XX century female workers and 
female peasant women did not show significant interest in participating in the above types 
of women’s associations [3, 273].  

However, at the same time, women’s societies are emerging, the members of which 
are mostly peasant women. In particular, in 1892, a women’s society was created in the 
village of Kupchintsy in the Ternopil region, which was engaged in the issue of women’s 
education and the dissemination of the latest ways of conducting peasant farming. The 
Russian-Ukrainian Radical Party, which took the women’s association under its care, had 
a significant influence on the activities of this women’s association [6, 194]. Therefore, 
the further activities of the Kupchinsky Sorority were closely intertwined with the work of 
the Russian-Ukrainian Radical Party.  

The activities of the above organization turned out to be not the only example of 
social activity of peasant women in Western Ukraine in the late nineteenth and early 
twentieth centuries. For example, in 1908 in the village of Tselievoe, also Ternopil region, 
a women’s gathering was held, which was attended by more than four hundred 
participants. The agenda of the meeting of women peasants included issues related to 
changing the social status of women, the economic situation of the region, general 
political requirements, namely passive and active suffrage, transformation of the local 
government system [4, 78].  

One of the important factors in the development of the Ukrainian women’s 
movement in Western Ukraine in the political direction was the dissatisfaction of women 
with their political position, because the legal support for this provision was primarily 
declarative rather than practical [7, 170].  

In addition, political parties that supported the idea of equality between women and 
men began to take an active interest in the problems of the women’s movement [1, 268]. 
The patronage of women’s organizations by political associations, in particular the 
Russian-Ukrainian Radical Party, was discussed above.  

Another point worth paying attention to is that women who did not have membership 
in party associations during the indicated period, nevertheless had their own 
representation in the cultural and educational society of the Russian-Ukrainian radical 
party – “Postup” [5, 21].  

In general, the women’s issue has troubled the Russian-Ukrainian Radical Party [4, 
79]. In particular, its policy documents contained requirements for equality between men 
and women in society. The fact that this issue was among the main ones for party 
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members is evidenced by its regular coverage in the pages of the party press and the 
encouragement of women to act as correspondents [3, 274].  

During the second stage of its development, the Ukrainian women’s movement in 
Western Ukraine not only acquired organizational forms, but also attempted to 
consolidate it. In particular, the second meeting of socially active women at the All-
Ukrainian Women’s Congress in Lviv, which took place on April 10, 1892, received a wide 
response. This evening, delegates were women not only of Ukrainian, but also of Polish 
and Jewish nationality [1, 269]. As for men, two members of the Russian-Ukrainian 
Radical Party – M. Pavlik and I. Franko – managed to attend this women’s meeting, the 
first as a delegate and the second as a photographer [5, 22].  

Summing up, we can say that the West Ukrainian region turned out to be the first, 
in comparison with the Naddnipryansk Ukraine, where the Ukrainian women’s movement 
moved to a higher level of its development – organizational. In the late XIX – early XX 
centuries, along with the classical (charitable) types of women’s organizations in Western 
Ukraine, societies appeared that began to specialize in problems that were relevant at 
that time (the struggle for the political rights of women, with prostitution and trafficking in 
women). Being only members of public organizations, activists collaborated with 
Ukrainian political parties, which, being interested in the “women’s issue”, supported 
women in their aspirations.  
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Вивчення історії військовополонених українців періоду Першої світової війни у 
таборах Німеччини, їх місця та ролі у суспільно-політичному та національному житті 
українського народу є надзвичайно важливим для повноцінного розуміння 
національно-патріотичної і культурно-освітньої роботи, спрямованої на піднесення 
національної самосвідомості військовополонених українців на теренах 
Центральних держав, яку розгорнув український політичний провід СВУ. 

Омелян Терлецький - педагог, історик, активний діяч товариств «Учительська 
Громада», «Рідна школа», «Просвіта» - займає чільне місце в національно-
культурному житті Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття. З початком 
Першої світової війни, його мобілізовано до австрійської армії, а згодом, по лінії 
Союзу визволення України переведено в табір для військовополонених-українців в 
Раштаті, де працював у Просвітньому відділі СВУ [1]. Слід зазначити, що з лютого 
1916 до лютого 1918 р. О. Терлецький перебував у вецлярському, а далі у 
задьцведельському таборах. Науковим підсумком його роботи в таборах стало 
оригінальне, великоформатне, багатосторінкове дослідження «Історія української 
громади в Раштаті 1915-1918» [2], ця праця у дещо скороченому вигляді у 1920 році 
була перевидана німецькою мовою [3]. 

Варто зауважити, що дослідження О. Терлецького, написане майже сто років 
тому, до нині не втратило своєї актуальності, оскільки дана тема є недостатньо 
висвітлена в історіографії. Виняток становлять дослідження І. Срібняка, 
Н. Сидоренко, Й. Саєвича та ін., що розкривають окремі аспекти діяльності 
українських військовополонених у таборах Німеччини. 

Слід наголосити, що робота О. Терлецького писалася безпосередньо в 
таборах й опиралися на унікальні первинні документи таборової адміністрації, в т.ч. 
Просвітнього відділу СВУ, які на сьогодні, здебільшого, втрачені для історичної 
науки. Варто звернути увагу, що книга вийшла відразу через рік після закриття 
таборів, тобто надзвичайно оперативно, тим більше враховуючи реалії того часу. У 
ній дослідник зібрав, систематизував, проаналізував величезний за обсягом 
джерельний матеріал, на основі якого, одним з перших в історіографії висвітлив 
важливу сторінку історії України періоду Першої світової війни.  

У передмові до книги О. Терлецький зазначає, що його метою було «дати 
історію українських громад, які витворилися в таборах українців полонених у 
Раштаті, Вецлярі й Зальцведелі». Очевидно, що кожному із цих таборів мав бути 
присвячений окремий том, але вийшов лише перший том - про Раштат. Сам автор 
про це пише, що «Праця має складатися з трьох томів. У першому поміщено побіч 
загальних уваг історію української громади в раштатськім таборі. У другому томі 
мала би бути поміщена історія української громади у вецлярськім таборі, а в третім 
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історія української громади в зальцведельському таборі полонених». На 
превеликий жаль праці про вецлярський та зальцведельський табори так і не були 
опубліковані, а їх рукописи не вдалося відшукати й донині. Варто зазначити, що 
цикл статей О. Терлецького приурочений культурно-просвітній діяльності у 
вецлярському таборі, було опубліковано в 30-х рр. у «Літописі Червоної Калини».  

Важливу роль для розуміння проблеми українських військовополонених у 
німецьких таборах, зокрема Раштаті, відіграють «Вступні уваги» О. Терлецького. У 
них автор всебічно характеризує ситуацію в таборах і труднощі культурно-
просвітньої роботи, яку проводив Союз визволення України. О. Терлецький 
зауважує, що у трьох таборах – Раштаті, Вецлярі й Зальцведелі перебувало понад 
50 тис. українських військовополонених. Тут було споруджено великі лекційні зали, 
в яких могло поміститися близько 4000-5000 людей, також влаштовано театральні 
сцени, побудовано церкви, в житлових бараках виділено приміщення для шкіл, 
книгарень, бібліотек, друкарень, переплетених майстерень, крамниць, майстерень 
для занять живописом, гончарень, різьби. влаштовано читальні зали, клуби, робітні 
для занять фотосправою, зали для занять спортом і т. ін.  

Для проведення просвітньої роботи в табори запросили 29 осіб: 11 
гімназіальних вчителів, 5 народних учителів, 2 адвокати, 3 студентів, 1 працівник 
бібліотеки, 1 скульптор, 1 оперний співак, 1 публіцист і решта, як пише 
О. Терлецький: «людей з меньчим образованням». Одинадцять з них були з 
Галичини, десять з Буковини і 8 із Наддніпрянщини. Крім того, прочитати цикл 
лекцій запросили професора Чернівецького університету, д-ра С. Смаль-
Стоцького. В кожному із трьох таборів дав по одному концерту відомий оперний 
співак М. Менцинський. 

Ставлення військовополонених до українознавчої просвітницької діяльності на 
початку не було однозначним, але з часом змінювалося до прихильного 
О. Терлецький пояснює це так: «[…] полонені мали страх перед Росією і боялись, 
що вона може притягнути по війні до відповідальности всіх тих, що взяли хоч би 
пасивну участь в українській пропаганді. […] А коли повстала незалежна українська 
держава, то щей тоді русофільство тут і там пробиває собі дорогу у формі 
симпатизовання з московським большевизмом». В той же час, О. Терлецький 
звертає увагу на початкове вороже ставлення українських військовополонених до 
Німеччини, яке згодом, коли «русофільство почало слабнути […], деякі гурти 
українських громадян в таборах, загалом дивилися на Німеччину, як на політичний 
чинник при майбутнім повстанню незалежної України». Історик розділяє українських 
військовополонених на три групи, яким дає таку характеристику: «1) свідомі 
українці; 2) темні, рівнодушні люди до національного питання, т.зв. малороси або 
хохли і 3) ворожо настроєні до України люде, які називали себе «руськими», а яких 
свідомі українці називали «чорносотенцями». 

Історію табору для українських військовополонених в Раштаті, дослідник 
ділить на п’ять періодів, у кожному з яких надзвичайно детально розглядає й 
аналізує всі сторони таборового життя. Він показує конкретну просвітницьку роботу 
у таборі низки відомих особистостей, за участю яких тут  було створено різноманітні 
секції: національну, артистичну, аграрну, соціальну, кустарну спілку, просвітній 
відділ. Тут проводилися різноманітні «виклади і курси», зокрема з українознавства. 
Всю національно-просвітницьку роботу, О. Терлецький називає фабрикою «де 
перероблювано «малоросів» і «хохлів» на свідомих українців». 

Конкретну картину та масштабну роботу СВУ у раштатському таборі в період 
з травня 1915 по березень 1917 рр. дають підрахунки О. Терлецького, який 



  

Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття ♦ Том 2 

 
134 

зазначає, що за цей час тут відбулося близько 1200 викладів, проведено 1100 
різних засідань і здійснено 45269 книговидач в бібліотеці. 

Кардинальна зміна ситуації у раштатському таборі відбулася після падіння 
царського самодержавства. Дослідник наголошує, що «для полонених була ця 
звістка духовним визволенням. За одним махом сталося те, що їх визволяло від 
страху перед царським правительством, яке могло їх потягнути до відповідальності 
за їх антимосковську роботу в таборі. […] Вже не було цего царського 
правительства, яке їх вислало на фронт в обороні «атєчєства». Що до нового 
правительства мали полонені свобідну руку». 

В книзі О. Терлецького міститься цінна інформація про формування у 
раштатському таборі українських військових формувань для відправки їх в Україну. 
Так, в лютому 1918 р. тут було сформовано і відправлено в Україну полк 
ім. І. Богуна чисельністю 800 осіб, а в березні ц. р. – пол. ім. Виговського, який 
налічував 1200 чоловік. Наприкінці книжки вміщено важливий фактичний матеріал 
«Спис викладів і курсів, які відбувалися в раштатському таборі від 12 травня 1915 
до 3 березня 1918 рр.»., що відображає різні форми просвітницької роботи серед 
військовополонених. Автор скрупульозно, за визначеними ним в історії 
раштатського табору періодами, подає прізвища десятків лекторів і сотні тем 
прочитаних ними лекцій і проведених курсів. При цьому він звертає увагу, що «Цей 
спис окремих викладів і курсів неповний. Подано це, що можна було знайти в 
писемних джерелах, але крім цього відбулося багато викладів, про які в джерелах 
загально лише сказано, без подання тем викладів. В списі не узгляднено теж цих 
курсів, які мали характер курсів народньої школи, імена референтів теж не всі в 
повні, бо так їх подано в джерелах, а часом їх зовсім не подано». На основі 
матеріалів О. Терлецького видно, що з 12 травня 1915 до 3 березня 1918 рр. у 
раштатському таборі лекції читали такі відомі діячі, як Роман Перфецький, Осип 
Безпалко, Богдан Лепкий, Михайло Паращук, Василь Пачовський, Петро 
Карманський, Зенон Кузеля, Василь Сімович, Степан Смаль-Стоцький, Микита 
Шаповал, Олександр Скоропис-Йолтуховський, Володимир Левицький, зрештою 
сам Омелян Терлецький. Інформація наведена в книзі історика є справді 
неоціненною, адже він подає не лише прізвища лекторів, а й теми прочитаних ними 
лекцій. Вони дуже різноманітні й висвітлюють проблеми вітчизняної і всесвітньої 
історії, історії української й світової культури, правознавства, літературознавства, 
мовознавства, релігієзнавства, економіки, основ господарювання, медицини тощо. 
В таборі проводилися також різноманітні курси. Так, дослідник перелічує у своїй 
праці, зокрема такі: «Наука рисування і мальовання», «Практична наука 
фотографування», «Практична наука різьблення з дерева», «Наука хорового 
співу», «Наука кооперації», «Наука гончарства» та багато інших. 

У контексті оригінальності використаних джерел, їх багатства та 
різноманітності, десятків вміщених фотографій, праця О. Терлецького й досі не 
втратила наукової вартості й актуальності. «Українська громада в таборі полонених 
в Раштаті має свою історію. Ця історія, це малесенька частина історії визвольного 
руху українського народа в часі великої світової війни. І тут так само, як на обширній 
території України в часі світової війни доконався великий переворот духовний. 
різниця тільки в цьому, що коли там цей переворот виявився в формі революції, то 
тут він був наслідком дуже скорої еволюції. Одно і друге принесло нашому народові 
поширення і поглиблення національного почуття. Українська громада в Раштаті 
показала стільки духовного здоровля і стільки здібності до розвою, що можна 
напевно сподіватись, вона буде цінною частинкою у великій масі українського 
народа», - робить висновок О. Терлецький.  
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 Дослідження «Західного Езотеризму» (далі ЗЕ), як самостійної 
міждисциплінарної галузі, на інституційному рівні розпочалось наприкінці ХХ ст. 
Тому більшість теоретичних та методологічних засад потребує розробки в контексті 
вдосконалення представленого міждисциплінарного напряму. Історія становлення 
езотеричних рухів на території Європи є одним з ключових елементів в цьому 
процесі. Втім, студіювання та систематизація історіографічних джерел недостатньо 
висвітлені в контексті ЗЕ. Зокрема, на історію заснування «Теософського 
Товариства» (далі ТТ) немає вичерпаної точки зору. Незважаючи на те, що в 
сучасних роботах, які присвяченні феномену ЗЕ, активізація діяльності, 
теософського руху розглядається, як одна з ключових подій, але ґрунтовної 
історіографічної концепції, щодо даного явища немає. Через це, актуальність 
вказаної теми зумовлена тим, що вона є недостатньо розкритою в сучасній 
історіографії ЗЕ. Метою студіювання – є висвітлення заснування ТТ, як частини 
сучасної історіографії ЗЕ.   

Однією з перших робіт, де розглядається ЗЕ та розгортання теософського 
руху є «The Place of Enchantment British Occultism and the Culture of the Modern» 
американської дослідниці Алекс Оуен (Owen, 2004). В даній роботі розкривається 
езотеричний рух, на території Британії в культурологічному контексті. Незважаючи 
на те, що авторка опосередковано розглядає діяльність езотеричних таємних 
товариств, втім акцентує увагу на тому, що ТТ та езотеричні концепції 
О. П. Блаватської мають велике значення, для становлення окультної традиції. 
Фактично, теософська доктрина стала передовою формою реалізації релігійних 
потреб європейського суспільства у ХІХ ст. (Owen, 2004, р. 22-23). Крім того, 
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авторка висвітлює ТТ в контексті суспільно-політичних процесів. Згідно її теорії, 
діяльність ТТ сприятливо впливала на розгортання феміністичного руху в країнах 
Західної Європи (Owen, 2004, р. 24). 

Доволі самобутній погляд на історію формування езотеричного руху Франції 
представляє англійський дослідник Тобіас Чортон в свої монографії «Gnostic 
Philosophy: From Ancient Persia to Modern Times» (Curton, 2005). Центральною 
темою даної книги є історія появи та переміщення Гностичної сакральної моделі з 
Близького Сходу на територію Європи. В досліджені розкривається витоки 
гностичної філософії та її історичний шлях в контексті хронологічних періодів. Автор 
висвітлює доволі широкий спектр, як особистостей, що впливали на розгортання 
гностичних ідей, так і різноманітних інституцій, зокрема окультних товариств. 
Водночас, варто зазначити, що в даній роботі ТТ розглядається в процесі 
відродження містичних ідей на території Франції, як ключова інституція та 
сакральна парадигма через яку пройшла велика кількість містиків, які в свою чергу 
ставали учасниками інших різноманітних окультних організацій  (Curton, 2005). 

Історія становлення ТТ в більш загальному контексті, розглянута в роботі 
видатного дослідника езотеричних рухів - Ніколаса Гудріка-Кларка під назвою «The 
Western Esoteric Traditions: A Historical Introduction» (Goodrick-Clarke, 2008). 
Представлена робота  розглядає явище Західного Езотеризму, як частину 
історичного процесу. Британський дослідник, розкриває велику кількість питань 
пов’язаних з окультними рухами Європейського регіону. Хронологічно межі 
дослідження теж доволі широкі та охоплюють період від Стародавнього часу до 
сучасності. Зокрема, Гудрік-Кларк доволі ґрунтовно розкриває історію заснування 
ТТ та його влив на становлення окультної традиції. (Goodrick-Clarke, 2008, рр. 192-
196 ). Особливістю даної роботи є те, що автор знайшов зв’язок між ідейною 
складовою ТТ та активізацією науки у ХІХ ст. Оскільки головним центральною ідею 
доктрини О. П. Блаватської були системи Східного характеру, в яких головним 
стимулом адепта є особиста трансформацію та духовна еволюція. Як зазначає 
Гудрік-Кларк, сакральна парадигма Блаватської фактично була антагоністичною до 
тенденцій епохи «романтизму», зокрема науки. Масштабна популяризація 
раціоналізму, технічного прогресу та дарвінівської теорії, яка базувалась на ідеях 
«еволюції»,  сприяли активізації ТТ та протидії даним тенденціям (Goodrick-Clarke, 
2008, рр. 211-212). 

В доволі унікальному контексті розглянута історія становлення ТТ в 
монографії під назвою «Dark Enlightenment. The Historical, Sociological, and 
Discursive Contexts of Contemporary Esoteric Magic» за авторством Каннета 
Гранхольма (Granholm, 2014). Якщо в попередніх роботах історія заснування ТТ 
розглядалось, як елемент більш глобальних процесів, в контексті ЗЕ, то дана 
робота присвячення більш локальній темі, а саме діяльності езотеричного таємного 
товариства «Драгон Руж» (Dragon Rouge). Водночас, незважаючи на те, що тема 
дослідження має обмежений характер, автор ґрунтовно розглядає передумови, які 
впливали на становлення організації Драгон Руж. Зокрема, одним із факторів, що 
пов’язаний з розгортанням Драгон Руж була діяльність теософського руху. Автор 
робить змістовний огляд історії становлення ТТ та факторів, що на це вливали. 
Згідно теорії Гранхольма, ТТ було продовженням тенденцій епохи «Просвітництва» 
та відображає запит суспільства, на альтернативні форми релігії. Водночас, автор 
погоджується з Н. Гудрік-Кларком та акцентує увагу на зв’язку між  теософською 
доктриною О. Л. Блаватської та теорію Дарвіна, в контексті еволюціонізму. Також, 
важливим елементом містичної концепції ТТ була «Східна» сакральна система. 
Завдяки популяризації східних релігійних моделей, якою займався теософській рух, 
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наступні езотеричні організація активно використовували цей досвід. Зокрема, 
адепти Драгон Руж практикують індійській «тантризм»,  як одну з центральних 
окультних методів (Granholm, 2014, рр. 41-42).   

Проаналізовані матеріали дозволяють зробити висновки, щодо місця ТТ в 
історіографії ЗЕ. Більшість інформації, що висвітлює історію ТТ в монографіях про 
Західноєвропейській окультний рух, присвячення заснуванню організації та її ролі у 
процесі активізації езотеричних товариств. Вдалося встановити, що теософська 
доктрина вплинула на популяризацію сакральних ідей Східного характеру та 
синхронізувалась зі світоглядними тенденціями у суспільстві. Також, важливим 
компонентом, на який вказують автори є доволі масовий характер та активне 
поширення осередків в різних частинах Світу. Фактично представлене Товариство 
є одним з ключових окультних організацій Європи в період ХІХ ст.  
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Важливим інструментом просування інформації про місто та створення його 
позитивного іміджу є брендинг. Результатом успішного брендингу, залежно від 
поставлених цілей, може бути впізнаваність міста людьми, які його ніколи не 
відвідували, збільшення інвестиційних, туристичних потоків. Впродовж останніх 
років брендинг місць (і зокрема міст) набув популярності серед міських чиновників 
та науковців, про що свідчать популярні рейтинги міських брендів, один з них 
“Anholt-GMI City Brands Index” [1]. 

Брендинг міста – це не комерційний, а соціальний проект, який вимірює не 
комерційні успіхи окремих фірм, а вплив їхніх успіхів на розвиток всього міського 
співтовариства. Якщо просування інтересів міста здійснюється через просування 
бренду міста, то в результати маркетингу міста додаються “емоційні” складові – 
створення враження про місто, зростання довіри до міста, почуття симпатії до 
жителів міста, повагу до їх цінностей [2]. Важливою частиною бренду міста є 
суб’єкти його розвитку: туристи; підприємці; інвестори; місцеві жителі (рис. 1). 

Особливо важливим є брендинг для туристичних міст, таких як Кам’янець-
Подільський. Адже специфіка туристичної подорожі полягає в тому, що її купляють 
в одному місці, а процес реалізації послуги відбувається в іншому.  

 

 
Рис. 1. Суб’єкти розвитку бренду міста (розроблено автором) 

 
Процес розробки бренду Кам’янеця-Подільського розпочався із пошуку 

смислового “навантаження” логотипу, який представлятиме бренд. З цієї метою 
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серед жителів міста та гостей провели опитування та конкурс “Сім чудес Кам’янця”. 
За його результатами встановлено, що найвпізнаванішими об’єктами міста є Стара 
фортеця та каньйон р. Смотрич. Окрім символіки, обиралися кольори для логотипу. 
Якщо щодо символів серед містян та туристів була одностайна думка, то кольорова 
асоціація з містом дещо відрізнялася. Для туристів Кам’янець-Подільський 
асоціювався з сірим, зеленим і блакитним кольорами, для місцевих жителів – ще 
додатково жовтим. На основі цих опитувань створили логотип, презентація якого 
відбулася в 2010 р. (рис. 2). 

 
Рис. 2. Логотип та слоган м. Кам’янець-Подільський [3] 

 
Логотип доповнили слоганом “Кам’янець – острів скарбів” з активізуючою 

фразою “Знайди свій скарб у Кам’янці”. Розробники слогану також використовували 
уривок з Євангелія: “Складайте свої скарби на небі ... там, де скарб твій, – там буде 
серце твоє”. Знайдені в Кам’янці-Подільському “скарби” дозволили надалі 
презентувати Кам’янець-Подільський як: 

– “Місто 7-ми епох” (окремо тлумачаться епохи розвитку міста); 
– “Місто 7-ми культур” (акцент на багатонаціональність міста); 
– “Місто фестивалів” (акцент на фестивальному житті міста); 
– “Місто Терпсіхори” (місто відоме своїми танцювальними колективами); 
– “Місто Магдебурзьких традицій”. 
Функцію логотипа іноді виконує офіційний герб міста (рис. 3). В травні 2018 р. 

у Кам’янці-Подільському зафіксовано рекорд України зі створення найбільшого 
металевого герба міста. Композиція зустрічає кам’янчан та гостей, які в’їжджають у 
місто зі сторони м. Хмельницький.  

 
Рис. 3. Герб м. Кам’янець-Подільський [4] 

 
Кам’янець-Подільський позиціонується як місто-музей. Тут функціонує 

Національний історико-архітектурний заповідник “Кам’янець”, який належить до 
списку “Сім чудес України”. Завдяки неповторному культурному ландшафту, 
зокрема, каньйону з системою середньовічних фортифікацій, подібної якій немає у 
світі, місто номінується до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Музей комунікує 
із потенційними відвідувачами через свій сайт “http://niazkamenec.org.ua”, на якому 

https://kam-pod.gov.ua/nashe-misto/simvolika
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замовляють проведення індивідуальних і групових екскурсій, орендують виставкові 
зали. Також на сайті є цікава та пізнавальна інформація, наприклад: “40 пам’яток 
архітектури, які варто побачити туристу в Кам’янці-Подільському” [5]. 

Для того, щоб постійно утримувати популярність, бренду потрібно 
вдосконалюватись. Кам’янець-Подільська фортеця підтримує свій бренд через 
трансформацію звичного музею у живий організм. Окрім музейних експонатів, у 
фортеці можна побачити історичну реконструкцію історії фортеці. На її території 
майстри займаються традиційними ремеслами: лучництвом, гончарством, 
різьбярством і випіканням хліба за давніми рецептами.  

У фортеці працюють майстри, які виготовляють луки, відтворюють костюми та 
ведуть просвітницьку роботу. На території замку в 2012 р. розпочали проєкт “Жива 
фортеця”, у рамках якого майстри демонстрували свої ремесла, проводили 
майстер-класи. У Кам’янці-Подільському щорічно відбувається міжнародний турнір 
зі стрільби з традиційного лука.  

Іншим важливим фактом історії міста, є те, що Кам’янець-Подільський був 
впродовж певного періоду столицею УНР. Цей факт обіграний у назві фестивалю 
“Остання столиця”, який відбувається щорічно в серпні. 

Важливу роль у брендингу міста відіграє Кам’янець-Подільська фортеця. Ця 
оборонна споруда та визначна пам’ятка архітектури приваблює не лише українців, 
вона є впізнаваною серед іноземних туристів. Вдень кожна споруда має свій 
витончений смак та колір, а от вночі професійне освітлення надає пам’яткам 
особливого вигляду, створює неповторний образ. У травні 2020 р. змінили 
концепцію підсвічування фортеці – тепер вона сяє винятково відтінками білого. 
Рекомендації щодо освітлення музей отримав від Національного інституту 
культурної спадщини Польщі. Підсвічується також каньйон і вперше – південний бік 
замку. Завдяки енергоефективному типу прожекторів, споживання електроенергії 
зменшено в чотири рази [6]. 

 

 
Рис. 5. Нічна панорама Кам’янець-Подільської фортеці  

з декоративним освітленням [5] 
 
Щоб зрозуміти концепцію брендингу міста варто використовувати прості та 

дієві форми, які максимально її відкривають. Для розуміння цінності міста та 
фортеці нами складено сенкан (вірш, що складається з п’яти рядків): 

http://muzeum.in.ua/nash%D1%96-zaxodi/novini/nove-syajvo-starogo-zamku.html
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Кам’янець-Подільська фортеця. 
Неприступна, унікальна. 

Захищає, вабить, надихає. 
Місто семи культур, яке притягує, як магніт. 

Велична “Квітка на камені”. 
 

Кам’янець-Подільський робить рекламу іншим туристичним містам, оскільки в 
2017 р. тут відкрили музей мініатюр “Замки України”, де зібрали моделі 
найвідоміших оборонних споруд країни. 

Ще одним способом брендування є заняття, якими можна зайнятися лише в 
цьому місті. В Кам’янеці-Подільському популярними серед туристів і місцевих 
жителів є активні й екстремальні види відпочинку, до яких входять “роуп-джампінг”, 
тролейна переправа та альпінпарк. “Роуп-джампінг” здійснюється з найвищого 
мосту в Україні – “Стрімкої лані” (висота 54 м). Троллей у Кам’янці-Подільському 
довжиною 184 м переправить до історичної частини міста за лічені секунди. 
Альпінпарк (мотузковий парк) – це розвага для альпіністів-початківців, вид 
активного відпочинку для дітей та дорослих, який набуває популярності в Україні. 

У 2014 р. в Кам’янці-Подільському комунальники вимостили перехрестя, 
“вишивши” бруківкою український орнамент. “Вишите” перехрестя в Кам’янці-
Подільському побило рекорди перегляду в соцмережах. Фото і відео центрального 
перехрестя за перші два дні переглянули близько 20 тис. осіб в соцмережі 
“Facebook”, перепостили світлину понад 4 тис. Тепер перехрестя також стало 
впізнаваним символом міста. 

Одним із способів брендування міста є також встановлення фотозон, зокрема, 
така зона є у Кам’янці-Подільському, вона має назву “Я люблю Кам’янець-
Подільський”. Жителі міста та туристи можуть залишити приємні спогади про місто 
за допомогою фото, зроблених біля об’ємної фотозони. 

Зважаючи на стрімкий розвиток туристичного бренда міста, його 
популяризацію на внутрішньому ринку та міжнародних туристичних форумах, 
туристичні оператори створюють нові маршрути, до яких входить і Кам’янець-
Подільський з його понад 130-ма архітектурними пам’ятками, в тому числі однією із 
найвизначніших – Кам’янець-Подільською фортецею. 

Бренд території є продуктом свідомого і керованого осмислення, організованої 
суспільної рефлексії та проектування [7]. Для підвищення конкурентоспроможності, 
інвестиційної діяльності, ділової активності, розкриття туристично-рекреаційного 
потенціалу місту слід уміти формувати чіткий і позитивний бренд своєї території. 
Владі м. Кам’янець-Подільський надалі варто розробити власний брендбук, який 
буде впізнаваним для жителів та гостей міста, визначити місцевих амбасадорів, які 
сприятимуть промоції, а також працювати над удосконаленням іміджу території.  
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Віддавна скло тісно пов’язане з архітектурою. Від таємничих готичних вітражів 

до сучасних масштабних скляних споруд. Скло розкрило свої властивості в різних 
функціональних та художніх зв’язках з архітектурним середовищем, коли стало 
розповсюдженим матеріалом будівництва. 

У XX столітті виникає промислове виготовлення технічного скла різних видів: 
від листового до склоблоків, облицювальних плит та інші… У 1960-1980 роках в 
мистецтві художнього скла формуються нові естетичні тенденції, розширюються 
границі жанрів, з’являються нові види пластичних об’єктів. Усвідомлення 
предметної функціональності декоративних форм осягалось через його існування, 
буття у просторі. 

Рішення проблем просторової виразності в архітектурі 1960-1980 років 
безпосередньо вплинуло на формопластику виробів зі скла. Ідейний вектор 
наближувався до екстер’єрних та інтер’єрних оздоблень, що в свою чергу 
спричинило за собою принципову зміну його художньої мови. Декоративне художнє 
скло фундаментально закріпилося у монументальних формах. Цілісні композиційні 
експонати почали з’являтись спочатку у рамках звітних виставок та бієнале, після 
чого утвердились в інтер'єрних просторах та холах. Традиційні вітражі, світильники, 
фонтани отримують нове функціональне призначення. Об’єкти масового вжитку 
стають унікальними архітектонічними формами з високою естетичною та 
художньою цінністю. 

Наступний період 1970 ‒ 1980 років характеризувався творчим доробком 
симбіозу та співпраці між художниками, архітекторами та конструкторами. Ця 
співпраця була спрямована на створення монументального та водночас легкого і 
пластичного простору, в якому поєднуються мінімалістичні стилізовані, природні 
елементи та міцні монолітні конструкції. Результатом симбіозу стали неймовірні 
об’єкти у громадському просторі: композиція «Флора» в павільйоні товарів 
широкого застосування у Києві ВДНХ 1980 рік, автор А. Г. Балабін; просторова 
композиція з освітленням у Хмельницькому обласному музично-драматичному 
театрі, 1981року, автори: А. А. Бокотей, Ф. А. Черняк, З. П. Флінта; 

https://doi.org/10.36074/07.08.2020.v2.27
https://orcid.org/0000-0002-3803-2441


 

7 серпня 2020 рік ♦ Черкаси, Україна ♦ МЦНД 
. 

 
143 

Освітлювальна об’ємно-просторова композиція на стелі автовокзалу у Львові, 
1979 року, виконана відомими майстрами: А. А. Бокотей, Ф. А. Черняк, З.П. Флінта. 
Вона стала передовим відкриттям, поєднуючи мінімалістичні та виразні фоми, 
технологічну унікальність і тонкий просторовий зв'язок з монументальною 
архітектурою. Скляна композиція сягає гігантських розмірів близько дев'яти метрів, 
утворює свого роду архітектонічну структуру, заповнюючи собою весь зал 
очікування [1].  

Сьогодні ж втратилась взаємодія художника та архітектора. Це привело до 
того, що дизайнери інтер’єру диктують тенденції у склі ,а художник-скляр став 
виконавцем ідеї, оскільки бракує знань конструкції простору та взаємодії з 
архітекторами. У сучасній мистецтвознавчій літературі, побутує думка, що художнє 
скло відірване від дизайну, що розширює велику прогалину у розвитку серійного 
виробництва скляної продукції, про що говорять в своїх працях М. Бокотей та М. 
Маркович . 

Часто у житлових інтер’єрах використовують мінімалістичні світильники, в яких 
переважають металеві конструкції, доповнені лаконічними білими або прозорими 
скляними кулями. Основна увага сконцентрована на технічному виконанні, яке 
керується внутрішнім наповненням інтер’єру. Соціум втомився від складних декорів 
і дає перевагу функціональним та концептуальним предметам інтер’єру. Тому 
важко проявити багатство такого матеріалу, як скло, у серійних виробах, що не 
скажеш про індивідуальні розробки для громадських просторів. В таких 
приміщеннях архітектори досягли високого рівня. Адже тепер не потрібно 
використовувати важку арматуру, щоб тримати скло, їх замінили на тонкі металеві 
троси. Технічний прогрес звільнив простір для ідей. Проте тепер скло менш вагоме.  

Унікальним зразком стала скульптурна освітлювальна композиція зі скла 
авторства Мар’яна Таланчука у складі команди «Expolight ArtGlass». Повноцінна 
інсталяція в просторі знаходиться у вестибюлі київського ЖК «Chicago Central 
House». 

Основними домінантами слугують унікальні скляні модулі, кожен з яких 
поєднує в собі три стани скла: прозорий, матовий і дзеркальний. Таким чином вони 
передають ефект різнопланової інсталяції, яка увиразнює та візуально розширює  
простір, доповнюючи його дзеркальними площинами. 

572 скляних модулі об'єднали в 7 кілець, які сягають понад два метри в 
діаметрі. Прозора і рельєфна частина модуля дозволяє створювати каустичні 
ефекти і багатогранно заломлювати світло, матова частина «приймає світло» і 
проявляє саму форму, дзеркальна частина створює безліч відблисків. 

Ще один знаковий проєкт команда «Expolight ArtGlass» реалізувала у кінно-
спортивному клубі «Equides club», с. Лісники. Освітлення фасаду і інтер'єрів, дві 
просторові скляні люстри розроблені в чотирьох варіантах, відтінки яких 
відповідають порам року. Основним акцентом слугує просторова люстра в холі. 
Вона сформована з приблизно 500 скляних сегментів, подібних до пір’я, які 
передають образну асоціацію Пегаса, оскільки спортивний клуб є кінного 
призначення. Освітлення конференц-залу також дозволяє змінювати сценарії в 
залежності від заходів: конференції, банкети, виставки, концерти... 

Висновки. Підбиваючи підсумки, ми можемо сказати, що скляні освітлювальні 
прилади 60 – 80 років XX століття поєднували у собі велику кількість лаконічних 
деталей, які у своїй структурі утворювали монументальну форму. Громіздка та сіра 
архітектура стала виразним для світлового дизайну. Люди були спраглі до яскравих 
монументальних рішень. Багато зразків скляної скульптурної пластики були 
виконані на складному та майстерному технологічному рівні. Переважають 
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флористичні мотиви, які часто стилізували в мінімалістичні геометричні форми, які 
могли б досі конкурувати із сучасними дизайнерськими рішеннями. Казакова Л. 
говорить, що на цей час припало багато експериментів у світлодизайні. Архітектори 
тісно взаємодіяли з художниками-склярами, разом розробляли проєкти, які були 
домінантними в архітектурі. Скло мало провідну роль, а метал слугував опорною 
конструкцією, його кількість була нівельована та непомітна [1]. 

За останнє десятиліття з’явились численні скляні інсталяцій у просторі, але 
ім’я майстрів фігурує не часто. Зазвичай фіксується ім’я дизайнера інтер’єру, який 
розробив концепцію. Тому важливо зберігати традиції та розвивати мистецтво 
українського художнього скла. Такі вироби заслуговують експонування, аналізу та 
популяризації.  

Ми переконані, що потрібно виходити за рамки декоративно-прикладного 
мистецтва. Українські склярі зробили вагомий вклад в історію художнього скла 
загалом, проте художники мають резонувати на потреби як мистецького ринку, так 
і дизайнерського, ідучи в ногу з часом. Пропонувати цікаві рішення попри світові 
тенденції. 
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Gymnastics is a system of specially selected physical exercises, methodological 
techniques used to strengthen health, harmonious physical education and improve a 
person’s motor abilities, his strength, dexterity, speed, endurance, flexibility. 

In physical education, a special place belongs to gymnastics, which provides 
general physical development and improvement of the basic human motor abilities. 

Classes in various types of gymnastics help to solve one of the most important tasks 
– to ensure the preparation of a physically strong young generation with the harmonious 
development of physical and spiritual strength [3]. 

Recreational types of gymnastics provide for the performance of exercises in the 
form of morning hygienic exercises and introductory gymnastics, physical culture breaks, 
physical culture minutes in educational institutions, at work. This group also includes 
remedial gymnastics [2]. 

Their main purpose is to strengthen a person's health, to maintain a high level of 
his physical and mental performance in study, work, to increase activity in labor and social 
activities. Hygienic gymnastics solves the problem of strengthening and maintaining 
human health, increasing the vital activity of the body as a whole. From the point of view 
of physiological effects, hygienic gymnastics tones up the entire body of those involved 
and relieves general fatigue after labor and socially useful human activities. Hygienic 
gymnastics is widely used in the everyday life of a person. It contributes to the upbringing 
of useful habits in a person: compliance with hygienic rules, introduction to systematic 
physical exercises [3].  

Hygienic gymnastics can be performed in the morning, afternoon and evening. In 
the morning, gymnastics is used to quickly achieve optimal performance of the body; 
during the day, exercises are performed to prevent or relieve fatigue, counteracting the 
negative effects of household hypokinesia; evening classes help relieve daytime stress, 
have a beneficial effect on subsequent sleep [1].  

In all cases, physical exercise should be combined with hardening procedures. 
Introductory gymnastics is aimed at the rapid entry of those involved in the forthcoming 
educational or work activity. According to the form of organization, these are «gymnastics 
before classes» at school and «gymnastics before work». Exercises are used here, in 
terms of the structure of movements, energy and sensory support, close to professional 
motor actions [3].  
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During the exercise, a physiological and psychological disposition is achieved for 
active and highly productive educational and industrial activities. The duration of the 
exercise is 5 – 10 minutes. Physical education, or physical training pause, is used to 
maintain physical and mental performance at a high level throughout the school or 
working day, to prevent postural disorders, local physical fatigue. It is carried out when 
signs of fatigue appear (distraction, disturbance of posture, feeling of fatigue, etc.) during 
study or work. The complex can consist of 5 – 10 exercises and be performed for 2 – 5 
minutes [2]. 

Remedial gymnastics – the basis of medical physical culture. It helps to restore 
temporarily lost individual functions of the body after trauma, injury, illness, surgery and 
others. It is used in combination with other therapeutic agents for a wide variety of 
diseases, but it is especially effective in the treatment of the musculoskeletal system. The 
main form of the lesson is a lesson or procedure lasting 30 – 60 minutes. A variety of 
medical physical culture are non-traditional types of health-improving gymnastics: 
corrective, relaxation, restorative, respiratory, joint and others [1].  

Considering the above, the author of the article came to the conclusion that health-
improving types of gymnastics are an important part of the life of a modern person, since 
they contribute not only to maintaining his physical and mental performance at a high 
level throughout the school or working day, but also to prevent postural disorders local 
physical fatigue, restoration of temporarily lost individual functions of the body after 
trauma, injury, illness, surgery and others.  
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